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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med Enertech AB i Ljungby och är en 

förstudie på hur man kan automatisera all nuvarande manuell lödning då 

lödprocessen står för en stor del av förädlingskostnaden vid tillverkningen av en 

värmepump. Processen är också en kvalitetsrisk och har stor påverkan på 

slutproduktens livslängd. 

Den huvudsakliga uppgiften för detta examensarbete har varit att validera lödning 

inom en automatisk process, att ta fram automationslösning, principlayout och 

vilka konstruktionsförändringar som krävs för automation samt att upprätta 

lönsamhetskalkyl för tänkt lösning.  

Förstudien har resulterat i ett förslag på automationslösning där man använder 

laser som värmekälla vid lödningen. Beräkningar som gjorts på lösningen påvisar 

att automatisera i en laserlödningscell är mycket lönsamt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This degree project has been carried out in cooperation with Enertech AB in 

Ljungby and is pilot study to automating all current manual soldering. The 

soldering process accounts for a large part of the processing cost in the production 

of a heat pump. The process is also a quality risk and has a major impact on the 

lifetime of the final product. 

The Main task of this project has been to evaluate automation of the soldering 

process, to develop automation solutions and a principle layout, to draw the 

design changes required for the automation and to calculate the supposed solution. 

This pilot study has resulted in a suggested automation solution using laser as a 

heat source for soldering. Calculations of the solution show that a automating a 

laser soldering cell is very profitable.  
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2. Inledning 

CTC, som är en division inom Enertech AB, är ett företag vars affärside är att 

utveckla, tillverka och marknadsföra brännare, pannor, värmepumpar, apparater, 

utrustning och komponenter för värmesystem och industriella applikationer. Deras 

styrka är värmepumpar och då speciellt luftvärmepumpar, vilket de är 

marknadsledare på i Norden. Detta examensarbete är en förstudie med syfte att 

automatisera all nuvarande manuell lödning på produkter inom produktgrenen 

värmepumpar.  

2.1 Projektets bakgrund 

Tillverkningen och monteringen av en värmepump, består av ett antal olika 

arbetsoperationer innan den är klar för att levereras till kund. Lödningen av rör är 

en sådan operation, den sker idag helt manuellt. De tillsvidareanställda som har i 

arbetsuppgift att löda detaljer har en väldigt hög kompetens inom lödning. Detta 

har de fått genom utbildningar och lång erfarenhet av att löda detaljer. Ett stort 

problem som CTC har, är att försäljningen av värmepumpar är väldigt 

säsongsbetonad till just hösten. Under tre månader säljs ca 40 % av den totala 

årsvolymen. Detta medför att företaget varje höst måste visstidsanställa personal 

och utbilda dessa till lödare. De nyanställda har inte den höga kompetensen inom 

lödning som är nödvändig, vilket leder till stora kvalitetsbrister och avvikelser 

internt, och i vissa fall även ut till kund.  

Den manuella lödningen tar stora golvytor i anspråk, samtidigt som den inte är 

tillräckligt kostnadseffektiv för att klara utökad marknadskonkurrens, eller större 

kvalitetskrav från kund. CTC:s prognos för de kommande tre åren pekar på att 

orderingången på värmepumpar kommer bibehållas samt även öka markant inom 

några produktgrenar. För att klara detta kommer CTC tvingas anställa fler 

visstidsanställda samt att behöva större golvytor för lödning i fabriken. Ett 

alternativ är att lägga ut all lödning till underleverantör, konsekvensen blir att ett 

viktigt kärnområde hos CTC går förlorad samt att kontrollen över produktion och 

kunskapen om produkterna förloras.   

Genom att investera i automatisering av lödning bedöms produktionskapaciteten 

öka per anställd och per kvadratmeter. Kostnaden per lödfog kommer att kunna 

sänkas och man kommer få bättre kontroll över lödprocessen samt bättre kvalitet 

på alla lödfogar. Ett kritiskt manuellt monotamt moment blir helt automatiserat. 

Att Enertech AB anammar ny teknik, kan leda till att företaget blir mer efterfrågat 

som arbetsgivare. Ny teknik kommer också leda till, att den befintliga personalen 

kommer att få en bestående kompetenshöjning.  
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2.2  Problembeskrivning 

CTC:s största försäljningsgren är värmepumpar. Förutom kostnaden för material, 

så är den största enskilda kostnaden på varje produkt, tidsåtgången för den 

manuella lödningen. Detta beror på att varje värmepump har ett stort antal 

lödfogar som skall sammanfogas manuellt vilket tar lång tid. Kvalitetsnivån och 

operatörstiden på var lödfog beror helt och hållet på hur skicklig operatören är. 

Därmed blir lödprocessen en väldigt stor kvalitetsrisk. Resultatet på hur lödfogen 

är utförd har en stor inverkan på slutproduktens livslängd.  

En ökad automation av lödprocessen utgör en del av Enertech`s strategiska plan. 

En investering i en automatiserad lödprocess skulle leda till högre och jämnare 

kvalitetsnivå, bättre möjligheter att kvalitetssäkra processen och få fram exakta 

takttider och därmed bättre kunna optimera flödet. Dessutom en högre 

produktions flexibilitet samt möjligheter att kunna hävda sig mot, en kommande 

hårdare konkurrensutsatt marknad från Asien i form av billiga värmepumpar.   

2.3  Syfte och mål 

 Examensarbetets syfte, är att göra en förstudie med avseende att undersöka 

möjligheterna att ersätta huvuddelen av nuvarande manuella lödning med 

en automatiserad process, öka kunskapen inom lödning och utvärdera 

kunskapen.  

 Syftet med förstudien, är att ta fram en automationslösning och en 

principlayout för automatisk lödning.  

 Syftet med förstudien, är att ta fram vilka konstruktionsförändringar på 

produkten som måste göras för att en automation skall vara möjlig.  

 Syftet med förstudien, är ta fram en lönsamhetskalkyl på 

automationscellen.  

 Målet med arbetet är att undersöka om det är tekniskt möjligt att 

automatisera lödningen samt om det är lönsamt, för att resultatet senare 

ska användas som ett underlag till framtida investering.  

2.4  Avgränsningar 

I samråd med företagets styrgrupp (se bilaga I, styrgrupp) till förstudien 

beslutades följande avgränsningar.  

 Studien ska inte behandla operationerna före eller efter lödningen.  

 Studien skall inte leda till detaljlösningar av fixturer, gripdon, magasin, 

installation eller utbildning.  

 Tänkt anläggning skall baseras på volymer från företagets treårsprognos 

(se figur 6.1) och förutsätter att nuvarande kopparbaserad rörteknik 

används.  
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 Utredningen skall endast behandla koppar mot koppar lödningar.  

 Vid beräkningar skall endast 2011 års siffror från prognosen användas.  

 EcoPart 15-30, som är en ny kommande produkt, och Clwi, som är en 

befintlig produkt (liten volym), skall tas med i rapporten. Men i 

detaljutformningen av cellen skall de inte tas hänsyn till.  

 Den slutgiltiga lösningen skall vara ett principförslag.  

 Denna rapport avser endast tillverkningen vid CTC i Ljungby. 

3. Företagspresentation 

Enertech AB i Sverige är en del av den engelska bolagsgruppen Enertech Ltd. 

Koncernen har tillverkning av produkter i Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, 

Frankrike, Belgien och England. Omsättningen är totalt ca 1,6 miljarder årligen 

varav den svenska delen står för knappt hälften. CTC är en av tre divisioner till 

Enertech AB vilken tillverkar värmepumpar och pannor. De andra två 

divisionerna är Bentone, som tillverkar brännare, och OsbyParca, som tillverkar 

ångpannor och värmepannor för större anläggningar. 

 

Figur 3.1- Logotyp CTC 

3.1  Företagets historia  

CTC skriver på sin hemsida (2010), att CTC startades år 1923 i Göteborg av 

Celcius, Tellander och Clarin. Deras initialer bildade förkortningen CTC som blev 

företagets namn. Produktionen i Ljungby startade år 1931, där produkten man 

tillverkade var en panna som värmdes upp med hjälp av ett batteri. Året efter 

började tillverkning av en panna avsedd för ved- och koleldning samt även en 

varmvattenberedare. En ny fabrik byggdes år 1959 i centrala Ljungby som dock 

inte räckte till, varför man år 1977 lät bygga nuvarande fabrik dit både produktion 

och utveckling flyttades. CTC har blivit ett företagsnamn som förknippas med god 

kvalitet i de svenska hemmen, vilket de marknadsför sig med.  

3.2  Företagets produkter 

CTC har idag en mängd olika produkter för uppvärmning. Nedan följer 

beskrivning av de fyra produkter som i huvudsak berörs av förstudien. 

3.2.1 EcoHeat 5-12 och EcoPart 5-12  

Dessa två produkter är byggda för två olika typer av värmesystem men båda 

hämtar sin värme ifrån mark, sjö eller bergvärme. EcoPart 5-12, kopplas ihop med 
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befintligt värmesystem som t.ex. en vedpanna. EcoHeat 5-12  har ett eget system 

inbyggt i form av en buffertvattentank och kan då fungera ensamt i ett system (Se 

bilaga A, för bilder på produkterna). De båda produkterna finns i fem olika 

storlekar, det som skiljer storlekarna åt är kompressorn, förångaren, kondensorn, 

expansionsventilen samt olika rördiametrar (se bilaga X, skillnader).  

Gemensamt för dessa två produkter är att de består av en så kallad kylmodul, som 

är enhetlig i konstruktionen gentemot alla fem storlekar för bägge produkttyperna. 

Kylmodul är det namn som kommer användas i denna rapport och då avses dessa 

två produkter. Principen för denna typ av värmepump är att man har en kollektor-

slinga i marken, sjön eller i ett djupt borrat hål. Vätskan som cirkulerar i 

kollektorslingan värms upp. Värmen överförs sedan i värmepumpen till husets 

vattenburna värmesystem samt till tappvattnet.   

      

Figur 3.2- Bild på en Kylmodul.(Enhetlig för både EcoHeat 5-12 och EcoPart 5-12) 

3.2.2 EcoAir 105-110 och EcoAir 115-125.  

Luftvattenvärmepumpar bygger på att de hämtar värmeenergi från utomhusluften. 

I pumpen förs värmen över till husets vattenburna värmesystem och kan användas 

för att både få värme och tappvatten. CTC har två olika produkter för denna typ av 

luftvärmepump. En för normala villor som heter EcoAir 105-110. Samt en för 

större anläggningar som industrier eller hyreshus som heter EcoAir 115-125 (se 

bilaga B, för bilder på produkterna). Bägge produkterna finns i tre olika varianter 

och är uppbyggda av samma typ av system, men skiljs åt genom att de byggs på 

två olika plattformar. I fabriken men även i denna förstudie räknas dessa två 

produkter som två helt olika produkter, då det skiljer så mycket åt.       
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4. Metod och genomförande 

Då denna förstudie har handlat om att undersöka, utvärdera och utforma vilka 

möjligheter till metoder det finns för automatisk lödning och uppbyggnaden av 

automationscellen till den. Därför har en anpassning gjorts av den generella 

utvecklingsprocess som Bellgran et al. (2008) förespråkar vid utveckling av ett 

produktionssystem.  

4.1 Förstudiens utvecklingsmodell 

I förstudien valdes att använda en egen modell som bygger på Bellgran et al. 

(2008) generella utvecklingsmodell (se bilaga C, Bellgran et al. generella 

utvecklingsmodell, se bilaga D, förstudiens utvecklingsmodell). Modellen bygger 

på, att den tidigare fasen har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Bellgran et al. 

(2008) beskriver att behovet av att kunna gå tillbaka till tidigare faser och ändra 

också är nödvändigt, vilket också har gjorts i förstudien. Förstudien bygger också 

på den upphandlingsprocess som Bellgran et al. beskriver: ”Förstudiens syfte är 

att skapa ett underlag för företagets övergripande planering av nuvarande och 

framtida utrustningsbehov. Man ska beakta produktionsfaktorer, analys av 

utrustningar, identifiering av krav etc. Grovskissa och utvärdera konceptuella 

utrustningslösningar. Ta fram systemspecifikation utifrån funktions- och 

möjlighetsanalys”.  

4.2 Projektbeskrivning och faktainsamling 

En initial projektbeskrivning togs fram (se bilaga E, projektbeskrivning), där 

kända faktorer specificerades och togs hänsyn till, vilken godkändes av 

handledaren. Vartefter förstudien har fortskridit har ny kunskap lett till att 

projektbeskrivningen förtydligats och utvecklats, främst muntligt.  

Nedan beskriv i korthet olika källor till information som används för att skapa en 

bas för förstudiens konceptframtagning, detaljutformning, 

konstruktionsförändringar, lönsamhet och resultat. 

 Litteraturstudier 

Litteraturstudier om företaget och olika robotautomationslösningar har 

gjorts genom att söka på internet, att söka litteratur på bibliotek samt att ta 

del av liknande uppsatser inom området. Det utbildningsmaterial samt de 

rapporter som finns angående lasersvetsning har tagits del av. Tillgänglig 

litteratur om laserlödning har varit ytterst begränsad.  

 Nulägesanalys 

För att få nödvändiga kunskaper till förstudien genomfördes en 

nulägesanalys. Detta genom att följa med när produkter tillverkades och 

samtidigt ställdes frågor till operatörerna om produkterna.  
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Olika frågeställningar som har uppkommit ställdes direkt till de ansvariga 

för respektive område t.ex. konstruktörer, produktionstekniker, 

produktionsledare och platschefen. Redan existerande dokument om 

produktionen har tagits del av under nulägesanalysen.  Analysen utgjorde 

en mycket viktig del i förstudien för att ta fram viktiga parametrar som en 

automation måste uppfylla. Nulägesanalysen utgör därmed en viktig del i 

rapporten. 

 Marknadsundersökning 

För att ta reda på vilka möjliga leverantörer av laserutrustning och 

automationsutrustningar som finns gjordes en marknadsundersökning. 

Detta genom att ringa till företag som ingår i Svetskommissionen och 

Lasergruppen för att få förslag på lämpliga företag inom branschen samt 

genom att söka på internet med passande nyckelord (t.ex. laserlödning, 

lasersvetsning, induktionslödning) för förstudien.  

 Studiebesök 

Studiebesök gjordes på Autotube AB i Varberg, Autotube AB i 

Ulricehamn och R-Man AB i Värnamo. Studiebesöken utmynnande i 

kunskaper om vilken tekniknivå det finns för induktionslödning idag, vilka 

toleranssättningar leverantörer till bilindustrin använder, vilka 

toleranssättningar och krökningar som är möjliga för CTC:s rör och vilka 

dagliga problem företagen har vid stor automatisk hantering av rör.  

 Mässbesök 

Under förstudien besöktes mässan TUBE 2010 Düsseldorf i Tyskland, 

vilket är den ledande tekniska mässan inom tråd- och rörteknik.  

 Besök av och hos leverantörer  

Potentiella leverantörer framkomna vid marknadsundersökningen har både 

besökts och de har även besökt CTC. Detta för att samla information om 

deras möjligheter och kunskaper och för att i produktionen utbyta idéer 

och möjligheter. Företagen är Permanova Lasersystem AB, Laser 

Machining AB, Castolin Scandinavia AB, Efd Induction AB, MOTOMAN 

Robotics Europe AB, Andon Automation AB samt ABB AB. 

 Utbildningar 

En dags praktisk och teoretisk utbildning lödning genomfördes på Lernia 

AB Växjö. Två dagars utbildning professionell lödare genomfördes på 

Castolin Scandinavia AB Göteborg (se bilaga F, utbildningsintyg). Syftet 

var att få teoretisk och praktisk förståelse om att löda, för att därefter 

kunna omsätta den kunskapen till hur en automatisk cell ska utformas. 

 Laborationer 

Laborationer utfördes för att verifiera olika lösningsförslags lämplighet att 

löda i kopparrör. Laborationerna för respektive metod gjordes på enklaste 
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kopparrörsfog (se bilaga G, för utseende på kopparrörsfogen). 

Induktionslödning på Efd Induction AB i Västerås. Lasersvetsning på 

Trumph i Tyskland. Laserlödning på Permanova Lasersystem AB i 

Göteborg. Laborationer för att verifiera konstruktionsförändringsförslaget 

på minskad överlappning har också utförts. Alla labborationsresultat har 

skickats till FORCE Technology Sweden AB i Falkenberg för röntgning. 

 Avstämningsmöte 

Ett endags avstämningsmöte genomfördes på Faculty Club Tradecenter, 

intill Halmstad Högskola (se bilaga H, för deltagarlista och agenda för 

mötet). Syftet med avstämningsmötet var att verifiera detaljutformningens 

lösningsförslag samt ”brainstorma” fram på detaljnivå vilka möjligheter 

och begränsningar det fanns med föreslagen automation.  

 Dagliga avstämningsmöten 

Oformella dagliga avstämningsmöten har till största delen skett på plats på 

företaget i Ljungby, med företagets handledare för förstudien.  

4.3 Detaljlösning 

För att få fram en bästa möjliga detaljlösning användes flera olika steg. 

Detaljlösningen grundar sig på kapitel 4.2 faktainsamling. 

 Kravspecifikation  

Kravspecifikationen är en uppdragsbeskrivning om vad företaget förväntar 

sig för resultat med det färdiga arbetet (se bilaga I, företagets 

kravspecifikation). Bellgran et al. (2008) skriver att kravspecifikationen 

ska avspegla produktionsstrategin och nyckelfrågan som ska vara vilka 

önskvärda egenskaper det resulterande produktionssystemet skall ha. Detta 

så att inga felaktigheter eller missförstånd uppstår. Johansson (2010) 

menar, att det är även viktigt för företagets egna interna organisation att 

förstudiens uppgift och mål framkommer, för att eventuella berörda 

personer i frågan skall få chans att yttra sig.  

 Konceptutformning 

Lundström et al (2006) skriver, för att få fram det bästa möjliga konceptet 

är det nödvändigt att utreda mer än ett lösningsförslag. Därför togs två (se 

kap 7.1) respektive tre lösningar (se kap 7.2) fram för varje koncept och 

utreddes vad för sig. Detaljlösningarna bygger på slutsatser från 

faktainsamlingen (kap 4.2). Bellgran et al. menar att, för att kunna jämföra 

resultatet av de olika lösningsförslagen ska man fastställa 

utvärderingskriterier, detta gjordes tillsammans med förstudiens styrgrupp 

på företaget. Kriterierna viktades och betygsattes emot varandra och sattes 

därefter med in i en jämförelsematris. Det lösningsförslag som fick högst 

poäng på varje koncept går vidare till detaljutformningen. 
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 Detaljutformning 

Vid detaljutformningen ska principlösningar för alla delar i lösningen 

presenteras. Ungefärliga priser (budgetofferter) på detaljutformningen, är 

den kostnad som har använts vid lönsamhetsberäkningen.  

 Konstruktionsförändringar av produkterna 

För automatisk lödning ska vara möjlig att genomföra, krävs 

konstruktionsändringar på produkterna. Dessa konstruktionsförändringar 

bygger på kunskap som faktainsamlingen (kap 4.2) har gett, samt 

slutsatserna för detaljlösningen av en automationscell ska vara möjlig.  

 Kapacitet och lönsamhetsberäkning 

Om en investering i den lösning som tagits fram i detaljutformningen 

klarar kapacitetsbehovet samt om den är lönsam eller inte beräknas i en 

lönsamhetskalkyl. Nödvändig data stoppas in och resulterar i antal år 

innan investeringen har betalt sig (se kap 10.1.6).        

5 Teori om lödning 

Detta kapitel ger en kortfattad sammanställning om viktig fakta angående lödning. 

Förståelse för förstudiens problem, förståelse för vilka krav som en automatiserad 

process måste uppfylla, olika metoder för att värma rör, samt grundläggande 

teorier för utforma den slutliga detaljutformningen.  

5.1 Teori kring lödning  

Castolin (2010) och Lernia (2010), belyste att lödning är en 5000 år gammal 

metod för att sammanfoga två metallföremål. Man värmer upp de delar som skall 

sammanfogas och tillför så kallat lod. Till skillnad från svetsning sker vid lödning 

ingen smältning av grundmaterialet. Genom lodet bildas en metallisk bindning 

mellan de två metallföremålen som man vill förena. När man värmer upp det 

metalliska materialet utvidgas det och det tillförda lodet får möjlighet att vandra in 

i metallens ytskikt och därmed uppstår en bindning. 

 

Figur 5.1 - Manuell lödning av kopparrör 
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Enligt Liljenfeldt et al. (2008), kallas hårdlödning sådan lödning som utförs vid 

temperaturer över 450°C. Castolin (2010) beskriver, att den vanligaste 

användningen är flamlödning med en oxygen-acetylenlåga. Denna kan nå en 

maximal temperatur på 3150°C. Lödningen sker i fogar som ligger parallella och 

som har en spalt som inte får överstiga 0,5 mm. Lodet sugs då in i fogen genom 

kapillärkraft. Rekommenderad spaltbredd enligt Liljenfeldt et al. (2008) för 

optimal bindning är 0,05 mm.  

Castolin (2010) och Lernia (2010) visade praktiskt att material med god 

värmeledningsförmåga t.ex. koppar leder bort stor del av värmen från lödområdet, 

därför måste man värma det mer än t.ex. stål. Vid lödning är det viktigt att 

temperaturen är så hög att man ligger över tillsatsmaterialets (lod) smältpunkt, 

men under grundmaterialets smältpunkt. Temperaturen får inte vara för hög då 

risken att materialet går sönder eller att det blir hög korntillväxt som kan orsaka 

bristningar. Castolin (2010) påvisade, att det är viktigt att ytorna där lodet skall 

tränga in är absolut rena, det vill säga all oxid och andra orenheter måste vara 

avlägsnade. Ur hållfasthetssynpunkt är överlappsfog att föredra istället för 

stumfog, då den bättre tar upp skjuvspänningar i materialet. Liljenfeldt et al. 

(2008) belyser, att överlappfogens optimala överlappslängd rekommenderas till 

tre gånger den tunnaste delens tjocklek, dock alltid minst 5 mm.  

5.2 Lod och Fluss 

Castolin (2010) menar, att val av vilket lod man ska använda styrs, av vilka 

egenskaper man vill att lodet ska ha samt vilket material det är man löder i. Vid 

lödning i rena kopparmaterial är fosforkopparlod att föredra, eftersom det då ger 

gott oxidationsskydd samt att man inte behöver använda något flussmedel. Medan 

att löda i t.ex. koppar mot stål är mässing silver lod det optimala. Men vid denna 

typ av lödning måste man använda flussmedel. Lodtillförsel kan ske på flera olika 

sätt enligt Castolin (2010).  

 Lödning med ansatt lod innebär, att man har värmekällan i den ena handen 

och lodet i den andra vilket är vanligast vid manuell lödning.  

 Lödning med förplacerade lod innebär att lodet är format efter lödfogen 

och är placerat i eller runt lödstället i förhand, så kallad lodring.  

 Lod i pastaform, är lod som appliceras på lödskarven som en trögflytande 

vätska och som man sprutar på fogen.  

 Lod som sätts i en matarenhet, där lodtråden är upprullad på en rulle och 

som automatisk matar ut lodet. Liknande matarverk som vid MIG 

svetsning. 
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Flussmedel har vid lödning till uppgift att lösa upp oxidrester på lödstället, samt 

förhindra ny oxidbildning under lödningen (flussmedel klassas som mycket 

hälsofarligt). Detta resulterar i att lodet får bättre fäste och kontakt mot 

basmetallen. Viktig egenskap för flusset är att det i smält tillstånd skall vara så 

lättflytande att det kan sugas in i lödspalten men också trängas undan av det 

smälta lodet. Viktigt att veta vid användningen av flussmedel är att de är starkt 

hälsofarliga och att man ska undvika all hud- eller ögonkontakt med medlet, 

Liljenfeldt et al. (2008).  

Castolin (2010) menar att efter lödning är det viktigt att alla flussmedelrester på 

arbetsstycket avlägsnas eftersom rester av flussmedel kan börja oxidera på 

kopparrören. Flussmedlet tas enklast bort med varmt vatten. Men också mekaniskt 

med hjälp av en stålborste, skrapning, slipning eller blästring.  

5.3 Fakta om induktionslödning 

På företaget Meltolit AB:s hemsida (2010) beskriver att induktionslödning 

används för att snabbt, noggrant och koncentrerat värma upp elektrisk ledande 

metaller som t.ex. stål eller koppar. Metoden är beröringsfri och har hög 

verkningsgrad gentemot den energi man tillför materialet.  

De beskriver att vid induktion så utnyttjar man de fria elektronerna hos materialets 

atomer så kallade ledningselektroner. När metallen utsätts för magnetisk 

växelkraft rör sig dessa elektroner i takt med frekvensen, d.v.s. en ström induceras 

i metallen. När ledningselektronerna kolliderar med atomerna alstras värmen. På 

så sätt värms materialet upp.  

Meltolit AB (2010), redogör för att induktionslöda använder man en så kallad 

induktionsvärmare, vilket är en anläggning som omvandlar energin till så att det 

förs in magnetiskt i materialet. Varje anläggning har en induktor som är det 

verktyg som utsätter materialet för den magnetiska kraften. Eftersom varje 

lödobjekt med induktionslödning är unikt måste verktyget alltid anpassas efter 

objektet. 

5.4 Lasersvetsning och Laserlödning 

Två olika lasertyper (se bilaga W, för allmänt om laser). 

5.4.2 Lasersvetsning 

Svetskommissionen (2010) beskriver att vid lasersvetsning används en laserstråle 

för att smälta grundmaterialet. Den kan användas för både svetsning, skärning och 

bearbetning. Själva laserstrålen fokuseras med hjälp av ett linssystem och speglar 

till några tiondels millimeter. Detta gör värmepåverkan på övriga materialet när 

man svetsar till ett minimum. Svetsfogarna kan ha reglerbara svetsdjup från 
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0,1mm till mer än 10 mm. Laserstrålen kan transporteras lång väg utan att den 

förlorar sin effekt, vilket gör att man kan svetsa utan att vara i direktkontakt med 

laserhuvudet mot materialet. Stor fördel att svetsa med laser är att det inte blir 

några slaggprodukter eller ojämnheter vilket då inte kräver någon efter-

bearbetning. De två nyckelord svetskommissionen (2010) framförallt framhåller 

vid lasersvetsning är repeterbarhet och precision.  

 

Figur 5.2 - Delar som ingår vid svetsning med laser. 

5.4.3 Laserlödning 

Ström (2010) menar att tekniken laserlödning idag främst används inom 

bilindustrin där man vill sammanfoga delar på olika karosser som tak eller luckor 

på en bil. Fördelen med tekniken är att fogen, utan någon som helst efter-

behandling, blir korrosionsfri och övermålningsbar. 

 
Figur 5.3 - Exempel på hur en typiskt laserlödfog ser ut mellan två karossdelar. 

Skirfors et al. (1996) skildrar laserlödning som en exakt kontrollerbar laserstråle 

för att kunna överföra energi till materialet. Med laserlödning kombineras framför 

allt två av laserns fördelar, kontaktlös bearbetning och minimal uppvärmning av 

lödobjektet. Principen för laserlödning är att lodet placeras i rätt mängd på aktuell 

lödfog, antingen före eller efter att laserstrålen har värmt objektet. Laserlödningen 

sker snabbt och med mycket stor precision avseende tillförd värmemängd och 

position. Energifördelningen i en laserstråle när man löder, skall vara jämnt 

fördelat över hela tvärsnittet, vilket vid t.ex. skärning med laser skall vara precis 

tvärtom.   
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5.5 Fakta om skyddsgas 

Castolin (2010), menar att lödning med skyddsgas används då det finns krav på 

invändiga oxidfria rör t.ex. värmepumpar, kylanläggningar och medicinska 

rörledningar. Vid värmning utan skyddsgas bildas det oxider på rörväggarna som 

mer eller mindre är fastsittande och dessa partiklar kan med tiden lossna och 

skapa stora problem i systemet.  

För att förhindra oxidbildning i rörledningarna spolar man skyddsgas både före, 

under och efter lödning. Som skyddsgas används vanligast nitrogen, argon eller en 

gasblandning av nitrogen och hydrogen, detta enligt utbildning Göteborg (2010).  

Liljenfeldt et al. menar att riktvärden vid lödning och svetsning med skyddsgas är, 

att det skall ha skett en volymomsättning 7-10 ggr före den påbörjats, detta för att 

säkerhetsställa det inte finns något syre kvar i rören. Under själva lödningen bör 

inte gasflödet vara över 5 liter/min. För högt gastryck kan leda till ett mottryck, 

som kan göra att det blir otillräcklig kapillärkraft och att lodet då inte verkar över 

hela fogen.  

6 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen är en kartläggning på hur det ser ut idag. De värden som 

presenteras i detta avsnitt är de värden som alla beräkningar senare i rapporten 

bygger på. 

6.1 Tre års prognos, antal lödningar, lod och fluss 

Johansson (2010) menar att efterfrågan på luft- och bergvärmepumpar kommer, 

enligt CTC:s egna treårsplan, vara på ungefär samma nivå som nuvarande 

försäljning samt även öka per år på en del produkter, se figur 6.1 nedan.  

 
Utfall Prognos 

Produkt/år 2009 2010 2011 2012 

EcoHeat 2161 2068 2950 4490 

EcoPart 274 397 480 720 

EcoAir 105-110 8262 8309 8821 8979 

EcoAir 115-125 1461 908 1344 2405 

EcoPart 15-30 0 100 350 780 

Clwi 9-15 67 51 165 465 

 
12225 11833 14110 17839 

Figur 6.1 – Tabell över treårsprognos 
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Varje produktgren har olika antal lödningar. Lödningarna sker i huvudsak mellan 

koppar mot koppar (”Cu-Cu”). Men på varje produkt finns även lödningar koppar 

mot rostfritt (”Cu-SS”) och koppar mot mässning (”Cu-CuZn”) enligt 

Ramshammar (2010).  

 
Cu-Cu Cu-CuZn Cu-SS Totalt 

Totalt mot  
prognos 2011 

EcoHeat 14 10 4 28 82600 

EcoPart 14 10 4 28 13440 
EcoAir 105-
110 25 2 2 29 255809 
EcoAir 115-
125 34 6 2 42 56448 

EcoPart 15-30 18 10 4 28 9800 

Clwi 9-15       45 7425 

Totalt:   425522 
Figur 6.2 - Tabell över vilka typer av lödningar det förekommer på respektive modell och antal. Samt det 

totala antalet lödningar mot prognos år 2011. 

Följande lod och flussmedel används vid den manuella lödningen idag enligt 

Johansson (2010):  

 Vid Cu-Cu lödning används Fosforkopparlod 5 %, inget flussmedel. 

 Vid Cu-SS lödning används Silverlod 55 % samt flussmedel Flux 180N N 

Atmosin. 

 Vid Cu-CuZn lödning används Fosforkopparlod 15 % samt flussmedel 

Flux 180N N Atmosin. 

6.2 Arbetsplatsbeskrivning 

Arbetsplatsbeskrivning har tagits med i rapporten för att få en förståelse över vad 

en automatisk robotcell ska ersätta. Lödningen sker idag oavsett avdelning med 

samma upplägg och samma tillvägagångssätt enligt Johansson (2010). Se bilaga 

Y, för arbetsplatsbeskrivning.  

6.3 Produktionstider 

Det finns ingen optimal standardtid, för hur lång tid en lödning skall ta utan det är 

beroende på hur tjockt röret är och hur duktig operatören är, enligt Johansson 

(2010). CTC använder idag tider (se figur 6.3) som de själva tagit fram genom 

tidstudier och som de använder i sina beräkningar t.ex. hur många personer det 

behövs för att tillverka ”X” antal värmepumpar eller hur produktiviteten har varit 

under veckan mot det som teoretiskt skulle ha producerats, enligt Ramshammar 

(2010).  
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  Lödning (min) Tid Mtrl (min) Totalt: (min) 

EcoAir 105-110 49,5 8,5 58 

Kylmodul 78 14,5 92,5 

EcoAir 115-125 195 15 210 
Figur 6.3 – Tabell över antalet lödningsminuter, material hämtningsminuter och den totala lödningstiden för 

respektive produkt.  

Av den totala operatörstiden det åtgår för att få fram en färdig en produkt på CTC 

så består lödning mellan 32 % till 50 % (se figur 6.4).   

  

Figur 6.4 -  Procentandel lödningstid per produkt genre. 

6.4 Täthetskontroll och kvalitet, gaser och utbildning 

Nedan följer kort beskrivning på hur företaget upprätthåller kvaliteten, genom 

testning och utbildning samt olika gaskostnader. 

6.4.1 Täthetskontroll och kvalitet 

CTC har år 2006 investerat i en täthetskontrollkammare som kontrollerar alla 

EcoAir 105-110 och kylmodulers täthet. CTC har satt som gränssnitt att varje 

produkt max får läcka fem gram köldmedia per år vilket kammaren också testar 

enligt Andersson (2010). Hittar kammaren en läcka måste man manuellt leta upp 

var läckan är med hjälp av att spruta in helium i produkten och sedan söka utanpå 

rören med en så kallad ”sniffer”. Läckor kan vara av många olika slag, de läckor 

som förstudien tagit del av är läckor som är orsakade av dåligt utförda lödningar 

och dess lagningstid. År 2009 hittades 110 st läckor orsakade av dåligt utförda 

manuella lödningar. Loggningen av läckor i produktionen görs endast om de är 

väldigt stora, därför gömmer sig här ett stort mörkertal, som är svårt att få en 

uppfattning om för små läckor, enligt Andersson (2010). 
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Stenberg (2010) menar att med den kundreklamationsstatistik han har tillgång till, 

är det väldigt svårt att dra slutsatser på de köldmedialäckage och komponentfel 

som härstammar från felaktigt utförd manuell lödning, eftersom detta inte loggas 

från kund. Stenberg och Johansson (2010) gjorde en bedömning utifrån 

eftermarknadsstatistik på de kostnader som går att härleda från felutförd manuell 

lödning idag (se figur 6.5). De menar också att det finns större kostnader som inte 

direkt går att bevisa att det är p.g.a. fel utförd lödning, men som ändå härstammar 

därifrån. Johansson (2010) menar att dessa kostnader (se figur 6.5) skulle minska 

med ca 95 % vid en automatisk lödning. 

Orsak 
Kostnad 
för CTC Enhet 

Köldmedia läckage kostnader från kund 
orsakade av fel lödning/år 125000 SEK 

Driftsstopp i utrustningen orsakade av fel 
utförd manuell lödning/år 125 000 SEK 

Reparationskostnader p.g.a. köldmedia 
läckage orsakade av felaktig lödning/år 11680 SEK 

Totalt 261680 SEK 
Figur 6.5 – Tabell över bedömning kvalitetskostnader per år för CTC. 

Stenberg har statistik på hur många fel per vecka sen år 2006 som har uppkommit 

(se bilaga, J på linjediagram på statistiken över antal kundfel per vecka och år). 

Här kan man se samband med de toppar i diagrammet och påvisar att när 

nyrekrytering, gjorts som framför allt sker under hösten, höjs också antalet 

kundreklamationer mot respektive produkts tillverkningsvecka markant.    

6.4.2 Gaser  

Skyddsgas som används idag är Nitrogen, vilket är framdragen till alla 

arbetsplatser som löder. Vid de intervjuer jag gjort med operatörerna framkom det 

att det ibland slarvas och glöms bort att använda skyddsgas. Johansson (2010) 

menar också att det slarvas mycket med avstängningen av skyddsgasen när den 

inte används t.ex. under frukost- eller middagsrast. Nitrogen används även vid 

täthetskontrollen i kammaren, några exakta siffror gällande förbrukning vid 

testningen finns inte, men har beräknats till 60 % av den totala förbrukningen. 

(Johansson 2010). Därmed har förstudien kunnat beräkna hur mycket gasen kostar 

per enhet idag, se figur nedan. 

För att kunna värma upp materialet använder man en gaspistol som blandar 

oxygen och acetylen. Dessa gaser köps in av leverantör. Utöver själva gasens 

kostnad tillkommer kostnader som t.ex. frakt och hyra av flaskor. Dessa kostnader 



 

17 

 

har Johansson (2010) uppskattat att lödningen står för 85 % av (se figur 6.6). I en 

automatisk process bedömer Johansson (2010) att dessa totala kostnader kan 

minskas med 35 % 

  Inköp kost 
% Manuell Löd 
kost 

Lödnings 
Kost/enhet 

Nitrogen  408 586 0,5 16,7 

Acetylen 102 792 1 8,4 

Oxygen  20 297 1 1,7 

Flask 
hyra, 
avgifter 
& frakt 490 851 0,85 34,1 

Totalt: 1 022 526   60,9 
Figur 6.6 – Tabell över total inköpskostnad, procenthalt manuell  

lödning står för och den totala gaskostnaden per enhet. 

6.4.3 Utbildning 

För kylbranschen finns det ett formellt krav på godkänd lödarprövning för att löda 

på värmepumpar. Efter godkänd lödarprövning skall den förnyas vart tredje år. 

För CTC:s del krävs det två godkända lödarprövningar för varje operatör, en för 

Cu-Cu lödningar och en för Cu-SS. För att klara lödprövningen och för att 

operatörerna ska bli väl förtrogen med lödning skickar CTC iväg sina operatörer 

på en två dagars utbildning enligt Johansson (2010). CTC räknar med att det 

kostar totalt 20 000 kr för att få en operatör godkänd för lödning och därefter 

3 000 kr vart tredje år för förnyelse för varje lödarprövning. CTC har idag 52st 

godkända operatörer. Enligt Johansson (2010) utbildar företaget i snitt 10 st nya 

lödare per år.  

6.5 Konstruktion 

Konstruktionen på dagens värmepumpar bygger på samma koncept som de allra 

första produkterna som konstruerades för tio år sedan. De största förändringarna 

som gjorts är utseendet och till viss del uppgradering av komponenterna i 

produkten, detta enligt Carlsson (2010). Vid de intervjuer jag har gjort med både 

konstruktörer och operatörer upplever alla att produkternas (speciellt EcoAir) 

rördragning ser ut som ett ”skatbo”. Det de menar är att det inte finns någon röd 

tråd på hur rören dragits utan dessa har helt enkelt anpassats dit det ska t.ex. till 

kompressor eller förångare. Toleranserna på rören är satt till ISO 2768-v vilket är 

den största tillåtna toleransnivån på en skala 1-4 enligt Eriksson et al. (2008).    
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6.4.1 Överlappningar 

I dagens konstruktion använder man en standardöverlappning på 12 mm på de rör 

man ska sammanlöda. I de intervjuer jag gjort, finns det ingen som kan ge fakta 

på varför man har en överlappning på 12 mm. Man tror det kommer ifrån att 

lödning alltid har räknas som ett hantverk utförd av VVS-montörer där man tagit 

till extramaterial för att verkligen garantera att det håller, och att det ska bli tätt.  

6.4.2 Fixturer 

Dagens produkter är utformade så att man måste detaljlöda produkterna i flerstegs 

operationer för att slutligen monteras på produkten och sammansättslöda. Alla 

fixturer är konstruerade och tillverkade på fabriken. Den verktygsansvarige är 

aldrig med i konstruktionsarbetet med dragningen utav rör mellan komponenterna. 

Fixturerna är byggda så att det ska vara enkelt att kunna låsa detaljerna och för att 

sen komma åt att löda. Komponenter som är extra känsliga för hög värme vid 

lödning är fyrvägs ventilen och expansionsventilen. Därför har fixturerna byggts 

så, att dessa luftkyls med tryckluft under tiden lödningen pågår enligt Lilja (2010). 

Tyvärr visar det sig vid intervjuer med operatörerna att detta aldrig används, 

eftersom luften som kyler låter har hög ljudnivå.  

7 Konceptförslag 

För att lösa upplägget i cellen samt vilken lödningsmetod som skall användas har 

två olika koncept oberoende av varandra tagits fram. Respektive koncept har i sig 

flera lösningsförslag. Avsikten att ta fram flera lösningsförslag är att inte låsa sig 

vid en idé utan grundligt undersöka alla förslag innan man gallrar med en 

viktningsmatris.  

7.1 Robotcellen 

Första konceptgenereringen, gällande utformningen av robotcellen, har två olika 

lösningsförslag för att lösa upplägget i en automationscell, detaljlödning och 

komplettlödning. Någon noggrann detaljutformning har inte gjorts utan 

lösningsförslagen visar i stora drag hur cellen är uppbyggd. 

7.1.1 Lösningsförslag ”Detaljlödning” 

Detaljlödningen bygger på att man använder samma upplägg som den manuella 

lödningen använder idag i lödcentret. Det vill säga att man delar hela lödningen 

till detaljlödningar som t.ex. förångare, backventil, kondensor, filter, 

expansionsventil och fyrvägsventil och dellöder dessa på respektive lägesställare. 

När alla delar är färdigställda sätts dem på plats på slutprodukten och 

sammansättslöds manuellt. 
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Figur 7.1 – Lösningsförslag på Detaljlödning på automatisk lödning. 

Detaljlödningen är uppbyggd enligt figur 7.1 och cellen består av följande.  

1. 2 st robotar 

2. 3 st eller fler lägesställare 

Tillverkningscellen vid detaljlödningen bygger på att man använder en värmekälla 

(Induktionslödning, lasersvetsning eller laserlödning) för uppvärmning vilket 

placeras på den ena robotarmen. I den andra roboten sitter ett matarverk som ska 

tillföra lodet under lödningen.  

 Arbetet utförs med hjälp av en robot som med sin värmekälla värmer på 

lödfogen.  

 Lodet tillförs av den andra roboten när lödfogen är i rätt temperatur.   

 I fyra förberedande stationer sätts rörkomponenter dit av operatörer i 

fixturer. 

 Fixturerna är utbytbara och kan enkelt bytas beroende på vilken 

detaljlödning som skall lödas.  

 Roboten identifierar varje enskilt objekt och får därav automatiskt val av 

arbetsprogram.  

 Roboten arbetar i ordningsföljd mot de stationer som gett klartecken, detta 

för att ge optimal användning av robotarna.   

Robotstationen ska vara utrustad med lägeställare och hjälpfixturer av mycket hög 

noggrannhet för varje tempo. För ytterligare hjälpmedel används off-line 

programmering, fogsökning med laser och vissionssytem för detaljidentifiering.  
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7.1.2 Lösningsförslag ”Komplettlödning” 

Denna metod baseras på att man fixerar och sedan löder alla detaljer direkt på 

produkten.  

 

Figur 7.2 – Komplettlödningsförslag på automatisk lödning. 

Robotcellen är uppbyggd enligt följande: 

1. 2 st robotar 

2. 1 st lägesställare 

3. 1st transsportbana 

4. Palletter. 

Automationscellen vid komplettlödningen använder samma princip som 

detaljlödningen, att man använder en värmekälla för uppvärmning vilken placeras 

på den ena roboten. I den andra roboten sitter ett matarverk som ska tillföra lodet 

under lödningen.  

 Alla detaljer som ska lödas fixeras innan produkten går in i cellen direkt 

på produkten som står på en palett.  

 Palettsystemet är anpassat till att passa alla produkter som ska lödas.  

 Konstruktionen ändras med avseende på rördragningen så att den blir 

självbärande.  

 Med denna metod slipper man mellanlager och onödig hanteringskostnad 

vilket inte tillför produkten något.  
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Robotstationen ska vara utrustad med lägesställare och hjälpfixturer av mycket 

hög noggrannhet. För ytterligare hjälpmedel används offlineprogrammering, 

fogsökning med laser och visionssytem för detaljidentifiering.  

7.1.3 Val av koncept för robotcellen 

För påvisa skillnader gjordes en matris jämförelse mellan lösningsförslagen (se 

bilaga K, för jämförelsematris). De egenskaper som är viktigast för företaget togs 

fram av styrgruppen och viktades emot varandra med poäng, ju viktigare 

egenskap desto högre poäng. 

 Tillverkningsflexibiliteten (7p) 

o Om metoden inte kräver större mekaniska ändringar mellan en 

tillverkning av mixade produktsatser?  

 Lämplighet för småserier (6p) 

o Om metoden är lämplig vid tillverkning av småserier av produkter? 

 Automatisk (5p) 

o Cellens automatiseringsgrad? 

 Antal operatörer (4p) 

o Om cellen klarar låg bemanning 

 Möjligheter att automatisera mer (3p) 

o Företaget vill att cellen ska kunna gå att automatiseras ännu mer i 

framtiden. Graden av möjligheter av detta i cellen? 

 Mellanlager (2p) 

o Företaget vill ha ett så litet mellanlager och buffertar i lösningen. 

Graden av litet mellanlager? 

 Investeringsnivå (1p) 

o Graden av hur låg den totala investeringsnivån är för cellen? 

7.1.4 Viktning robotcell 

Egenskaperna sattes in i en viktningsmatris (se figur 7.3), där lösningsförslagen 

jämförs. Detta genom att betygsätta med poäng mellan 1-5 avseende hur stor grad 

lösningsförslaget uppfyller egenskapen (5p anses som egenskapen uppfylls i 

mycket hög grad), värdet multipliceras sedan med viktningsindexet och den totala 

summan adderas längst ner ihop. Komplettlödning blev det lösningsförslag som 

fick mest totala poäng och därmed kommer att användas vidare i 

detaljutformningen. 
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Tillverknings flexibilitet 7 2 4 

Lämpligheten för små serier 6 3 3 

Automatisk 5 2 4 

Antal operatörer 4 2 4 

Möjligheter att automatisera 

mer 3 2 4 

Mellanlager 2 2 4,5 

Investeringsnivå 1 3 3 

Totalbetyg 63 106 
Figur 7.3 – Viktning på automatisk lödningscell. Lämplighet bedöms på en skala 1-5 poäng där 5 ses som att 

egenskapen uppfylls i mycket hög grad.  

7.2 Värmekälla 

I denna konceptgenerering togs det fram tre olika lösningsförslag, 

induktionslödning, lasersvetsning och laserlödning, som värmekälla vid 

automatisk lödning. Lösningsförslagen gjordes endast på att lösa själva 

värmekällan med lödningen och inte på detaljutformningar. Alla 

lösningsförslagen bygger på att man sätter själva värmekällan på en robotarm. 

7.2.1 Lösningsförslag ”Induktionslödning” 

Induktionslödning är något som de stora massproducenterna av rör till t.ex. 

leverantörer till bilindustrin använder. Det finns god kunskap inom industrin för 

att utföra detta i Sverige då det är en vanlig process att använda inom alla sorters 

lödningar. I de studiebesök förstudien har gjorts, eller bland de kontakter 

förstudien har haft, så finns det dock ingen som vet något exempel på där man 

sätter själva induktorn på robotarmen. 

Flera typer av lödningar förekommer på en komplett produkt som ska lödas. Detta 

kräver egen typ av induktionsspole mot varje lödfog. Det är fullt möjligt att göra 

flera olika typer av induktionsspolar och som sedan roboten gör automatiskt byte 

med, detta kommer dock ta väldigt lång tid ifrån produktionscellen. 

Induktionsspolen kräver hög åtkomst runt lödfogen, för att induktionsverktyget 

skall kunna komma åt för att värma. 
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För de prover som är skickade till leverantör av induktionslödnings utrustning (Se 

bilaga L för proverna), har inte förstudien fått tillbaka inom tidsramen. Men med 

de studiebesök och kontakter förstudien har gjort, så är det ingen som menar att 

detta skulle vara något som inte går att genomföra. Tvärtom är detta en process 

med hög tillförlitlighet, som kommer fungerar med CTC:s typer av rör och 

lödfogar, enligt Wirth (2010).  

7.2.2 Lösningsförslag ”Lasersvetsning” 

De företag som lasersvetsar idag är främst inom svetsning i plåt. För att kunna 

komma åt att lasersvetsa ett runt rör krävs det att man kommer åt 360 grader runt 

om. Detta går att utföra genom att man antingen snurra röret efter hand som 

svetsningen pågår, eller att laserpistolen snurrar runt röret. Det finns inget 

utrymme i CTC:s produkter att varken kunna snurra röret eller att komma åt med 

laserpistol runt om. Därför är det väldigt svårt att automatisera produkten med 

lasersvetsning. 

Trumph AB, som är leverantör av lasersvetsningsutrustning, har i deras labb i 

Tyskland provat att lasersvetsa kopparrörsprover (se bilaga G för provningsrör, se 

bilaga U för bild på resultatet av lasersvetsningen). Trots att åtkomsten runt det 

enkla provröret var stor uppfylldes inte det lasersvetsade röret de krav på 70 % 

vidhäftning i fogen som företaget ställer. Detta kunde ses med ögat och behövdes 

därför inte skickas iväg för röntgen.     

7.2.3 Lösningsförslag ”Laserlödning” 

Med alla de kontakter som förstudien i marknadsundersökningen har gjorts, så 

finns det ingen som vet någon som har utfört laserlödning på rör tidigare eller har 

erfarenhet av det.  

För att ta reda på laserlödningens potential och möjligheter samt om det går att 

löda med den som värmekälla. Så har förstudien tillsammans med Permanova 

Lasersystem AB i Göteborg, testat att laserlöda på CTC:s typer av rör (se bilaga 

L, bilder på laserhuvudet och roboten vid labborationen). Tio av dessa provbitar 

skickades iväg för röntgning (se bilaga U för bild på resultat) och samtliga prover 

blev godkända (se bilaga M, för provningsresultat). Cykeltiderna vid 

labblaserlödningen av provbitarna var cirka 45 sekunder per fog. Enligt Lekander 

(2010) kan detta optimeras genom att laborera med att t.ex. testa andra våglängder 

på lasern, bredare laserstråle samt även undvika reflektioner från röret. Vid 

laborationen användes en standardlaser inte alls anpassad för kopparmaterial. 

Enligt Lekander (2010), så är den stora fördelen att löda med hjälp av laser att det 

inte är så viktigt att det blir rätt position där laserstrålen hamnar på röret, värmen 

kommer att gå ut i materialet ändå. Fördelen med laserlödning är även att man 
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inte behöver några nya verktyg för att löda olika typer av rör enligt Johansson 

(2010). Detta på grund av, att det räcker att man kommer åt en mindre punkt på 

röret för att värmen ska gå runt hela röret.     

7.2.4 Val av koncept för robotcellen 

För påvisa skillnader gjordes en matrisjämförelse mellan lösningsförslagen (se 

Bilaga N, för jämföreslematris). De egenskaper som är viktigast vid en automatisk 

värmekälla togs fram av styrgruppen och viktades emot varandra med poäng, ju 

viktigare egenskap desto högre poäng. 

 Processsäkerhet (7p) 

o Hur bra processäkerhet blir det med avseende på hållfasthet och 

täthet på lödfogen? 

 Processens flexibilitet (6p) 

o Hur metoden klarar av exempelvis orundhet och olika toleranser på 

rör? 

 Tillverkningsflexibilitet (5p) 

o Om metoden inte kräver större mekaniska omställningar mellan en 

tillverkning av mixade produktsatser?  

 Åtkomst (4p) 

o Utrymmet runt om lödfogen är väldigt begränsat att komma åt att 

löda. Hur bra klarar processen detta? 

 Takttid (3p) 

o Hur hög produktionstakt kan metoden hålla? Hur effektiv kommer 

cellen att vara? 

 Pris (2p) 

o Graden av hur låg den totala investeringskostnaden är? 

 Verktygskostnader (1p) 

o Om det vid nya produktrevisioner krävs nya investeringar i 

verktyg?  

7.2.5 Viktning 

Egenskaperna sattes in i en viktningsmatris (se figur 7.4), där lösningsförslagen 

jämförs. Detta genom att betygsätta med poäng mellan 1-5 avseende hur stor grad 

lösningsförslaget uppfyller egenskapen (5p anses som egenskapen uppfylls i 

mycket hög grad), värdet multipliceras sedan med viktningsindexet och den totala 

summan adderas längst ner ihop. Laserlödning blev det lösningsförslag som fick 

mest totala poäng och därmed kommer att användas vidare i detaljutformningen. 
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Process säkerhet 7 4,5 1 3,5 

Processens flexibilitet 6 3 1,5 4,5 

Tillverknings flexibilitet 5 1,5 3 4 

Åtkomst 4 2 1 4 

Taktid 3 4 2 3 

Pris 2 4,5 1,5 1,5 

Verktygskostnader 1 1 2 4 

Totalbetyg 86 46 104 
Figur 7.4 – Viktning på automatisk värmekälla. Lämplighet bedöms på en skala 1-5poäng där 5 ses som att 

egenskapen uppfylls i mycket hög grad. 

8 Detaljutformning av automatisk laserlödningscell 

I detta kapitel kommer ett lösningsförslag för automatisk lödning presenteras (se 

figur 8.1). Diskussioner med kunniga och erfarna personer har gjorts på området 

för att verifiera att detaljutformningen av robotcellen verkligen fungerar enligt 

lösningen (se bilaga H, avstämningsmöte).  Automationscellen bygger på de två 

konceptförslag som gick vidare från viktningen, Komplettlödning och 

laserlödning. (se bilaga Z, för fler bilder på detaljlösningen) 

Robotcellen bygger på att tiden som laserlödningen tar, kommer att vara 

flaskhalsen i cellen. Därmed måste man se till att optimera all utrustning i och 

kring cellen så att lödning alltid kan utföras i cellen. Företaget har som krav att 

vid en eventuell investering av en robotcell så ska hela cellen levereras och 

totaltansvaras av endast en leverantör.  
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Figur 8.1 - 3D layoutbild över detaljlösningen på automationscellen. 1) Pallettsystem, 2) Transportbana, 3) 

Lägesställare, 4) Robotar, 5) operatörsplats, 6) Lasercellvägg, 7) ”produkten”, 8) Laser. 

8.1.1 Pallett 

Cellen ska kunna löda alla produkttyper som idag löds manuellt på företaget. 

Genom att ta fram ett pallettsystem som passar mot alla produkter går detta att 

genomföra (se figur 8.1, punkt 1).  

 

Figur 8.2 - Exempel på pallettsystem som produkten kan stå på. 

8.1.2 Transportbana 

För att möjliggöra företagets framtida behov och önskan av att ytterligare kunna 

automatisera tillverkningen av en värmepump. Så behövs ett system som 

automatisk transporterar produkten mellan celler och operatörsstationer. Med en 

transportbana (se figur 8.1, punkt 2) som palletten passar mot är detta 

genomförbart och vid en eventuell utbyggnad så är det enkelt att bara förlänga 

transportbanan mot fler celler.  
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8.1.3 Lägesställare 

En lägesställare behövs för att fixera och samtidigt kunna vrida produkten i de 

lägen och vinklar man vill ha produkten under lödningen. Med en dubbel 

lägesställare kan man medan lödningen pågå på en sida, fixera palletten på den 

andra sidan från rullbanan (se figur 8.1, punkt 3). 

När produkten är fixerad, kan lägesställaren automatiskt vända produkten in till 

cellen där lödningen kan utföras. På andra sidan står nu en färdiglöd produkt som 

lägesställaren automatisk kan transportera ut till rullbanan, för att sedan åter fixera 

en ny produkt. För att uppnå lasersäkerhet så får aldrig lägesställaren kunna snurra 

runt när lasern är aktiverad.   

8.1.4 Robotar 

Från företagets sida finns det inga krav på vilket märke roboten skall vara. I cellen 

ska det finnas två robotar (se figur 8.1, punkt 4). På den första roboten skall 

laserhuvudet sättas, det är denna som kommer att utföra lödningen. Laserhuvudet 

kräver inte direktkontakt med rörfogen(se figur 8.3), därav behöver roboten endast 

verka runt om produkten. 

 

Figur 8.3 – Detaljlösningen på lasercellen. 

Detaljlösningen på figur 8.3 föreställer: 

1. 2 st robotar. 

2. Dubbel lägeställare. 

3. ”Produkten fixerad på lägeställaren” som har tvåkoppar rör som ska 

sammanfogas. 
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Figur 8.4 – Detaljlösningen på lasern. 

Detaljlösningen på figur 8.4 föreställer: 

1. Laserhuvudet 

2. Laserstråle 

3. U:et 

På den andra roboten skall en lodmatarenhet sättas. Denna kräver direktkontakt 

med lödfogen som skall lödas. På roboten sätts även ett skydd som ser ut som 

bokstaven ”U” (se figur 8.5), under lödningen skall detta U:et med roboten 

placeras runt lödfogen för att förhindra reflektion från lasern till andra 

komponenter för att istället reflekteras tillbaks mot lödfogen. Genom U:et ska 

även lodtillförsel ske (se figur 8.5), som matas med en matarenhet. Se bilaga S för 

fler bilder på U:ets konstruktion.  

  

Figur 8.5 – Detaljlösning på U:et som sitter och placeras runt röret med hjälp av roboten. 

Detaljlösningen på figur 8.5 föreställer 

1. U:et 

2. Lodtillförsel 
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8.1.5 Laser 

En 4kW laser med ett avancerad hög precisions system som är optimerad för 

industriell produktion med stor flexibilitet. Laserenheten och dess kylenhet 

placeras utanför intill cellen (se figur 8.1, punkt 8). Lasern ska vara utrustad med 

utgångar som skall gå till laserhuvudet som sitter på roboten och som i sig är 

utrustat med optik för lödning.  

8.1.6 Skyddsgas 

På roboten som U:et och lodtillförsel sitter på ska även ett munstycke för 

skyddsgasen placeras. Denna ska tillföra skyddsgas utvändigt. Gaspanelen ska 

även med inkopplade rör skydda med skyddsgas invändigt. (Se bilaga R för 

skillnader mellan att använda invändigt och inte)  

8.1.7 Operatörsplats 

I början på cellen finns plats för två operatörer att manuellt sätta på rören som 

senare ska lödas i cellen (se figur 8.1, punkt 5). Detta sker direkt på produkten 

med hjälp av fixturer och konstruktionsändringar, så att kopparrören blir 

självbärande i produkten. Denna del finns det möjligheter att i ett senare skede 

ersättas av en robot som helautomatisk plockar på delarna på produkten. 

Materialet kommer till arbetsstationen i plockade satser. 

8.1.8 Visionssystem 

Genom att använda ett visionssystem så kan roboten hitta lödfogarnas orientering. 

Ett visionssystem avbildar ett tredimensionellt objekt till en tvådimensionell bild. 

Genom att kombinera kameror och laserstrålar kan djupet på objektet bestämmas 

direkt på fogen. Detta möjliggör att kompensera i robotprogrammet för felaktiga 

toleranser på lödfogens placering.  

8.1.9 Programmering 

Robotcellen skall kunnas offline programmeras. Detta eftersom cellen kommer att 

vara flaskhalsen och vid produkt ändringar ska man enkelt kunna programmera in 

ändringarna på dagtid och verifiera utan att störa produktionen.   

8.1.10 Lodtillförsel 

Med en matarenhet av samma typmodell som används till svetstråd kan man 

tillföra lodet till fogen (se figur 8.5). Matarenheten ska vara kopplad till 

robotprogrammet som därmed programmeras och styr hur mycket och när lodet 

ska tillföras. Matarenheten ska sitta på den ena roboten. 

8.1.11 Sluten cell 

En inbyggnad runt robotcellen skall göras enligt gällande lasersäkerhet. 

Inbyggnaden bör bestå av metallklädda väggar med brandisolering emellan. 
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Cellen ska klara laserskyddskraven. Ett inspektionsfönster med filterglas för 

laservåglängden ska finnas för att man visuellt på lämplig höjd ska kunna se in i 

cellen. En dörr för service in till cellen ska finnas (se figur 8.1, punkt 6), den 

måste vara förseglad för att lasern ska kunna aktiveras.  

8.1.12 Gaspanel 

Cellen ska ha en gaspanel där skyddsgasen dras igenom. Panelen ska övervaka 

tryck och flöde av skyddsgasen som robotprogrammet manövrerar via tryckvakter 

och som ska transporteras in i rören som ska lödas.  

8.1.13 Ventilation 

Vid lödningen bildas gaser som är hälsofarliga. Vid en investering i automation 

kommer all lödning som tidigare utfördes på flera stationer koncentreras till ett 

ställe. Därav behövs ett ventilationsutsug ur den slutna cellen som kan föra ut 

gaserna ur byggnaden. 

8.1.14 Kameraövervakning 

I cellen ska en kamera finnas monterad på exempelvis robotarmen för lodet som 

är kopplad till en monitor som bör vara placerad intill operatörspanelen eller 

brevid de manuella monteringsplatserna.  

8.1.15 CE-märkning 

Hela anläggningen skall CE-märkas av leverantören enligt gällande direktiv.  

8.1.16 Arbetsordning i cellen 

1. Kopparrör som är plockade i sats, transporteras till cellen med truck och 

läggs i hyllor som operatörerna hämtar ifrån. 

2. Operatören monterar på produkten på palletten som är på transportbanan 

och därefter monterar de rör i fixturer på produkten som ska lödas ihop.  

3. Operatören trycker ”klar” till cellen så produkten transporteras in för 

vänteläge. Samtidigt påbörjar operatören montering av ny produkt. 

4. Lägesställaren fixerar produkten och inväntar signal från roboten att vända 

runt. 

5. Roboten ger signal till lägesställaren som vrider runt och roboten påbörjar 

med laserlödningen. Samtidigt fixerar lägeställaren en ny produkt. 

6. När lödfogen har rätt temperatur tillförs lodet av den andra robotarmen. 

7. När roboten är klar med lödningen ger den signal till lägesställaren att 

vrida runt. Lägesställaren kan sedan släppa tillbaka produkten på 

transportbanan. Samtidigt är nu en ny produkt inne och löds i roboten.  

8. Produkten är färdiglöd och står längst ut på transportbanan för avtransport 

till täthetskammaren, för verifiering av täthet. 
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9 Konstruktionsförändringar 

För att en automatisk laserlödning ska vara möjlig vid komplettlödning så måste 

konstruktionsändringar göras. Med dessa ändringar optimeras även processen och 

material- och produktionskostnader minskas. Konstruktionsförändringarna ska 

bygga på det Dekker (2002) skriver i kap 5 i sin rapport ”Design for High- speed 

Automatic Assembly and Robot Assembly”. 

9.1. Konade rör 

Genom att kona änden på det rör, som det andra röret skall stoppas in i för att 

lödas så förbättras smidigheten att utföra operationen. Detta eftersom röret blir 

som en tratt att sticka in det andra röret i (se figur 9.2 för illustration av ett rör 

med böjd kant). Rörkoningen kan tillverkas av nuvarande rörleverantör med ett 

koningsverktyg som var ände trycks emot i produktion. För att automation skall 

vara möjlig på den manuella monteringen av rören, är konande rörkanter ett krav.  

9.1.2 Toleranser på ingående rörändar 

Spalt för kapillärlödning. Diametral tolerans mellan ingående komponenter +0,1-

0,3 millimeter.  

9.1.3 Form och lägestoleranser 

Linjära mått mellan ändar 2769 fin. Gäller även vinklar, rakhet och symmetri där 

klassen ska vara H.  

9.1.4 Profilriktighet 

Ska vara enligt samma modell som fordonssidan använder. Profilriktighet är 

rörets form, förutom ändarna, som får variera inom alla axlar med begränsning av 

utsatt maxtolerans, vilket är ett värde. Med t.ex. en profilriktighet på 3 millimeter 

innebär att röret får röra sig 3 millimeter åt alla håll i bockningen av röret och 

ändå vara godkänd från utsatt ritning. Kravet för en automatisk laserlödnings 

profilriktighet behöver inte alls vara så fin som ändarna på röret. Utan denna kan 

tillåtas vara grov.  

9.1.5 Integrerad fixtur i konstruktionen 

I fältförsök som gjordes på produktens självbärande förmåga i nuvarande modell 

konstaterades (se bilaga V, enkelt test självbärande konstruktion) att genom att 

konstruera om produkten så att vissa komponenter blir integrerade i 

konstruktionen (t.ex. konstruera en ”plåtarm” ), så är en självbärande konstruktion 

möjlig. Förslagsvis integrerade komponenter är fyrvägsventilen, 

expansionsventilen samt filtret. 



 

32 

 

9.1.6 Självbärande rörkonstruktion 

Om man integrerar vissa komponenter som självbärande i konstruktionen, är 

självbärande kopparrörsystem möjligt (se bilaga V, enkelt test självbärande 

konstruktion). Anledningen till att ha självbärande rör är att man inte behöver ha 

några hjälpfixturer som håller rören på plats under lödningen samt även följande 

fördelar uppkommer:   

 Behöver inte bygga specialgjorda fixturer mot varje unik produkt. 

 Under lödningen är inte hjälpfixturerna i vägen.  

 Alla produkter kan köras, och man kan variera produktfloran i cellen utan 

att man behöver göra några mekaniska ändringar som t.ex. dit sättande av 

nya fixturer.  

 Efter lödning behöver inte några fixturer plockas bort. 

9.1.7 Omändrad monteringsföljd 

I nuvarande process, så i stationen som ligger före sammansättslödningen, så 

monterar operatören hela stativet, limmar och monterar ljudisolering, monterar 

mellanplåtar etc. Om man istället endast monterar dit de delar som måste vara där, 

så möjliggör man ytor runt produkten som laserroboten behöver använda som 

åtkomst under lödningen. Delar som bör sättas på efter lödningen är t.ex. 

mellanplåten och ljudisoleringen. Dessa delar kan istället monteras efter den 

automatiska lödningen. 

9.1.8 Omändrad konstruktion mellanplåt 

Om monteringsföljden ändras så att vissa delar monteras efter lödningen som t.ex. 

mellanplåten så måste konstruktionen på den ändras. Detta eftersom rören idag 

träs igenom plåten vilket inte går om mellanplåten monteras i efterhand.  

9.1.9 Koppar mot koppar lödningar 

Genom att ändra konstruktionen så att det endast blir Cu-Cu lödningar på varje 

produkt så uppkommer många fördelar:  

 Behövs inget flussmedel som både är dyrt, hälsofarligt och man behöver 

inte utrusta en automatisk lödningscell med detta. 

 Loden som används till Cu-CuZn eller Cu-SS lödning har nästan dubbelt 

så stor kostnad som det lod som används till Cu-Cu lödning. Därmed 

minskas den lodkostnaden 

 Vid lödningen i automationscellen behövs endast en sorts lod. 

9.1.10 Renhet 

Materialet skall på ritning vara specificerat att det skall vara av ren koppar Cu min 

99,90% SS-EN 1652. Fritt från oxider, fett eller andra främmande föroreningar.  
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9.1.11 Komplett lödning kylmodul 

Att komplettlöda kylmodulen har i de undersökningar som förstudien behandlat 

konstaterats som väldigt svårt. Detta eftersom det finns lödfogar som är placerade 

långt ner i produkten som är svåråtkomliga (svårt att konstruktionsändra detta) 

och det därmed blir svårt att tillföra lod. Men genom att dela upp kylmodulens 

lödning i två delar är det möjligt att även komplettlöda kylmodulen. I det första 

steget löds båda växlarnas delar (se figur 9.1). Andra steget löds den komplett.  

 

Figur 9.1 – Tillvägagångsätt för att  löda kylmodul. De två figurer 

till vänster, lödning 1. Figuren till höger, komplett lödning 2. 

9.1.12 Minskad överlappslängd 

Idag används en överlappslängd på lödfogarna på ca 12mm. Formel vid 

spaltlödning säger att rekommenderad överlappslängd för fogen skall vara 3-6 

gånger godstjockleken på den tunnaste delen. Godstjockleken på CTC:s tunnaste 

rör är 0,7-1,5 millimeter. Vilket betyder att 12 millimeters överlappsfog är dubbelt 

så lång som handböcker vid lödning rekommenderar. En överlappsfog på 5 

millimeter skulle vara fullt tillräcklig (se figur 9.2). På detta sätt så skulle man 

kunna halvera lodförbrukningen vid lödningen eftersom det, ur hållfasthetsmässig 

synvinkel, räcker med en överlappsfog på 5 mm. Kopparförbrukningen per 

produkt skulle också minskas eftersom det då behövs ca 6 millimeter mindre 

kopparrör per fog.  

För att bevisa att det inte behövs mer än 5 millimeters överlappning och ändå 

uppnå samma hållfasthet på lödfogen har laborationstester gjorts (se bilaga O på 

testade rör). Vilket visade att lödfogen är starkare än röret vid till och med en 

överlappning på 2 millimeter. Avgörande för hållfastheten är istället eventuella 

tillverkningsskador eller grader på röret, vilket vid hållfasthetsprovningen istället 

gick sönder. Även väldigt mycket små materialförskjutningar gör att brottet sker 

där (se bilaga P, för labbrapport).  
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Figur 9.2 - Överlappningar på röret sett som en genomskärning från sidan på ett rör.  

Det blåa illustrerar hur två rör sätts ihop i en överlappsfog. Det röda är där lodet fylls. 

Figuren visar även hur böjd konad kant kan se ut. 

9.1.13 Utvändig skyddsgas 

Genom att förutom inuti röret även använda skyddsgas utvändigt så skulle man 

uppnå en väldigt fin yta på rören efter lödningen (se bilaga R för resultatet inne i 

röret med att använda skyddsgas och inte). Med denna metod kan man få bättre 

resultat än hur lödfogen ser ut idag från den manuella lödningen. Idag sprutar 

operatörerna vatten på kopparrören för att få bort det svarta skalet som blir vid 

lödningen (Se bilaga R, för skillnader på om vatten inte sprutas på röret). Detta 

vatten klassas efter kontakt med kopparrören som miljöfarligt avfall och måste 

återsamlas och hanteras därefter.  

Det finns inget formellt krav på hur utseendet på en lödfog på produkt ska se ut 

som säljs till kund. Men kan man åstadkomma en högblank lödfog så blir 

upplevelsen av kvaliteten från kund betydligt högre, än om den skulle varit svart.   

9.1.14 Satsplockad materialförsörjning 

Vid en automatisk cell finns inte det stora utrymmet intill stationen för manuell 

montering av komponenter som skall lödas vilket krävs, om alla komponenter ska 

stå på SJ-pall intill montageplatsen. Därför en satsplockad materialförsörjning till 

arbetsplatsen gör att det inte behövs lika stor materialyta. Detat kan antingen lösas 

internt genom att satsplocka från lagret, eller att leverantören måste satsleverera ut 

rören.    
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10  Lönsamhetsberäkningar 

I detta kapitel visas de beräkningar på kapacitet och lönsamhet i investeringen 

som gjorts.  

10.1.1 Kapacitetsberäkning automatisk lödning 

Kapacitetsberäkningen visar att roboten inte klarar av i ett två-skift att löda det 

antal fogar som prognosen för år 2011 säger (se figur 10.1). Cellen behöver klara 

av att löda 4991st produkter till per år. Genom att ha 3-skift på robotcellen året 

om, så skulle kapaciteten klaras av (se bilaga Q, kapacitet 3-skift), cellen skulle då 

behöva ha 6 operatörer. Resultatet i kapacitetsberäkningen påverkas direkt av 

ändringar i cykeltiden per fog. Cykeltiden som denna kapacitetsberäkning bygger 

på är den data som Permanova Lasersystem AB presenterat som rimligt. Däremot 

ett liknande laserleverantörsföretag som heter Laser Machining Inc AB menar att 

lödningstider på ca 10-20 sekunder per fog är rimligt. Med deras data skulle cellen 

klara volymkravet avsevärt i ett två skift (se bilaga Q, för vid vilken cykeltid 

automationslasercellen i 2-skift klarar prognosen). 

  
Tid h/år Återstående 

tid / år 
Kommentar 

Total tillgänglig tid 3300 3300 2 skift (1650*2) 

Planerat stillestånd 34 3266 45 min stopp i veckan 

Förebyggande underhåll 90 3176 2 timmar/vecka 

Tillståndskontroll 56 3120 15 minuter per dag 

Oplanerade stillestånd 165 2955 5% av totala tiden 

Produktivitet 660 2295 0,80 produktivitet 

Tillgänglig tid totalt 2295 

  

  

Cykeltid i sekunder per fog 30   

Kapacitet Antal lödfogar  275400   

Teoretiskt antal produkter 
per år 9119 

Medel 30,2 
fogar/produkt 

Möjlig produktionsvolym per 
dag 41   

Volymkrav (år 2011) 14110   

Volymdifferens -4991   
Figur 10.1 – Tabell över kapacitetsberäkning på automatisklödning 
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10.1.2 Allmänna kostnader 

Kostnaderna och produktfakta är de uppgifter som är hämtade från 

nulägesanalysen (se figur 10.2).  

Typ av kostnad Nuläge Automatisk Enhet 

Tim kostnad för anställd 271 271 SEK 

Antal utbildade lödare 52 10 Antal 

Kostnad lödarprövning per par och år 2000 1000 SEK 

Kostnad utbildning ny lödare 20000 20000 SEK 

Kostnad Lod per enhet 43 15 SEK 

Kostnad Fluss per enhet 3 0 SEK 

Gaskostnad per enhet 60,9 40 SEK 

Produktivitet 0,8 0,8 Faktor 

Timmar per kalendermånad 137,5 137,5 Antal 

Timmar per år 1650 1650 Antal 

Kvalitetskostnader, dåliga utförd manuell 
lödning 261680 13084 Antal 

Farligt avfall kylvatten per enhet 1 0 SEK 

Underhåll & driftskostnader 150000 300000 SEK 

Produkt 
Antal 
enhet 
2011 

Antal fogar 
2011 

Min 
löd per 
enhet 

Antal 
personer 

löd 

  

Kylmodul 3430 96040 92,5 4,0 

EcoAir 105-110 8821 255809 58 6,5 

EcoAir 115-125 1344 56448 279 4,7 

EcoPart 15-30 350 9800 279 1,2 

Clwi 9-15 165 7425 279 0,6 

Totalt 14110 425522   17,0 
Figur 10.2 – Tabell allmänna kostnader vid manuell- och automatisk lödning 

10.1.3 Specifika kostnader manuell lödning 

Kostnaderna bygger på nulägesanalysen och är de kostnader för manuell lödning 

blir mot prognosen för år 2011 om man inte automatiserar (se figur 10.3). 

Kostnaderna för personal är uppdelade på sex månader, detta för att påvisa hög- 

och lågsäsong (se figur 10.3). 

 



 

37 

 

Kostnad/år 
Antal 
Pers h/mån Kost/mån 

Antal 
mån 

Kostnad/år 

Personalkostnad: 8,5 137,5 317 003 6 1 902 016 

Personalkostnad: 25,5 137,5 951 008 6 5 706 049 

Gaskostnader   859 299 

Förnyelse lödarprövning 52   104 000 

Nyutbildning 10   200 000 

Kvalitetskostnader   261 680 

Lodkostnad   606 730 

Flusskostnad   42 330 

Kylvatten   14 623 

Underhåll/driftskostnad   150 000 

Total kostnad/år   9 846 727 
Figur 10.3 – Tabell över specifika kostnader vid manuellödning mot prognosen för år 2011. 

10.1.4 Specifika investeringskostnader automatisk laserlödning 

Investeringskostnaden (se figur 10.4) bygger på budgetoffert på en komplettcell 

för laserlödning med innehåll av det som specificeras i förstudiens 

detaljutformningsavsnitt.  

Budgetpris Investering Kostnad 

Lasercell 6 700 000 

Fixturer/verktyg 1 000 000 

Utbildning 80 000 

Media 100 000 

Totalt 7 880 000 
Figur 10.4 – Tabell över specifika investeringskostnader för automatisk laserlödning. 

10.1.5 Specifika allmänna kostnader automatisk lödning 

De beräknade kostnaderna per år som resultatet av en investering i automatisk 

laserlödningscell blir (se figur 10.5).  

Kostnad/år 
Antal 
Pers h/mån Kost/mån 

Antal 
mån 

Kostnad/år 

Personalkostnad 4,0 137,5 149 050 12 1 788 600 

Gaskostnader   558 544 

Förnyelse lödarprövning 4   4 000 

Nyutbildning 0   0 

Kvalitetskostnader   13 084 

Lodkostnad   211 650 

Flusskostnad   0 

Kylvatten   0 

Underhåll/driftskostnad   300 000 

Total kostnad/år   2 875 878 
Figur 10.5 – Tabell över specifika kostnader vid automatisk laserlödning mot prognosen för år 2011. 
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10.1.6 Beräkningar på en investering automatisk lödning 

Med en investering i en lasercell skulle företaget tjäna 6 970 849 SEK per år (se 

figur 10.6). 1,1 år skulle det ta innan investeringen är betald och kostnaden per 

lödfog skulle sjunka från 23kr/fog till 7 kr/fog.   

Investering Kostnad 

Årligt inbetalningsöverskott  6 970 849 

Pay-off tid (år) 1,1 

Kostnad per lödfog före (SEK) 23 

Kostnad per lödfog efter (SEK) 7 
Figur 10.6 – Tabell över hur mycket företaget skulle tjäna per år vid investering, payoff tid i år till dess 

investeringen är betald samt kostnaderna per fog före och efter investering. 

11  Summering 

11.1 Resultat 

I förstudiens inledning gjordes en kravspecifikation av företaget (se avsnitt 4.2). 

Nedan följer det resultatet som förstudien har kommit fram till med utgångspunkt 

från kravspecifikationen. 

 Laserlödning 

Vid undersökningarna mellan induktionslödning, lasersvetsning och 

laserlödning. Så framgick det att laserlödning är den bästa metoden för 

CTC att värma rören. 

 Komplettlödning 

Vid undersökningarna mellan detaljlödning och komplettlödning framgick 

det att komplettlöda direkt på produkten är den bästa lösningen i en 

automationscell.  

 Betalar sig på ett år 

Förstudiens beräkningar (med utgångspunkt att cykeltiden är lägre än 20 

sek/fog) betalar investeringen sig på 1,1 år, därefter skulle företaget tjäna 7 

miljoner per år på investeringen. 

 Ingen nyrekrytering av personal under högsäsong. 

Med en automatisk laserlödningscell behöver man inte bemanna upp 

produktionen under försäljningstoppar. 

 Ingen utbildningskostnad för att utbilda visstidsanställda. 

De årliga kostnaderna för nyutbildningar i manuell lödning försvinner helt. 
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 Produktkvalitén höjs avsevärt och därmed minskar antalet 

kundreklamationer. 

För att genomföra automatiserad lödnings krävs många 

konstruktionsförändringar. Med de nya kraven på konstruktionen kommer 

det att leda till att produktens kvalité till kund höjs.  

 Minskad kostnad per lödfog. 

Kostnaden att löda en lödfog kommer minskas från 23 kr till 7 kr. 

 Minskad personalkostnad med hjälp av rationalisering. 

Det 17 st operatören klarar idag kommer automationscellen klara på 4-6 

operatörer. (6 operatörer vid 3-skift) 

 Mindre miljöpåverkan från produktion och bättre arbetsmiljö. 

Flussmedlet är giftigt för både miljö och farligt vid kontakt mot kroppens 

hud. Genom ändrad konstruktion så behövs inte flussmedlet därmed 

gynnas både yttre och inre miljön. 

 Mindre korrosionsrisk på kopparrören. 

Genom att inte använda flussmedel kommer korrosionsrisken att minska. 

 Professionellt utseende. 

De sammanfogade laserlöda rören kommer vara högblanka eftersom det 

går att tillföra skyddsgas utvändigt vid laserlödning. 

 Stor flexibilitet med att införa nya produkter och produktrevisioner. 

Lasermetoden kräver inga nya verktygsfixturer vid nykonstruktioner.  

Eventuella nackdelar med en investering kan vara att det blir svårare att rekrytera 

kompetent personal, mer komplex produktion samt att det blir högre kostnader på 

material eftersom det ställs högre krav på ingående komponenter vid en 

automation.  

11.2 Slutsatser 

I förstudien har följande slutsatser kunnat dras. 

 Laserlödning 

Laserlödning på rör är en metod som aldrig tidigare provats i Sverige. Med 

alla de tester och kontakter som inom förstudien har gjort har alla visat att 

detta är en mycket pålitlig metod och skulle vara den bästa metoden för 

CTC, att automatisera sin produktion med. 

 Investering 

Den största vinsten i att investera i en automatisks lödningscell är inte ett 

minskat personalbehov som påvisas i resultatet, vilket igenliggen är en 

bieffekt. Utan istället är det den höjningen av kvalitetsnivån på lödfogen, 

minskade kundreklamationer, höjning av ingående komponenters kvalitet 

och kompetenshöjningen för företaget. 
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 Mer avancerade tester, cykeltid 

Kapaciteten på cellen är helt beroende av vilken cykeltid en laserlödning 

hamnar på per fog. Som nästa steg utanför förstudiens tidsram, så måste 

vidare laborationer för verifiering av exakta cykeltider per lödfog göras för 

att verkliggen försäkra sig om att processen fungerar och att investeringen 

är så lönsam som förstudien visar. 

 Extremt lönsamt 

Resultatet i förstudien visar att det är extremt lönsamt att investera i en 

automatisk laserlödningscell. Detta främst på grund av den stora 

minskningen av antalet operatörer som behövs för att köra manuell 

lödning gentemot en automatisk lasercell.  

11.3 Framtida arbete  

För fortsatta aktiviteter, kring en investering i automatisk laserlödning, så måste 

Enertech´s företagsledning ta ställning och beslut på, om är detta något som de 

tror och ska satsa mer pengar på. Beslutet ska grunda sig på den förstudie som 

gjorts. Vid ett beslut ”ja” så måste först följande parametrar utredas: 

 Cykeltid 

Den cykeltid som ligger till grund för förstudien är endast uppskattad tid 

från Permanova Lasersystem AB. Ytterligare tester måste göras med 

eftersträvan att optimera laserns cykeltid per fog. Testerna ska resultera i: 

o Hur många Watt lasern behöva vara på för optimalt överföra 

effekten. 

o Vilken lasertyp överför optimal effekt till kopparröret (diodlaser, 

fiberlaser). 

o Vilken laservåglängd (900-1070Nm) överför optimal effekt till 

kopparröret. 

o Vilken träffyta (spot) på lasern överför optimal effekt på röret.  

o Vilket avstånd mellan laserhuvud och lödfog ger optimal effekt. 

o Hur ska ”U:et” konstrueras för att reflektera optimalt. 

 Lodmatarenhet 

Praktiska tester behöver göras på lodmatarenheten:  

o Verifiera matarenheten mot lasern. 

o Resultera i hur lodmatarenheten ska veta vilka parametrar som ska 

styra när den ska tillföra lod (Efter viss tid lödningstid, eller viss 

temperatur på fogen?) 
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När dessa parametrar är utredda och dokumenterade, bör företagsledningen åter ta 

ställning till och beslut om de ska budgetera och investera pengar enligt den 

förstudie som är gjord. Vid ”ja”, kan kommande utsedd projektgrupp, begära in 

offerter på en automatisk komplett- laserlödningscell. Samtidigt genomför 

konstruktionsavdelningen de konstruktionsförändringar, som fastslagits i 

förstudien, för att en automatisk komplettlödning med laser skall vara 

genomförbar.  

11.4 Kritisk granskning 

Syftet med kritisk granskning är genom självrannsakan identifiera sådant som 

kunde ha gjorts annorlunda eller bättre. Nedan följer ett antal identifierade 

punkter.   

 Skrivprocessen 

Genom att ytterligare dokumentera de samtals- och den 

kunskapsinsamling som gjorts under förstudien, så skulle rapporten kunnat 

bli ännu mer detaljerad och utförlig. De i förstudiens föreslagna 

konstruktionsändringar som gjorts, kunde ha blivit ett eget examensarbete, 

och då praktiskt även kunnats verifieras genom prototyp.  

 Snedvriden konkurens, Laserlödning 

Av de samtal som i förstudien har gjorts för att hitta flera olika möjliga 

laserleverantörer för laserlödningsutrusning, har alla samtal och träffar 

resulterat i att man hamnar hos Permanova Lasersystem AB i Göteborg. 

Trots att man vänder sig till Europas största leverantörer av lasersystem, så 

hänvisar de till Permanova Lasersystem AB. Först i slutet av förstudien, 

egentligen av en slump, kom jag i kontakt med Laser Machining Inc AB 

(Vansbro), som är en möjlig leverantör, lik Permanova, av komplettcell för 

laserlödning.  

 Företagskontakter 

Det har varit svårt med kontakterna, inom förstudien, att få fram den 

information och fakta man sökt. I de samtal som förekommit har man varit 

överrens om att kontakten ska ta fram viss data och information, vilket inte 

resulterat i något. Utan det har hela tiden varit en ”dragande” process, där 

man inte fått något gratis, utan att ringa ett påminnelse samtal. Detta beror 

antagligen på två saker. Grunden till detta är att man kanske upplever 

främst laserlödning som väldigt komplex och nytt och att man därmed inte 

vågar uttala sig om det. Det kan även vara att man som student inte tas på 

allvar eller prioriteras (även om denna förstudie tydligt haft företaget 

bakom sig). 
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 Utvärderingsmetod 

Utvärderingsmetoden som använts i förstudien har varit mycket lämplig 

för denna typ av projekt.  

 Litteraturstudien 

Litteraturstudien har varit mycket svår, då det inte funnits mycket 

publicerat material angående laserlödning. Det kan bero på att den 

kunskap och erfarenheten som kanske finns inom området, finns det ovilja 

att släppa ifrån sig och publicera (beroende på ekonomiska och 

konkurerande faktorer).  
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Bilaga A - EcoHeat 5-12 och Ecopart 5-12 

 

 

 

                       

Ecoheat 5-12, Ecopart 5-12 och Ecoheat5-12 där främre klädselplåten har gömts. 

 

 

 

               

Produktionsbilder på kylmodul framifrån och från sidan. 



 

 

 

 

Bilaga B - EcoAir 105-110 och EcoAir115-125 

 

 

 

Ecoair 105-110 och Ecoair115-125 

 

 

 

      

Produktionsbilder EcoAir 105-110 och EcoAir 115-125 



 

 

 

Bilaga C – Generell utvecklingsmodell 

Bellgran et al. (2008) beskriver att en utvecklingsprocess utseende varierar. En 

generell utvecklingsprocess beskrivs vanligast med ett flödesschema som 

beskriver olika aktiviteter och i vilken ordning det ska utföras. Med denna modell 

utgår man från det befintliga systemet, men samtidigt skapas ett nytt system som 

tar hänsyn till det tidigare systemet. Kombinationen av dessa två utgör det bästa 

resultatet, vilket då kan innebära att man inte nödvändigtvis slänger ut det gamla 

systemet.  

 
Generell utvecklingsmodell 



 

 

 

Bilaga D - Förstudiens utvecklingsmodell 

 

 

Förstudiens utvecklingsmodell



 

 

 

Bilaga E1 – Projektplan 

 

Projektbeskrivning examensarbete 

2010-02-18 

 

Student: 

Kristian Schentz, 830704 

kschentz@hotmail.com 
kristian.schentz@enertech.se 
070-6916138 

0372-86715 

 

Titel på examensarbetet: 

Förstudie för automatisering av manuell lödning 

 

Uppdragsgivarens namn: 

Enertech AB i Ljungby 

 

Handledare på företaget: 

Anders Johansson (0372-88234) 

 

Syfte med projektet: 

Förstudie avseende möjligheterna att ersätta huvuddelen av nuvarande manuell 

lödning med en automatiserad process. 

Utvärdera lödning som teknisk lösning inom en automatiserad process 

Ta fram automationslösning 

Specificera krav på konstruktionsändringar för att kunna automatisera 

Ta fram principlayout för automatisklödning 

Upprätta lönsamhetskalkyl för tänkt lösning   

 

Förmodad metod: 

Förstudie som bygger på ramverket från boken Produktionsutveckling (Monica 

Bellgran och Kristina Säfsten 2008) med konceptframtagning. 

Nulägesanalys 

Studiebesök 

Litteraturstudie 

Besök på och av leverantörer 

Labborationer 
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Bilaga E2 – Projektplan 

 

Kort summering av relevant litteratur: 

Ny verktygslåda för Lean – John Bicheno (2009) 

Svetsning och skärning med högeffekt Nd:YAG Laser – Anders Skirfors, Istvan 

Sárady, Bernt von Brömssen. 

Kvalitet från behov till användning – Bo Bergman, Bengt Klefsjö 

Produktionsutveckling – Monica Bellgran, Kristina Säfsten 

Mer kommer tillföras utmed tiden… 

 

Tillgängligdata 

3 års plan Enertech AB 

 

Nödvändiga faciliteter 

Solid Works (Finns på företaget) 

 

 

GANT-Schema: 

 

 
Observera tiderna och aktiviteterna är preliminära och kan ändras efter projektets 

gång. 

 

 

 

 

 

 

Projekt startdatum 2010-01-18 Signatur (HH handledare) 

  

 

__________________________  _____________________________ 

Kristian Schentz  Pär-Johan Lööf 

 



 

 

 

Bilaga F1 – Utbildningsintyg 

 

 

 



 

 

 

Bilaga F2 - Utbildningsintyg 

 

 

 



 

 

 

Bilaga G – Kopparrör som labborationerna utförts på 

 10 st provbitar har skickats till företag som kan testa att induktionsvärma, 

lasersvetsa samt laserlöda.  

 Företaget har i lugn och ro fått testat att utföra sin process på provbitarna i 

sina egna labb med deras kunskap.  

 Om de behövt fler provbitar har förstudien kompletterat med detta.   

 Provbitarna har sedan skickats tillbaka till CTC för validering i förstudien. 

 

Ej ihopsatt kopparrör. 

 

Ihopsatt kopparrör, där värmekällan (induktionslödning, lasersvetsning, 

laserlödning) sedan testar att värma på. 

 



 

 

 

Bilaga H1 – Deltagarlista och Agenda avstämningsmöte 

 



 

 

 

 

Bilaga H2 – Deltagarlista och Agenda avstämningsmöte 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga I1 - Företagets kravspecifikation 

   

 

Uppdragsbeskrivning 

Förstudie lödcentra 

Bakgrund 

 Ökad automation av lödprocessen utgör en del av Enertech’s strategiska plan. 

o Lödprocessen står för stor del av förädlingskostnaden vid tillverkning av 

värmepumpar. 

o Lödprocessen är kvalitetskritisk och har stor påverkan på slutproduktens 

livslängd. 

Omfattning 

 Förstudie avseende möjligheterna att ersätta huvuddelen av nuvarande manuell 

lödning med en automatiserad process. 

Avgränsning 

 Föreslagna lösningar ska följa leankonceptet 

 Uppdraget förutsätter att nuvarande kopparbaserad rörteknik används. 

Uppdrag 

 Teknologi 

 Utvärdera lödning inom en automatiserad process. 

 Ta fram automationslösning 

 Specificera krav på utrustning för rörtillverkning 

 Layout/ flöde 

 Ta fram principlayout för tänkt lödcentra  

 Ta fram principer för materialflöden 

 Ta fram modell för taktning och körsätt 

 Design: 

 Upprätta förslag till designkriterier för produktplattformar och 

komponenter.  

 Volym: 

 Tänkt anläggning baseras på volymer i 3-årsplanen. 

 Genomförande 

 Upprätta förslag till etappindelning för genomförande 

 Lönsamhet 

 Upprätta kalkyl för tänkt lösning 

 

 

 



 

 

 

Bilaga I2 – Företagets kravspecifikation 

Projektmål 

 Utvärdera tekniken 

 Ta fram beslutsunderlag samt underlag för eventuell projektering 

Organisation 

 Beställare:  J-Å Johansson 

 Styrgrupp:  J-Å Johansson, Anders Johansson, Joachim 

Carlsson 

 Handledare examensarbete: Anders Johansson 

 Projektledare:  Kristian Schentz 

Riktlinjer för genomförande: 

Resurser 

 Personella resurser prioriteras i samråd med styrgruppen. 

Rapportering 

 Rapportering fortlöpande till handledare och styrgrupp 

 Skriftlig slutrapport 

Grov Tidplan  

 W 6   Projektstart 

 W 27  Projektavslutning 

Ekonomi: 

 Kostnader för förstudien är budgeterade i budget för 2010. 

 Beslut, ansvar och kontering enligt normala principer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga J – Diagram över antal kundfel per vecka och år 

Data baserar sig på antal fakturor/arbetsordrar för respektive tillverkningsvecka 

och omfattar bara svensk marknad.

 

Diagram 1 ovan omfattar samtliga felkoder 

 

Diagram 2 ovan omfattar felkoden "Läckage köldmedia". 
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Bilaga K – Matris jämförelse på lösningsförslagen på robotcellen 

 

Egenskap 
Detalj 

lödning 
Komplett 
lödning 

Antal lägeställare 3 eller fler 1 

Antal operatörer 8 4 

Antal robotar 2 2 

Automationsgrad Medel Hög 

Flexibilitet Medel Hög 

Fogsökningssystem Ja Ja 

Golvyta Stor Medel 

Hanteringskostnad Hög Låg 

In – urladdning av material Ja Endast in 

Investeringsnivå Hög Hög 

Lämplig för små serier Ja Ja 

Behov av mellanlager Ja Nej 

Möjligheter att automatisera mer Medel Stor 

Off-line programmering Ja Ja 

Transportbana Nej Ja 

Visionsystem Ja Ja 

 

  



 

 

 

Bilaga L – Laboration Laserlödning 

Bilderna visar hur det såg ut vid laborationen hos Permanova  

Lasersystem AB i Göteborg. 

 
Lasern inställd via roboten och är redo att applicera värme på röret.  

Lodet är för placerat som en halvring runt lödfogen.  

 

 
Lasern applicerar på röret och börjar värma röret (ljuset som kameran  

uppfattar, kan inte ögat uppfatta på grund av dess våglängd). 

 

 
Efter ca 45 sek slutar lasern värma, man kan då se hur varmt kopparröret är 

(röda). 



 

 

 

Bilaga M1 – Provningsresultat laserlödning 

 

  



 

 

 

Bilaga M2 – Provningsresultat Laserlödning 

 

  



 

 

 

Bilaga N – Matrisjämförelse på lösningsförslagen på värmekällan 

 

 

Egenskap Induktion Lasersvetsning Laserlödning 

Beröringsfri värmning Ja Ja Ja 

Flexibilitet Låg Medel Hög 

Hastighet Hög Medel Hög 

Kvalificerade operatörer Medel Hög Hög 

Sluten cell Nej Ja Ja 

Investeringsnivå Låg Hög Hög 

Kontroll över lödningscykel Hög Låg Hög 

Kontroll över processen Hög Medel Hög 

Kräver kylning av maskinutrustning Ja Ja Ja 

Hållfasthet på fog Hög Låg Hög 

Känd metod sen tidigare Ja Ja Nej 

Lämplig för små serier Nej Nej Ja 

Repeterbarhet Hög Hög Hög 

Specialgjorda verktyg för varje rör Ja Nej Nej 

Tystgående under drift Ja Ja Ja 

Verkningsgrad Hög Hög Hög 

Åtkomst runt lödfog 270* 360* 90* 
 

  



 

 

 

Bilaga O1 – Labbtestade rör, prover och resultat 

 

Bilden ovan är de rör som skickades iväg för dragprovning enligt följande: 

Kopparrör ½ tum*0,9mm, Material SS12735-1 

A1-A5 Referensrör 

B1-B5 Rör ändformningslängd 10mm 

C1-C5 Rör ändformningslängd 3mm 

D1-D5 Rör Konisk kragning, djup 3mm, utvändig diameter 16.5mm 



 

 

 

 

 

 

Bilaga O2 – Labbtestade rör, prover och resultat 

 
 

Bilden ovan är de rör som är hållfasthet testade på labb, dess resultat. 

Rören: 

Kopparrör ½ tum*0,9mm, Material SS12735-1 

A1-A5 Referensrör 

B1-B5 Rör ändformningslängd 10mm 

C1-C5 Rör ändformningslängd 3mm 

D1-D5 Rör Konisk kragning, djup 3mm, utvändig diameter 16.5mm 

 



 

 

 

Bilaga P1 – Labbresultat överlappsfog 

 
  



 

 

 

Bilaga P2 – Labbresultat överlappsfog 

 

  



 

 

 

Bilaga P3 – Labbresultat överlappsfog 

 

  



 

 

 

Bilaga P4 – Labbresultat överlappsfog 

 

  



 

 

 

Bilaga P5 – Labbresultat överlappsfog 

 

  



 

 

 

Bilaga Q – kapacitetsberäkningar 

Kapacitetsberäkning automatisk laserlödning 

  

Tid 
h/år 

Återstående 
tid / år 

Kommentar 

Total tillgänglig tid 3300 3300 2 skift (1650*2) 

Planerad stillestånd 34 3266 45 min stopp i veckan 

Förebyggande underhåll 90 3176 2 timmar/vecka 

Tillståndskontroll 56 3120 15 minuter per dag 

Oplanerade stillestånd 165 2955 5% av totala tiden 

Produktivitet 660 2295 0,80 produktivitet 

Tillgänglig tid totalt 2295 

  

  

Cykeltid i sekunder/fog 19,4   

Kapacitet Antal lödfogar  426118   

Teoretiskt antal produkter/år 14110 Medel 30,2 fogar/prod 

Möjlig 
produktionsvolym/dag 63   

Volymkrav (2011) 14110   

Volymdifferens 0   

Vilken cykeltid som krävs för att klara kapacitetsbehovet, 19.4 sekunder 

Kapacitetsberäkning automatisk laserlödning 

  

Tid 
h/år 

Återstående 
tid / år 

Kommentar 

Total tillgänglig tid 4950 4950 3 skift (1650*2) 

Planerad stillestånd 34 4916 45 min stopp i veckan 

Förebyggande underhåll 90 4826 2 timmar/vecka 

Tillståndskontroll 56 4770 15 minuter per dag 

Oplanerade stillestånd 248 4523 5% av totala tiden 

Produktivitet 990 3533 0,80 produktivitet 

Tillgänglig tid totalt 3533 

  

  

Cykeltid i sekunder/fog 30   

Kapacitet Antal lödfogar  423900   

Teoretiskt antal produkter/år 14036 Medel 30,2 fogar/prod 

Möjlig 
produktionsvolym/dag 62   

Volymkrav (2011) 14110   

Volymdifferens -74   

Hur stor kapaciteten blir vid ett 3-skift, 14036 st. 

 



 

 

 

Bilaga R – Olika lödningar och dess resultat 

 

Bildbeskrivning 

1. Kopparrörsfog löd utan invändig skyddsgas (uppskuren och utdraget rör, 

för att kunna påvisa resultatet) 

2. Kopparrörsfog löd med invändig skyddsgas (uppskuren och utdraget rör, 

för att kunna påvisa resultatet) 

3. Kopparrörsfog löd för att sedan direkt kylas med vatten 

4. Kopparrörsfog löd utan att efter tillsätta vatten. 



 

 

 

 

Bilaga S– Konstruktion U:et 

 

U:ets konstruktion sedd med genomskärning från mitten.  

  

 

Laserlödning sett från sidan. 



 

 

 

Bilaga T – Lasersvetsade rör 

 



 

 

 

Bilaga U - Laserlöda rör 

 

Dessa nio rör ovan var de som skickades iväg för analys. 



 

 

 

Bilaga V – Självbärande rörkonstruktion 

 

I försöket som gjordes, så blev hela rör konstruktionen självbärande (bild ovan), 

genom att: 

 

 Enligt bild ovan (rör ”1”) var fastlöd med växlaren 

 

 Enligt bild ovan (rör ”2”) var fastlödd längst ner på växlaren 

 

 Samt enligt bild ovan (rör ”3”), var med hjälp av en 

gummibit, upplyft från konstruktionen. 

Alla andra rör var på monterade, utan fixturer eller liknande,  

och kunde ändå vila i konstruktionen. 



 

 

 

Bilaga W1 – Allmänt om laser 

Häfla Bruk AB (2010) menar, att använda laserljus som teknik har funnits i nästan 

ett halvt sekel, men det känns som om att man blickar in i framtiden var gång 

ordet laser kommer på tal. Lasern används både till skära i plåt och att operera i 

våra ögon. Med lasern kan vi mäta avståndet till månen, spela musik i vår cd 

spelare och läsa av priset på varor i butiken.   

Betraktar man ljus som en vågrörelse så är det frekvensen på vågrörelsen som 

bestämmer vilken färg vårt öga uppfattar ljuset. Olika saker händer när ljus träffar 

materia, det vanligaste fenomenet är att det sprids. Det är så vi t.ex. uppfattar 

solnedgångens röda färg eller himlens blå färg. Ljus som träffar ett annat material 

kan brytas, reflekteras och polariseras. Ljuset kan också absorberas och upptas av 

den mötande materian, detta händer i t.ex. i växters klorofyll enligt Häfla Bruk 

AB (2010) 

Enligt Wikipedia digitala uppslagsverk (2010), är ordet laser är en förkortning för 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Översatt till svenska 

blir det ljusförstärkning genom stimulerad emission av strålning. Gemensamt för 

alla lasertyper är just processerna ljusförstärkningen och utsändandet. Lasern 

generar ett extremt rent ljus med endast en våglängd. Jämför man exempelvis med 

en glödlampa sprids detta ljus oorganiserat i många riktningar samtidigt och i 

många olika frekvenser enligt Häfla Bruk AB (2010). Ljusfotonerna från lasern är 

identiska och svänger i takt, samtidigt som de sprids i en gemensam riktning. 

Energin som en laserstråle levererar mäts i enheten Watt.    

 

Laserstråle värmer på ett rör och blir varmt 

Laserapparater delas in i säkerhetsklasser beroende på vilken skada de kan orsaka 

på vårt öga. Att vårt öga är känsligt för laserljus, beror på att ögonlinsen och 

hornhinnan fokuserar laserstrålen ytterligare, vilket gör att man kan orsaka skador 

på mindre än en sekund, enligt Wikipedia (2010). Klassificeringar inom laser är 

enligt följande.  



 

 

 

Bilaga W2 – Allmänt om laser 

 Klass 1 laser har en effekt som är så svag att den inte skadar ögat 

 Klass 2 är laser som producerar endast synligt ljus med liten effekt och 

ögat kan skydda sig genom att blinka. 

 Klass 3A och 3B är laser som är skadliga för ögonen. 

 Klass 4 laser är skadliga för ögonen och kan även orsaka brännskador på 

huden.  

 
Symbolen som varnar för skadlig laser.  

Häfla Bruk (2010) beskriver med en bra liknelse för att kortfattat förstå hur en 

laser fungerar, är att jämföra det med en ljudförstärkare och mikrofon. Om 

mikrofonen kommer för nära förstärkaren blir det rundgång eftersom att ljudet 

förstärks med förstärkningen gånger det som plockas upp i mikrofonen. En laser 

är som en rundgång av ljus. Man pumpar in ljus i systemet och släpper ut det först 

när den fått det effekt man vill ha vilket styrs av speglar och linser.  

Sebastian Ritter (2010) menar att med pumpning av ljus in i systemet menas att 

man skickar in atomer med hjälp av en blixtlampa in i ett medium t.ex. en 

rubinkristall. Då exciteras en viss mängd atomer och dessa kommer väldigt snabbt 

skicka ut varsin foton. Ju mer energi som pumpas in desto starkare och fler 

fotoner kommer det att bli. Med hjälp av speglar försvinner inte dessa fotoner ut 

ur mediet utan studsar runt. På ena sidan om mediet finns en halvgenomskinlig 

spegel som bara släpper igenom fotoner som har en viss intensitet. När 

intensiteten har kommit upp till så hög nivå man vill ha, släpps fotonerna ut ur 

mediet och vi har fått en laserstråle, detta enligt Sebastian Ritter (2010).  

 

Modell på hur laserljus uppkommer. 



 

 

 

Bilaga X – Skillnader mellan storlekar på produkten 

 

Skillnader (ovan) på kylmodulen mellan de olika storlekarna. 

 

Skillnader (ovan) på EcoAir mellan de olika storlekarna. 

 



 

 

 

Bilaga Y1 – Manuell lödning 

Lödningen sker idag oavsett avdelning med samma upplägg och samma 

tillvägagångssätt enligt Johansson (2010).  

 

1. Operatören har sin arbetsplats vilket består av ett höj- och sänkbart bord. 

På bordet sitter en fixtur monterad vilken är specialbyggd, beroende på 

vilken typ av produktdel som skall lödas på just den arbetsplatsen (se bild 

ovan). 

 
 

2. All lödning sker i satser om fem, operatören hämtar ett kanban kort där det 

står beskrivet vad som skall komplettlödas och vilka komponenter som 

skall ingå (se bild ovan). 



 

 

 

Bilaga Y2 – Manuell lödning 

 

 
3.  Därefter går operatören till pallstället och hämtar de komponenter som 

ingår (se bild ovan), och sätter dit dem på fixturen. Är det en lödning som 

skall ske som inte är Cu-Cu, tillsätter här operatören flussmedel på 

röränden som ska lödas som skydd så inte oxidation kan ske.  

 
4. När samtliga komponentdelar sitter där dem ska på fixturen (se bild ovan) 

så tillsätts skyddsgas i röret, detta sker genom att man sätter på en slang i 

ena röränden och därefter vrider om kranen som reglerar flödet.  

 



 

 

 

Bilaga Y3 – Manuell lödning 

 

 
5. Därefter påbörjas lödningen genom att operatören tänder sin gaspistol och 

börjar värma de delar som ska lödas ihop (se ovan).  

 

6. När operatören ser (genom erfarenhet och känsla) att röret fått den 

temperatur som behövs tillförs lodet. Då operatören tycker att lodet har 

gått in i röret slutar hon/han värma röret. Detta sker på alla rör tills dess att 

allt som ingår i den kompletta delen är klart.  

 

 

7. När operatören gjort alla kompletta lödningar som ingick i sitt kanban 

kort, hämtas ett nytt kort för ny uppgift.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga Z – Detaljlösning automationscell 

Detaljlösning automationscell set från sidan och rakt ovanifrån

 

Bild 1. 

 

Bild 2. 


