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Makes Industry Grow 

Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag där Du vill! 

Inbjudan till utbildning 

Praktisk hållfasthetslära för svetsade konstruktioner, SK1 

Målgrupper: Konstruktörer, Svetsansvariga och Svetstekniker. 

Datum och tid: Mån-tis den 23-24 okt & tors den 2 nov 2017 Kl. 9-16 

Plats: Weld on Sweden, Växjö 

Lärare: MSc Claes Olsson, TechStrat of Sweden AB 

Kursen vänder sig till dig som tidigare har studerat hållfasthetslära men inte använt 
kunskaperna på länge och önskar friska upp dem. Kursen är speciellt anpassad för att 
bilda en lämplig grund inför fortsättningskurserna SK2, SK3 och SK4. (se kursutbud).  

Målet med kursen är att på ett ingenjörsmässigt sätt och utan allt för avancerade 
teoretiska analyser ge kursdeltagarna en känsla för hur en svetsad produkt kan utformas 
på mest optimalt sätt. För det krävs grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Även 
om du själv inte utför hållfasthetsanalyser är det viktigt att ha grundläggande kunskaper 
i ämnet vid kommunikation med till exempel beräknings- och provningsingenjörer. 

Förkunskaper:  

Minst 3 års utbildning på gymnasial nivå. Tidigare erfarenhet av hållfasthetslära. 

Läraren: 
Claes har under ett helt arbetsliv arbetat med dimensionering av svetsade produkter och 
hunnit skriva flera böcker inom ämnet.  

Program: 

Dag 1: Hållfasthetslärans grunder 

- Krafter och moment. Tyngdpunkt. Fackverk. Olika slag av hållfasthet. 
Materialkännedom. 

- Balkteori: Böjmoment-, tvärkraftdiagram. Tröghetsmoment. Balkdeformationer. 
Elastiska linjens ekvation. 

Dag 2: Hållfasthetslära för svetsade produkter 

- Normal- och skjuvspänningsfördelning i tvärsnitt. 
- Vridning. Instabilitet, knäckning, buckling. Sammansatta spänningar. 

Genomplasticerade tvärsnitt.  
- Utdelning av övningsexempel. 

Dag 3:  Övning och introduktion tillutmattning 

- Gemensam genomgång och lösning av övningsuppgifterna. 
- Introduktion: Utmattning av svetsade konstruktioner. 

Dag 3 genomförs c:a en vecka efter dag 2 och kursdeltagarna förutsätts då ha studerat 
och själva löst de utdelade övningsuppgifterna. Deltagande denna dag kan ske antingen 
på plats i föreläsningssalen eller via länk. 

Kurslitteratur: Karl Björks formelsamling och digitalt OH-material (PDF) som skickas ut 
innan kursstart.  

Kursintyg: Fås efter genomförd kurs. 

Pris: 19 900 kr för hela kursen eller 7 900 kr/dag. Priset inkluderar kurslitteratur, lunch, 
fika och kursintyg. Moms tillkommer med 25%. 

Anmälan via hemsida eller till Ali Bahrami ali@weldonsweden.se, tel. 0703-336354. 
 


