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Med YasXfer lagringsenhet kan du nu enkelt göra backup av robotjobb och systemfiler på 

gamla MOTOMAN-robotar. Eller använda den som externt lagringsutrymme för dina 

robotprogram. Och det helt utan särskilda mjukvaror, hårdvarulås och krånglig uppkoppling! 

Levereras i en praktisk väska komplett med elkontakt, datakablar och manual.

Kontakta YASKAWA Nordic säljavdelning Eftermarknad

Telefon 0480-44 66 50 eller epost: spareparts.se@yaskawa.eu.com

Gör du backup på gamla robotar?

Arbetsgrupp 47 
Svetsekonomi  
och produktivitet

Arbetsgruppen ska 
ta fram och sprida 
information om svets
ekonomi och expert
system till nytta för 
verkstads industrin. 

Vill du veta mer om 
gruppen eller delta i 
arbetet, kontakt a Pia 
Borg på 08120 304 07 
eller www.svets.se/pia.

NYTTA

Spara pengar på inträngningen
Man kan få en stor svetsskostnadssänkning i 
en robotstation om man kan tillgodoräkna sig 
inträngning enligt Eurocode 3. Här kommer en 
kortfattad beskrivningom repeterbarhet och 
den mänskliga faktorn.

I Eurocode 3 står det att läsa att det är tillåtet att 
tillgodoräkna sig inträngningen och minska a-
måttet i motsvarande grad:

Vid bestämning av den dimensionerande bärför-
mågan för en kälsvets med inträngning får hänsyn 
tas till dess större a-mått, se figur 4.4, förutsatt 
att förprövning visar att tillräcklig inträngning 
fortlöpande kan uppnås.

 
Låt oss ta ett exempel där svetsning sker i en robot-
station som producerar svetsade detaljer i tvåskift. 
Ritningskravet på a-måttet är 5 mm, men den verk-
liga svetsen har en inträngning på ca. 2 mm, alltså 
skulle man teoretiskt kunna svetsa ett a-mått på 

3 mm om en inträngningen kan bibe hållas enligt 
ovan skrivning i Eurocode 3. 

Rent praktiskt kan en så stor skillnad vara svår 
att åstadkomma i en verklig svetsproduktion, men 
att gå från a-mått 5 mm till ett a-mått på 4 mm 
borde inte vara orimligt. Så låt oss räkna på ett 
exempel vid svetsning med en homogentråd för att 
se hur stor kostnadsbesparingen skulle kunna bli.

I det aktuella fallet nedan blev inträngningen 
ca. 2 mm. Vi använder 50 % av det värdet, och kan 
minska kravet på a-måttet med 1 mm. Eurokod 3 är 
inte specifik på hur mycket man kan tillgodoräkna 
sig av uppmätt inträngning.

Exempel på parametrar som påverkar inträng-
ningen mest är val av gas där en högre andel CO2 
breddar inträgningen vilket också pendlingen gör 
ett annan är om man svetsar med släpande (mot-
svets) eller stickande (frånsvets). Högre argonhalt 
i skyddsgasen konsentrerar ljusbågen mer varvid 
man får en spetsigare och djupare inträngning, 
(s.k. argonfinger) och säkerställer att så mycket 
som möjligt av spalten svetsas igen.

 
HANDBOK OM STÅLKONSTRUKTIONER
I Boverkets ”Handbok om stålkonstruktioner”, 
anges dock 35 % av medelvärdet från två prov på 
samma svets, som ligger 400 mm från varandra. 
Handboken bygger på tidigare regelverk som inte 
längre gäller men fortfarande är en användbar 
handbok så länge man har de nya reglerna i åtanke. 

A-mått for kälsvets med 
inträngning.

a

”... parametrar som påverkar in-
trängningen mest är val av gas ...”



NYTTA

Indata för beräkningarna
Tillsatsmaterial: 1,2 mm homogentråd
Insvetstal: Vid ca. 300 Amp  
 (trådmatning 9,7 m/min)
Timkostnad (robot): 700kr/tim i tvåskift  
 (inklusive operatörskostnad)
Produktionstid: 3 500 timmar/år
Bågtidsfaktor: 70 % vid svetsning av ett  
 a-mått på 5,5 mm
Tillsats- 
materialkostnad: Kostnad för mellanstor kund
Skyddsgaskostnad: Kostnad för mellanstor kund,  
 argon med 18 % CO2

Fogföljning: Via ljusbågen och med pendling

Följande generella bild 
visar skillnaderna i tvär-
snittsarea mellan olika 
a-mått, vilket förklarar 
visuellt varför besparingen 
blir så stor. Svetsad med 
1,2 mm homogentråd med 
pendling

650 Tkr/år
Beräknad potentiell kostnadsbesparing i en robot
station vid 1 mm minskat amått.

300%

178%

44%

25

5

a6

4

3

36 cm3/m

16

9

56%

78%

Made in Spangenberg, made in Germany.                          www.wikus-nordic.se

PROFLEX®

Bimetall bandsågsblad med ökad 

livslängd i balk och profiler

PROFLEX® M42
• Särskilt stabil tandgeometri mot tandbrott
• För verkstadsanvändning
• För profiler och balkar

PROFLEX® SW M42
• Extra bred skränkning
• För balkar med egenspänning

PROFLEX® PREMIUM M42/PROFLEX® PREMIUM SW M42
• Belagt utförande
• För ökad sågkapacitet och livslängd
• För reducerad ljudnivå

Besök oss på ELMIA 2016. 
Du hittar oss i Hall B, Monter 04:57

Vidare anger handboken: Om inträngningen kon-
trolleras fortlöpande under produktionen kan en 
större andel av inträngningen utnyttjas. 

Att vi använder halva inträngningen i detta fall 
är alltså ganska realistiskt. Förutsättningen är 
dock att fogföljning med pendling alltid används 
för att säkerställa att svetsen ligger centrerad i 
fogen och att rätt elektrodutstick bibehålls under 
hela svetsningen. 

I följande exempel har vi räknat med att man 
minskar a-måttet från 5,5 mm till 4,5 mm, för att 
få ett mer realistiskt fall, då a-måttet på ritningen 
är ett minimimått.

AG 47 genom Dick Skarin
dick.skarin@esab.se

Esab

Svetsad med 1,2 mm 
homo gentråd med 
pendling.
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