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TEMA AUTOMATION OCH MJUKVARUVERKTYG

Svetskostnadsberäkningar kan avgöra hur 
lönsamt det är att genomföra olika svets-
automationslösningar. I denna artikel ska vi 
behandla hur förändringar i bågtidsfaktor 
och insvetstal kan påverka svetskostnaden – 
viktigt för svensk industri om man ska kunna 
möta den internationella konkurrensen.

Med svetskostnad menar vi kostnad per meter 
svetsad svets. Den anges i kr/m. I det följande kom
mer svetskostnaden vara den parameter som vi 
utvärderar i olika automationslösningar. Bågtids
faktorn är svetstid dividerad med cykeltid (som i en 
robotstation) och anges normalt i procent. Insvets
talet är å andra sidan den svetsgodsvikt som smälts 
ned i svetsfogen per tidsenhet (under den tid då 
ljusbågen brinner). Den brukar anges i kg/h. 

Om övriga parametrar är konstanta (som fog
area, operatörskostnad och pris på tillsatsmaterial) 
så kan man visa att svetskostnaden per meter svets 
är omvänt proportionell mot bågtidsfaktor och 
insvetstal. Det betyder att små ökningar i bågtids
faktor respektive insvetstal kan ge stora reduk
tioner i svetskostnad. Denna artikel visar med att 
antal praktiska exempel hur stora kostnadssänk
ningar man kan göra. Om man verkligen vill vässa 
process en så ska man se till att både bågtidsfaktor 
och insvetstal ökar. Kostnadssänkningar med upp 
till 70 % är inte orimliga.

VIKTIGASTE FAKTORERNA  
FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT
Hög bågtidsfaktor och hög svetsproduktivitet, det 
vill säga högt insvetstal, är de faktorer som tydli
gast påverkar den internationella konkurrenskraf
ten för svensk svetsande industri. Som tillägg till 
dessa faktorer, så är förstås rätt kvalitet en mycket 
viktig faktor som oftast har stor inverkan på den 
totala produktkostnaden beroende på hur och 
var produkten tillverkas. Dock är inverkan på den 

totala produktionskostnaden och andra kvalitets
kostnader betydligt svårare att förutse och räkna 
på i generella beräkningar. För att väga in kvalitet 
och dess kvalitetskostnader på ett trovärdigt sätt 
så behöver man oftast studera en specifik produkt 
och dess användningsområde för att kunna göra en 
tillförlitlig kvalitetskostnadsberäkning.

Med avseende på ovan resonemang kring kva
litetskostnader har vi i denna artikel valt att bara 
fokusera på hög bågtidsfaktor och högt insvetstal 
då dessa har tydligast effekt på konkurrenskraften 
gentemot vår omvärld.

HUR ÖKAR MAN BÅGTIDSFAKTORN?
Ett effektivt sätt att öka bågtidsfaktor i sin svets
produktion är att förstås att mekanisera, vilket kan 
göras med enkla standardlösningar som finns som 
produkter hos etablerade svetsutrustningsleveran
törer, eller med speciallösningar som leverantören 
konstruerade för ett specifikt ändamål och typ av 
produktion.

Ett annat mycket effektivt sätt att öka bågtids
faktorn är att robotisera sin svetsoperation. En 
robot är en mycket flexibel lösning och kan också 
enkelt omprogrammeras för att svetsa en helt  
annan produkt än den som lösningen från början 
var utvecklad för.

SVETSTRAKTOR SOM  
MEKANISERAD LÖSNING
Typiska mekaniserade lösningar är till exempel, 
små så kallade svetstraktorer som drivs fram på en 
hjulbaserad konstruktion direkt på eller vid sidan 
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av produkten som ska svetsas. Denna enhet kan också vara 
monterad på en skena som oftast är tillverkad i aluminium för 
att vara lätt att flytta mellan de olika svetsfogarna. Svetstrak
torer är gjorda för att svetsa långa raka svetsar, och lönsam
heten blir bättre ju längre respektive svets är. Den här typen 
av mekaniserade lösningar för raka svetsar kan utrustas med 
svetsmetoder så som, TIG, plasma, MIG/MAG och UP svets
utrustning. De vanligaste förekommande är dock MIG/MAG 
och UPsvetsutrustning.

ORBITAL ENHET SOM MEKANISERAD LÖSNING
En mekaniserad lösning kan också vara av orbital typ för till 
exempel skarvning av små eller stora rör. Oftast så är dessa 
lösningar baserade på en ringkonstruktion i aluminium som 
är i två halvor som spänns runt röret. 

Ska man svetsa större rördiameterar över en meter och 
uppåt så är det oftast lämpligare att välja en stålbandskon
struktion, då denna lättare kan följa och anpassa sig runt 
rörets omkrets, vilket ofta är nödvändigt eftersom grövre 
rördiametrar har större toleransskillnader, både vad gäller 
verklig diameter och rundhet. 

En meter svets

PB
a = 5 mm
+ 10 % överfyllnad

Låglegerat stål

z-mått

a

Detta är det svetsförband som 
vi i alla följande svetskalkyler 
har använt för beräkningarna.

›
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Vi kan bland mycket annat erbjuda: 
 
•	 Ett komplett utbud av svets- och ytbearbetningsartiklar, 

vi	representerar	de	flesta	tillverkarna	på	marknaden
•	 All utrustning för svetsaren och sliparen
•	 Svetstekniskkonsultation.	Vänd	er	till	oss	med	era	frågor 

kring ISO 3834 och EN 1090
•	 Skräddarsydda svetsutbildningar inom TIG, MMA 

och MIG/MAG
•	 Utbildning ”Heta Arbeten”
•	 FU, kalibrering/validering och reparation utav 

Er svetsutrustning 

Kontakta oss redan idag för mer information!

Corema Svetsekonomi
Er kompletta leverantör inom svetsning och slipning

När det gäller
Motståndssvetsning

Försäljning - Reparationer - Utbildning - Uthyrning - 031-336 36 82 - info@corema.se - www.corema.se

Corema 
Svetsekonomi

Vi	levererar	årligen	över	1	miljon	elektrodhättor	till
Volvo Personvagnar. Utöver standardartiklar tillverkar
vi	även	kundspecifika	artiklar	efter	ritning. 
 
Kontakta oss gärna för mer information!

Corema-Annons-Svetsen-2015-Nr4.indd   1 2015-11-25   09:54:42

Den här typen av orbitala lösningar kan utrustas 
med svetsmetoder så som TIG, plasma och MIG/
MAGsvetsutrustning. TIG och plasma är vanligast 
förekommande vid svetsning av mindre rördia
metrar och för grövre och större rördiametrar 
används mestadels MIG/MAGmetoden.

SVETSKRAN SOM MEKANISERAD LÖSNING
För stora produkter med raka eller cirkulära svets
ar kan det vara mycket fördelaktigt att använda 
en svetskran/portal. Om en cirkulär produkt ska 
svets as så utrustas svetskranen också med rull
bockar som då roterar produkten och svetshuvudet 
är då placerat i en fast position ovanpå produkten

Svetskranen/portalen är oftast utrustad med  
en XYZrörelse för positionering av själva svets
huvudet. För den här typen av lösning så är en UP
svetsutrustning mest vanlig, men även lösningar 
med MIG/MAGsvetsning finns för svetsning av 
mindre produkter.

HUR PRODUKTIV ÄR  
EN MEKANISERAD LÖSNING?
För att få en uppfattning om hur produktiv en 
mekaniserad lösning kan vara, om den appliceras 
på rätt typ av produkt och till rätt applikation, har 
vi som följer gjort ett antal exempel på svetskalkyl
er endast baserade på de två viktigaste faktorerna, 
bågtidsfaktor och nedsmältningstal. 

För att vi ska få en så enkel och jämförbar svets
kalkyl har vi valt att räkna på en vanlig kälsvets, ›

›
”Om övriga parametrar är kon

stanta så kan man visa att 
svetskostnaden per meter svets 
är omvänt proportionell mot 
bågtidsfaktor och insvetstal.”
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Manuell MIG/MAG-
svetsning med ...

... solidtråd kontra  
mekaniserat

... solid elektrod kontra 
mekaniserad rörelektrod-
svetsning

... solid elek trod kontra 
mekan iserad tvåtråds-
svetsning med solid tråd

... solid elek trod kontra 
mekaniserad pulver-
bågsvetsning med solid 
enkeltråd

Svetsmetod och lösning Manuell MIG/MAG-
svetsning

Manuell MIG/MAG-svetsning Manuell MIG/MAG-
svetsning

Manuell MIG/MAG-
svetsning

Tillsatsmaterial Solid tråd 1,2 mm Solid tråd 1,2 mm Solid tråd 1,2 mm Solid tråd 1,2 mm

Insvetstal 4,9 kg/tim 4,9 kg/tim 4,9 kg/tim 4,9 kg/tim

Svetshastighet 38 cm/minut 38 cm/minut 38 cm/minut 38 cm/minut

Cykeltid/meter svets 10,5 minuter 10,5 minuter 10,5 minuter 10,5 minuter

Bågtidsfaktor 25 % 25 % 25 % 25 %

Jämfört med nedan

Svetsmetod och lösning Mekaniserad MIG/MAG-
svetsning

Mekaniserad MIG/MAG-
svetsning

Mekaniserad MIG/MAG-
tvåtrådssvetsning

Mekaniserad UP-
svetsning, enkeltråd

Tillsatsmaterial Solidtråd 1,2 mm Metallpulverfylld tråd 1,4 mm* Solidtråd 2 x 1,2 mm Solidtråd 4 mm

Insvetstal 4,9 kg/tim 5,3 kg/tim 9,8 kg/tim 8 kg/tim

Svetshastighet 38 cm/minut 41 cm/minut 76 cm/minut 62 cm/minut

Cykeltid/meter svets 6,57 minuter 6,14 minuter 3,75 minuter 2,7 minuter

Bågtidsfaktor 40 % 40 % 35 % 60 %

 Resultat

Förbättrad  
produktionskapacitet

60 % 71 % 180 % 290 %

Produktionskostnads-
besparing

35 % 35 % 58 % 60 %

Återbetalningstid på 
investering

0,9 år 0,9 år 1,2 år 0,8 år

även om i många av lösningarna för till exempel 
en orbital eller svetskran/portallösning vanligtvis 
är svetsning av ett stumsvetsförband till exempel 
en Vfog. Både enkeltråds och flertrådslösningar 
jämför vi i nedan redovisade svetskalkyler.

HUR LÖNSAM ÄR EN MEKANISERAD LÖSNING? 
För att också få en uppfattning om hur lönsam en 
mekaniserad lösning kan vara för den här typen av 
applikationer, så har vi också investeringen för res
pektive typ av mekaniserad lösning med avseende 
på återbetalningstid.

ROBOTISERADE SVETSLÖSNINGAR
På motsvarande sätt som ovan för de mekanise
rade lösningarna redovisas här nedan också några 

exempel på robotiserade lösningar med samma 
förutsättningar. För en meter kälsvets med amått 
5 mm, 10 % överfyllnad och samma indata har 
används i nedan svetskalkyler som för de mekani
serade lösningarna.

Vi har i nedan exempel räknat med en enkel 
robotstation med tvåstationsprincipen för manuell 
laddning och lossning av svetsprodukten.

› ”Ett annat mycket effektivt sätt 
att öka bågtidsfaktorn är att  
robotisera sin svetsoperation.”
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Vad kostar en meter svets?
Följande indata vad gäller kostnader och produktionstid har använts  
i alla kalkylexempel: 

Timkostnad för svetsare/operatör:  300 kr/tim
Tillsatsmaterialkostnad, tråd och flux: Marknadspris per kg
Skyddsgaskostnad (blandgas): Marknadspris per m³ (i tank)
Energikostnad:   1 kr/KWh
Produktionstid:   Tvåskift, 3 500 tim/år
Svetsström, MIG/MAG  
 solidtråd och rörelektrod:  300 Amp
Svetsström, UP-svetsning:  500–1 000 Amp, beroende på tråd-
    dimension och antal trådar
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Genom vår unika utbildningsfilosofi 
och kunskap, kan vi ge utbildningar 
som är helt anpassade efter Era 
önskemål. I vårt utbildningscenter 
finns robotar från ABB, Yaskawa, 
Fanuc & KUKA. 
Vi kan även utbilda på plats hos Er! 

RWI Grundutbildning robotsvetsning 
Utbildningen riktar sig till personal som 
ska sköta en robotsvetsstation. Inga 
förkunskaper krävs. Utbildningsveckor: 
19,22,24,26,34,36,38,40,43,45,47,49,51. 
RWII Fortsättning robotsvetsning 
Utbildningen är för personal som ska 
ställa in svetsparametrar och göra egna 
robotsvetsprogram. Utbildningsveckor: 
17, 21, 25, 35, 39, 42, 46, 50. 
RWIII Avancerad robotsvetsning 
Utbildningen riktar sig till personal som 
ska eller redan arbetar med komplex 
programmering. Utbildningsveckor: 
26, 37, 48. 

Löser kontaktsökningsproblem 
Utvändig rensning av gaskåpa! 
TSC tar bort svetsrök och 
smuts utvändigt på gaskåpan, 
som kan leda till kollisioner. 
Ett måste vid kontaktsökning 
med gaskåpa! 

Ser till att roboten aldrig missar 

 

UTBILDNINGAR 

WELDFINDER är en laser- 
sökare som används för att 
hitta stället där roboten ska 
svetsa. Genom denna 
möjlighet kan man alltid 
svetsa rätt och ta bort 
tidigare problem. 
Mäter på hela 420 mm avstånd och har 
ett patenterat system för TCP-kontroll. 

 

VI HJÄLPER ER! 

 
 

Utbildning   •   Processoptimering 

 

TouchSenseCleaner™ 

 

WELDFINDER™ 

 
 
 
 
 

www.axsonrobot.se 

ROBOTUTBILDNING 
& ROBOTPRODUKTER 

 
 
 

Tel. 031-748 52 85 
S. Långebergsg. 18, 42132 V. Frölunda 

... solidtråd kontra 
mekaniserad UP-
svetsning med solid 
och två trådar

... solid elektrod 
kontra mekaniserad 
pulverbågsvetsning 
med solid och tre 
trådar

... solid elektrod 
kontra robotiserad 
lösning med solid 
elektrod

... solid elektrod kontra 
robotiserad lösning med 
1,0 mm solid elektrod 
med förhöjd trådmat-
ningshastighet

Manuell MIG/MAG-
svetsning

Manuell MIG/MAG-
svetsning

Manuell MIG/MAG-
svetsning

Manuell MIG/MAG-
svetsning

Solidtråd 1,2 mm Solidtråd 1,2 mm Solidtråd 1,2 mm Solidtråd 1,2 mm

4,9 kg/tim 4,9 kg/tim 4,9 kg/tim 4,9 kg/tim

38 cm/minut 38 cm/minut 38 cm/minut 38 cm/minut

10,5 minuter 10,5 minuter 10,5 minuter 10,5 minuter

25 % 25 % 25 % 25 %

Jämfört med nedan

Mekaniserad UP-
svetsning, dubbeltråd

Mekaniserad UP-
svetsning, tre trådar

Robotiserad MIG/
MAG-svetsning

Robotiserad MIG/MAG-
svetsning*

Solidtråd 2 x 2,5 mm Solidtråd 3 x 2,5 mm Solidtråd 1,2 mm Solidtråd 1,0 mm

12 kg/tim 22 kg/tim 4,9 kg/tim 7,1 kg/tim

93 cm/minut 170 cm/minut 38 cm/minut 55 cm/minut

1,9 minuter 1,15 minuter 3,16 minuter 2,68 minuter

55 % 50 % 80 % 65 %

Resultat

436 % 790 % 220 % 275 %

67 % 74 % 61 % 66 %

0,9 år 0,9 år 1,4 år 1,3 år

›
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The strong connection

      

Valk Welding 
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com
tel. +31 78 69 170 11

Flexibla automatiseringslösningar 
för svetsproduktion

Valk Welding är en integratör som bygger robotsystem anpassade för off -line 
programmering. Företag i hela Europa använder systemen för att  förbätt ra sin 
produkti on, särskilt för att  nå hög svetskvalitet och fl exibilitet i små och medelstora 
produkti onsområden. 
Fråga Valk Welding eft er våra systemlösningar!

Besök även: www.youtube.com/user/valkwelding

Besök oss på

Elmia Automati on

D03-16

SLUTSATS
Ovan generella exempel visar att det är lönsamt 
att investera i automationsutrustningar för svensk 
svetsande industri, om jämförelsen är gjord med 
en inhemsk timkostnad på 300 kr/tim.

Hur står sig detta då gentemot låglöneländer 
som exempelvis i Östeuropa om svetsningen görs 
manuellt, där operatörstimkostnaden i genomsnitt 
ligger en bit under 100 kr/tim? 

De flesta automationslösningarna som är 
redovisade ovan klarar sig relativt bra eller mycket 
bra gentemot om samma produkter skulle svetsas 
manuellt i något östeuropeiskt land.

 Automationslösningar kräver dessutom snäva 
toleranser och god precision på ingående material 
vilket medför att kvaliteten på slutprodukten gene
rellt är högre än den manuellt svetsade produkten.

De lösningar som inte är mer kostnadseffektiva 
jämfört med manuell svetsning i Östeuropa är 
exemplen ett och två, mekaniserad svetsning med 
MIG/MAGmetoden.

›
Det är dock mycket viktigt att vi inte bara räk

nar med den högre produktiviteten som vi får med 
automationslösningar, utan att vi också gör en to
talkostnadsberäkning där kvalitets och transport
kostnader också ingår i kalkylen innan man tar 
beslut att flytta produktion till lågkostnadsländer.

AG 47, med  
Dick Skarin som huvud författare

dick.skarin@esab.se
 Esab AB

Arbetsgruppen ska 
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ekonomi och expert
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verkstads industrin. 

Vill du veta mer om 
gruppen eller delta i 
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eller www.svets.se/pia.
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