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Det finns många krav som en konstruktion/pro-
dukt måste uppfylla, inte minst sådana som är 
kopplade till funktion och drift. Men det finns 
också krav på det som vi kallar tillverkningsvänlig-
het och monterbarhet. De är starkt bundna till hur 
konstruktören har tänkt sig att konstruktionen ska 
kunna färdigställas och hur flödet sker i de olika 
tillverkningsstegen. 

Vad kan konstruktören göra för att sänka svets-
kostnaden? Den övergripande strategin går ut på 
att minska mängden svetsgods, eftersom svetskost-
naden är direkt proportionell mot vikten svets-
gods. Det är svårare än det verkar – här förklarar 
vi närmare hur du kan göra.

TIPS FÖR ATT MINSKA KOSTNADEN
Här följer några tips för hur en konstruktör kan 
minska svetskostnaden:  

1. Reducera svetsgodsmängden. Svetskostnaden är 
direkt proportionell mot vikten svetsgods. Kan 
man minska ett a-mått? 10 procents minskning 
av a-måttet leder till 20 procents reduktion av 
svetskostnaden.

2. Förbocka detaljer så att antalet delar som ska 
svetsats in i den färdiga produkten eller kon-
struktionen reduceras.

3. Välj optimal foggeometri med hänsyn till 
svetsekonomi och produktionsförutsättningar. 
Rekommenderade foggeometrier enligt olika 
standarder är konservativt valda. Det kan finnas 
utrymme för att minska fogvolymen.

4. X-fog ger betydligt mindre svetsgodsvolym än en 
V-fog, speciellt när det gäller stumsvetsförband i 
större godstjocklekar. 

5. Välj inte för hög svetsklass. Det kan bli dyrt och 
leda till meningslösa reklamationer.

6. Se till att vald leverantör/verkstad använder 
optimala skärmetoder vid fogberedning och 
tillverkning av ingående detaljer. Det ger ”rätt” 
fogvolym, minskar onödigt passningsarbete och 
leder till snabbare montering/montage. 

7. Välj stål med högre hållfasthet. Det leder till en 
påtaglig reduktion av svetsgodsvik ten, eftersom 
svetsfogens volym reduceras tack vare att plåt-
tjockleken minskar. 

ETT PRAKTIKFALL
Det finns således flera sätt att sänka svetskost-
naden i tillverkningen. Ett av dem är att göra en 
omkonstruktion. Figur 1 visar ett ursprungligt 
utförande av ett växellådsfäste för tyngre entre-
prenadmaskiner. 

För att få alla form- och lägestoleranser inom 
angivna gränsvärden krävs en dyrbar fixtur, stor 

Lönsammare produktion  
genom omkonstruktion

Med svetskostnad menar vi kostnaden för att producera en meter svets 
och vill man sänka den radikalt måste man börja på konstruktionsstadiet. 
Erfarenhetsmässigt vet man att 70 procent av kostnaden bestäms redan 
då. Konstruktören har alltså en nyckelroll i detta sammanhang.
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noggrannhet från svetsaren sida, samt efterbear-
betning i form av fräsning till rätt mått.

Den nya designen (s.k. delad vinge) av fästet 
visas i figur 2. Den har medfört att kostnaden för 
fixturen föll bort, liksom att häftning och svets-
ning underlättades avsevärt. Den nya designen 
medförde att bockningen av vingen underlättades 
markant.

Konstruktörens lösning ligger i att lägga in tag-
gar på vingarna och styrande hål på basplåten, vil-
ket gör att detaljen kan byggas upp som ett pussel. 
För att få plats med taggar och styrande hål har 
basplåtens bredd ökats. Vingar och basplåt fixerar 
varandra innan det blir dags för att svetsa ihop de ›
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”Välj stål med högre hållfasthet.  
Det leder till en påtaglig reduktion 
av svetsgodsvikten.” 

Figur 2. Det nya utförandet av växellådsfästet.
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olika komponenterna till en enhet. Lösningen med 
taggar och hål underlättar häftning och svetsning 
högst avsevärt, eftersom vingarna fixeras mot 
basplåten och ligger stabilt utan att vagga. Se även 
bilden på nästa sida som visar utformningen av 
taggarna (figur 3). 

Vingen på ritningen i figur 3 har getts sex 
styrande taggar som enkelt skärs ut med laser 
eller annan skärprocess med hög måttnoggrann-
het. Detta för att detaljen ska stå/styras stabilt på 
dessa. Taggarna i figur 3 sammanfaller med de sex 
lokala referenserna på ritningen i figur 2, vilka be-
skriver funktionen enligt form och lägesprincipen.

Jämför man figur 1 och 2  ser man att svets-
längd en ökat något. Den stora skillnaden är dock 
att a-måttet minskade (från 6 till 4 mm) efter 
omkonstruktionen tack vare större dimension 
hos basplåten och gynnsammare lastöverföring. 
Reduk tionen i svetskostnad enbart tack vare sänkt 
a-mått kan uppskattas till ca 56 %. (∆kostnadsreduktion ≈ 
1 – 42/62 = 0,56). Vidare ändrades svetsklassen från 
WB till WD.
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› ”Se till att vald leverantör/verkstad använder optimala skär -
metoder vid fogberedning och tillverkning av ingående detaljer.  
Det ger ”rätt” fogvolym, minskar onödigt passningsarbete och  
leder till snabbare montering/montage. ”

Figur 3. Utförande med 
taggar på vingarna.

Referenser

Stenbacka, N.; Svets
ekonomi och produktivitet. 
Svetskommissionen. 2009. 

Aichele, G. och Spreitz, 
W.; Kostenrechnen und 
Kostensenken in der  
Schweißtechnik.  
DVSVerlag 2001.

SAMMANFATTNING
Genom omkonstruktion av ett växellådsfäste för 
tyngre entreprenadmaskiner kunde man dels 
förenkla tillverkningen (kostnaden för en fixtur 
föll bort, dessutom underlättades montering, häft-
ning och svetsning avsevärt), och dels reducerades 
svetskostnaden väsentligt. Praktikfallet poängte-
rar konstruktörens roll när det gäller att kunna 
göra radikala kostnadssänkningar.
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 NYFIKEN PÅ EN ARBETSGRUPP?
Svetskommissionen har arbetsgrupper inom allt 
från arbetsmiljö och automatisering till mekanisk 
sammanfogning och plastsvetsning. Här hittar du 
alla våra grupper: www.svets.se/ag


