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Makes Industry Grow 

Kursen Svetsteknik för konstruktörer, WfD, ingår i utbildningen 
internationell svetskonstruktör, IWSD. 

Inbjudan till utbildning 

Svetsteknik för konstruktörer, WfD  
Målgrupper: Konstruktion, produktion, svetsning, kvalitet, inköp och provning. 

Datum och tid: Mån-fre den 18–22 mars, kl. 09-17 (mån), 08–18 (tis-tor), 08–15 (fre) 

Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö 

Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE samt Ali Bahrami M. Sc. & IWE 

Kursen har utvecklats i samarbete med industri och nationell expertis med syfte att 
förmedla kunskaper motsvarande state of the art inom områdena svetsprocesser, 
svetsningens materialpåverkan, svetskvalitet, svetsinspektion, svetsekonomi och 
utformning av tillverkningsvänliga svetsade konstruktioner. 

I kursen blandas teori med demonstrationer, övningar och träning i Visuell Kontroll. 

Kursprogram  

Svetsterminologi (3lh, AB) 
─ Definitioner och terminologi relaterat till de grundläggande typerna av svetsar, 

fogberedning, smältsvetsade förband. 

Svetsbeteckningar (3lh, AB) 
─ Svetssymboler och svetsbeteckningar. Svetsmetoders sifferbeteckningar. 

Översikt över svetsprocesser (9lh, AB) 
─ I maskinkonstruktioner och processanläggningar är följande svetsmetoder 

rekommenderade. Beroende på deltagarnas specifika intresse kan innehållet variera.  
MMA, MIG/MAG, TIG, Pulverbågsvetsning, Elektronstråle- och lasersvetsning, 
Motståndssvetsning. Friktionsomrörningssvetsning. 

Material och svetsmetallurgi (10lh, NS) 
─ Svetsning av konstruktionsmaterial och svetsens egenskaper efter svetsning. 

Grundläggande svetsmetallurgi. Effekten av värmetillförsel. Fe-C diagrammet och 
TTT- diagram för stål, Mikrostrukturer och deras effekt på svetsens mekaniska 
egenskaper, Vanliga svetsfel. 

Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion (8lh, NS) 
─ Kostnader för fogberedning, tillsatsmaterial, utrustning. Svetshastighetens inverkan, 

Fasta och rörliga kostnader, Halvfabrikat som delkomponenter. 

Tillverkningsvänlig utformning av svetsade konstruktioner (10lh, NS) 
─ Produktionskostnader, Tillverkningsvänlig konstruktion, Automatiserad och 

robotisering, Life-Cycle-kostnader (LCC), Åtgärder i produktionen. 

Kvalitetsstyrning av svetsade konstruktioner. (4lh, AB)  
─ Olika kvalitetsstandarder, Svetsfel och acceptansnivåer, kvalitetssystem för 

produktion. 

Provningsmetoder och acceptanskriterier (3lh, AB) 
─ Förstörande provningsmetoder: Dragprov, Slagprov, Bockprov etc.  
─ Oförstörande provningsmetoder: Magnetprovning, ultraljudprovning etc 

Kurslitteratur: Kursböckerna Karlebo Svetshandbok (Klas Weman) och Svetsekonomi 
och produktivitet (Nils Stenbaka) samt digitalt OH- och referensmaterial. 

Pris 38 000 kr för hela kursen eller 7 900 kr per dag. Moms tillkommer med 25%. Priset 
inkluderar lunch, fika, kurslitteratur och kursintyg. Betalningsvillkor 30 dagar. 

Anmälan via https://weldonsweden.se eller till ali@weldonsweden.se tel. 0703-336354. 


