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Med svetskostnad menas här kostnaden för 
att producera en meter svets. Vill du sänka 
den måste du börja på konstruktions stad i  et. 
Erfarenhetsmässigt vet vi att 70 % av kost-
naden bestäms redan då. Konstruktören har 
alltså en nyckelroll i detta sammanhang.

Det finns många krav som en konstruktion/pro-
dukt måste uppfylla, inte minst de som är kopp-
lade till funktion och drift. Men det finns också 
krav på det som vi kallar tillverkningsvänlighet 
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 då konstruktören göra för att sänka 
svetskostnaden? Den övergripande strategin går 
ut på att minska mängden (vikten) svetsgods. Det 
verkar trivialt, men egentligen är det inte det. 
Svetskostnaden är för övrigt direkt proportionell 
mot mängden (volym/vikt) svetsgods. 

HÄR FÖLJER 10 TIPS FÖR HUR MAN KAN 
MINSKA SVETSKOSTNADEN
1. Reducera antalet svetsförband. Använd opti-

mala bredd/längd-förhållanden på ingående 
detaljer och plåtar. 

2. Förbocka detaljer så att antalet delar som ska 
svetsats in i den färdiga produkten eller kon-
struktionen reduceras. De kan med fördel vara 
fog-förberedda.

3. Intermittent svetsning ger mindre svetsgods-
vikt, men se upp med risken för spaltkorrosion 
och efterföljande rostsprängning.

4. Välj ½ V-fog hellre än kälfog när det gäller  
T-förband.

5. X-fog ger mindre svetsgodsvolym än V-fog när 
det gäller stumsvetsförband. En ytterligare 
kostnadssänkning får man när man väljer ½ 
X-fog som också kan vara lämplig för T-förband. 
Flera varianter finns. Det bästa är en ren I-fog.
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10 tips för hur en konstruktör  
kan minska svetskostnaden

Figuren visar a-måttets inverkan på fogarean för en 
idealiserad kälsvets, samt den procentuella ökningen 
i fogarea. Den ökar kvadratiskt med a-måttet. Det gör 
också svetsgodsvikt och svetskostnad.
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Hur arbetar ert företag 
med teknisk kvalitetssäkring? 
Rätt kvalitet och tillverkningsprecision blir allt 
viktigare för konkurrenskraft och lönsamhet. 
Optimerad tillverkning, inspektion och provning 
förebygger tillverkningsstörningar och gör det 
möjligt att upptäcka fel och skador i tid. 

Vi erbjuder ett brett kursprogram – allt från  
International Weld Inspector IWI-S, Phased Array 
och Digital Radiografering till den tvååriga YH- 
utbildningen Inspektions- och provningsingenjör.Monter C00:14 
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6. Utnyttja ”inträngningen” vid dimensioneringen 
av kälsvetsförband. Notera att 10 % minskning 
av a-måttet leder till 20 % reduktion av svets-
kostnaden.

7. Bättre med dubbel kälsvets än enkel i ett  
T-förband. Då kan man också svetsa båda  
sidor samtidigt.

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

9. 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.

10. Välj stål med hög hållfasthet. Högre hållfast-
het leder normalt till mindre godstjocklek och 
därmed en reduktion av svetsgodsvikten. För 
ett genomsvetsat stumsvetsförband betyder det 
att fogvolymen också reduceras. Detta gäller i 
princip också för kälsvetsförband, eftersom a-
måttet är vanligtvis relaterat till plåttjockleken.

Givetvis finns det många andra åtgärder som också 
kan sänka svetskostnaden. Som till exempel att 

svetsa i bästa läge (liggande kälsvets i läge PA), 
använd mekanisering, robotisering, effektivare 
tillverkningsflöde (reducera transport- och vänte-
tider) och använd effektiva hjälpmedel. 

Tänk igenom eventuell montagesvetsning och 
hur den ska gå till för att korta ned montagetiden 
så långt det går. Även om gasmetallbågsvetsning 
(MAG) används för montagesvetsning av rörled-
ningar, så kanske den metoden inte är den mest 
optimala vid normal montagesvetsning utomhus  
på en arbetsplats. 

Dessa åtgärder ligger mera på produktions-
stadiet, men påverkas till stor del av hur den  
aktuella konstruktionen är utformad. Det är  
där för viktigt att konstruktör och svetsingenjör 
sam arbetar redan på designstadiet.

Figuren visar a-måttets inverkan på fogarean 
för en idealiserad kälsvets, samt den procentuella 
ökningen i fogarea. Den ökar kvadratiskt med a-
måttet, liksom svetsgodsvikt och svetskostnad. 
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”Svetskost-
naden är för 
övrigt direkt 
proportionell 
mot mängden 
(volym/vikt) 
svetsgods.”


