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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar teori, utförande samt resultat av uppföljningen av ett antal 
laserhärdade pressverktyg vid Volvo Personvagnar AB, Karosskomponenter i 
Olofström. Den beskriver också material, processer och tillvägagångssätt vid 
uppföljningen. Resultatet presenteras i form av en dokumentation över vart och ett av 
verktygen. Här ingår bl.a. verktygsparametrar, detaljparametrar och 
produktionsparametrar. 
 
I uppföljningen ingår även många bilder som visar de uppföljda verktygen och de 
defekter som observerades under arbetets gång. Likaså finns det en ekonomisk 
jämförelse mellan laserhärdning och induktionshärdning samt en beskrivning av 
respektive metod med dess konsekvenser. Rapporten innehåller också diagram 
visande de hårdheter och hårdhetsvariationer som uppnås vid verktygsytan vid 
laserhärdning. 
 
Rapporten avslutas med en diskussion kring de upptäckta ytskadorna, för- och 
nackdelar med laserhärdning, feldiskussion samt förslag till fortsatt arbete. 
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Jag vill passa på att tacka samtliga anställda som jag varit i kontakt med på Volvo, 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Detta examensarbete är avslutningen på min utbildning till maskiningenjör 120p vid 
Högskolan Kristianstad.  
 
Volvo Personvagnar AB, Karosskomponenter i Olofström använder ett stort antal 
pressverktyg för tillverkning av karosskomponenter i plåt. 
Dessa karosskomponenter produceras främst till Volvos egna bilmodeller, men även 
till andra biltillverkare. 
 
Verktygen finns på den Södra och Övre fabriken i Olofström. På den Övre fabriken 
finns ca. tusen olika verktyg som används för produktion av karosskomponenter. Ett 
verktyg för att forma en detalj består av 2 stora verktygshalvor som passar ihop och 
bildar ett formrum för detaljen.(se Fig.1 nedan) Den undre verktygshalvan kallas för 
matris. Den övre verktygshalvan består av 2 rörliga delar, plåthållare och stämpel. Vid 
pressning kläms plåten mellan plåthållaren och matrisens tillhållaryta varefter 
stämpeln pressas inåt i verktyget. Detaljen formas då mellan matris och stämpel 
samtidigt som plåten sträcks. 

 
Figur 1. Bilden  visar ett pressverktyg.[13] 

 
En verktygssats består av ett antal verktyg i följd vilka formar ämnet till en detalj då 
det passerar igenom dem. Mellan varje verktyg finns ett matarsystem som för fram 
operatet.  Alternativ till en konventionell presslinje är en transfermatad press vilken 
också har flera verktygsstationer. I transferpressen utför alla verktyg sina respektive 
operationer samtidigt. Ett annat alternativ är ett s k följdverktyg där flera operationer 
sker i ett och samma verktyg.  
 
Eftersom det produceras stora volymer komponenter i verktygen och det  samtidigt 
ställs höga krav på detaljkvaliteten beträffande måttoleranser och utseende så är det 
tvunget att verktygen  klarar av slitaget från ämnet. 
Verktygen skall således vara nötningsbeständiga och kunna motstå deformeringar på 
grund av de stora krafter som används vid pressningen.  



2
 
 
 

                                                        

 
Dessa verktyg tillverkas vanligen av gråjärn, segjärn eller gjutstål. Eftersom dessa 
material oftast inte klarar av slitaget vid pressningen av olika plåtkvaliteter, så måste 
verktygen härdas eller ytbehandlas. Härdningen måste täcka de partier på verktyget 
som slits mest, d.v.s. ytan som kommer i kontakt med plåten vid pressningen.  
 
Ythärdning kan utföras med olika metoder, varav laser-, induktions- och flamhärdning 
är de vanligaste. Vid mindre stålämnen t.ex. insatsstål i ett verktyg, är det vanligt att 
dessa helhärdas. Andra alternativ är att nitrera ytan eller att belägga ytan med ett hårt 
skikt enligt PVD(Physical Vapour Deposition)- eller CVD(Chemical Vapour 
Deposition)-metoden, eller att förkroma den. Valet av dessa metoder måste göras med 
bl a hänsyn till faktorer som: 
• Avsedd livlängd 
• Produktionsvolymer 
• Plåtkvalitet 
• Godstjocklek 
• Ytfinhet 
• Detaljens komplexitet 
• Hur stort område på verktyget som hårdheten behöver höjas på 
• Prisvariationer mellan olika metoder 
 
Då ytan på dragverktygen görs hårdare minskar risken för repor och påkletning på 
verktyget. Därmed kan man minimera mängden av smörjolja vid pressningen. I de 
allra flesta fall pressas plåten med endast den leveransolja som finns på plåten då den 
levereras till fabrikerna.. Det är en målsättning inom Volvo Personvagnar AB, 
Karosskomponenter att så långt som möjligt minimera användningen av 
tillsatssmörjning vid pressning. 
Detta ställer allt större krav på verktygen och deras ytbeskaffenhet. 
 
Det finns från flera håll inom Volvo Personvagnar AB, Karosskomponenter önskemål 
om att en sammanställning/uppföljning görs över de laserhärdade verktyg som nu 
finns i Olofström. Detta uppdrag visade sig vara lämpligt att utföra som ett 
examensarbete på ca. 10v. 
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1.2 Uppdragsbeskrivning/Syfte 
 
Metoden att laserhärda verktyg och är för Volvo Personvagnar AB, 
Karosskomponenters del fortfarande inne i en utvecklingsfas. Det förekommer 
disskussioner inom företaget beträffande val av metoder för att göra verktygen hårda 
på ytan. 
Företaget har under några års tid låtit laserhärda ett antal verktyg som sedan dess gått 
i produktion.  
 
I uppdraget ingår att göra en dokumentation över de laserhärdade verktygen där bland 
annat verktygstyp, verktygs-, produktions-, och detaljdata skall vara med. Vidare 
önskas en objektiv bedömning av det med laserhärdningen uppnådda resultatet samt 
att en ekonomisk jämförelse mellan laserhärdning och induktionshärdning görs.  
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1.3 Företagspresentation 
 
Volvo Personvagnar AB, Karosskomponenter(VCBC) ingår i Volvo Car 
Corporation(VCC) som är Sveriges största biltillverkare. 
VCC ingår i Ford-koncernen som är en av världens största tillverkare av personbilar. 
 
VCC:s tillverkning sker på 6 ställen i Sverige; Göteborg, Olofström, Skövde, Köping, 
Floby och Uddevalla. I Olofström sker tillverkning av karosskomponenter till främst 
volvos egna bilmodeller, men även till andra biltillverkare. 
 
Det har under lång tid skett tillformning av stålplåt i Olofström. Redan den första 
Volvobilen ÖV4 Jakob från 1927 fick delar av sin kaross formad av dåvarande 
Svenska Stålpressningsaktiebolaget som var föregångaren till Olofströmsverken.  
1969 köpte Volvo Personvagnar upp Olofströmsverken. 
 
Det finns i nuläget ca. 2600 anställda på VCBC i Olofström. Produktionen av 
karosskomponenter är uppdelad på två enheter; Södra fabriken och Övre fabriken. 
Den Övre fabriken är den största med avseende på yta och produktionsvolymer. På 
båda fabriksenheterna sker även sammansättning av karosskomponenter. Vid 
tillverkning av karosskomponenter utgår man från stål- och aluminiumplåt som köps 
in på rulle. Därefter klipps plåten upp till ämne som formas till detalj i en serie olika 
verktyg. Produktionen sker i moderna presslinjer och är i hög grad automatiserad. 
 
De färdiga karosskomponenterna transporteras sedan till sammansättningsfabrikerna i 
Göteborg eller Gent i Belgien. Transportsättet är järnväg och lastbil. 
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1.4 Metod för utredningen 
 
För att kunna göra utvärderingen av de laserhärdade verktygen krävs att det finns en 
bra dokumentation över verktygen. Denna dokumentation är en av de viktigaste 
delarna av examensarbetet. Med denna dokumentation kan sedan en 
utredning/utvärdering av laserhärdningens resultat göras och eventuella slutsatser om 
laserhärdningen dras.  
 
Som tidigare nämnts har VCBC låtit laserhärda ett antal verktyg under några år. Detta 
har skett vid skilda tillfällen och olika personer inom företaget har haft ansvaret för 
detta. Därför saknas det en övergripande sammanställning av vad som gjorts på 
verktygen, vilka partier som har härdats på verktygen samt en dokumentation över 
eventuella defekter som kan ha uppstått på verktyget under produktionen. 
 
För att kunna studera verktygen och upptäcka defekter på dessa krävs att man vet var 
på verktygen sökningen skall ske samt vad som behöver undersökas. Vidare så krävs 
det att verktygen delas in i olika kategorier där verktygens arbetande delar beskrivs. 
 
Lämplig litteraturgenomgång var härdprocesser och behandling av verktyg samt 
avsnitt ur materialläran som behandlar gjutjärn och gjutstål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



6
 
 
 

                                                        

 
 
 
2 Beskrivning av material och härdning 
 
2.1 Verktygsmaterial 
 
De material som VCBC använder i sina verktyg är gjutjärn (segjärn, gråjärn )och 
gjutstål. Valet sker efter materialanvisning i VCBC standard.(se Bilaga1) 
 
2.1.1 Segjärn och gråjärn 
 
Det vanligaste segjärnet som används i de flesta dragverktyg är V-0741(kolhalt 3,3-
3,6%) eller V-0739(samma kolhalt som V-0741), där V står för Volvo-standard. De 
båda segjärnen som nämns ovan har i stort sett samma egenskaper när de härdats. Det 
finns en gemensam tysk beteckning, GGG70L som ofta förekommer för dessa båda 
segjärn.  
 
Gråjärnet som används i verktygsstommar är i huvudsak 0215(kolhalt 3,4-3,7%) som 
återfinns i svensk standard(SS 14 02 15). Ett annat gråjärn som används till liknande 
applikationer är V-0424 som är mer legerat än 0215. 
 
2.1.2 Gjutstål 
 
De två gjutstålen som används mest är V-2247 Fermo och V-2249 Carmo/V-2248 
Calmax som är utvecklade speciellt för bilindustrins användningsområden i samarbete 
med Uddeholm tooling. Dessa återfinns inte i svensk standard utan har beteckningen 
V som står för Volvo-standard. 2249 Carmo och 2248 Calmax är samma material med 
enda skillnad att 2249 Carmo är seghärdat i leveranstillstånd. 
De båda gjutstålen innehåller följande legeringsämnen[4](Riktanalys):                         
V-2247(C, Si, Mn, Cr) , kolhalt 0,48% 
V-2249(C, Si, Mn, Cr, Mo, V), kolhalt 0,60% 
 
VCBC använder gjutstål som har kolhalter på upp till 1,55 %(Sverker 21 från 
Uddeholm) 
 
2.2 Beskrivning av härdprocessen 
 
För att höja hårdheten hos ett befintligt verktygsmaterial måste man härda det. 
För god härdbarhet krävs att kolhalten är tillräckligt hög, minst ca. 0,5% för ett rent 
kolstål[1]. Med vissa härdmetoder går det dock att härda material med betydligt lägre 
kolhalt och få ett acceptabelt resultat. 
 
De verktygsmaterial som härdats på de verktyg som ingår i uppföljningen är gråjärn, 
segjärn och gjutstål. Gråjärnet och segjärnet i fråga har en kolhalt på mellan 3-4% 
medan gjutstålet  ligger på ca 0,5-0,6%, dock innehåller det flera legeringsämnen som 
påverkar härdbarhet och den hårdhet som uppnås. Kolekvivalenten kan beräknas för 
att få med legeringsämnenas inverkan på ovanstående parametrar.   
För att härda dessa material behöver man höja temperaturen över gränsen till 
austenitiseringstemperaturen. 
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Generellt kan man säga att ju högre kolhalten är desto skörare är materialet och risken 
för sprickor vid värmebehandling ökar. Vid övergången från austenitfas till 
martensitfas i stålmaterial sker en volymökning på ca. 3%. Detta gör att det uppstår 
inre spänningar i materialet( tryck- och dragspänningar), vilket förklarar risken för 
sprickor. Det är därför bl a viktigt att uppvärmningen av materialet sker långsamt för 
att undvika sprickor och formförändringar.[1] 
 
I austenitfasen ökar materialets förmåga att lösa kol. Därefter låter man materialet 
kylas ned så snabbt att materialet bildar martensitfas. Denna fas är en mycket hård 
och slitstark fas som har en avsevärt högre hårdhet än grundmaterialets. Efter 
kylningen brukar materialet anlöpas till önskad hårdhet. Ju högre anlöpstemperaturen 
är desto lägre blir hårdheten. Materialet blir dock segare. 
 
Eftersom det är ytan som behöver vara hård på de slitagebenägna delarna av verktyget 
så är det den man kan begränsa härdningen till. För detta ändamål passar olika 
ythärdningsmetoder som laserhärdning, induktionshärdning och flamhärdning. Dessa 
tre metoder går bra att utföra på stora arbetsstycken som skall ythärdas.  
 
Mindre verktygsdelar som insatsstål och klippstål brukar vanligtvis helhärdas och 
upphettningen sker då i en ugn eller i ett saltbad. Saltbadet gör att ytavkolningen kan 
hållas på en minimal nivå jämfört med ugn. En avkolad yta gör att hårdheten minskar.  
 
Vid helhärdning får hela materialet en jämn hårdhet genom hela arbetsstycket. Det är i 
huvudsak arbetsstyckets dimensioner som bestämmer möjligeten att helhärda. Större 
arbetstycken går ej att helhärda. 
Seghärdning är ett vanligt leveranstillstånd för gjutstål. Det lämpar sig väl för kol-stål 
med en kolhalt på 0,25-0,60 % och för legerade stål med större dimensioner. 
Seghärdning utföres enligt följande; upphettning till 800-900o C (austenittemperatur), 
kylning till rumstemperatur och därefter anlöpning till 500-670o C. Kylningen sker 
vanligen i oljebad. Anlöpningstemperaturer styr den hårdhet man får[1]. 
 
Vanliga fel på härdat gods[1] är: 
 
- För låg hårdhet( helt ellet fläckvis) p g a för låg härdtemperatur( ofullständig                       
   upplösning av kol). 
- Restaustenit( för hög härdtemperatur) ger lägre hårdhet och försämrade    
   materialegenskaper 
- Fläckvis avkolning av ytan( lägre hårdhet) 
- Slipsprickor( överhettning vid oförsiktig slipning orsakar sprickor).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8
 
 
 

                                                        

2.3 Induktions- och flamhärdning    
 
2.3.1 Induktionshärdning 
 
Vid induktionshärdning leds högfrekvent ström genom en spole som förs över 
arbetsstycket. Ett magnetfält alstras av spolen samtidigt som arbetsstycket alstrar sitt 
eget magnetfält som motverkar spolens magnetfält och försvårar värmetillförsel till 
arbetsstyckets kärna. Materialet närmast ytan värms då upp.[7] Spolar finns i olika 
utföranden beroende på vilken typ av profil som arbetsstycket består av ( se Fig 2 
nedan). Genom att reglera frekvensen på strömmen kan ett önskat ungefärligt 
härddjup erhållas. En hög frekvens gör att arbetsstyckets yta värms upp mycket 
snabbare än kärnan.[1] Metoden att induktionshärda kan utföras antingen med 
handhållen spole eller med en robotmonterad spole. I det första fallet blir precisionen 
vid uppphettningen inte lika bra som vid robotstyrning.Temperaturen tillåts variera 
inom ett intervall på 50 o C vid handhållen spole.[7] Det går dock snabbare eftersom 
man slipper att programmera roboten. Induktionshärdning är en mycket vanlig metod 
för ythärdning eftersom ett induktionsaggregat inte tar stor plats i en verkstad och är 
lätt att hantera. Dessutom är det en ren process där ingen rök avges.Det bildas dock 
starka magnetfält vars hälsopåverkan är oklar. Formförändringarna hos arbetsstycket 
uppstår eftersom upphettningen går djupt i arbetsstycket. Hårdheten blir jämnare vid 
robotmonterad spole än vid handhållen.  

 
Figur 2. Exempel på hur spolar kan vara utformade för olika profiler. Den vänstra bilden visar 
induktionshärdning av en tunn, plan yta med tillsatskylning.[1] 
 
2.3.2 Flamhärdning 
 
Flamhärdning är också en enkel och kostnadseffektiv metod för ythärdning. En 
gaslåga från en vanlig gassvetsutrustning( acetylen/oxygen) används för att hetta upp 
arbetsstycket över gränsen till austenitområdet.(se Fig 3). En färgskala används av 
personen som utför härdningen. Detta för att göra en optisk jämförelse mellan 
arbetsstyckets färg och färgskalan. Då färgen överensstämmer har rätt härdtemperatur 
uppnåtts och gaslågan förs vidare över arbetsstycket. [3] Denna härdmetod ger 
naturligtvis inte samma precision och stabila process med jämn hårdhet som 
laserhärdningen. Det är svårt att reglera härddjup och risken för formförändringar är 
stor eftersom upphettningen av ytan även sprider sig djupare i materialet och är svår 
att kontrollera. 
 
Vid både induktions- och flamhärdning sker kylningen med hjälp av det 
ouppvärmda/opåverkade materialet lite längre in i arbetsstycket. 
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Figur 3. Flamhärdning[3] 

 
2.4 Övriga metoder 
 
Det finns även andra metoder för att höja verktygsytors hårdheter. En vanligt 
förekommande metod är att nitrera ytan. Hela arbetsstycket stängs då in i en ugn 
varefter upphettning i kvävgas sker. Kvävet diffunderar då in i materialet och ger ett 
mycket tunnt men hårt ytskikt.[2] 
 
Andra metoder som förekommer är PVD- och CVD-beläggningar. Båda dessa 
metoder åstadkommer ett hårt ytskikt genom utfällning av beläggningsmaterialet som 
befinner sig i gasfas inuti en beläggningskammare. Temperaturen vid vilken 
reaktionen sker är hög, vanligen 200-1200o C [2] .Ytskikten kan bestå av olika 
keramiska skikt ex CrN , MoS2 eller TiC. Ytskiktets tjocklek blir med dessa metoder 
vanligen i storleksordningen 0,001 till 0,01 mm [3]. Vid så pass tunna ytskikt krävs 
att det finns god bärighet under skiktet. Därför krävs en föregående härdning innan 
metoderna kan tillämpas. 
 
Nackdelen med dessa metoder är att de begränsas av verktygets storlek. De används 
huvudsakligen på insatsstål i verktygen.  
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2.5 Beskrivning av laserhärdning  
 
2.5.1 Process 
 
Vid laserhärdning tillför man materialet värme i form av strålningsenergi via laserljus 
under mycket kontrollerade former.(se Fig.4 nedan) Laseragregatet som används är en 
diodlaser. Upphettningen av arbetsstyckets yta kan ske med varierande bredd, 15mm 
är den optikbredd som vanligen används. Linsen varifrån laserljuset kommer sitter 
monterad längst ut på en robotarm med flera frihetsgrader. Detta gör att man får en 
mycket bra åtkomlighet på lite mer komplicerade arbetsstycken samt stor 
repeternoggrannhet i förflyttningarna. Lasersrålen kan fokuseras mycket noga. 
Bredvid linsen finns även en pyrometer monterad vilken kontinuerligt känner av 
temperaturen på arbetsstycket.. Denna är i sin tur kopplad till laserkällan som reglerar 
energitillförseln och man får en mycket jämn temperatur på arbetsstycket.  
Det går att laserhärda material med en kolhalt ned till 0,2 % och ändå erhålla ett bra 
härdresultat enligt Duroc. 
 

 
Figur 4. Laserhärdning[12] 

 
Temperaturen vid laserhärdning beror helt på materialkvaliteten. Angivna 
temperaturrekommendationer från materialleverantör är riktvärden. Vid laserhärdning 
av ex. segjärnet V-0741 ligger temperaturen någonstans i intervallet 950-1100o C. 
Temperaturen varierar endast med någon grad Celsius under processen, man får 
därmed en mycket stabil härdprocess. Skulle robotens rörelser störas blir aldrig 
temperaturen högre än den inställda. Risken för att skada arbetsstycket är minimal. [5] 
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Efter upphettningen vid robotarmens passage sker en snabb underkylning av ytan. 
Denna åstadkommes av det oupphettade grundmaterialet lite längre ned från 
arbetsstyckets yta. Detta gör att materialet bildar martensitfas. Metoden fungerar bäst 
på tjocka arbetsstycken eftersom kyleffekten blir för dålig hos tunnare arbetsstycken 
då hela dessa mer eller mindre värms upp helt. ( Det går dock att kringgå detta med 
arrangerad kylning). 
 
Laserhärdförloppet kan styras mycket noga, bl a. kan härddjupet(det djup under ytan 
till vilket avsedd verkan uppnås) kontrolleras mycket noga, vilket är viktigt för att inte 
få för stora formförändringar på arbetsstycket. Dessutom ger laserhärdning väldigt 
liten ytavkolning, främst p g a att upphettningen sker under mycket kort tid. 
 
Härddjupet går att styra på olika sätt. Ett sätt är att reglera robotens hastighet relativt 
arbetsstycket och på så sätt öka eller minska upphettningstiden vilket påverkar djupet 
av påverkat material. Ett annat sätt är att reglera energitillförseln till laseraggregatet. 
Det är vanligt att man laserhärdar till ett djup av 0,7-1,0 mm. 
 
Vid laserhärdning av mycket slitagebenägna delar t e x en dragvulst försöker man att 
undvika att placera den/de mjukare anlöpszonerna på toppen av vulsten där 
påkänningen är störtst. Hur placeringen av ”hård- och mjukzoner” sker varierar även 
från fall till fall, men det strävas alltid efter att få en så gynnsam placering som 
möjligt (se Fig 5 på nästa sida). Duroc tooling AB har alltid en dialog med köparen av 
härdtjänsten. [8] 
   
Det går att laserhärda mycket begränsade områden av arbetsstycket utan att påverka 
omgivande material i någon nämnvärd omfattning. Metoden är miljövänlig och 
ofarlig då man skyddar ögonen med skyddsglasögon eller skärmar av roboten med 
laseraggregatet så att ingen kan titta rakt in i laserljuset.  
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Figur 5. Srängplacering vid laserhärdning.[8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid härdning av en positiv 
radie ställs alltid linsen rakt mot  
ytan och flyttas sedan stegvis 
vidare. 

Härdning av en dragvulsts 
hondel sker genom att vinkla 
linsen från två håll. De båda 
mindre radierna vid 
övergångarna mellan vulst och 
plan yta får då största härddjup, 
vilket är helt riktigt med 
avseende på påkänningarna. 

Vid härdning av en dragvulsts 
handel försöker man alltid att 
placera linsen rakt mot toppen 
av vulsten. Toppen får då 
största härddjup, den har också 
högst påkänning. 

Härdsträngarna överlappar 
varandra med 3mm i sidled, 
sidoförflyttningen mellan varje 
sträng blir således 12mm då en 
15mm:s optik används. Det 
eftersträvas hela tiden att 
placera härdsträngarna så att 
man undviker att få en mjukzon  
på ett påkännt ställe ex. mitt på 
en dragradie. 
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2.5.2 Resultat 
 
Ett tydligt fenomen som uppstår vid laserhärdning är att den härdade ytan får s.k. 
anlöpszoner mellan härdstråken. Detta beroende på att den härdade ytan värms upp 
igen, och därmed löps ur då laserstrålen överlappar en bit av det härdade stråket nästa 
gång. Det mönster med ljusare/blankare och mörkare stråk gör att en laserhärdad yta 
lätt känns igen och härdade partiers gränser relativt enkelt kan avgöras utan 
hårdhetsmätningar. 
En nackdel med dessa anlöpningszoner är att hårdheten sänks i dessa zoner. För att 
motverka att dessa nöts ur, lägger man härdstråken/strängarna tvärs plåtens 
dragriktning.  
I t.ex. segjärnet GGG70L varierar hårdheten mellan ca. 58HRC i de ljusare zonerna 
och ned till ca. 40HRC i de mörkare anlöpszonerna, vilket är ganska mycket med 
tanke på att grundmaterialet håller ca. 30HRC. (Hårdhetsvärdena som anges är 
uppmätta med Equo-tipinstrument och är endast ungefärliga värden). 
Det skall tilläggas att hårdhetsvariationerna inte blir lika stora vid laserhärdning av 
gjutstål, och med hårhetsvärden uppmätta med Equo-tipinstrument hamnar ex. 
skillnader i hårdhetsvärden för hård/mjukzon hos V-2249 Carmo inom instrumentets 
felmarginal. 
 
Det råder en allmän uppfattning att hårdheten ligger ca. 2-4 enheter HRC högre vid 
laserhärdning än vid induktionshärdning av ex.segjärnet V-0741. Motsvarande 
skillnad för gjutstålet 2247 Fermo är 1 till 2 enheter större. Detta kan förklaras med att 
kylförloppet är snabbare vid laserhärdning. 

 
Diagrammet nedan(se Fig 6) visar de ungefärliga hårdhetsvärden man uppnår i 
härdsträngarna på några olika verktygsmaterial. Liknande hårdhetstester har även 
gjorts av Eifeler på segjärn. Dessa visar ungefär samma värden(ca.58-62 HRC= 700-
750 Hv) för snarlika material. 
 

Figur 6.Uppnådda hårdheter ca. 1mm in i materialet vid laserhärdning.[5]  
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3. Tillvägagångssätt 
 
3.1 Arbetsgång 
 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie i laser-, induktions- och 
flamhärdning, verktygsmaterial och värmebehanling. Sedan var det dags för ett möte 
med Duroc Tooling AB som är det företag som utfört laserhärdningen av VCBC:s 
verktyg. Företaget har sitt säte i Umeå men finns numera etablerat i Olofström. Vid 
mötestillfället gavs information beträffande laserhärdning som ingår i 
litteraturstudien. Informationen som gavs var grundlig och passade bra för det 
fortsatta arbetet. Det gavs även tillfälle att vara med på en konferens i 
verktygsmaterial och ytbehandlingar/-beläggningar. Vid ett styrgruppmöte för 
examensarbetet med ansvariga för VCBC:s verktygstillverkning lades det upp 
riktlinjer för arbetet, en detaljerad projektplan och en struktur för indelning av de 
laserhärdade verktygen gjordes upp. (se Fig. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -klippstål(över- och understål) 
 
 
 
 
     -flänstål  
 
 
 
 
 
               -tillhållaryta    -positiva radier  -tillhållaryta 
   -dragvulster    
 -positiva radier 
 

Figur 7. Struktur för att dela de i uppföljningen ingående verktygen 
 
 
 
 
 
En indelning av verktygen efter matrisstrukturen med en inköpslista som 
utgångspunkt gjordes. Därefter lokaliserades verktygen på Södra och Övre fabriken 
samt delades in efter den presslinje de går i. 
 
 

Pressvtg. Klippvtg. 

Flänsvtg. Dragvtg. 

Matris Stämpel Plåthållare 

Verktygsmaterial 

Plåtkvalitet 
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En lista över de parametrar som skall vara med i uppföljningen gjordes upp i samråd 
med verktygstekniker och verktygsansvariga. (se Bilaga 3)  
 
Därefter togs alla tillgängliga data om verktygen fram. För att kunna göra 
dokumentationen bokades några möten in med verktygtekniker och 
underhållsansvariga för att samla information om verktygen. Ansvarig 
produktionstekniker för respektive verktyg kontaktades för att hitta lämpliga tider för 
delning och inspektion. Efter en avstämning med produktionstekniker och tekniker 
från underhållsavdelningen på båda fabriksenheterna kunde en viss planering av 
verktygsinspektion ske.  
 
För att kunna inspektera de arbetande ytorna på verktygen krävs det att de delas.  
Vid de första inspektionerna medverkade produktionstekniker och underhållstekniker 
för att ge teknisk support. Vid inspektionerna mättes verktygsytans hårdhet upp med 
Equo-tipinstrument och verktygen fotodokumenterades.  
 
 
Vid inspektionerna mättes hårdheten på laserhärdade ytor, grundmaterialet i sig och 
på svetsmaterial(om sådant finns på verktyget). Om defekter upptäcktes så 
fotodokumenterades dessa och beskrevs noggrannt. 
 
Då en del av de laserhärdade verktygen  hade följts upp hölls ett nytt styrgruppsmöte 
för att kontrollera att examensarbetet löpte i rätt riktning samt för att rapportera av det 
hittills utförda uppföljningsarbetet. Sedan forsatte uppföljningsarbetet med de 
resterande verktygen. Efterhand som verktygen följts upp upprättades ett dokument 
för vart och ett av verktygen. I detta dokument ingår data över verktygen, beskrivning 
av eventuella upptäckta defekter samt foto på verktygen. (Se bilaga 2). 
 
Nästa steg blev att göra den ekonomiska jämförelsen mellan laserhärdning och 
induktionshärdning. 2 stycken induktionshärdade verktyg och 2 stycken laserhärdade 
verktyg valdes ut för jämförelse. Det visade sig att inköpspriset för härdningen av 
dessa verktyg inte var rättvisande för att användas till en ekonomisk jämförelse, utan 
några liknande verktyg fick väljas. Via en offert och inköpare kunde slutligen 
prisuppgifter på härdtjänsterna erhållas. Det gjordes även undersökningar av övriga 
kostnadsfaktorer att ta med i jämförelsen 
 
När detta var gjort började arbetet med att sammanställa material. En övergripande 
sammanställning över de uppföljda verktygen gjordes primärt (se bilaga 5). I denna 
ingår bl a detaljdata. Det diskuterades  kring orsakerna till de upptäckta defekterna på 
verktygen och kring hur rapporten skulle läggas upp. Därefter startade 
rapportskrivningen. 
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3.2 Utrustning som användes vid uppföljningen 
 
För mätning av  verktygsytornas hårdhet användes ett Equo-tipinstrument.  
Hårdhetsvärdena som mätts upp med Equo-tipmätaren varierar kraftigt och de bör 
endast betraktas som grova riktvärden. En hårdhetsmätare av denna typ mäter på ett 
större djup än ett tunnt härdskikt utgör. Instrumentet skjuter en stålkula mot 
mätområdet och mäter resonansen/återfjädringen som direkt översätts till ett 
siffervärde på displayen. Dessutom krävs att ytan är helt plan, vilket den inte alltid är 
på ett verktyg. Däremot är den här typen av hårdhetsmätare bra för att snabbt ta reda 
på vilka partier på ett verktyg som verkligen är härdade. 
 
Foto på verktygen togs med digitalkamera. 



4 Ekonomisk jämförelse mellan laserhärdning och 
induktionshärdning 
 
För att göra en rättvis bedömning mellan dessa två härdmetoder behöver man ta 
hänsyn till följande parametrar:  
• Priset för härdningen 
• Kostnader för efterbearbetning av verktyget efter härdningen  
• Underhållskostnader 
 
4.1 Referensobjekt 
 
De verktyg som valts till referensobjekt för jämförelse är följande: 
 
Laserhärdade verktyg: Innerdörr bakre P28 v och h verktygsnummer 8626077-031  

och 8626078-031. 
 De laserhärdades av Duroc 2001 med robotmonterat 

laseragregat. Tillhållarytor och samtliga radier behandlades. 
Pris för 1 st  31-verktyg = 106 600 Sek. [5] 

 
Induktionshärdade verktyg: Innerdörr främre P28 v o h   verktygsnummer:  
 8626093-031 och 8626094-031. De induktionshärdades av 

Läpple 2001 med robotmonterad spole. Tillhållarytor, matris 
och stämpel behandlades. 

 Pris för 1 st 31-verktyg = 111 200 Sek. [6] 
 (efter omräkning från euro=9.20 Sek)  
 
Priserna ligger på samma nivåer för liknande dörrverktyg.  
 
Som det framgår av priserna för respektive härdning är skillnaden försumbar i 
förhållande till vad inköpspriset för verktygen är. Båda härdningarna har utförts av 
extern leverantör och robotar har använts i processen.  
 
Volvo har en egen utrustning för att induktionshärda med handhållen spole. Det 
behövs två man för att manövrera denna. Enligt erfaren personal inom Volvo tar det 
uppskattningsvis 15 timmar för 2 man att induktionshärda ett innerdörrverktyg  
(tillhållarytor och positiva radier på både stämpel och matris).[11] 
Volvo kalkylerar med en timkostnad på 480kr/man för induktionshärdning.[10]  
Kostnaden skulle då bli ca 10 000 för att induktionshärda ett innerdörrverktyg. 
 
4.2 Kostnader för efterbearbetningen 
 
Det som nämnts hittills har berört inköpspriset för härdningen. Den andra kanske 
viktigaste delen av den ekonomiska jämförelsen är kostnaderna för efterbearbetningen 
av verktyget efter härdningen. Med efterbearbetning avses det arbete som behöver 
göras på verktyget efter härdningen för att det skall kunna producera felfria detaljer. 
 
Arbetsgången för detta är: Polering-Provning i press-infläckning-Slipning/polering-
infläckning-polering-infläckning…………… 
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Detta arbete pågår tills det att detaljen är fri från sprickor och dragrepor samt att 
fläckbilden är jämn.. 
Formförändringar som uppstått i härdprocessen avgör hur lång tid det tar att justera in 
verktyget. Det går inte att generellt säga hur lång tid det tar att justera in ett verktyg 
efter härdningen utan det är formförändringarnas omfattning som har störst 
betydelse.Det kan ta allt från ett par dagar upp till veckor.[9]  
 
 
Det gäller således att få så små formförändringar som möjligt vid härdningen för att få 
minimal efterbearbetning. Därmed kan även ledtiden för efterbearbetningen 
minimeras vilket är en stor fördel.  
Det uppstår betydligt mindre formförändringar vid laserhärdning än vid 
induktionshärdning eftersom det tillförs mindre energi än vid induktionshärdning. 
Det går inte att säga exakt hur stora formförändringarna blir på varje verktyg vid 
respektive härdmetod. Generellt uppskattar sakkunnig personal inom Volvo att det rör 
sig om formförändringar på 10-dels mm vid induktionshärdning och endast 100-dels 
mm vid laserhärdning. Då  timkostnaden ligger runt 480 kr/man[10] för 
verkstadspersonal får således efterbearbetningen stor betydelse för den ekonomiska 
jämförelsen. 
 
Antag att det tar 2 veckor med 10 arbetstimmar per dag att justera in ett 
induktionshärdat verktyg medan det tar 2 dagar för ett laserhärdat. Detta skulle ge en 
kalkylerad skillnad på ca. 38 000 kr. Det kan naturligtvis ta ännu längre tid att justera 
in ett verktyg som induktionshärdats med handhållen spole än med robotmonterad. 
 
Efterbearbetningen har därför en mycket stor betydelse för den emonomiska 
jämförelsen samt inte minst tidsmässigt. 
 
4.3 Underhållskostnader 
 
Inget av de 4 referensverktyg som valt ut för för att få en rättvisande prisbild  
för härdningen har gått någon längre tid i produktionen. Därför valdes några  
likvärdiga dörrverktyg ut för att jämföra underhållskostnader. Det var dels innerplåtar 
bakdörr S60 som laserhärdats av Duroc samt innerplåtar framdörr S80 som 
induktionshärdats av Opel och innerplåtar framdörr V70 som laserhärdats av Duroc. 
 
När sökandet efter skillnader i underhållskostnader inleddes visade det sig att inte går 
att finna någon skillnad i underhållskostnad som kan relateras till härdmetoden. De 
frågeställningar som gavs till underhållspersonal var: 
 
• -Vilka fel har varit mest frekvent förekommande? 
• -Vad har åtgärdats? 
• -När har åtgärden skett? 
• -Hur många man har varit engarerade? 
• -Hur många timmar har åtgärden tagit? 
 
Därmed begränsas kalkylen till att jämföra priset på de båda härdmetoderna samt att 
beakta erfterbearbetningen av respektive metod. 
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5. Resultat/Diskussion 
 
Av de uppföljda vtg-en är 2 st ind.härdade och 16st laserhärdade.  
Efter att ha följt upp de laserhärdade verktygen kan dessa delas in i 2 kategorier; 
verktyg som laserhärdats nya och verktyg som laserhärdats i avhjälpande syfte. 
Avhjälpande laserhärdning har utförts av den anledningen att problem har uppstått i 
produktionen och dessa måste elimineras. Det kan vara problem som repbildning och 
sprickor i plåten, nötning eller påkletning på verktyget etc. På de verktyg som 
laserhärdats i avhjälpande syfte förekommer nästan samtliga defekter som upptäckts 
vid uppföljningen. 
 
GGG70L förekommer i de allra flesta verktygen som finns med på listan över 
laserhärdade verktyg och detta är också ett material som fungerar mycket bra att 
laserhärda.  
 
De uppföljda verktygens verktygs- och produktionsdata återfinns som bilaga.(se 
Bilaga 2)  
 
 
5.1 Indelning av de laserhärdade verktygen  
(se Tab1) 
 

Tabell 1. Indelning av laserhärdade verktyg 
 
Vtg som laserhärdats nya: Avhjälpande laserhärdning: 
(verktygens nuvarande tillstånd) (verktygens nuvarande tillstånd) 
8626077-031   (OK i prod)                          9449148-031   (urgröpning)  
8626078-031   (OK i prod) 1619750-021   (laserhärdning,  OK. i prod) 
8626078-022   (OK i prod) 8649895-021   (------”---------  inte i  prod) 
3509044-031   (sprickor i plh OK i prod)  9449138-021   (sprickor i dragvulst) 
3509045-031   (OK i prod)                      9449162-021   (sprickor + urgröpningar) 
8634730-071   (OK i prod)                       9449163-021   (urgröpning) 
9203443-021   (OK i prod) 9187886-021   (laserhärdning,   OK.i prod) 
9203444-021   (OK i prod) 9187887-021   (laserhärdning,   OK.i prod) 

 
 
Resultatet från uppföljningen av dessa verktyg har varit bra, förutom i 5 fall. 
De verktyg som inte är bra har alla någon form av defekter på plåthållaren: 
- A-stolpe V70 Vä.vtg.nr. 9449148-031  
- B-stolpe Vä.V70/S60  9449162-021 
- B-stolpe Hö V70/S60  163-021  
- A-stolpe förstärkning övre V70 9449138-021 
- Främre sidobalk Vä S80 3509044-031 
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5.2 Presentation av de 5 verktygen med defekter. 
 
Verktyg 1. Nr 9449148-031 A-stolpe vänster V70 
 
På detta verktyg så hade de smala mörka stråken som bildas vid laserhärdningen 
gröpts ur på ett ställe ungefär så stort som en femkrona.Verktygsmaterialet är V-0424.  
Samma mönster återfanns på båda tillhållarytorna. Endast tillhållarytan på matrisdelen 
gränsar intill det område där material har svetsats på (se Fig 8). Det finns inget 
påsvetsat material i närheten av det aktuella området på plåthållaren (se Fig 9).  
 
Svetsningen är utförd efter laserhärdningen och eventuellt har den orsakat sprickor i 
och under härdskiktet på den närbelägna ytan som i kombination med ett för högt 
tillhållartryck orskakat urgröpningen i härdskiktet.  
  

   
Figur 8. Matrisdel. Påsvetsat material inringat         Figur 9. Plåthållare. Defekt inringat med rött.  
              med blått. Defekt inringad med rött.             
   
 
Verktyg 2. Nr 9449162-031 B-stolpeförstärkning vänster V70/S60 
 
Verktyget 9449162-031 B-stolpe Vä , som har GGG70L  i plåthållaren har också en 
urgröpning av en del av en anlöpszon (se Fig 10) , dock i en mycket mindre 
omfattning än för 9449148-031. Det kan tilläggas att det finns tendenser till 
urgröpning på flera av de anlöpszoner som återfinns i närområdet omkring den största 
urgröpningen.  
Som det framgår av bilden så syns repor i ytan som går i plåtens dragriktning, vilket 
tyder på att det varit ett högt tillhållartryck lokalt på detta ställe, eftersom dessa repor 
inte alls förekommer i samma omfattning på övriga delar av plåthållarytan.  
 
Matrisdelen består av flera stål i 2249 Carmo som innan laserbehandlingen helhärdats 
och anlöpts till 520 oC. Det finns flera synliga sprickor som går i plåtens dragriktning 
över dragradier (se Fig 11). (Eventuellt kan detta bero på att man vid 520 oC för 
Carmo löpt bort all restaustenit och på så sätt ökat sprickbenägenheten). 
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Figur 10. Plåthållaryta. Urgröpning inringad med rött.       Figur 11. Matrisdel. Sprickor inringade.  
 
Verktyg 3. Nr 9449163-031 B-stolpe förstärkning höger V70/S60 
 
Detta verktyg har stora förslitningar på plåthållaren. Dessa förslitningar är mycket 
mera omfattande än på vänsterverktyget och två urgröpningsfält (se Fig 12) återfinns i 
närheten av insatsstålen för svetssömmen, ett urgröpningsfält återfinns långt ifrån 
svetsen. Eventuellt kan orsaken vara “sprickor under härdskiktet”  orsakade av. för 
högt tillhållartryck. Att tillhållartrycket varit högt i de slitna zonerna på plåthållarytan 
kan  styrkas med den infläckningsbild som gjorts i verktyget. (Se bilaga 4). 
 
Ämnet som körs i verktyget är sömsvetsat och det lossnar slaggpartiklar som orsakar 
abrasiv nötning på plåthållaren.  
 

                                                          
Figur 12. Urgröpt i plåthållaryta. Inringat med rött.                  Figur 13. Repor av svetsmaterial som  
              lossnat. 
 
På den högra bilden syns att även insatsstålen i V-2249 Carmo är repade av 
svetsmaterial (se Fig 13). 
 
Verktyget har gått ca. 485 000 slag totalt, varav ca.415 000 slag efter det att 
laserhärdningen utfördes.  
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Verktyg 4. Nr 9449138-021 A-stolpe förstärkning övre V70 
 
Verktyget har sprickor i plåthållaren. Några av dessa har slipats upp och fyllts igen 
med svets. Svetsningen är utförd efter laserhärdningen utan efterföljande härdning. 
Sprickorna går från plåthållaren och tvärs över dragvulsten i plåtens dragriktning (se 
Fig 14). Verktyget har gått ca. 56 000 slag sedan laserhärdningen utfördes och det var 
tidigare induktionshärdat. 
  

 
Figur 14. Sprickor i plåthållare 

 
 
Verktyg 5. Nr 3509044-031 Främre sidobalk vänster S80 
 
Främre sidobalk vänster har även det några sprickor i plåthållaren. Det är dock inte i 
någon större omfattning utan bara på ett ställen. Någon spricka går tvärs över 
dragvulsten i plåtens dragriktning och ut till kanten mot stämpeln, längd ca. 40-50 mm 
(se Fig 15). 
Dragvulsten var induktionshärdad innan verktyget laserhärdningen utfördes. Detta p g 
a att kunna provpressa de första detaljerna. Plåttjockleken är 2,5 mm och ger höga 
belastningar på dragvulsten.   
 

 
Figur 15. Sprickor i plåthållare och dragvulst 
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5.3 Övriga verktyg, saknar defekter 
 
13 st. verktyg tillhör denna grupp. 
Det skall påpekas att några av verktygen inte gått särskilt många slag efter att de 
laserhärdats( 8626078-031 har gått endast 408 slag), och är därför helt utan defekter 
och synbara förslitningar. 
 
Det måste också tilläggas att de båda verktygen till S60 inte har varit inne på 
underhåll annat än för tvättning som inte går att härleda till härdningen. 
Det är naturligtvis mycket bra med tanke på att de i nuläget gått ca. 200 000 slag. 
 
5.4 Ytskadornas orsak och verkan 
 
Det är svårt att fastställa endast en orsak till att ytsprickor och urgröpningar uppstår i 
verktygsmaterialen. Ofta är det flera orsaker som samverkar, extremt höga 
kontakttryck och temperaturer kan uppnås då plåten glider mot verktygsytan.[2]  
 
Det är troligt att en labbanalys av en provbit från de defekta verktygsytorna kan ge   
precisare information om vilka orsaker det rör sig om. Eventuellt kan yttrycket vara så 
högt att materialet utmattas till följd av ett stort antal “chockbelastningar”. I 
uppföljningen gjordes en beräkning av yttrycket på verktyget B-stolpe förstärkning 
höger m h a träffytan på infläckningsbilden och tillhållartrycket i verktyget.. Den ger 
ett grovt uppskattat tryck på 14N/mm2 (Tillhållarkraften=88 ton) med hänsyn tagen 
till att verktyget bottnar helt eller delvis på några av klackarna. Den hastighet med 
vilken plåthållaren träffar matrisens tillhållaryta uppskattades också. Då det totala 
dragdjupet(inklusive avståndet mellan stämpel och plåthållare vid öppet verktyg) 
mätts upp, kunde träffhastigheten hämtas ur pressens rörelsediagram. Den är ca. 34,5 
m/min. Detta tyder på att det är flera faktorer som är orsaken till ytskadorna. 
 
De ytsprickor som uppstått på verktygen ger repor i detaljen om de får växa 
ytterligare.Detta gäller särskilt dragradier eftersom delar av plåten som skall utgöra 
detaljen passerar dessa. Urgröpningszonerna river hårt i plåten men dessa delar av 
plåten klipps bort i efterföljande verktyg. Den färdiga detaljen påverkas därför inte av 
just dessa ytdefekter. 
 
För de observerade defekterna gäller generellt sett att:   
 
• Resultatet av uppföljningen visar att de defekta laserhärdade verktygen i segjärn 

utsatts för delammellering d v s skikt har släppt och delar av ytan har gröpts ur. 
Detta har främst skett på de verktyg som varit induktionshärdade innan 
laserbehandling. 

 
• I de fall sprickor upptäckts i en laserhärdad yta, ligger dessa nästan alltid 

vinkelrätt mot härdsträngarnas längdriktning. 
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5.5 Hårdheter  
 
Vid uppföljningen mättes som tidigare nämnts de laserhärdade partiernas hårdhet (se 
Fig 16). Dessa hårdheter ligger i stort sett på samma nivåer på samtliga gjutjärn enligt 
mätningarna.  
 
Hårdheten varierar dock ganska kraftigt tvärs härdsträngarnas längdriktning ( se 
Fig.17). Figur 17 visar ett principdiagram för hur hårdheten varierar på en laserhärdad 
yta. Detta diagram är enbart till för att visa variationer.  
 

  Laserhärdad plåthållaryta  
 
  Figur 16.  Bilden visar tydligt härdsträngar och mjukare(mörkare) zoner s k anlöpszoner. 
 
Hårdhetsvärdena har mätts upp med Equo-tipinstrument och bör bara ses som grova 
riktvärden. 

Figur 17. Diagrammet visar hur typiska ”hårdhetssänkor” återfinns mellan härdsträngarna.( Segjärn V-
0741) 
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Diagrammet nedan(Fig.18) är gjort av Duroc tooling och baseras på 
hårdhetsmätningar gjorda i  labbmiljö. Materialet är V-2249 Carmo som ger en högre 
hårdhet än segjärn vid laserbehandling. Dessutom ger mätningar i labbmiljö 
rättvisande värden, då dessa verkligen är uppmätta på det tunna härdskiktet. 
Diagrammet visar att hårdheten är ca.780-790 Hv mitt i härdsträngen och ca. 550 Hv i 
mjukzonen där hårdheten är som lägst. Detta motsvarar ca. 64-65 HRC resp. ca. 52 
HRC. 
 
 

 
  Figur 18. Hårdhetsvärden och hårdhetsvariationer hos laserhärdad V-2249 Carmo. [5] 
 
Det är intressant att undersöka om det är möjligt att så långt som möjligt minimera 
“hårdhetssänkorna” och få hårdhetskuvan att plana ut.  
Figur 17 och 18 är även bra exempel på att man uppnår högre hårdhet vid 
laserhärdning av gjutstål än segjärn. 
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6 Slutsatser av uppföljningen 
 
De verktyg som följts upp har till största delen varit av gjutjärn. Därför säger 
uppföljningen tyvärr inte mycket om resultatutfallet på laserhärdat gjutstål. 
 
6.1 Fördelar med laserhärdning 
 
• Den första slutsats man kan dra av uppföljningen är att laserhärdning ger ett bra 

resultat med minimal sprickbildning och formförändring då den utförs på ett nytt  
material som inte härdats tidigare eller har något påsvetsat material. 

 
• Det är möjligt att begränsa härdningen till små partier på ett arbetsstycke. Detta är 

en stor fördel jämfört med övriga metoder för att höja ythårdheten på verktyg. 
 
• Priset för att laserhärda ett verktyg ligger på samma nivå som för att 

induktionshärda om tjänsten köps in externt. Det finns därmed starka själ att välja 
laserhärdning i stället för induktionshärdning. Laserhärdning blir även billigare än 
nitrering vid stora verktygsdelar. 

 
6.2 Nackdelar med laserhärdning 
 
• Metoden ger s k  anlöpszoner mellan härdsträngarna. I dessa zoner ligger 

hårdheten lägre än för härdsträngarna. För att minimera förslitningen motverkas 
detta genom att härdsträngarna läggs tvärs plåtens dragriktning. Uppföljningen 
visar dock att det är dessa anlöpszoner som slits mest och t o m gröps ur  då 
materialets yta utsätts för stora påfrestningar. 

 
• Härdskiktet är tämligen tunnt ( jämfört med induktionshärdning). 
 
• Det krävs dyr och avancerad utrustning för att laserhärda.  
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7 Förslag till forsatt arbete  
 
7.1 Behov av grundläggande tester 
 
• En noggrann och omfattande undersökning behöver göras i syfte att optimera 

laserprocessen. Aspekter som förbehandling av arbetsstyckets yta och minimering 
av mjukzonerna mellan härdsträngarna är väldigt viktiga. 

 
• Det är viktigt att optimera strängplaceringen d v s hur skall härdsträngarna 

placeras i förhållande till plåtens dragriktning i verktyget för att motverka 
förslitningar och urgröpning av mjukzonerna. Ett förtydligande exempel på detta 
problem utgör bilden på 9449162 plåthållaryta i bilaga 2.  

 
• Det bör undersökas om det är möjligt att laserhärda ett tidigare induktionshärdat 

verktyg utan sprickbildning. Det vore lämpligt att i detta test undersöka om det 
verkligen bildas sprickor i och under laserhärdskiktet med hjälp av ex. 
röntgenprovning eller ultraljudsprovning. Det skulle även kunna utföras på 
följande sätt: Laserhärdning av ett större induktionshärdat provstycke, avsyning, 
bortfräsning av laserskiktet åtföljt av sprickundersökning, eventuellt med 
penetrantvätska.  

 
• Det vore också lämpligt att undersöka hur restaustenit påverkar sprickbildningen 

hos gjutgods och gjutstål vid olika härdtemperaturer.  
 
• Ytterligare tester bör utföras om hur olika svetmaterial påverkas av laserhärdning 

samt hur de påverkar det omgivande materialet då detta redan är laserhärdat vid 
svetsningen. 

 
• Det är viktigt att undersöka hur anlöpszonerna skulle kunna minimeras eller 

uteslutas på  hårt slitagebenägna delar av verktygen. Det skulle exempelvis kunna 
ske genom att använda en större optikbredd än 15mm som används i nuläget. På 
så sätt skulle antalet anlöpszoner minskas, särskilt på tillhållarytor. 

 
• En annan viktig sak att utreda är hur främst gjutgods, segjärn  i laserhärdat 

tillstånd påverkas av utmattning vid ett stort antal slag/tryckbelastningar av 
varierande storlek. 

 
• En mera omfattande och komplett test av vilka hårdhetsvärden man uppnår vid 

laserhärdning av olika verktygsmaterial bör genomföras. I denna test bör även 
material som ex. Sverker 21 och Sleipner från Uddeholm ingå. Dessa tester skall 
då utföras i labb och omfatta även material som varit härdade innan laserhärdning. 

 
• Det behövs också utföras en test kring hur olika verktygsmaterials ytstruktur 

påverkas av laserbehandlingen. Det är bl a Ra-värdesförändringar som är  
intressanta att undersöka i dessa tester. 
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7.2 Behov av underlag 
 
• Det bör finnas en dokument över vart och ett av verktygen där det framgår om 

verktyget/verktygsdelar är härdade och i så fall när, var och hur härdningen är 
utförd. Ett sådant dokument bör finnas för ett helt nytt verktyg som köps in. Då 
detta dokument säger att ett nytt verktyg skall vara ohärdat skall dokumentet 
ugöra en garanti för att ingen härdning är utförd på verktyget. 

 
 
 
7.3 Behov av kompletterande uppföljning 
 
En ny uppföljning behöver göras då de i nuläget helt nya verktygen gått i produktion 
något eller några år. De nyare verktygen har enbart laserhärdats och därför vore det 
intressant att följa upp resultatet efter ett tag i produktion för att jämföra med liknande 
verktyg.  
 
Särskilt intressant är det att följa upp innerdörrverktygen till P28 främre respektive 
bakre eftersom dessa är ett bra exempel för att jämföra laserhärdning och 
induktionshärdning. Det är därför lämpligt att noggrannt dokumentera allt underhåll 
som kommer att ske på verktygen framöver. Förslagsvis bör en uppföljning göras då 
verktygen gått 50 000 slag och därefter med intervaller på 50 000 slag. Det erhålles då 
en mycket rättvis jämförelse där variationer beträffande detaljkompliciteter och olika 
plåtkvaliteter undviks maximalt.
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8. Feldiskussion 
 
För att få korrekta hårdhetsvärden krävs det att dessa mäts upp med mätmikroskop i 
labbmiljö. Eftersom det rör sig om hårdhetsmätning på tunna ytskikt är det enbart 
Vickersmetoden som är tillämpbar. (Man kan då använda små krafter vid mätningen). 
Felkällor och osäkra samband vid översättning till/från hårdhetstabell kan dessutom 
minimeras. 
 
Rockwellmetoden är däremot lämplig vid rutinmätningar och Equo-tipinstrument ger 
bara grova riktvärden eller indikationer om ex. vilka partier som är härdade på ett 
verktyg. Alla mätvärden som finns i bilaga 2 bör därför betraktas som ungefärliga och 
inte som definitiva. 
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10. Bilagor 
 
 1. Materialkrav TS 
  
 2. Uppföljningsdata laserhärdade verktyg  
  
 3. Uppföljningsparametrar 
 
 4. Fläckbild B-stolpe höger 
  
 5. Sammanställning uppföljda verktyg 
   


