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Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box 
 

Abstract 
 

This Master of Science thesis was a part of Pharmadule Emtungas project to 
construct a mobile automated cell for welding of carbon steel pipe (Heating, 
Ventilation and Sanitation). Pharmadule Emtunga is using a modular building 
concept for building pharmaceutical factories. The modules contain these pipes. 
The goal of the thesis was to present concepts for technical solutions regarding 
welding methods and fixtures for the cell. Conceptual models for the cell were 
made with aid of CAD software. A concept generation/evaluation resulted in the 
winning concept; orbital welding using V-stands as fixture method. The main 
purpose of the fixture is to offer fast and accurate alignment of pipes, with 
arbitrary lengths and fittings. The fixture was made after a thorough evaluation of 
data concerning geometries and occurrences of pipes in a typical pharmaceutical 
factory. 
 
A number of efficiency problems concerning welding were identified during the 
project. The thesis presents a four-step process for increased productivity of 
welding in workshop as well as in the automated cell: 
 

1. Change payment routines so that Pharmadule Emtunga does not pay for so 
called “double welds”, welds that never is carried out. 

2. Update lists of time basis used for billing so that they represent actual time 
needed. 

3. Increase productivity in welding by obtaining an automated welding cell 
with work and fixturing as proposed in this thesis. 

4. Increase productivity by introducing orbital welding in the cell. 
 
Additional work with efficiency should be performed in connection with the 
execution of these four steps: 
 

• Possibilities of  parallel work in the cell should be investigated. 
• Construction personnel need to work by the “Design for Manufacturing” 

(DFM) principle. 
• Single-module production would contribute to steady flow through the 

cell. 
• Better drawing data may increase number of welds performed in 

workshop. 
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet var en del i Pharmadule Emtungas projekt att konstruera en 
mobil automatiserad svetscell för svetsning av VVS-rör i kolstål. Pharmadule 
Emtunga använder sig av ett modulärt koncept för byggnation av 
läkemedelsfabriker. I dessa fabriksmoduler monteras VVS-rören in. Målet med 
examensarbetet var att presentera koncept för tekniska lösningar för svetsmetoder 
och fixturering i svetscellen. Konceptmodeller för svetscellen gjordes med hjälp 
av CAD-mjukvara. En konceptgenerering/utvärdering utfördes i examensarbetet, 
där orbitalsvetsning med fixturering i V-bockar blev det vinnande konceptet. 
Fixturens huvudsyfte är att snabbt fixturera flera rör, med godtycklig längd, samt 
rördelar i rätt vinklar gentemot varandra. Fixturen utarbetades utifrån en grundlig 
kartläggning av rörens utseende samt förekomst i en typisk läkemedelsfabrik. 
 
Ett antal effektivitetsproblem med svetsningen identifierades under projektet. 
Examensarbetet presenterar en fyra stegs process för att förbättra produktiviteten 
av svetsning i verkstad likväl som i svetscellen: 
 

1. Ändra betalningsrutiner så att Pharmadule Emtunga inte behöver betala 
för s.k. dubbelsvetsar, svetsar som aldrig utförs. 

2. Uppdatera de tidslistor för svetsarbete som används vid fakturering så att 
de stämmer bättre överens med verkligheten. 

3. Förbättra svetsarbetet genom att inskaffa en svetscell med arbetssätt och 
fixturering enligt examensarbetets föreslagna metod. 

4. Förbättra svetsarbetet genom att införa orbitalsvetsning i svetscellen. 
 
Ytterligare effektiviseringsarbete bör utföras i samband med att dessa fyra steg 
har genomförs: 

• Möjlighet till effektivisering genom parallellt arbete i svetscellen bör 
undersökas. 

• Konstruktörer bör arbeta efter: ”Design for Manufacturing” (DFM) och 
anpassa konstruktionsarbetet efter svetscellen. 

• Arbetssätt med modulvis produktion bör införas för att skapa ett jämnare 
produktionsflöde. 

• Bättre ritningsunderlag kan öka andelen svets i verkstad. 
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Förord 
 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts på uppdrag av 
Pharmadule Emtunga AB i samarbete med Factory-in-a-Box. Arbetet har 
bedrivits i samverkan med Institutionen för Konstruktions- och 
Produktionsteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Examensarbetet omfattar 
20 poäng och är en avslutande del i civilingenjörsprogrammet Automation och 
Mekatronik vid Chalmers tekniska högskola. 
 
Följande personer vill vi rikta ett stort tack till för deras stöd under arbetets gång: 
 
Henrik Kihlman, akademisk handledare vid Linköpings Tekniska Högskola, för 
vägledning och expertis inom konceptutvärdering, fixturering och 
rapportskrivning. 
 
Andréas Ask, industriell handledare på Pharmadule Emtunga AB, för gott 
samarbete och optimistisk syn på vårt arbete. 
 
Petter Nilsson på Pharmadule Emtunga, för hjälp med att ta fram 
statistikunderlag samt synpunkter och kunskaper om piping. 
 
Thomas Pettersson på Pharmadule Emtunga, för vägledning och engagemang i 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings Tekniska 
Högskola utfört på Pharmadule Emtunga AB, Arendal, Göteborg. 

1.1 Bakgrund 
Pharmadule Emtunga (PhEm) är verksamt inom offshore, läkemedel och 
telekomindustrin. PhEm tillverkar och säljer fabriker för läkemedelsproduktion 
(Pharmadule), bostadsenheter för oljeplattformar (Emtunga) och basstationer för 
telekomindustrin (Flexenclosure). Gemensamt för de tre delarna av företaget är 
att ett modulärt byggkoncept används, vilket möjliggör ökad snabbhet från 
beställning till leverans. Examensarbetet ligger under Pharmaduledivisionen. 
 
PhEm expanderade kraftigt under början av 2000-talet, vilket bland annat lett till 
att delar av produktionen är i stort behov av effektiviseringar. Det mesta av 
produktionen sker i dagsläget manuellt. För att söka förbättra och optimera 
tillverkningen har ett industrialiseringsprojekt startats. Som en del i 
industrialiseringsprojektet har PhEm gått med i forskningsprojektet Factory-in-a-
Box. 
 
Factory-in-a-Box är ett projekt startat av ProViking under början av 2005. 
Projektet är ett samarbete mellan ett antal universitet/högskolor och företag. Idén 
med Factory-in-a-Box är att ta fram koncept för mobil behovsstyrd 
produktionskapacitet. Ledorden är Mobilitet, Flexibilitet och Snabbhet. En vision 
är att företag skall kunna hyra in produktionskapacitet för att hantera svängningar 
i efterfrågan. Små och medelstora företag kan på detta vis erhålla 
produktionsförbättringar de annars inte skulle ha haft råd med. Syftet med 
projektet är att öka konkurrenskraften hos svensk industri och ge Sverige som 
produktionsland fördelar gentemot låglöneländer. Detta kan stimulera industrin 
och skapa nya jobb samt motverka flytt av produktion till utlandet. För att testa 
och utveckla konceptet skall fem företag bygga var sin demonstrator. Pharmadule 
Emtunga AB utvecklar Demonstrator 2 som kommer att vara en Factory-in-a-
Box för automatiserad rörsvetsning. 
 
Pharmadules avdelning Utility Piping (VVS-rör) har problem med att dagens 
manuella svetsning är både tidskrävande och kostsam. Det finns även problem 
med ergonomi och arbetsmiljö samt svårigheter med att hitta kompetent 
svetspersonal. En del av svetsningen sker i verkstad (prefabverkstad) och resten 
sker på plats vid site. Det är svetsningen i verkstad som skall förbättras med hjälp 
av en mobil svetscell. Tanken är att svetscellen skall kunna förflyttas mellan 
Pharmadule Emtungas olika produktionsanläggningar Emtunga (Vara), Arendal 
(Göteborg) samt Jüri (Tallinn, Estland). På så sätt kan utnyttjandegraden av 
svetscellen bli så hög som möjligt genom att den förflyttas dit där den bäst 
behövs för tillfället. En förstudie om lämplig svetsmetod för svetscellen var tänkt 
att färdigställas fram till examensarbetets start. Den kom dock att löpa parallellt 
med examensarbetet. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett koncept för en mobil svetscell enligt 
Factory-in-a-Box koncept med mobila tillverkningsenheter. Huvuduppgiften i 
examensarbetet ligger i att utvärdera lämplig svetsmetod i svetscellen samt att ge 
förslag på hur fixtureringen bör se ut för den valda svetsmetoden. Detta skall 
fungera som komplement till Pharmadule Emtungas förstudie om svetsmetoder. 
Resultaten från examensarbetet skall även användas i arbetet med framställandet 
av Demonstrator 2. Syftet är att specifikt visa hur svetsarbetet kan förbättras med 
hjälp av de konceptuella lösningarna för fixturering och svetsmetod. Syftet är 
även att visa hur svetsningen kan förbättras generellt sett. 

1.3 Mål 
Målet för examensarbetet är att presentera minst tre koncept för automatiserad 
rörsvetsning i en mobil svetscell. Ett av svetskoncepten skall vidareutvecklas 
med ett förslag på fixtureringsmetod. Svetskoncept och fixturförslag skall vara 
väl underbyggda och presenteras med 3D-modeller och simuleringar. Vidare är 
ett mål att koncepten i största möjliga utsträckning ska kunna uppfylla PhEms 
krav på svetscellen och dess förbättringar av produktionen. 

1.4 Avgränsningar 
Fixturförslag utvecklas enbart för det svetskoncept som bedöms vara bäst. Ingen 
tid behöver därför läggas på att vidareutveckla koncept som har låg potential. I 
utvärderingen av svetskoncept har inga exakta värden använts på tider och 
kostnader, utan koncepten har framför allt bedömts efter vilken potential de har 
gentemot varandra. Kostnader beaktas givetvis i examensarbetet men en 
ekonomisk kalkyl kommer inte att genomföras. Examensarbetet kommer mera att 
fokusera på tekniska lösningar. Vid utvecklingen av fixturkoncept kommer 
arbetet snarare att följa riktlinjer för ekonomisk fixturutveckling framför 
avancerade kostnadsberäkningar. Examensarbetet kommer främst att arbeta efter 
PhEms intressen. Examensarbetet är avgränsat till dagens fogtyper, svetsobjekt 
och svetsmetod. Eventuella förslag på förändringar av dessa placeras i 
rekommendationer eller diskussionskapitel. 

1.5 Metod 
Inför varje delmoment av examensarbetet har en utförlig bakgrundsstudie 
genomförts. Eftersom många delar i examensarbetet bygger vidare på varandra är 
det extra viktigt att varje moment är väl underbyggt och att resultaten är 
tillförlitliga. I inledningen av projektet lades mycket tid på förberedande studier 
inom följande områden: 
 

• Svetsteknik 
• Nulägesanalys PhEm 
• Studie av svetsobjekt 

 
Litteraturstudier har genomförts, framför allt i ämnena svetsteknik och 
fixtureringsteknik. Studiebesök hos svetsfirmor och andra för ämnesområdena 
intressanta personer och företag genomfördes för att generera kunskap om 
svetsteknik och situationen i PhEms produktion. Utöver visuella intryck som 
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dokumenterades med hjälp av digitalkamera användes även intervjuer och 
diskussioner som metoder för att samla information. För att utnyttja kunskaper 
inom PhEm har många möten och intervjuer med anställda arrangerats. Mötena 
har skett som intervjuer med förberedda frågor, men även som rena diskussioner 
i de fall personen ansågs kunna bidra med intressanta idéer eller ge upphov till 
nya frågeställningar. 
 
Till de 3D-modelleringar som gjorts av svetscell med fixturer och rör har CAD-
programmet Pro/Engineer använts. Vissa av dessa modeller har sedan 
importerats till robotsimuleringsverktyget RobotStudio. Detta program har 
använts för att göra enkla simuleringar och för att visualisera koncepten. Filmer 
och bilder från båda dessa program har skapats och sparats med hjälp av 
programmet SnagIt. 

1.5.1 Metod för konceptutveckling 
Metoden som används i konceptutvecklingen är en vanlig metod för 
konceptutveckling och konceptutvärdering. I detta projekt har boken ”Product 
Design and Development” [Eppinger et al 2000] använts som underlag. I 
metoden utvecklas ett antal koncept, som sedan bedöms efter de kriterier som 
identifieras som viktiga för den färdiga produkten. Kriterierna ges en inbördes 
viktpoäng och koncepten ges ett betyg för varje kriterium. Betyg multipliceras 
sedan med respektive viktfaktor och en total betygssumma kan räknas fram för 
varje koncept. Ofta används en existerande produkt som referens och bedöms 
tillsammans med de andra koncepten. 
 
De viktigaste stegen i metoden är: 
Identifiera kundkrav 

Information samlas från kundgruppen som berättar vilka önskemål och 
krav kunderna ställer på den färdiga produkten. Informationen är ofta 
relativt ospecificerad, eftersom den beskriver kundens tankar kring 
produkten. En hierarkisk ordning bör göras av kraven innan nästa steg 
påbörjas. 
 

Bestäm produktspecifikationer 
Kundernas önskemål omvandlas till specifikationer för produkten. En 
specifikation består av ett värde och en enhet [Eppinger et al 2000]. 
Resultatet är en lista med specifikationer som berättar vilka egenskaper 
produkten bör ha. Specifikationerna bör vara sådana att produktens värden 
relativt enkelt kan mätas. Om konkurrerande produktlösningar existerar 
kan listan med specifikationer användas för att benchmarka den nya 
produkten mot konkurrenterna. Slutligen väljs de viktigaste 
specifikationerna ut för att fungera som kriterier i utvärderingen. Kriterier 
som differentierar koncepten eftersöks. 
 

Konceptgenerering 
I denna fas utvecklas ett antal koncept för produkten. Ett koncept är en 
enkel beskrivning över hur en produkt ser ut och fungerar, det består 
typiskt av en bild och en kort beskrivande text. Konceptgenereringen kan 
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idealt tänkas vara färdig när utvecklingsteamet betraktat alla alternativ för 
produkten, när detta inträffat är dock mycket svårbedömt. 
 

Koncepturval 
Två metoder för koncepturval används, ”concept screening” och ”concept 
scoring”. Concept screening är en metod som snabbt sållar ut ett antal 
koncept ur en större mängd med hjälp av ett litet antal viktiga kriterier. 
Concept scoring använder ett större antal kriterier och har en djupare 
bedömningsskala vilket leder till att metoden är bättre på att särskilja 
koncept som ligger närmare varandra i bedömningen. 

 
Konceptutvärderingsmetoden används främst för utveckling av 
konsumentprodukter. Det finns dock inga hinder för att använda metoden för 
konceptutveckling och urval inom andra områden. Grunden i metoden handlar 
om att identifiera vad som är viktigt för konsumenter av slutprodukten samt att 
sedan bedöma vilken potential ett eller flera koncept har att uppfylla kraven. 
Metoden är generell och är lätt att anpassa för olika ändamål. I den aktuella 
tillämpningen kan det bli ett antal skillnader mot en typisk användning av 
metoden. Upplägget på konceptutvärderingen följer i stora drag boken ”Product 
Design and Development” [Eppinger et al 2000]. Tillämpningen av metoden 
beskrivs i inledningen av kapitel 5. 
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2 Teori svetsning 
I detta kapitel presenteras ett antal av de viktigaste teknikerna kring svetsning av 
främst kolstålsrör. Både manuell och automatiserad svetsning behandlas. 
 
En förstudie i svetsning har genomförts för att generera en djupare kunskap i 
ämnet hos examensarbetarna. Förstudien presenteras här för att orientera läsaren i 
ämnet. Fokus ligger främst på svetsning av kolstålsrör, dagens manuella 
svetsning och automatiserade svetsmetoder studeras. Förstudien är viktig inför 
valet av svetsmetod, vilken senare påverkar fixturlösningen. Det är även generellt 
sätt viktigt med en grundlig förstudie för effektiv automation. När problematiska 
områden inom den manuella svetsningen är identifierade kan ett 
automationsprojekt fokusera på just dessa. Vissa delmoment i den manuella 
svetsningen kanske inte kan göras mer effektiva, medan andra moment kräver 
automation. Viktiga insikter svetstekniskt sett kan exempelvis vara hur 
svetsmetod påverkar utrymmes- och temperaturkrav på svetsobjekt, fog och 
fixtur. 

2.1 Manuell svetsning 

2.1.1 Svetsmetoder 
Den svetsmetod som används idag på Pharmadule Emtunga för svetsning av 
kolstålsrör är uteslutande manuell TIG-svetsning. TIG-metoden är en 
bågsvetsningsmetod. En ljusbåge skapas mellan elektroden och materialet som 
smälter av värmeutvecklingen. TIG står för Tungsten Inert Gas. Tungsten syftar 
till materialet i svetselektroden som består av Tungsten (Wolfram). Wolfram har 
en mycket hög smälttemperatur på 3410°C. Den höga smälttemperaturen gör att 
elektroden inte avsmälts vid svetsning vilket är fallet med MIG-svetsning (Metal 
Inert Gas) som också är en gasmetallbågsvetsningsmetod. I MIG-fallet är 
trådmatningen (tillsatsmaterialet) detsamma som elektroden, därav 
avsmältningen. I jämförelse med andra metoder såsom konventionell 
rörelektrodsvetsning (så kallad svetsning med ”pinne”) är också där själva 
elektroden och tillsatsmaterialet samma sak. 
 
Vid TIG-svetsning matas tillsatsmaterialet i form av en tråd till främre delen av 
smältbadet. Vid TIG-, MIG- och även i vissa fall rörelektrodsvetsning skyddas 
elektroden och smältan från oxidation med den omgivande atmosfären av en inert 
(icke reaktiv) gas, vanligen en blandning med ädelgasen argon. Vid 
rörelektrodsvetsning (”pinne”) tjänar också det så kallade flux-medlet som finns 
tillsatt i elektroden som oxidationsskydd vilket gör att skyddsgas i vissa fall kan 
uteslutas. Vid TIG- och MIG-svetsning utesluts aldrig skyddsgas. 
 
TIG-svetsning av kolstål är mycket ovanligt. Rörelektrodsvetsning är generellt 
sett den vanligaste svetsmetoden för svetsning av kolstål. TIG-svetsning används 
då mycket höga kvalitetskrav ställs på svetsresultatet. Metoden ger ett mycket 
rent svetsgods utan slagginneslutningar Anledningen till att Pharmadule Emtunga 
använder TIG-svetsning är uteslutande beroende på kundkrav. TIG-svetsning är 
absolut den dyraste och långsammaste metoden för att svetsning av svarta rör och 
rörelektrodsvetsning är den billigaste och snabbaste [Mats Jönsson]. 



2. Teori svetsning                         Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik 

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box 
6 

2.1.2 Fogtyper 
Buttweld 
Vid grövre dimensioner (2 tum och uppåt) är buttweldfogar vanligast. Det är en 
fog där rörändarna ligger mot varandra eller med ett litet gap emellan (2-3mm). 
Det vanligaste är att en enkel V-fog fasas i 45º eller 30º (se figur 2.1 nedan). 
Närmast innerdiametern brukar röränden planas av för att skapa en plan yta. Det 
finns maskiner som utför både rörkapning och fogberedning. Trots det är det 
vanligare att både kapning och fogberedning utförs med vinkelslip. 
____________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________ 
Figur 2.1: Buttweldfog av V-typ, de gråa ellipserna symboliserar svets [www.tpub.com] 
 
Socketweld 
En socketweldfog är en fog som inte ställer några direkta krav på fogberedning. 
Röret sticks in en bit i komponenten (T-stycke, böj, fläns mm, se figur 2.2 
nedan). Det innebär att en mycket enkel fog fås som också är självfixerande. Det 
är dock främst på mindre diametrar som detta används (upp till 2 tum). 
 
 

 
 
Figur 2.2: Socket T-stycke med rör 
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Fogberedning 
Fogberedning görs när godstjockleken ökar och en riktig genombränning av hela 
fogen blir svårare. En eller bägge av rördelarna fasas av i någon typ av geometri, 
vanligtvis en vanlig vinkel på ca 45º. Men även andra fogtyper är tänkbara. Fasas 
bägge delarna i till exempel 30º kallas det en symmetrisk V-fog. Detta görs för 
att komma närmre roten (baksidan av svetsen) med ljusbågen och som sagt få en 
bättre och kontrollerad genombränning av fogen. För materialet som fasas bort 
måste kompensation ske. Det görs i form av tillsatsmaterial som fogen fylls upp 
med. Det finns fogberedningsmaskiner som kan utföra fogberedning för olika 
fogtyper. Vanligast är dock att en vinkelslip används för att på fri hand 
åstadkomma en V-fog. 

2.1.3 Standarddetaljer 
De vanligaste detaljerna som används är T-stycken, flänsar och böjar (se kapitel 
4 om rörgeometrier för utförligare information). Därtill kommer också alla raka 
rör som har en godtycklig längd och därför inte kan betraktas som standarddetalj 
i den meningen. Raka rör är den vanligaste detaljen. I figur 2.3 ses bilder på 
några detaljer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.3: T-stycke, fläns och 90º rörböj 

2.1.4 Fixturering/Nästning 
Den utan tvekan vanligaste fixtureringsmetoden i prefabverkstad är i skruvstäd. 
För det första används den som en typ av lägeställare för att kunna rotera 
svetsobjektet för att få en bättre svetsposition. För det andra används den för att 
fixera objekten vid uppriktning och nästning. Då rörgeometrierna kan vara större, 
längre och tyngre kan dessa stagas upp med hjälp av en enkel V-bock (se figur 
2.4). 
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Figur 2.4: V-bock, justerbar i höjdled [Sumner] 
 
Vanligen riktas den ena detaljen upp (oftast ett rör) med hjälp av ett vattenpass i 
skruvstädet. Med hjälp av en speciell fixtur för inpassning passas den andra delen 
in och centreras mot den andra (se figur 2.5). 
 
 

 
 
Figur 2.5: Verktyg för inpassning av rör [Sumner] 
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Gapet i fogen ställs in med ett bladmått eller liknande. En speciell typ av 
inpassningsfixtur kan användas ifall ett genomgående hål finns i komponenterna 
som skall svetsas samman. Denna är vanligast vid inpassning av flänsar (se figur 
2.6). 
 
 

 
 
Figur 2.6: Fixtur för centrering av två detaljer med olika diametrar [Sumner] 
 
Ett argument mot denna fixtur är att vid nästning så brukar den vane 
yrkesmannen helt sonika lägga flänsen plant med fogytan uppåt i 
horisontalplanet och sedan ställa röret på högkant rätt på fogen, med en böjd 
svetstråd som mellanlägg. Svetsaren riktar in röret med ögonmått och efter detta 
näster han fast röret och tar bort tråden. Detta torde visa på att det går fortare att 
göra på det senare sättet. Ett annat verktyg som används för att centrera två rör 
mot varandra är tängerna som visas i figur 2.7. 
 
 

 
 
Figur 2.7: Nästfixturer i form av tänger 
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Nästningen har två huvudsyften. Det ena är att fixera rören i rätt orientering i 
förhållande till varandra. Det andra är att minska värmepåverkan vilket kan leda 
till att objektet drar sig ur läge när väl svetsen påbörjats. Generellt kan sägas att 
ju mer/tjockare gods som svetsas desto större är risken för värmepåverkan. För 
att komma ifrån problemet med att skarven drar sig vid svetsning så måste 
fogytorna nästas samman hårdare. Detta kan göras genom många små näst eller 
några större (se figur 2.8). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.8: Nästningar i buttweldfog resp. socketweldfog 
 
Det är också möjligt att svetsa fast plåtbitar över fogen som sedan slås bort med 
slägga allteftersom svetsningen fortskrider. Nackdelen med många näst är att 
svetsresultatet kan bli ojämnt då strömstyrkan måste varieras oftare för att bränna 
igenom nästen. 
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2.1.5 Fördelar med manuell svetsning 
Trots att möjligheterna med automatiserad svetsning har ökat de senaste åren har 
i princip tekniken och arbetssättet som används vid TIG-svetsning av kolstålsrör 
stått still. Men sanningen är att manuell TIG-svetsning har fördelar som 
automatisering har svårt att komma åt. TIG-svetsning tillåter en mycket god 
kontroll över svetsförloppet. Vid manuell svetsning får operatören en direkt 
visuell återkoppling av smältan och kan på så sätt reglera strömstyrka i bågen och 
förändra hastigheten på både elektroden och trådmatningen samt vinkeln mellan 
tråden och smältan. På så sätt kan en manuell svetsare på ett mycket bra sätt 
kompensera för variationer i materialets tjocklek samt variationer i spaltbredd på 
svetsfogen. 
 

• Visuell feedback 
Svetsaren tittar in i smältan och kan direkt styra svetsförloppet beroende 
på smältans utseende. 

• Kompensation för variationer i fogen 
Svetsaren kan kompensera för variationer i till exempel spaltbredd genom 
att tillföra mer eller mindre material och strömstyrka. 

• Flexibel 
Svetsaren känner till olika svetsmetoder och svetstekniker och kan lätt 
anpassa sig för att svetsa i trånga vinklar. 

2.1.6 Nackdelar med manuell svetsning 
Nedanstående påståenden gäller för TIG-svetsning i allmänhet. 
 

• Långsam 
Manuell svetsning är pga. omfattande kringarbete och ergonomi långsam. 
Själva metoden TIG-svetsning är också en långsam svetsmetod i 
jämförelse med andra metoder. 

• Trötthet 
TIG-svetsning är ett precisionsarbete som hela tiden kräver fokusering och 
noggrannhet. Svetsaren måste vara stadig på handen genom hela svetsen 
som kan ta lång tid. Det är också ett tungt och slitsamt jobb. Svetsning i, 
ur ergonomisk synpunkt olämpliga ställningar är vanligt. Detta leder till 
att en svetsare i regel inte orkar jobba fullt ut en hel arbetsdag. 
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2.2 Automatiserad svetsning 

2.2.1 Orbitalsvetsning 
Orbitalsvetsning är en ”halvautomatiserad” TIG-svetsmetod som är speciellt 
utvecklad för rörsvetsning. Vid orbitalsvets används ett svetsaggregat och ett 
orbitalsvetshuvud vilka hanteras av en svetsoperatör. Orbitalsvetshuvudet består 
av ett svetshuvud vari en svetselektrod kan färdas i en cirkulär bana, därav 
namnet orbital, se figur 2.9 samt 2.10. Orbitalsvetshuvudet monteras på rören så 
att elektroden centreras över svetsfogen. Eftersom banan är helt rund och följer 
rören krävs ingen avancerad styrning av elektroden, utan svetsen kan ändå bli 
väldigt exakt. Orbitalsvetsens styrka är att avståndet från elektroden både radiellt 
och axiellt till fogen kan hållas relativt konstant. Orbitalsvetshuvudet monteras 
vid fogen av operatör, som sedan matar in data i svetsutrustningen om vilken typ 
av fog som skall svetsas (map. material, diameter, tjocklek osv.). När data är 
inmatat startar operatören svetsningen som sedan sker helt automatiskt. Tack 
vare orbitalsvetsens konstruktion kan den svetsa flera varv runt fogen utan 
avbrott. 
 
ASME (American Society of Mechanical Engineers) har tagit fram benämningar 
(1G till 6G) på hur rörsvetsar utförs. De är baserade på hur fogen ligger 
orienterad i rymden (horisontalt, vertikalt eller i 45º). De är också baserade på 
huruvida röret roterar eller om svetspistolen förs runt röret. Skillnader görs också 
på om svetspistolen förs uppåt eller neråt längs fogen. Det näst intill uteslutande 
sättet att orbitalsvetsa på är att svetsa enligt svetspositionen 5G [Lucas 1991]. 
Den innebär att röret ligger fast fixturerat med svetsfogen i vertikalplanet (röret 
ligger i horisontalplanet) samt att svetspistolen färdas runt röret. Även andra 
positioner är möjliga med orbitalsvetsning är möjliga men traditionellt sett är 5G 
vanligast. Dock är röret alltid fast fixturerat och svetspistolen färdas runt fogen. 
 
Orbitalsvetsning har inte någon återföring av information från svetsprocessen 
under svetsningen utan är helt parameterstyrd. Det innebär att den använder ett 
antal olika förinställda värden på strömstyrka, framföringshastighet, 
trådmatningshastighet och gasflöde på olika sträckor runt fogen. Det vanligaste 
brukar vara sex stycken olika parametrar för ett varv. Detta är fullt tillräckligt för 
en fullgod svets [Magnus Widfeldt]. 
 
En orbitalsvets kan antingen nästa själv, eller svetsa fogar som är manuellt 
nästade. Krav på exakthet i fixturutrustningen ligger endast vid inpassning och 
nästning. Inga höga krav ställs på fixturutrustning vid själva svetsen, utan endast 
enklare stöd/hållanordningar krävs. Nästningen försäkrar att de två svetsobjekten 
fixeras i ett önskat läge i förhållande till varandra, samtidigt som orbitalsvetsen 
sitter monterad på röret. På så sätt ligger fogen alltid centrerad i svetshuvudet. 
Orbitalsvetsning förutsätter att svetshuvudet placeras i rätt läge mot fogen av 
svetsoperatören, men när detta väl är gjort kommer svetsens bana att exakt kunna 
följa fogen. 
 
När orbitalsvets används för att nästa används samma fixturutrustning vid 
nästning som vid svets. Nästning och svets kan ske i en sekvens, utan att avbrott 
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krävs. Krav ställs då på att fixtureringen håller de två svetsobjekten på rätt 
avstånd under nästningen. Svetselektroden går först ett varv kring fogen och 
näster på ett antal lämpliga ställen. När detta är klart påbörjas själva 
bågsvetsningen. Orbitalsvetsen kommer ihåg position för nästpunkterna och 
kompenserar för dessa. Detta innebär att den bränner på lite extra så att svetsen 
blir bra även i nästpunkterna. I det fallet rören nästas manuellt vet orbitalsvetsen 
givetvis inte var nästningarna sitter utan svetsar varvet runt utan att kompensera. 
Inga kvalitetsproblem uppkommer trots detta. Det är snarare så att kvalitén blir 
”onödigt” hög när orbitalen själv näster [Patrick Gyllén]. 
 
Öppet huvud används när kalltrådmatning behövs. Skyddsgas tillförs på 
konventionellt sätt genom ett gasmunstycke som omger elektroden. Det öppna 
huvudet sitter monterat på ena sidan av fogen. Ett öppet svetshuvud från 
orbitalsvetsleverantören Orbimatic (se figur 2.9) kräver ca 70 mm rakt rör att 
monteras på. Därmed kan exempelvis inte fogar som fäster böj mot böj svetsas. 
Ifall rören har stor ovalitet kan avståndet mellan elektroden och fogen variera för 
mycket och ge ett ojämnt svetsresultat. I dessa fall går det att montera en rulle 
som följer fogen en bit innan elektroden, ett så kallat flytande huvud. Rullen 
känner av ojämnheter och elektroden kompenserar för dessa. Principen för 
huvudet i figur 2.9 är att ett huvud för ett speciellt diameterspann kläms fast 
direkt på röret. Till exempel är 70-170mm diameter ett intervall för huvudet 
Orbiweld TP 600 i figur 2.9. 
 
Slutet huvud (se figur 2.10) används när inget tillsatsmaterial och därmed heller 
ingen trådmatning krävs. Ett slutet huvud innesluter hela svetsfogen och är 
nästan helt tätt. Vid svetsning med skyddsgas bildas en stängd kammare inuti 
svetshuvudet. Genom att hålla ett övertryck av skyddsgas i kammaren hålls 
syrehalten på en låg nivå. Fogen är centrerad inuti svetshuvudet, som klämmer 
kring båda rördelarna. 
 
 

 
 
Figur 2.9: Öppet orbitalsvetshuvud Orbiweld TP 600 från Orbimatic [Orbimatic] 
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Figur 2.10: Slutet orbitalsvetshuvud Tubemaster från Magnatech 
 
En annan princip för Orbitalsvetsning är att använda ett system med drivlänk, se 
figur 2.11. 
 
 

 
 
Figur 2.11: Drivlänk för orbitalsvets Tubemaster från Magnatech [Andréas Ask] 
 
Drivlänken har en fast diameter vilket innebär att drivlänken måste bytas vid 
förändring av rördiameter. Således behövs en drivlänk per diameter vilket inte är 
fallet med Orbimatics utrustning. Däremot kan själva svetsutrustningen vara 
samma för i princip vilken diameter som helst, eftersom den kan fästas på vilken 
storlek på drivlänk som helst (se figur 2.12). Så är inte fallet med Orbimatics 
utrustning. 
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Figur 2.12: Orbitalsvetsutrustning Magnatech D-head fäst på drivlänk [Andréas Ask] 

2.2.2 Fördelar med orbitalsvetsning 
Följande punkter är sedda främst ur PhEms och Factory-in-a-Boxs synvinkel. 

 
• Kan svetsa flera varv utan avbrott 

Tack vare sin konstruktion kan orbitalsvetsen gå flera varv och svetsa 
klart hela fogen i ett enda svep. Detta resulterar i ett exceptionellt bra 
svetsresultat. 

• Kan nästa själv 
Orbitalsvetsen kan sätta nästen själv och därefter svetsa klart hela fogen 
med kompensering för nästpunkterna i en enda fixturering 

• Fogföljning 
Eftersom att orbitalsvetshuvudet monteras på röret med elektroden i 
fogens plan minskas behovet av fogföljning. Problemet är om fogens 
rundhet är för dålig eller om spaltbredden varierar. 

• Konstant avstånd mellan fog och elektrod 
För att erhålla ett gott svetsresultat bör avståndet till fogen hållas konstant. 
Då rören ibland kan variera avsevärt i radie varvet runt kan detta bli ett 
problem. Bredden på ljusbågen kan bli för stor eller för liten vilket kan 
leda till att fogen inte blir genombränd resp. bränns igenom totalt och 
orsakar hål i fogen. Istället för att vara en nackdel kan detta vändas till en 
fördel för orbitalsvetsen. Avståndet kan helt enkelt hållas konstant mellan 
fog och elektrod genom att montera en rulle som rullar längs fogen. 
Rullen är förbunden med svetspistolen och känner av radievariationer och 
kompenserar för dessa. 

• Hög kvalitet på svets 
Orbitalsvetsning är överlägset vid höga kvalitetskrav. Svetsresultatet blir i 
många fall mer än tillräckligt bra för att möta kvalitetskraven. 

• Kan svetsa socketweldfogar 
Genom att vinkla elektroden i huvudet kan orbitalsvetsen fås att svetsa 
socketweldfogar. Orbitalsvetsen kan monteras på antingen den större eller 
den mindre diametern. 
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• Kan svetsa i alla plan 
Orbitalsvetsen begränsas inte av svetsning enbart i vertikalplanet (ASME 
5G) utan kan också svetsa i alla andra plan. 

• Ställer inga specifika krav på fixturering 
Tack vare att huvudet är så mobilt och att det kan svetsa i alla plan ställs 
inga specifika krav på fixturens utseende för att kunna svetsa en fog. Det 
spelar alltså ingen roll hur resten av rörstråket ser ut. Det som är viktig är 
dock att prefabdelen stagas upp ordentligt runt skarven så att det inte finns 
risk att huvudet böjs sönder eller skadas. 

2.2.3 Nackdelar med orbitalsvetsning 
Följande punkter är sedda främst ur PhEms och Factory-in-a-Boxs synvinkel. 
 

• Diameterspann 
I dagsläget finns inte ett universellt huvud som klarar av det stora 
diameterspannet som förmodligen önskas av PhEm (50 – 250mm). För 
detta krävs åtminstone två stycken svetshuvud. Används varianten med 
drivlänk behövs endast ett huvud, men då krävs en drivlänk per diameter. 

• Manuellt arbete 
Orbitalsvetsen kräver en del manuellt arbete så som montage av 
svetshuvudet på svetsfogen. Detta måste dock ställas i relation till graden 
av manuellt arbete vid traditionell manuell svetsning. Den förbättrade 
kvaliteten är också en faktor som inte får glömmas. 

2.2.4 Robotsvetsning 
Robotsvetsning är rent svetstekniskt inte mer komplicerad än manuell svetsning. 
Förenklat kan sägas att en robot istället för en person håller i svetspistolen. 
Utrustningen är specialbyggd för att just användas i en robotssvetsapplikation. En 
vanlig applikation för robotsvetsning i Sverige idag är punktsvetsning pga. den 
stora användningen av punktsvets i bilindustrin. När det gäller bågsvetsning med 
robot är MIG/MAG-svetsning överlägset störst. Det som främst svetsas är plåt. 
En manuell svetsare har en fördel i att denne direkt visuellt kan hitta svetsfogen 
och börja svetsa oavsett var i rymden fogen befinner sig. Svetsaren har också en 
direkt visuell återkoppling från hur smältan ser ut. Denne kan med avseende på 
detta direkt kompensera med parametrarna svetshastighet, pistolvinkel, bågbredd, 
trådmatningsvinkel, trådmatningshastighet, trådmatningsmetod samt strömstyrka 
i ljusbågen. Roboten har inte möjlighet att kompensera för detta på ett enkelt sätt 
i realtid. Robotens fördel i detta fall är att den har en utomordentlig 
repeternoggrannhet och att den är extremt snabb. Därför används oftast 
robotiserad svetsning vid volymproduktion av likadana eller likartade svetsobjekt 
där svetsfogarna är noggrant definierade i rymden. Robotsvetsning används alltså 
inte för att svetsa unika detaljer. 
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Eftersom de flesta applikationer för robotsvetsning gäller svetsning av unika 
detaljer innebär det nästan uteslutande att fixturerna också tillverkas för en unik 
detalj. Detta innebär att fixturkonstruktion ofta tenderar att verka fördyrande vid 
automatiseringsprojekt. Det finns en strävan inom industrin att kunna bygga upp 
sina fixturer med hjälp av standardkomponenter för att komma ifrån dyra 
speciallösningar men också för att virtuellt kunna produktionsbereda med 
fixturen före produktionsstart. De standardkomponenter som främst finns är olika 
typer av spännverktyg för plåtfixturering. Även spännverktyg för rör finns som 
standardkomponenter men själva fixturen är alltjämt en individanpassad lösning. 
För robotens åtkomlighets skull eftersöks största möjliga stabilitet med minsta 
möjliga antal anhåll i fixturen. I de fall åtkomligheten ändå försvåras pga. 
detaljens konstruktion kan åtkomligheten förbättras med hjälp av någon typ av 
lägeställare som ändrar läge på detaljen i rymden. Om lägeställare används måste 
den på något sätt synkroniseras med roboten, om inte genom servostyrning i alla 
fall via en överordnad PLC. 
 
Åtkomligheten vid MIG-svetsning underlättas trots allt av att 
varmtrådsmatningen går genom elektroden. På så sätt spelar orienteringen runt 
elektrodens centrumaxel ingen roll för dess vinkel mot svetsfogen. Robotiserad 
TIG-svetsning däremot har sitt tillsatsmaterial matat kallt till främre delen av 
smältbadet via en trådmatare som sitter på sidan av svetspistolen. Detta innebär 
att hela svetspistolen måste hålla samma läge mot fogen under hela svetsen. 
Detta i sin tur innebär att roboten begränsas en frihetsgrad gentemot fallet med 
MIG-svetsning. 
 

2.2.5 Fördelar med robotsvetsning 
Också här ges en synvinkel utifrån applikationen den är tänkta att användas i. 
 

• Snabbhet 
En robot är extremt snabb. Dock är svetsmetoden (TIG-svetsning) 
begränsande så robotens fulla hastighets potential kan aldrig utnyttjas 
under själva bågtiden. Däremot under rörelser mellan fogarna kan 
tidsvinster göras. Frågan är dock om snabbheten är viktigast. Tid kan 
mätas i pengar men även kvalitet och andel manuellt arbete måste vägas 
in. 

• Repeternoggrannhet 
Roboten har en extremt bra repeternoggrannhet. Dvs. den kan gå tillbaka 
till en punkt i rymden där den har varit förut. Dock är 
absolutnoggrannheten (roboten går direkt till en koordinat där den inte har 
varit förut) en stor nackdel. Den är ofta inte bättre än 1 mm vilket kräver 
ett fördefinierat läge på fogen. Roboten är alltså sämre på att följa en 
kurva än att gå till en punkt. 

• Kan svetsa pelare 
Detta är en fördel för roboten gentemot orbitalsvetsen. Frågan är dock om 
TIG-svetsning är en bra sammanfogningsmetod i det fallet då pelarna inte 
har samma krav på svetsmetod. Det är möjligt att ytterligare en 
svetsmetod måste integreras med roboten. 
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2.2.6 Nackdelar med robotsvetsning 
• Dyr 

Anskaffningsvärdet är grovt räknat tre gånger vad en orbitalsvets kostar. 
• Definierad miljö 

Metoden innehåller många osäkra parametrar. Robotens koordinatsystem 
måste stämma överens med verkligheten till fullo. Detta kräver att 
containern måste ha en stabil konstruktion. Dessutom kommer 
förmodligen omfattande kalibrering att behövas vid uppstart. 

• Fogscanning  
Fogscanning är också en osäker fråga. Om roboten skall klara av att kunna 
svetsa flera fogar i ett svep måste de vara fördefinierade med stor 
noggrannhet. Då alla rörlängder idag är av godtycklig längd kommer 
någon form av fogscanning (roboten måste hitta fogen) krävas. Dessutom 
kan de stora rörtoleranserna göra att fogscanning hade varit tvungen att 
göras ändå för att inte bågstorleken varierar för mycket. 

• Fogföljning 
En annan möjlighet är att simultant med svetsningen följa fogen. Sådana 
utrustningar finns (lasersökare eller mekanisk) som följer fogen med hjälp 
av en kamera. Dock innebär det också en ökad anskaffningskostnad. 

• Absolutnoggrannhet 
Robotens absolutnoggrannhet kan antas ligga utanför toleranserna för 
svetselektrodens läge i förhållande till fogen. Detta på stående går ihop 
med båda ovanstående påståenden. 

• Koordinering 
Om lägesställare skall användas innebär det att den måste koordineras 
med robotsystemet. Dessutom blir lägeställaren också ytterligare en stor 
anskaffningskostnad. 

• Åtkomlighet 
Detta är en viktig faktor i sammanhanget. Roboten kräver mycket fri 
rörelsevolym. 
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3 Nulägesanalys svetsning 
I detta kapitel beskrivs arbetsgången för prefabricering (manuell svetsning) av 
kolstålsrör i verkstad. Kapitlet avslutas med en sammanfattande problembild 
kring området. 
 
Att kartlägga informationsflödet och arbetet från konstruktionsavdelningen, i 
detta fall Utility Piping, fram till att rörstråken är monterade i modul är 
komplicerat. En viktig orsak till detta är att allt svetsarbete utförs av 
underentreprenörer. Viktigast är att skapa sig en bild av hur arbetet utförs på 
Pharmadule Emtunga idag. Det som studerats är hur arbetet utförs i en verkstad 
(prefabverkstad) då Demonstrator 2 syftar till att förbättra detta arbete. 

3.1 Materialbehov 
En förenklad bild av flödet är att efter Utility Pipings arbete med VVS-
ritningarna på modulerna är klart sammanställs en preliminär materiallista med 
alla ingående rördelar (ej raka rör) i det skedet. Förändringar i materiallistan kan 
dock ske efter detta beroende på till största delen sena kundändringar men också 
beroende på interna misstag. 

3.2 Upphandling 
Efter en upphandling med underentreprenörer om svetskontraktet väljs en 
underentreprenör ut som får uppdraget. Kontraktet är oftast ett så kallat 
fastpriskontrakt. Ersättning till underentreprenör baseras på tidigare nämnda 
materiallista. En beräkning över tidsåtgång per komponent multiplicerat med 
antalet komponenter ger en total tid i mantimmar för arbetet. Det totala antalet 
timmar multipliceras med en fast timlön, i dagsläget ligger en inhyrd 
arbetstimme för svets på 365-375 kr exklusive materialkostnader. De tidslistor 
för vilka beräkningarna görs från kan variera. Byggnadsfacket ger ut en tidslista 
som fått bred acceptans. Också andra interna eller externa tidslistor från 
underentreprenören kan användas för beräkning av jobb. Problemet är att 
tidslistorna skiljer sig markant åt med avseende på vilka arbetsmoment som ingår 
i arbetet. Pga. att alla jobb upphandlas är det svårt att uttala sig generellt om 
tidsuppkattningarna som görs. Upphandlingen avslutas med att en total kostnad 
beräknas med hjälp timkostnad gånger totala antalet beräknade timmar. Det är 
det som underentreprenören får betalt oavsett hur många mantimmar som 
kommer att gå åt. [Mikael Kroon] Korrigeringar görs dock för oförutsedda 
händelser. Det är en bedömningsfråga vad som kommer att godkännas som en 
oförutsedd händelse under arbetets gång. Till sist får underentreprenören tillgång 
till materiallistorna och beställer efter eget bevåg hem de detaljer de tror kommer 
att gå åt [Mats Jönsson]. 
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3.3 Svetsning i prefabverkstad 
För att förtydliga arbetsgången vid svetsning i prefabverkstad hos Pharmadule 
Emtunga idag följer ett bildspel med förklarande text. Bildspelet visar arbetet 
med en typisk prefabdel som prefabriceras. Arbetet utförs på 3 tums diameter 
kolstålsrör med godstjocklek Schedule 40. Schedulesystemet är ett amerikanskt 
dimensioneringssystem enligt ANSI som har blivit världens mest använda. 
Siffran 40 har ingen direkt proportionell koppling till godstjockleken. Dock 
gäller att ju högre siffra desto tjockare gods inom en och samma diameter. 
Schedule 40 är den vanligaste godstjockleken som används på Pharmadule 
Emtunga idag. Den är långt grövre än dagens svenska standard för motsvarande 
installationer. Då kunderna ofta är amerikanska läkemedelsbolag som följer 
amerikanska standarder ställs ofta den här typen av krav på arbetet. Rörsystemen 
är överdimensionerade och varje svetsfog måste dokumenteras. Detta leder till att 
svetsarna lägger mer tid på att svetsa pga. att en grövre godstjocklek kräver fler 
varv runt svetsfogen. 
 
Ofta ställer kunden krav på att hela rörsystemet skall provtryckas samt att ett 
visst antal svets av totalt skall undersökas med röntgen. Beroende på avtal med 
kund kan bestämmelserna vara olika men det vanligaste brukar vara att 5 % av 
alla svetsar röntgas. Hittas då ett enda fel (svetsresultatet får ett lågt betyg) måste 
25 % av alla svetsar röntgas. Hittas i detta läge då ett enda fel brukar 100 % av 
allas svetsar röntgas. Röntgen är oerhört dyrt, dessutom måste alla felaktiga 
svetsskarvar svetsas om. Det är oerhört tidskrävande och känsligt då just 
tidsfaktorn är PhEms viktigaste konkurrensfaktor. Därför kräver PhEm 
dokumentation av alla svetsskarvar för spårbarhet. 

3.3.1 Prefabbeslut 
Underentreprenören erhåller översiktsritningar och i bästa fall isometriritningar 
över modulerna. En isometriritning är en måttsatt ”3D-ritning”, helt enkelt en 
2D-ritning över delar av rörstråken sedda i vinkel för att förtydliga djup och 
vinklar. Isometriritningen innehåller all data om material, detaljtyp, rörklass, 
längd och vilken detalj som sitter ihop med vilken (se figur 3.1). Utifrån 
översikts- och isometriritningarna tar underentreprenören själv beslut om vilka 
delar som lämpar sig för prefabtillverkning. Ofta finns dock inte isometriritningar 
tillgängliga pga. av att konstruktionsarbetet gjorts i ett annat cad-system. I det 
fallet tas prefabbesluten utifrån vanliga 2D-ritningar. Det tas alltså inte några 
beslut om prefabtillverkning på konstruktionsstadiet av PhEm. De prefabbeslut 
som tas av underentreprenör följer inga bestämda normer utan bygger helt på 
erfarenhet. En grov uppskattning gör gällande att arbete i prefabverkstad går 
dubbelt så fort som arbete på plats i modul. Därför är det naturligt att försöka 
prefaba så stora prefabdelar som möjligt pga. tidigare nämnda 
upphandlingsprocess. Ju mer som tillverkas i prefabverkstad desto mer lönsam 
blir tillverkningen. Detta för att tidslistorna som används vid beräkning av jobben 
baseras på svetsning ute i modul. Prefabtillverkning kan ske i 
underentreprenörens egna lokaler på annan ort eller i prefabverkstad på 
produktionsorten. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.1: Typisk isometriritning där mått och utseende på rören framgår (intern 
ritning) 
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3.3.2 Fogberedning 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.2: Måttagning 
 
Figur 3.2: Utifrån en ritning tas det mått som rörlängden ska ha. Röret spänns 
upp i ett skruvstäd. Rörlängden mäts ut och kapstället markeras med en 
markeringspenna. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.3: Kapning 
 
Figur 3.3: Röret kapas till rätt längd med hjälp av en vinkelslip. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.4: Kapad rörände 
 
Figur 3.4: Så här ser röränden ut efter kapning. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.5: Invändig slipning 
 
Figur 3.5: Efter kapning slipas grader bort på rörets insida med ett roterande 
slipverktyg. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.6: Slipning av fasvinkel 
 
Figur 3.6: För att få till den rätta fogvinkeln slipas fogen till en vinkel, vanligtvis 
30°, med vinkelslip. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.7: Bortslipning av rostskyddsfärg 
 
Figur 3.7: Yttersidan av röret slipas också. All svart rostskyddsfärg måste slipas 
bort, annars kan färgpigment förorena smältan i svetsfogen. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.8: Fogberedd ände 
 
Figur 3.8: Så här ser röränden ut när den är fogberedd. 
 

3.3.3 Inpassning/Fixturering 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.9: Uppriktning med vattenpass 
 
Figur 3.9: Inpassning av en prefabdel görs för att kunna ansluta ytterligare en 
rörkomponent i rätt orientering till det första. Här sitter detaljen fast i ett 
skruvstäd och riktas upp med hjälp av ett vattenpass 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.10: Rörfixtur 
 
Figur 3.10: För att ansluta ytterligare en komponent används en speciell fixtur 
som skruvas fast på röret. På andra sidan av fixturen fästs sedan den anslutande 
komponenten. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.11: Rörfixtur och vattenpass 
 
Figur 3.11: Det anslutande rörets läge i förhållande till det första ställs sedan in 
med hjälp av tre tumskruvar. Själva orienteringen på rörböjen ställs in med hjälp 
av ett vattenpass. På så sätt passas rördelarna till viss del in mot varandra av ett 
yttre referenssystem, i detta fall ett vattenpass. Det vill säga att båda delarna 
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måste mätas in för att passa in en fog. För att få rätt bred på fogen kan bladmått 
användas. I detta fall användes dock endast ögonmått. 

3.3.4 Nästning/Uppriktning 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.12: Vattenpass på böj 
 
Figur 3.12: När fixturen i figur 3.11 fortfarande sitter fast på röret läggs en näst 
på fogens ovansida. Nästning görs för att inte rördelarna ska dras ur läge pga. 
värmepåverkan när väl rotsvetsen läggs. Vanligt är att fogen går ihop på motsatt 
sida som rotsvetsen läggs. Nästning minskar detta men det kan hända att fogen 
får sågas upp. När väl den första nästen lagts sitter rördelarna så pass hårt 
sammanfogade att fixturen kan tas bort. Sen är det dags att rikta upp delen inför 
näst nummer två. Detta görs med hjälp av vattenpass och slägga. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.13: Nästning underifrån 
 
Figur 3.13: Näst nummer två läggs på fogens undersida. Nu är röret fast fixerat i 
vertikalplanet. Det kan fortfarande riktas med slägga i horisontalplanet. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.14: Kontroll av vinkel 
 
Figur 3.14: Böjen riktas in så att den ligger rät vinkel mot röret. Korrigeringar 
görs återigen med slägga. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.15: Kompletterande nästningar 
 
Figur 3.15: De sista två nästningarna läggs på fogens sidor och fixerar röret i alla 
plan. Totalt läggs fyra näst vilket är brukligt vid tre tums diameter. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.16: Fortsatt inpassning 
 
Figur 3.16: Ytterligare anslutande rördelar passas in på samma sätt. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.17: Skruvmejsel i fog 
 
Figur 3.17: Här sitter rördelen till vänster om skruvmejseln fast med en näst på 
ovansidan av fogen. Skruvmejseln trycks längre in i fogen för att öka gapet och 
därmed rikta vänsterdelen uppåt tills den hamnar i våg med resten av 
rörkomplexet. Därefter läggs den andra nästen på undersidan. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.18: Nästad prefabdel 
 
Figur 3.18: Så här kan en typisk prefabdel se ut. I det här fallet är rördelarna än 
så länge endast hopsatta med nästningar. 
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3.3.5 Svetsning 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.19: Svetsning av socketweldfog 
 
Figur 3.19: Vid TIG-svetsning förbrukas inte elektroden. En ljusbåge mellan 
elektroden och arbetsstycket skapar smältan. Tillsatsmaterialet (rörtråden) för att 
fylla upp svetsfogen med matas kallt till smältbadet. Vid manuell svetsning 
matas tråden för hand. Här på bilden ses svetsning av en socketweldfog. Här kan 
svetsfogen läggas i horisontalplanet och kan därmed liknas vid en T-fog vilket 
underlättar kontroll av smältbadet och ger ett bra svetsresultat. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.20: Stående manuell TIG-svetsning 
 
Figur 3.20: Ytterligare en bild på manuell svetsning. Här svetsas en buttweldfog. 
Pga. smältrinning så svetsas sådana fogar helst i vertikalplanet. 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.21: Sittande manuell TIG-svetsning 
 
Figur 3.21: För att komma åt att svetsa bättre vänds prefabdelen och spänns fast 
igen. Ändå kan sådana situationer som på bilden uppstå. 
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______________________________________________________________________ 
 

 
______________________________________________________________________ 
Figur 3.22: Rotsvets på buttweldfog 
 
Figur 3.22: Så här kan rotsvetsen på en buttweldfog se ut. Notera att rotsvetsen 
inte är färdig. När rotsvetsen är färdig fylls fogen upp med ytterligare ett varv (3 
tums fog Schedule 40). 

3.3.6 Montage i modul 
Vid arbete i modul är det många discipliner som måste koordineras då alla inte 
kan arbeta i modulen pga. först och främst tekniska aspekter. Till exempel måste 
golvet gjutas före sprinklersystem, VVS-installationer, ventilationssystem, 
processutrustning, processrör och el installeras. De andra disciplinerna har också 
en inbördes ordning. Dessutom beror det på platsbrist. Alla arbetare och deras 
utrustning får inte plats i modulerna samtidigt. Därför måste deras arbete 
koordineras. Detta görs av en installationssamordnare. Dennes arbetsplanering 
enligt egen utsago är att titta igenom modulerna i ett viewer-cad-system kallat 
NavisWorks. Beroende på typ av projekt kan detta också göras i PDM-systemet 
PDMS. Där kan ses hur installationer från olika discipliner ligger i modulen och i 
vilken ordning installationerna bör göras. Installationssamordnaren tar således 
beslutet över i vilken ordning de olika disciplinerna tillåts att arbeta i modulen. 
För Utility Pipings del innebär detta att prefabade delar svetsas ihop med 
resterande delar i modulen. I vissa fall krävs lyfthjälpmedel för att få in rören i 
modulen. Detta beror ofta på att modulerna kan vara hopmonterade med andra 
moduler och därför vara belägna ovanpå dessa. Det händer ibland att rördelarna 
är för stora eller för tunga för att tas in i modulen eller att det är något annat i 
vägen inuti modulen. Då måste rören kapas och svetsas ihop igen inuti modulen. 
Detta hör dock inte till vanligheten. 
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3.4 Problembild 
Utifrån kapitel 3.1-3.3 samt ytterligare information och iakttagelser från företaget 
är det nu lättare att måla upp en problembild kring området. De viktigaste 
punkterna kan sammanfattas i nedanstående lista. 
 

• Projektbaserad verksamhet 
PhEms verksamhet är projektbaserad vilket leder till att all svetsning köps 
in av underentreprenörer. Att inte utföra svetsningen själv utan att istället 
köpa bara den svetsning som behövs är ett sätt att vara flexibel. Då 
timkostnad i all väsentlighet inte skiljer sig särkilt mycket mellan en 
inhyrd timme och en ”egen” timme kan det tyckas vara ett självklart val. 
Dock förloras kontrollen över svetsningen vilket gör det svårt att 
kontrollera vad PhEm betalar för. 

• Upphandlingen 
Underlaget till offertförfrågan på antalet svets görs på ett förenklat sätt 
vilket leder till antalet svets som offereras är för högt. Se kapitel 4 
”Underlag för svetsobjekt” för en utförlig beräkning av verkliga antalet 
svetsar. 

• Konkurrensbrist 
Det råder stor brist på duktiga svetsare vilket också lett till att 
konkurrensen på marknaden satts ur spel. Dagens svetsfirmor har inga 
problem att hitta svetskontrakt och kan mer eller mindre välja och vraka 
bland offertförfrågningarna. Detta gör att prisläget för svetsning i Sverige 
är tämligen högt. 

• Tidsfönster 
Utility Piping har ett begränsat tidsfönster för att svetsa in VVS-
installationerna i modulerna. Det faktum att verksamheten är 
projektbaserad leder till att många svetsare behövs vid samma tillfälle. 
Samtidigt leder konkurrensbristen till att det är svårt att få tag på dessa 
svetsare när det väl behövs. Detta tar sig uttryck i att det blir problem för 
Utility Piping att hålla sig inom sitt tidsfönster. En annan tråkig 
konsekvens är också att den genomsnittliga svetskompetensen hos 
svetsarna sjunker då underkvalificerad personal plockas in av 
underentreprenören för att denne ska klara sitt åtagande.  

• Tidslistor 
De tidslistor som används som underlag till beräkning av kostnad för 
svetsarbetet är dåligt anpassade för arbete i prefabverkstad med avseende 
på de faktorer som påverkar svetsarbetets längd. 

• Kvalitet 
Trots att det finns tydliga arbetsbeskrivningar på hur arbetet ska utföras är 
det fortfarande problem med kvaliteten på svetsfogarna. På förekommen 
anledning har detta i vissa fall lett till en kontroll med röntgen av samtliga 
svetsfogar i ett projekt. Detta är mycket kostsamt. Dock drabbar detta inte 
PhEm primärt kostnadsmässigt då dessa kostnader faller på 
underentreprenören. Sekundärt drabbar det dock PhEm hårt med 
försämrad goodwill gentemot kunder vilket i förlängningen drabbar 
företaget ekonomiskt. 
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Orsakerna till problemen med kvaliteten är många. För det första bör 
nämnas bristen av kontroll på svetsarbetet. Pga. av att fastprisavtal 
används finns möjligheter till upparbetning av svetsarbetet. Detta kan 
dock gå för långt vilket innebär att svetsaren helt enkelt frångår 
arbetsbeskrivningen. Exempel på detta kan vara att bereda en snävare 
fogvinkel vilket innebär att mindre tillsatsmaterial behöver tillföras till 
fogen. På så sätt kan svetshastigheten ökas och antalet varv runt fogen 
minskas. Dock sker detta på bekostnad av en ökad risk för 
värmedeformationer samt underkänt svetsresultat. Ett annat sätt att spara 
in varv är att pendla med tillsatsmaterial och elektrod. Att pendla innebär 
att föra ljusbågen och tråden fram och tillbaka över fogen för att på så sätt 
åstadkomma en bredare smälta och därmed kunna fylla upp med mer 
tillsatsmaterial på kortare tid. Detta medför samma risker som att använda 
en för snäv fogvinkel och är också det ett avsteg från arbetsbeskrivningen. 
 

• Arbetsmiljö 
Svetsarbete är tungt och tröttsamt vilket ofta leder till att en svetsare inte 
orkar svetsa fullt ut en hel dag. Speciellt gäller detta vid montage i modul 
där svetsarbete ibland sker i icke ergonomiska ställningar och trånga 
utrymmen. 

• Arbetssättet 
Det nuvarande arbetssättet vid svetsning i prefabverkstad utförs på samma 
sätt som det alltid gjorts. Enligt uppgift finns andra metoder och fixturer 
som inte används [Mats Jönsson]. 

• Kundkrav 
Kunderna ställer höga krav på godstjocklek [Petter Nilsson], [Mats 
Jönsson]. Svensk standard använder sig av ungefär halva godstjockleken 
för motsvarande diameter. Hela svetsfogen svetsas med TIG-svetsning 
idag. Att svetsa fyllnadssträngar med TIG-svetsning är inte vanligt. Det är 
vanligt att endast svetsa rotsvetsen på kolstål med TIG-svetsning. 

• Konstruktion 
Det viktiga samarbetet mellan konstruktion och produktion, dvs. mellan 
Utility Piping och svetsunderentreprenören saknas. Svetsbarheten i vissa 
konstruktioner beaktas inte förrän svetsaren ser ritningen. 
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4 Underlag för svetsobjekt 
Avsnittet beskriver undersökningen av svetsobjekt, i detta fall rör och rördelar. 
Först beskrivs automation övergripande som en introduktion, sedan beskrivs 
förutsättningarna för det aktuella automationsfallet på PhEm. Ett metodkapitel 
beskriver hur data samlats in till undersökningen. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning över de viktigaste resultaten och en analys av dessa. Analysen 
av data renderar i ett antal typfall över rören och rördelarnas utseende och dess 
sammankopplingar. Analysen används senare i utveckling av koncept för 
svetscell och fixturering. 

4.1 Automation av produktion 
Detta kapitel beskriver kortfattat dagens automationsteknik och vanliga tankesätt 
i automationsprojekt. Kapitlet fungerar som en introduktion och bakgrund till 
arbetet i denna del av projektet. 
 
De vanligaste motiveringarna för automation är förbättrad effektivitet och 
kvalitet vilket i sin tur ska leda till ekonomiska vinster. Automatiserad 
produktion bygger på maskiners egenskap att snabbt kunna utföra och upprepa 
operationer. En vanlig strävan är att anpassa produkter för förenklad produktion 
(Design for Manufacturing), givetvis utan att produktens värde för kund 
försämras. Dyra nyinköp av produktionsutrustning kan undvikas och 
produktionstakten ökas med detta tänkande.  
 
I automationsprojekt brukar de vanligaste och mest repetitiva operationerna 
automatiseras i första hand. Störst automationspotential finns hos produkter eller 
operationer som står för en förhållandevis stor del av produktionsarbetet. 
Automation innebär oftast en hög inköpskostnad för automationsutrustningen, 
vilket sedan betalar av sig i längden tack vare de effektiviseringar som 
automationsutrustningen för med sig. 

4.2 Automation hos PhEm 
Ett underlag för svetsobjektens egenskaper genomfördes inför utvecklingen av 
koncept för svetscell och fixturering. Information som eftersöktes i 
undersökningen var antalet ingående komponenter, kvantiteter och dimensioner 
för färdiga svetsprodukter. Underlaget kan användas för att identifiera de krav 
som produkten ställer på svetscellen. 
 
I automationsprojekt är en undersökning av problembilden av stor vikt. En analys 
av vad som skall produceras bör utföras innan beslut fattas om 
produktionsutrustningen i svetscellen [Magnus Widfeldt], [Roger Lundin]. En 
avgränsning i examensarbetet är att inte göra förändringar av svetsobjektet. 
Svetscellen kommer därför att anpassas efter svetsobjektet och inte tvärtom. 
 
Data över produkten kan visa vad svetscellen skall klara av att producera och 
med vilken kapacitet. Utrymmet för produkt och utrustning tillsammans med 
svetscellens begränsade yta kan medföra gränser för vad som är möjligt att 
producera i svetscellen. Denna fråga kommer att vara ett nytt problem hos PhEm 
eftersom automationsutrustning ställer andra utrymmeskrav än manuell 
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svetsning. Även också för att den mobila svetscellen är mycket mindre än dagens 
prefabverkstäder. 
 
PhEm har som mål att (minst) 80 % av alla fogar skall svetsas i cellen, resten 
kommer svetsas på plats i modul. Ingen undersökning av uppdelningen har 
gjorts, men andelen prefabsvets antas i dagsläget vara något lägre än 80 %. PhEm 
använder sig av två olika fogtyper i produktion, buttweld och socketweld (mer 
om dessa i förstudien). Fokus i examensarbetet ligger på buttweld. Socketweld 
ses idag inte som ett lika stort problemområde som buttweld från PhEms sida. 
Resultat under PhEms förstudie har visat att socketweld har låg potential att 
automatiseras effektivt, dessa tankar har bekräftats av svetsfirmor [Eilert 
Andersson]. Socketweld avgränsas dock inte helt eftersom merarbetet för att ha 
med dem i statistik/analys är litet. Nya rön inom svetsteknik kan dessutom ge 
nytt ljus över svetsteknikerna och deras automationspotential. 

4.3 Datainsamling 
Detta kapitel beskriver metod och arbetsgång för datainsamlingen. Projekt 
US1111 står som studieobjekt efter rekommendation från anställda på PhEm. 
Personal från PhEm hjälpte även till med att hämta data ur PhEms PDM-system, 
data som examensarbetarna erhöll i excelformat. 
 
Ett projekt vid namn US1111 är studieobjekt för undersökningen. Projektet 
valdes efter rekommendation från personal på PHEM. Enligt personalen på 
PhEm kan US1111 antas vara ett typiskt projekt, både med avseende på antalet 
moduler samt rörens beskaffenhet i dessa. Inga större avvikelser antas därför 
existera gentemot andra projekt. Det är av stor vikt att projektet är representativt 
för Pharmadules övriga projekt, eftersom pålitligheten för exjobbets resultat 
hänger på detta. 
 
Tre olika metoder användes för att samla in data från projekt US1111: 

• Analys av data från PhEms PDM-system 
• Studie av översiktsritningar 
• Studiebesök i produktion 

 
Personal från PhEm har tagit ut tabelldata från PhEms PDM-system. Tabellerna 
visar data om vilka komponenter som svetsas på ett extremt kvantitativt sätt. 
Datan omvandlades från kvantitativ till kvalitativ data genom sortering 
bearbetning och sammanställningar. 
 
Information som erhölls ur PDM-systemet var: 

• En lista över alla ingående komponenter. 
• Listor som visar alla rörlängder. 
• En lista över varje komponent, tillsammans dess sammanfogade enheter. 

 
Översiktsritningar visande rörens färdiga utseende i fabrik studerades, både för 
hela fabriken, samt för varje enskild modul. Dessutom besökte exjobbarteamet 
produktionsanläggningarna vid Arendal och Emtunga vid ett antal tillfällen. 
Detta för att generera en mer handgriplig kunskap om hur det färdiga 
svetsresultatet kan se ut.  
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DB-systemet (Diameter Bore) har använts i examensarbetet för beräkningar av 
tidsåtgång för svetsarbete. I detta mycket förenklade system används 
rördiametern som en tidsfaktor, 1tum motsvarar 1 DB. Hur väl detta system 
skalar tidsmässigt vid ökad diameter kan diskuteras. Men eftersom metoden är 
väldigt enkel är den ändå accepterad och använd. Metoden ger inga exakta 
tidsvärden, utan kan endast användas för att jämföra tidsåtgång för svets av olika 
diametrar. Metoden DB mäter enbart diameterstorlek, den tar ingen hänsyn till 
vilken svetsmetod som används. Socketweldfogar går fortare att utföra än 
buttweldfogar vid samma diameter. Detta märks inte vid användning av DB 
vilket är värt att komma ihåg. Rör med diameter under 1 tum har fått värdet 1 DB 
i beräkningarna. Reducerare har fått den större diametern på båda ändarna i 
beräkningarna, detsamma gäller T-stycken med reducerat avstick. Detta antas ge 
en väldigt liten påverkan på resultatet men gjorde beräkningarna mindre 
komplicerade. 

4.4 Resultat 
Här presenteras de viktigaste resultaten från undersökningen. Delar av det 
behandlade materialet finns presenterade i Appendix, data presenteras inte i sin 
grundform eftersom detta material är allt för omfattande. 

4.4.1 Buttweld 
Antalet socketweldfogar (63 %) är större än antalet buttweldfogar (37 %) se 
Appendix J. Studeras tidsåtgång för svetsarbetet är förhållandet det omvända, 
buttweldfogar upptar en mycket större tid (67 %). Detta stödjer valet av buttweld 
som primärt automationsobjekt. Bland buttweldfogar är de vanligast 
förekommande komponenterna T-stycken, böjar, flänsar och reducerare. Dessa 
står för 94 % av det totala antalet komponenter (Tabell 4.1), fokus kommer 
därför att ligga på dessa komponenter i fortsättningen. 
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Tabell 4.1: Buttweld, tidsåtgång per komponent (mätt med DB) 
 
Böj Fläns T-stycke Reducerare Övrigt Totalt 
23% 29% 32% 10% 6% 100% 

 
 
Dimensioner mellan 80 och 250mm upptar 95 % av tiden för svetsarbete, 80 och 
150mm är de vanligaste dimensionerna. Buttweld används endast i ett fåtal fall 
på dimensioner under 80mm, dessa fall är nästan uteslutande fogar med två rör, 
utan någon komponent inblandad. Se tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2: Buttweld, procentuell tidsåtgång per diameter (räknat med DB) 
 
Diameter: 15 20 25 30 40 50 80 100 150 200 250 300 
Andel: 1% 1% 0% 0% 1% 1% 39% 9% 36% 5% 7% 1% 

 
 

4.4.2 Socketweld 
Bland socketweldfogar är förekomsten av komponenter nästan densamma som 
bland buttweldfogar, men här är även ventiler och kopplingar vanliga (dessa är 
inkluderade i ”Övrigt” i tabell 4.3). Dimensionerna som svetsas med 
socketweldfog är som synes i tabell 4.4 utspritt över hela diameterspannet 15-
50mm. 
 
Tabell 4.3: Tidsåtgång för komponent (mätt med DB) 
 
Böj Fläns Reducerare T-stycke Övrigt Totalt 
36% 12% 7% 17% 28% 100% 

 
 
Tabell 4.4: Procentuell tidsåtgång per diameter (räknat med DB) 
 
15 20 25 30 40 50 
4% 45% 12% 1% 15% 24%

 

4.4.3 Geometrier 
Tabell 4.5 visar hur ofta en komponentände fogas samman med ett rör. 93 % av 
alla komponentändar svetsas ihop med ett rakt rör, resterande fogas ihop med en 
annan komponent. 
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Tabell 4.5: Andel svetsfogar rör mot komponent 
 
Böj 91% 
Fläns 93% 
Reducerare 83% 
T-stycke 98% 
  
TOT 93% 

 
 
Figur 4.1a och 4.1b visar med olika upplösning längd och antal rör i olika 
intervall. Det totala antalet rör är 1404st. Tabellerna visar att nästan alla rör som 
används är under en meter. Studeras varje decimeterintervall för längder under en 
meter syns att längden 1-2 decimeter dominerar (4.1b), ca 30 % av alla rör i hela 
projektet är mellan en och två decimeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 (a resp. b): Spridning av längder på raka rör 
 
Översiktsritningar visar att det finns ett mönster hos rörstruktuerna. En rörgata 
bestående av flera parallella rör med grov diameter följer ytterkanterna på 
fabriken, se figur 4.2. Rör med mindre diameter avsticker från rörgatorna, dessa 
har ett mera komplext utseende, beroende på att förutsättningarna för anslutning 
till huvudstråket varierar. Anslutningsrören kan i många fall behöva ta omvägar 
runt hinder. 
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Figur 4.2: Översikt över rören i en färdig fabrik (Internt dokument PhEm) 
 
En modul har yttermått 13100*4270*3600 mm (L*H*B). Den längsta rörlängden 
på svetsobjekt kan därmed vara strax under 13m, vilket ofta förekommer 
eftersom många rörstråk går längs med modulerna i längdriktning. Värsta fallets 
avstick i bredd är då ca 3.5m och i höjdled ca 4m. Detta är dock de högsta yttre 
begränsningarna och hör inte till vanligheterna, se figur 4.1. 

4.5 Analys av typfall 
Här analyseras och grupperas information från resultatdelen ovan. Kapitlet 
avslutas med att ett antal typfall presenteras. Typfall som sedan används vid 
utveckling koncept för svetscell och fixturering. 
 
För enkelhetens skull begränsas undersökningen till de komponenter som 
identifierades som vanliga i fallet buttweldfogar, alltså T-stycke, böjar, flänsar 
och reducerare. Ventiler har ett mer komplicerat utseende än övriga 
komponenter. De avgränsas för att inte införa onödigt hög komplexitet i 
fixturproblemet. Eftersom fixtureringen i stor utsträckning erhålls ”gratis” vid 
socketweld antas det att dessa delar i realiteten inte utgör ett större problem att 
fixturera än de utvalda komponenterna. Alla rördetaljer som används är 
standardiserade, vilket innebär att exempelvis vinklar för böjar och anslutningar 
är väl definierade. Vinklarna är för det mesta räta, men även 45º vinklar 
förekommer. Andra vinklar än 45º och 90º är ytterst sällsynt och behandlas 
därmed inte. 
 
Pga. den stora variantrikedomen är det enklast att konkretisera ner 
fixtureringsproblemet till att utgå från någon typ av komponent. Den 
komponenten kan vara till exempel en böj. På var sin sida om denna sitter ett rakt 
rör. I slutet på dessa sitter någon typ av komponent. Detta leder till att oavsett 
typfallets utseende hamnar de tre rördelarna i samma plan. Detta innebär i sin tur 
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att minst fyra svetsfogar alltid kan orienteras att hamna i 5G-planet 
(vertikalplanet), se figur 4.4. 
 
En iakttagelse angående anslutningen från processenhet till rörgata är att enheten 
står golvmonterad, med röranslutning i horisontellt plan, medan rörstråket sitter i 
taket av modulen. Alltså kan det mkt enkelt antas att det från processenheten 
krävs minst en böj, ett vertikalt rör, en böj, horisontellt rör och ett T-stycke, i tur 
och ordning för att ansluta till rörgatan. Av utrymmesskäl är det sällan enkelt. 
Modulerna är ofta fulla med utrustning och rör/elsystem vilket gör att rören 
måste ta omvägar. En enkel uppskattning är att maximalt sju stycken rördelar 
svetsas ihop vid prefab av ett anslutningsrör, vilket betyder sex stycken fogar. 
Uppskattningen är gjord efter studiebesök i prefabverkstad. 

4.5.1 Typfall 1 Hookup 
Ett mycket vanligt typfall är en så kallad hookup. En hookup är ett rakt rör med 
en flänsanslutning i vardera änden. En hookup sitter mellan två moduler och 
förenar rörstråk från två olika moduler med varandra. Överallt i skarvar där rör 
sträcker sig över en modulgräns sitter en hookup. Detta för att möjliggöra att hela 
fabriken kan byggas ihop vid produktion, för att sedan enkelt kunna demonteras, 
fraktas och monteras samman igen. I dagsläget byggs ofta alla moduler ihop med 
hookuper inmonterade. Därefter plockas de ner och modulerna transporteras en 
och en till byggnadsstället. I vissa fall (då måttosäkerhet finns) svetsas bara en 
fläns på hookupen som prefab. Röret låts vara litet längre, dvs. ha lite kapmån, 
för att sedan kapas till rätt längd och svetsas färdigt på site när modulerna är 
inpassade mot varandra. Rakröret i en hookup är som längst 600mm. Hookuper 
finns i alla möjliga storlekar, men det vanligaste är tjockare dimensioner 
eftersom tjocka rör oftast går genom många moduler, medan smalare tenderar att 
hålla sig inom en eller ett fåtal moduler. Vanliga längder för rör som svetsas på 
fläns är runt 1-2dm och 5-6dm. Anledningen till detta kan antas vara att 1-2dm är 
den överlägset vanligaste rörlängden. Koncentrationen kring 5-6dm kommer sig 
av att hookuperna är i dessa längder. 
 
 

 
 
Figur 4.3: Hookup 
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4.5.2 Typfall 2 Rörstråk 
Utseendet på en fabrik är som sagt att fabrikens ytterkanter omges av 
längsgående rörstråk vilka har avstick inåt i fabriken. Detta leder till att ett typfall 
är längsgående långa rör av grov dimension med någon typ av komponent 
emellan, vanligen ett T-stycke, en reducerare eller en fläns. 
 
 

 
 
Figur 4.4: Rörstråk 

4.5.3 Typfall 3 Anslutningsrör 
De flesta komponenter fogas ihop med rakrör vilket visas av statistikunderlag, 
ritningsunderlag samt studiebesök vid prefabverkstad och i modul. Rören som 
ansluter till rörstråken har ofta utseendet komponent – rör – komponent osv. Böj 
är den komponent som är klart vanligast i detta typfall. Går anslutningen vidare 
från rörstråket till en annan modul används fläns med hookup. En vanlig 
kombination räknat från huvudstråket är: rakrör – böj – rakrör – fläns, men 
anslutningar kan ofta vara längre än så. 
 
 

 
 
Figur 4.5: Anslutningsrör 
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5 Koncept för svetscell 
Detta kapitel beskriver arbetsgången vid bestämmande av svetsmetod för cellen. 
Arbetet följer en metod för konceptutvärdering. I konceptgenereringen skapades 
först grupper med svetsmetoder och fixtureringsmetoder. Koncept kunde sedan 
skapas som kombinationer av dessa. Brainstorming var huvudsaklig arbetsmetod 
i konceptgenereringen. 

5.1 Metoden konceptgenerering/utvärdering 
Här beskrivs bakgrunden utförligare till projektet samt varför arbetssättet med 
konceptgenerering och utvärdering valdes 
 
Automatiserade svetsmetoder använder sig av parametrar för reglering av svets. 
Parametrarna beror till exempel på material i svetsobjektet, fogens orientering 
och svetselektrodens position gentemot svetsobjektet. Parametrarna påverkar 
faktorer som elektrodens framförningshastighet och önskad temperatur i smältan. 
Sambanden som bestämmer svetsresultatet är komplexa. Därför brukar 
svetsprover utföras för att fysiskt testa och utvärdera vilken svetsmetod som 
fungerar bäst och hur svetsproceduren skall utföras för bästa resultat. Många 
problem med svetsresultatet kan vara svåra att förutse teoretiskt utan praktiska 
svetsprover. 
 
PhEm har vid tiden för exjobbet inte bestämt vilken svetsmetod som skall 
användas i svetscellen. PhEm har genomfört en förstudie där svetsprover 
genomförts för olika svetsmetoder. Förstudiens syfte var att bestämma lämplig 
svetsmetod för svetscellen baserat på resultat från svetsproverna. Examensarbetet 
har tidsmässigt legat samtidigt som den senare hälften av förstudien. PhEms 
förstudie och examensarbetet har målmässigt legat nära varandra, samarbete och 
informationsutbyte har skett projekten emellan. 
 
Innan examensarbetets början var dess inriktning tydligare mot fixturering och 
materialhantering i svetscellen. Eftersom det vid examensarbetets uppstart ännu 
var oklart vilken svetsmetod cellen skall arbeta med kommer ett antal koncept tas 
fram och utvärderas. Exjobbet skall utvärdera lämplig svetsmetod för svetscellen, 
för att sedan presentera ett förslag med modeller över hur fixtureringen kan gå till 
för den valda svetsmetoden. Projektet Factory-in-a-Box önskar dessutom 
presentation av tre stycken koncept för varje demonstrator innan ett vinnande 
väljs ut. Därför kommer minst tre koncept skapas, utvärderas och utvecklas med 
fixturkoncept. Koncepten kan sedan fungera som komplement till PhEms 
förstudie och användas som underlag för beslut kring svetscellen. 
 
Några beslut är redan tagna kring utvecklingen av en svetscell. Inriktningen mot 
en containerstor mobil svetscell är exempelvis redan klar. PhEm har tagit fram 
idéer och koncept för svetsmetoder, detta examensarbete har studerat och använt 
många av dessa idéer. Ett tidigt resultat under PhEms förstudie var att vid 
användning av en robot så skall den vara monterad hängande i taket för att 
frigöra golvyta. En takmonterad robot har därför varit utgångspunkten i alla 
koncept med en svetsande robot. 
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5.2 Tillämpning av konceptutvärderingsmetoden 
I detta kapitel beskrivs hur metoden för konceptutvärdering tillämpats i 
examensarbetet. Metoden har följts genom hela arbetet med konceptgenerering 
och utvärdering. Metoden beskrivs generellt i rapportens inledande kapitel. 
 
Utvärderingsmetodens viktigaste steg är: 

• Identifiera kundkrav 
• Bestäm produktspecifikationer 
• Konceptgenerering 
• Koncepturval 

 
Normalt brukar kundkrav omvandlas till ett antal specifikationer produkten skall 
uppfylla. De viktigaste specifikationerna får sedan utgöra utvärderingskriterier. 
Som sagts i kapitel 1.5.1 så består en specifikation av ett värde och en enhet. 
PhEm har i sin förstudie tagit fram dokument som beskriver mål och krav för 
projektet, PhEms funktionsbeskrivning är bifogad i Appendix L . Kraven på 
svetscellen varierar i dokumentet från en abstrakt till en mycket konkret nivå. Ur 
detta dokument har hämtats information till både kundkrav och 
produktspecifikationer. Eftersom PhEm redan bestämt vissa specifikationer för 
svetscellen kommer inte alltid utvärderingens sekvens kundkrav – 
produktspecifikation – utvärderingskriterium följas. 
 
Många av svetscellens egenskaper kan i ett tidigt stadium vara svåra att mäta 
eftersom svetscellen är en såpass komplex enhet. För exempelvis ergonomiska 
frågor är det enklare, men ändå effektivt att göra uppskattningar istället för att ta 
fram tydliga specifikationer och mätvärden. Slutkonstruktionen ligger så pass 
långt fram i tiden att uträkningar med exakta värden kommer att innehålla stora 
osäkerheter. Det kan alltså hända att vissa specifikationer som PhEm har ställt 
upp används som utvärderingskriterium, men att deras höga detaljnivå inte 
kommer att kunna följas. Specifikationer och kriterier framtagna i 
examensarbetet följs till den grad som anses lämpligt av examensarbetarna. 
 
Brainstorming användes som metod för konceptgenerering, tillvägagångssättet 
var att kombinera fixturmetoder med svetsmetoder (från förstudierna kapitel 2) 
för att skapa ett helt svetskoncept. Antalet koncept blev ändå inte speciellt högt, 
vilket kan bero på att det finns ett begränsat antal fungerande kombinationer av 
fixtur- och svetsmetoder. Eftersom brainstorming användes som metod för att 
generera koncept, så passar det utmärkt att först använda concept screening som 
utvärderingsmetod för att snabbt sålla bort de koncept som är för fantasifulla och 
till allt för stor grad saknar verklighetsanknytning. Koncepten kan sedan 
utvecklas och i möjlig mån kombineras, för att ta fördelar från flera olika koncept 
och föra dem samman till ett. Concept scoring användes på de kvarvarande 
koncepten för att göra en grundlig utvärdering om vilket som är lämpligast.  
 
Svetscellen har inga direkta konkurrenter, därför kommer koncepten att 
utvärderas mot dagens svetsmetod som referens. Skalan i utvärderingar brukar 
oftast vara symmetrisk kring referensen, men eftersom alla koncept är tänkta att 
vara optimeringar av manuell svetsning så kommer detta innebära att högre betyg 
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riskerar att användas i allt för hög utsträckning. Därför används skala med poäng 
{1 2 3} i screeningen och {1 2 3 4 5} i scoringen, högre poäng betyder högre 
potential. 
 
Nästan precis samma kriterier användes i de båda utvärderingarna. Kriterierna 
och betygssättningen beskrivs i concept screeningen, i scoringen beskrivs sedan 
de förfinade kriterierna, men motivering av betygen utelämnas eftersom den är 
likvärdig motiveringen i screeningen.  

5.3 Identifiering av kundkrav 
Examensarbetet betraktar PhEm som kund för svetscellen, det är därför i första 
hand från PhEm som kraven på svetscellen hämtas. Mindre vikt har lagts vid 
åsikter från PhEms kunder, Factory-in-a-Box-projektet och andra framtida 
intressenter. Ekonomi och effektivitet är viktiga faktorer för att PhEm skall vara 
nöjda med svetscellen. PhEm önskar en lösning med låg investering och 
driftkostnad, som ändå är effektiv och snabb. Rördelar skall snabbt kunna svetsas 
samman, med få använda mantimmar. Andra faktorer som inte berör svetscellens 
primära mål kan ändå behöva uppfyllas för att svetscellen skall ses som lyckad. 
Det kan exempelvis handla om ergonomi och variantmängd. Dessutom kan ännu 
mer abstrakta faktorer vägas in, såsom vilket nyhetsvärde den färdiga svetscellen 
har.  
 
Svetscellen skall vara flexibel nog att klara av de komponenter och dimensioner 
som förekommer hos PhEm. Den skall klara av att svetsa ungefär samma prefab 
som görs manuellt nu, men med kortad ledtid och med färre mantimmar bakom. 
För att arbetet skall bli effektivt är det bra om antalet operatörer i cellen kan 
anpassas så att en operatör kan arbeta vid låg beläggning, men flera operatörer 
kan öka produktionstakten vid behov. Det övergripande målet är att PhEm skall 
spara pengar med hjälp av svetscellen, i ekonomin finns det en stor mängd olika 
faktorer, begreppen utvecklas mera i efterföljande kapitel. Ett önskemål i början 
av PhEms automationsprojekt har varit att svetscellen även skall klara att svetsa 
fast lock på fyrkantiga pelare. Denna tanke har delvis uppkommit som ett sätt att 
öka beläggningen i svetscellen, ifall så skulle vara möjligt. 
 
De viktigaste kundkraven som identifierades är: 

• Effektiviserad produktion 
• Sänkta produktionskostnader 
• Säkrad kvalitet i produktion 
• Ökad flexibilitet, mobilitet och snabbhet 
• Förbättrad arbetsmiljö 
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5.4 Specifikationer för Svetscellen 
PhEms krav från föregående kapitel har utvecklats till specifikationer för hur 
svetscellen skall fungera. Specifikationerna är mycket exaktare än kundkraven 
och definierar tydligt vilka krav som finns på svetscellen. Specifikationerna 
presenterade här är i stora drag lika de specifikationer som PhEm tagit fram i sin 
förstudie (Appendix L). 
 
Svetscellens specifikationer: 

Besparingar i produktion 
• Ökad snabbhet – Ledtiden skall minskas med 45% 
• Ökad effektivitet – Mantimmarna för svetsning skall minskas med 30 

% 
Ekonomi: inköpskostnad, avbetalningstid, lön till operatör 

• Sänka produktionskostnader – Avbetalning på ett år 
• Säkra kvalitet på producerade svetsar 

Flexibilitet, mobilitet och snabbhet 
• Svetscellen får plats i en container, mått: minst 20’, max 40’. 
• Hantera förändringar i flöde, korta omställningstider 
• Hantera Rakrör, böjar, T-stycken och flänsar 
• Dimensioner: Diameter 50-250mm, Tjocklek 3-10mm, Längd: < 12m 
• Snabb flytt mellan tillverkningsorter 
• Etableringstid vid flytt: max 24h (Ankomst – Uppstart) 

Miljö och säkerhet 
• God inre och yttre arbetsmiljö 
• Kan placeras inomhus, men tål utomhustemperaturer (vid flytt) 
• Robusthet, uptime 

5.5 Konceptgenerering - Svetsmetod 
TIG-svetsning används i samtliga koncept (se kapitel 2 Teori svetsning). 
Applikationerna vilka nyttjar TIG-svetsningen kan vara följande: 
 

• Robotsvetsning 
En robotarm håller i svetspistolen. Hela svetsproceduren är automatiserad. 

• Orbitalsvetsning 
En orbitalsvetsutrustning monteras av operatör vid svetsfogen. 
Orbitalutrustningen för sedan svetselektroden i en bana kring fogen och 
svetsar automatiserat. 

• Svetsarm 
Svetsarmen har en begränsad rörlighet. Svetsarmen kan monteras på 
åkbana för förflyttningar, men dess egen rörlighet är begränsad till att 
endast kunna höjas och sänkas gentemot fogen. 

5.6 Konceptgenerering - Fixtureringsmetoder 
Rörens och svetscellens storlek gör att rören med fördel fixtureras horisontellt, 
vilket placerar svetsfogen i vertikalplanet. Möjlighet att både nästa och 
färdigsvetsa i samma fixtur, helst i samma fixturering, är att föredra. Detta 
eliminerar onödigt arbete med att flytta rören från nästfixtur till svetsfixtur. De 
två grundtyperna för fixturering är: 
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• Fast fixtur 
Med denna metod fixtureras rören i V-bockar med hjälp av sin egen 
tyngdkraft. För ytterligare fixering samt för att motverka momentkrafter 
kan rören även spännas fast med en kedja eller annat spännverktyg. Rören 
är i ett fast läge och kan inte roteras. 

• Lägesställare 
Med lägesställare menas en maskin som roterar rören så att en optimal 
svetsvinkel uppnås. Det finns en mängd olika typer av lägeställare samt 
fabrikanter för dessa. I många fall är de specialbyggda för ett specifikt 
ändamål men även standardutrustningar finns. 

5.7 Koncept för automatiserad rörsvetsning i svetscell 
Här presenteras de färdiga koncepten, varje koncept börjar med en kort 
beskrivning i kursivt. Koncepten är listade nedan och presenteras i listans 
ordning. 
 
Koncepten som utvärderas är följande: 

• Robotsvetsning med fast fixturering 
• Robotsvetsning med lägesställare 
• Svetsarm i travers med lägesställare 
• Robotsvetsning med tiltfixtur 
• Orbitalsvetsning med fast fixturering 

 
Koncepten med en svetsande robot har alla roboten monterad i taket. Detsamma 
gäller konceptet med svetsarm. Ett tidigt resultat i PhEms förstudie var att en 
takmonterad svetsrobot/arm frigör golvyta och ökar åtkomligheten. En eller två 
åkbanor låter roboten röra sig fritt över takytan, detta ger roboten nödvändig 
räckvidd (se Figur 5.1). Examensarbetarna anser att det manuella arbetet med 
fogberedning (kapitel 3.3.3) som utförs som en del av svetsarbetet är ineffektivt 
och tidskrävande. Examensarbetarnas ståndpunkt är att detta arbete kan 
effektiviseras avsevärt med hjälp av en fogberedningsmaskin. Varje koncept är 
därför tänkt att innehålla en sådan maskin. 
 

5.7.1 Robotsvetsning med fast fixturering 
Detta koncept är det som först såg dagens ljus i Pharmadule Emtungas projekt. 
Eftersom detta är ett av de äldsta koncepten är det ett av de mer genomarbetade, 
därför beskrivs det först. Andra koncept kan i vissa fall ses som utvecklingar av 
detta koncept. 
 
Rören fixtureras i ett fast läge i flera V-bockar, även andra fixturlösningar såsom 
paletter och dylikt kan användas. Viktigt att notera angående svetsproceduren är 
att det är elektroden som rör sig och att rören ligger still. Fast fixturering har från 
början varit Pharmadule Emtungas önskemål vid robotsvets. Det har antagits 
tillåta stor produktbredd samtidigt som det har potential att bli en billig och enkel 
fixturlösning. Möjlighet finns att låta roboten nästa detaljerna och sedan 
omedelbart färdigsvetsa dem. På så sätt kan hanteringstiden mellan nästning och 
svetsning minimeras. Alternativt kan rören nästas på någon annan plats än i 
cellen, roboten måste ändå fortfarande söka reda på fogen som skall 
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färdigsvetsas. Förmodligen måste roboten köras manuellt för att söka reda på 
svetsfogarna. Ett problem är att svetsfogarna på ett rörstråk är godtyckligt 
placerade i förhållande till varandra. Ett alternativ kan vara att alltid flytta fogen 
som skall svetsas till ett förutbestämt läge. Då kan dock bara en fog i taget 
svetsas vilket inte är tanken med robotsvetsning.  
 
Ett förprogrammerat svetsmakro anropas som innehåller svetsparametrar 
baserade på rörens egenskaper och placering. För att avståndet mellan svetsfog 
och svetselektrod skall hållas inom toleransgränserna så måste fogen vara 
väldefinierad i rymden. Detta ställer krav på att rörgodset och fixturerna måste 
hålla hög noggrannhet. Förmodligen måste någon form av aktiv fogföljning med 
lasersökare till för att styra efter fogen. Ett annat alternativ är att roboten scannar 
av fogen innan svetsning och kompenserar för dess variationer under svetsningen 
[Lars Larsson]. 
 
 

 
 
Figur 5.1: Hängande robot med fast fixturerat rör 
 
För att öka tillgängligheten på cellen kan den förses med två likadana 
svetsstationer för att tillåta förberedande arbete i cellen medan roboten arbetar. 
Roboten kan sedan färdas mellan stationerna via åkbanan i taket. Enligt offert 
från två robotleverantörer ligger priset för en utrustning för robotsvetsning och 
fixturering i V-bock mellan 1.4 – 1.7 MSEK. 
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Fördelar 
• Enkel fixtur 

Fixtureringen har möjlighet att bli mycket enkel och därmed billig och 
robust lösning. Variantfloran ser nästan obegränsad ut med sådan 
fixturering. Det som sätter begränsning är containerns mått, robotens 
rörelseområde samt prefabdelens utseende. 

• Variantrikedom 
Tack vare den enkla fixturkonstruktionen så tillåts komplexa geometrier. 
Även lock på pelare kan svetsas med denna applikation. 

 
Nackdelar 

• Kostnad 
Anskaffningsvärdet för en robot är högt. För att lösa problemet med 
fogföljning krävs ytterligare avancerad och dyr utrustning. 

• Ineffektivitet 
Tiden som går åt till fogsökning riskerar att bli lång. TIG-svetsning går 
långsamt, därför kan inte robotens fulla potential utnyttjas. Den förlorade 
tiden för fogsökning kan alltså inte hämtas in under själva svetsningen. 
Roboten kräver dessutom en skyddszon, ett område där ingen människa 
får vara medan roboten arbetar. 

• Åtkomlighet 
Containerns storlek sätter begränsningar för robotens rörelseområde. 
Dessutom så sätter krav på pistolvinkel med tillhörande 
trådmatningsvinkel ytterligare begränsningar. Detta kan leda till 
ineffektivt arbete eller att vissa fogar inte kan svetsas i cellen. 

• Avancerad utrustning 
Avancerad teknisk utrustning såsom robot och fogsökningsutrustning kan 
tvinga fram långa uppstart och kalibreringstider, mer arbete med 
transportsäkring och en mer robust (dyr) konstruktion av svetscellen. 

5.7.2 Robotsvetsning med lägesställare 
Osäkerhet kring svetsresultatet vid under-upp-svetsning ledde till att alternativa 
lösningar undersöktes. Vid svetsning med lägesställare uppkommer inte 
problemet vid under-upp-svetsning. Rören roteras i en lägeställare. En robot 
håller svetspistolen i ett fast läge så att perfekt pistolvinkel alltid erhålls. 
Variantrikedomen blir av flera anledningar lidande vid användande av 
lägesställare.  
 
Rörgeometrin fixtureras i en centrumlinje med hjälp av lägeställare (se figur 5.2). 
Nästning av rördetaljerna kan ske med roboten eller göras manuellt. 
Lägeställarens ena ände åker på en släde vilket medger olika längd på rörstråken. 
Svetspistolen hålls still av robotarmen i optimal vinkel mot fogen samtidigt som 
röret roteras. Den här metoden är den vanligaste för rörsvetsning och är väl 
beprövad. Metoden används dock oftare i sammanhang med större andel raka rör. 
Svetsresultatet blir långt över medel. Svetsningen begränsas till att bara svetsa 
fogar i rotationsaxeln vilket betyder att avancerade geometrier ej kan svetsas. 
Dessutom kan längden på avstick sätta begränsningar för vad som kan svetsas, 
eftersom mycket utrymme krävs för rotation av avstick. Robotens nödvändighet 
kan diskuteras med tanke på att dess rörelseförmåga och flexibilitet inte utnyttjas. 
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Figur 5.2: Robotsvetsning med lägeställare, avsticket på figuren är 1 m 
 
 

  
 
Figur 5.3: Stående robot kan få svårt med åtkomlighet 
 
Fördelar 

• Svetsresultatet 
Svetsbetyget blir högt över medelbetyg. 

• Effektiv svetsning 
Svetsen kan svetsas i en sekvens, inga avbrott krävs. 

 
Nackdelar 

• Kostnad 
Samma kostnad för robot som i föregående koncept, men här tillkommer 
även kostnad för lägesställare, vilken kan kosta 1-200 000 SEK. 

• Ineffektivitet 
Samma som för föregående koncept. I detta koncept utnyttjas även 
robotens rörlighet väldigt litet. 
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• Variantrikedomen 
Rörstråkens utseende begränsas av att avstick från huvudstråket inte kan 
vara över ca 1m. Detta beror på rotationsmomentet. Endast fogar i 
rotationsaxeln kan svetsas, vilket leder till ett begränsat antal fogar per 
fixturering. 

• Avancerad utrustning 
Samma som för föregående koncept, här tillkommer även en lägesställare, 
vilken ytterligare ökar komplexiteten i svetscellen. 

5.7.3 Svetsarm i travers med lägesställare 
Detta koncept har uppkommit ur konceptet Robotsvetsning med lägesställare. 
Behovet av en robot kan ifrågasättas då dess höga flexibilitet ändå inte utnyttjas. 
Roboten håller ju svetspistolen i ett fast läge genom hela svetsen. Vid studiebesök 
i en prefabverkstad sågs att en enklare arm med svetsutrustning kan åka på en 
traversliknande åkbana i taket. På så sätt behövs inte investeringen bli lika stor 
som vid en robotapplikation. Konceptet delar dock fortfarande många nackdelar 
med konceptet Robotsvetsning med lägesställare. 
 
Endast en liten del av robotens fulla potential utnyttjas i konceptet 
Robotsvetsning med lägesställare. En enklare konstruktion kan påverka 
inköpskostnaden i positiv riktning utan att effektiviteten blir lidande. I detta 
koncept har robotarmen bytts ut mot en enklare mekanisk arm, fäst på en åkbana. 
Armen med svetspistolen kan sänkas ner mot svetsobjektet för att svetsa för att 
sedan höjas upp när svetsen är klar. Liknande svetsapplikationer har studerats vid 
besök hos Tyco i Lammhult. Ett exempel på sådan utrustning marknadsförs av 
Elettromeccanica MB, Italien, se figur 5.4 nedan. Priset på denna utrustning 
ligger på 58 700 € (juni 2004) utan svetsutrustning. En specialutvecklad lösning 
kommer dock att bli aktuell, utvecklad för att tillgodose PhEms krav. 
 
 

 
 
Figur 5.4 Svetslösning med lägeställare, modell SCX/2-4000, [Elettromeccanica] 
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Fördelar 
• Anskaffningsvärde 

Anskaffningskostnaden för denna konstruktion blir lägre än för koncept 
med robotsvets. 

• Svetsresultat 
Ger ett mycket bra svetsresultat. Svetsen kan svetsas i en sekvens, inga 
avbrott krävs. 

• Mer robust 
En svetscell med svetsarm är mindre komplex än en med svetsrobot. Detta 
kan betyda kortare uppstarttider, enklare transportsäkring och snabbare 
och billigare konstruktion 

 
Nackdelar 

• Variantrikedomen 
För variantrikedomen finns samma problem som inom konceptet 
robotsvets med lägesställare, rotationsmomentet sätter begränsningar för 
vad som kan svetsas.  

5.7.4 Robotsvetsning med tiltfixtur 
Detta koncept har uppkommit som en kombination av de två robotkoncepten med 
fast fixturering respektive fixturering med lägesställare. En hög variantmängd 
erhålls (från koncept Robot med fast fixturering), tillsammans med möjlighet för 
bättre svetsläge (koncept Robot med lägesställare). V-bockarna står på en 
lägeställare som kan vara vridbar i en eller två axlar. Konceptet medger en hög 
variantrikedom tack vare att full rotation undviks. Dock så sker detta på 
bekostnad av högre komplexitet, utrymmeskrav samt investeringskostnad. 
 
Konceptet Robotsvets med tiltfixtur är en kombination av koncepten Robotsvets 
med fast fixtur samt Robotsvets med lägesställare. Konceptet utnyttjar robotens 
potential samtidigt som de värsta svetslägena undviks tack vare lägesställaren. 
När svetsen påbörjas utnyttjas först lägesställarens rörlighet och sedan robotens. 
Hela fogen svetsas utan att roboten någonsin svetsar rakt underifrån. Eftersom en 
fullständig rotation av svetsobjektet undviks kommer lägesställaren inte att 
tvinga fram en begränsad variantmängd.  
 
En stor del av golvytan kan vara täckt av lägeställaren, varpå sedan 
fixturutrustningen monteras. Konceptbilden nedan visar svetsobjektets 
orientering i svetscellen, arbetet med att skapa en rättvisande fixturmodell 
bedömdes för omfattande, därför används en vanlig lägesställare i konceptbilden. 
Själva fixturen kan snarare likna den i konceptet robotsvetsning med fast 
fixturering, fast med en funktion som kan luta hela fixturytan. 
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Figur 5.5: Tiltfixtur, tillåter långt avstick (2m i figuren) 
 
Marknaden för lägeställare är stor, det finns många olika varianter och 
fabrikanter. Lägeställare specialbyggs ofta för ett specifikt ändamål vilket även 
torde bli fallet i detta koncept. Den största användningen av tvåaxliga lägeställare 
är för MIG-svetsning av plåt där fogarna ofta är raka och okomplicerade. Detta 
faktum har bekräftats efter studiebesök hos NIBE brasvärme i Markaryd, vars 
svetsning är långt automatiserad. 
 
Fördelar 

• Variantrikedom 
Detta koncept har liknande variantrikedom som konceptet Robotsvets med 
fast fixturering, med reservation för att lägeställarens storlek samt 
rörelseschema kan verka begränsande. Variantrikedomen kommer att vara 
klart större än övriga koncept med lägesställare.  

• Svetsresultat 
Ger ett mycket bra svetsresultat tack vare att lägesställare används så att 
de sämsta svetslägena undviks. 
 

Nackdelar 
• Kostnad 

Konceptet kommer att bli dyrast i inköp eftersom en robot, lägesställare 
samt utrustning för fast fixturering krävs.  

• Ineffektivitet 
Samma problem med ineffektivitet existerar som i konceptet Robotsvets 
med fast fixturering. Pga. av investeringskostnaden är det inte realistiskt 
att tro att två arbetsstationer skall rymmas i cellen vilket medför att 
arbetsuppgifterna måste utformas så att operatören är sysselsatt under 
tiden roboten arbetar. 

• Åtkomlighet 
Samma problem existerar som i konceptet Robotsvets med fast 
fixturering. 
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• Avancerad utrustning 
Detta är det mest komplexa av alla koncept, med många samverkande 
delar. Roboten måste koordineras med fogsökningsutrustning och 
lägesställare. Problemen kan bli: långa uppstart- och kalibreringstider, mer 
arbete med transportsäkring och en mer robust (dyr) konstruktion av 
svetscellen. 

• Svetsprov 
Hela konceptet är onödigt om svetsprov för konceptet Robot fast visar sig 
ge fullgott svetsresultat. Sådana svetsprov ligger i skrivande stund på 
planeringsstadiet hos Pharmadule Emtunga AB. 

5.7.5 Orbitalsvetsning med fast fixturering 
Orbitalsvetsning är ett koncept som tidigare undersökts av Pharmadule Emtunga 
AB och avfärdats p.g.a. toleransproblem med rören. Orbitalsvetsning kräver ett 
svetsgods med god toleransnivå. Experter i svetsbranschen har uttalat sig olika 
om möjligheterna för orbitalsvets. Detta är en anledning till varför metoden 
tidigt ratades, men även till varför den åter blev intressant. Sett utifrån konceptet 
Robotsvets med fast fixtur så är fixtureringen i stort sett densamma. 
 
Rören behöver först nästas. Nästningen kan ske i en separat fixtur utanför cellen 
eller i samma fixtur där svetsningen kommer att ske. Det är att föredra att 
nästfixturen finns i svetscellen samt att den även kan användas som 
färdigsvetsfixtur. Då krävs inget extra arbetsmoment med att flytta detaljen till 
färdigsvetsfixturen [Patrick Gyllén], [Magnus Widfeldt]. Om nästning sker 
utanför cellen förenklas fixtureringen i cellen avsevärt då själva orbitalsvetsen 
inte ställer några specifika krav på fixturen mer än att fogen ligger rätt i planet.  
 
 

 
 
Figur 5.6: Orbitalsvetskonceptet med fixturering i V-bock. 
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För att optimera utnyttjandet av operatören kan två stationer behövas, så att 
operatören kan arbeta parallellt i dessa. Kapitel 2 ”Teori svetsning” beskriver 
mer om orbitalsvetsning, där beskrivs olika principer för orbitalsvetsning. I detta 
koncept är orbitalsvetsning med öppet svetshuvud det aktuella alternativet. Det 
finns två principer för fästanordning av svetshuvudet mot fogen. En drivlänk kan 
monteras på röret vid fogen, på vilken svetshuvudet sedan monteras. Flera 
drivlänkar kan användas för förberedande arbete på andra fogar medan svetsning 
sker. Det andra alternativet är ett orbitalsvetshuvud med klämanordning 
anpassningsbar mellan olika diametrar. Fördelen med det är att flera guideringar 
ej behöver köpas. Istället kan dock flera svetshuvuden behövas för att täcka in 
hela diameterspannet eftersom klämman endast passar ett visst spann. 
 
Fördelar 

• Anskaffningsvärde 
Kostnaden för orbitalsvetsutrustning beräknas ligga vid omkring 500 000 
SEK [Patrick Gyllén]. Detta gör konceptet till ett av de billigaste 
koncepten. 

• Låg komplexitet, enkel fixtur 
Systemet har ett lågt antal tekniskt avancerade komponenter, vilket ger en 
låg komplexitet. Detta kan verka positivt på exempelvis uppstarttid, 
transportsäkring och framtagningsprocess. Mekanisk fogföljning är möjlig 
i mån av behov. Detta är en mycket enkel och billig lösning. 

• Effektiv svetsning 
Orbitalsvetsen kan nästa själv och sedan direkt svetsa fogen utan avbrott. 
Säkerhetsavstånd krävs ej, vilket gör att det manuella arbetet inte 
begränsas. Möjlighet finns att arbeta med två stationer parallellt. 

• Svetsresultat 
Tveksamheter har funnits huruvida orbitalsvetsning ger ett fullgott 
svetsresultat i den aktuella tillämpningen (Grova kolstålsrör med V-fog). 
PhEm har under examensarbetet utfört svetsprover med en svetsfirma och 
funnit att svetsning av V-fog ger fullt godkänt resultat. 

• Flexibel 
Orbitalutrustningen kan svetsa rördelar som sticker ut utanför svetscellen, 
hela utrustningen kan även flyttas och användas på site. 

 
Nackdelar 

• Variantmängd 
Orbitalutrustningen fästs manuellt vid fogen, vilket minimerar kraven på 
åtkomst. Svetsarbetet blir flexibelt eftersom fogen ej behöver vara väl 
definierad i rymden, vilket är fallet med robotsvets. Utrustningen kräver 
en stäcka rakt rör intill fogen att fästas vid. Orbitalutrustningen kan alltså 
exempelvis inte svetsa fogar som sammanbinder två böjar. Nackdelarna 
väger troligtvis över fördelarna för orbitalsvetsning när det gäller 
variantmängden 
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• Innovationsfaktor 
Orbitalsvetsning är en metod som funnits länge. Konceptet är det som är 
mest likt dagens manuella svetsning. Det kan tyckas att innovationsfaktorn 
inte är lika stor som om en robot hade utfört svetsningen. Detta kan 
framför allt vara en nackdel ur Factory-in-a-Box-projektets synvinkel 
eftersom detta projekt eftersträvar ett nyhetsvärde hos 
produktionsenheterna. 

• Lägre automationsgrad 
Automationsgraden blir givetvis lägre i jämförelse med robotfallet Tanken 
med hela projektet är att optimera ett arbete som idag är manuellt, där 
problemen till stor del just beror på att arbetet är manuellt. 

• Kan inte svetsa pelare 
Pelarna är rektangulära hålprofiler som orbitalsvetsen inte kan svetsa. 
Detta är en nackdel för orbitalsvetsen, som bara kan svetsa rundsvetsar. 
Roboten däremot kan svetsa vilka fogar som helst. 

5.8 Concept screening 
Fem stycken koncept för svetscellen skall utvärderas. Första steget i 
utvärderingsfasen är en concept screening, en metod som snabbt identifierar 
vilka koncept som är värda att studeras mer. 
 
Koncepten utvärderas och betygsätts efter ett antal viktiga kriterier. Betygen sätts 
efter uppskattningar om konceptens potential. Betygsskalan består av 3 värden 
{1,2,3} där 1 är låg, 2 är medel och 3 är hög. Resultat från denna analys visar 
vilka koncept som är värda vidare analys. 

5.8.1 Kriterier för concept screening 
Effektivitet 
Detta kan vara det viktigaste kriteriet. Idén med automationsprojektet är att 
minska antalet mantimmar för rörsvetsning och samtidigt öka produktionstakten.  
 
Ekonomi 
Detta kriterium avser inköpskostnad och förmodad avbetalningstid för 
koncepten.  
 
Svetsresultat 
Kvalitén på svetsfogen är mycket viktig. Misslyckade svetsar kan behöva skäras 
upp och göras om, vilket kan bli mycket kostsamt och tidskrävande. 
 
Variantmängd 
Det som svetsmodulen inte klarar av att svetsa kommer att svetsas för hand i 
verkstad eller i modul. I det fallet utnyttjas inte den potential som svetsmodulen 
har. Detta kriterium hänger nära ihop med Effektivitet 
 
Ergonomi 
Förbättrad ergonomi är en förväntad effekt ur projektet. Manuell svetsning 
innehäller många slitsamma moment som förhoppningsvis kan elimineras. 
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Robusthet 
Automation av manuellt arbete innebär ofta en stor förbättring i produktionen, 
samtidigt som risk för produktionsstörningar kan iföras. Riskerna kan bland 
annat gälla fel i teknisk utrustning. Viktiga faktorer i detta kriterium är risk för 
inträffande av fel samt tid för återställning. 

5.8.2 Concept screening poängbedömning 
Tabell 5.1: Concept screening poängbedömning 
 

Koncept: 
A Manuell svets 
B Robotsvetsning, fast fixturering 
C Robotsvetsning, lägesställare 
D Svetsarm, lägesställare 
E Robotsvetsning, tiltfixtur 
F Orbitalsvetsning 
 

 
 

 
Koncepten Orbitalsvets (F) och Robotsvetsning med fast fixturering (B) framstår 
i utvärderingsmatrisen som de klart bästa alternativen. Examensarbetet kommer 
att fortsätta att fokusera på dessa alternativ, medan de andra förkastas. Här följer 
en kort motivering till betygssättningen: 
 
Effektivitet 
Alternativen med roterande rör får låga poäng eftersom processen med att vrida 
rören bedöms som komplicerad och tidskrävande. Det manuella arbetet med 
orbitalsvetsning är ganska likt det vid manuell svets, men själva svetsproceduren 
är väldigt optimerad, därav det höga betyget. 
 
Ekonomi 
En robot är mycket dyrare i inköp än vad en orbitalsvets är, läggs dessutom en 
lägesställare till så blir skillnaden ännu större. Inköpspris för robot och 
lägesställare beräknas vara tre till fem gånger så högt som priset för en 
orbitalsvetsutrustning. 
 
Svetsresultat 
Det finns vissa kvalitetsproblem med dagens manuella svets, därför får denna 
lågt betyg. Robotsvetsning och Orbital är metoder som är optimerade, bland 
annat för ökad kvalitet. Svetsprov har visat att orbitalsvetsning ger ett bra 
svetsresultat. 
 
Variantmängd 
Manuell svetsning och orbitalsvetsning får högst betyg eftersom dessa metoder är 
minst begränsande med avseende på utrymme. Vid svetsning med robot tar själva 
roboten ett visst utrymme, skall sedan svetsobjektet roteras sätter svetscellens 
innermått begränsningar på hur stora utstick som kan roteras. 

Kriterie A B C D E F
Effektivitet 1 3 1 1 2 3
Ekonomi 2 2 1 1 1 3
Svetsresultat 1 2 2 3 2 3
Variantmängd 3 3 1 1 2 3
Ergonomi 1 3 3 3 3 3
Robusthet 3 2 1 2 1 3
Summa 11 15 9 11 11 18
Ranking 3 2 6 3 3 1
Beslut Ref Ja Nej Nej Nej Ja
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Ergonomi 
Manuell svetsning innehåller många farliga och slitsamma moment och får 
därmed lägsta betyg. De andra koncepten sköter själva svetsningen automatiserat, 
operatören håller aldrig i svetspistolen. Dessutom kan bieffekter för dessa 
koncept vara förbättrad ergonomi i form av lyfthjälpmedel och bättre fixturer. 
 
Robusthet 
Manuell svets och orbitalsvetsning har minst risker för tekniska fel i 
utrustningen. Felen som kan inträffa är dessutom snabbare avhjälpta än för de 
andra koncepten. Robot och fixtur kräver mycket exakta toleranser sinsemellan 
och kan vid fel exempelvis behöva kalibreras, vilket kan vara tidskrävande. 

5.9 Concept scoring 
Koncepten Orbitalsvets och Robotsvetsning med fast fixturering skall utvärderas. 
Utvärderingskriterierna är förfinade i denna utvärderingsfas. Varje kriterium 
förses med en viktpoäng från 1 till 5 (5 är högsta vikt). Först beskrivs varje 
kriterium och ges en viktpoäng, sedan presenteras poängmatrisen. 

5.9.1 Utvärderingskriterier och viktning 
Tabell 5.2: Sammanfattning över kriterier och dess vikt 
 
Sammanfattning över kriterier och dess vikt: 
 Kriterium: Viktning: 
 Förbättrad produktion 
    1. Effektivitet 5 
    2. Kapacitet 5 
 Ekonomi 
    3. Pay-off  4 
    4. Svetsresultat. Kvalitet. 3 
 Flexibilitet 
    Variantmängd:  

 5. Rör  5 
 6. Pelare 1  

 Miljö och säkerhet 
    7. Ergonomi 2 
    8. Robusthet 4 
 
 
Förbättrad produktion 
1. Effektivitet! Vikt: 5 
Pharmadule Emtunga har ett mål att minska mantiden för svets med 30%. I 
förlängningen innebär det för produktionen att totala mantiden per svetsskarv 
skall minskas med 30%. Svetscellen kommer att innehålla en maskin för 
rörkapning och fogberedning. Det innebär att tiden för fogberedning och kapning 
minskas men framför allt att kvaliteten på fogen höjs. Alternativet är dagens 
manuella kapning och fogberedning med vinkelslip. Tidsvinsten för 
automatiserad kapning och fogberedning är oklar. Tidsvinster kommer att kunna 
uppnås både från snabbare arbete och från möjlighet till parallellt arbete. 
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2. Kapacitet! Vikt: 5 
PhEm har som mål att förkorta ledtiden med 45 %. Ledtiden definieras här som 
den tid som går åt från det att modulen blir uppbokad av rörinstallation tills dess 
att installationerna är klara. Ledtiden påverkas av hur arbetet med rören är 
planerat. Införandet av en automatiserad svetscell påverkar framför allt hur fort 
svetsarbetet kan utföras, ett snabbare arbete kan leda till en kortad ledtid. 
 
Ekonomi 
3. Pay-off! Vikt: 4 
Investeringen måste betala av sig. Ju större investering svetscellen innebär desto 
mer måste cellen spara i form av minskade mantimmar och förkortad ledtid. 
PhEms önskemål för avkastning på investeringar i projekt är 1år. Ingen möjlighet 
finns att räkna ut pay-off-tid exakt för varje koncept, utan varje koncept 
betygssätts enbart efter bedömd potential. 
 
4. Svetsresultat! Vikt: 3 
Det viktigaste angående svetskvalitén är inte att förbättra den, utan att säkra en 
nivå. Vid kvalitetsproblem kan svetsfogar behöva skäras upp och göras om, 
vilket leder till att produktionen blir opålitlig och kostsam. Svetskvalitet hänger 
kraftigt ihop med ämnen som ekonomi och produktionseffektivitet. 
 
Flexibilitet 
5, 6. Variantrikedom! Vikt, Rör: 5, Pelare: 1 
Ett mål är att så många som möjligt av svetsfogarna skall kunna svetsas i cellen. 
Hur mycket som går att prefabricera automatiserat i svetscellen spelar stor roll 
eftersom resterande svetsskarvar måste svetsas manuellt, antingen i svetscellen 
eller i modul. Arbetet kommer att gå snabbast i svetscellen, därför bör arbetet 
utföras här i första hand. 
 
Miljö och säkerhet 
7. Ergonomi! Vikt: 2 
Svetsning och hantering av rördetaljer är ett tungt och krävande arbete. Själva 
svetsningen i sig är ett monotont precisionsarbete vilket leder till att en svetsare 
inte orkar arbeta fullt ut med svetsning en hel arbetsdag [Mats Jönsson]. En grov 
uppskattning är att en svets kan ta 1 timme att utföra inklusive hanteringsarbete, 
men att en svetsare ändå bara kan göra fem svetsar per dag på grund av för hög 
påfrestning. Svetscellen skall innebära stora ergonomiska förbättringar.  
 
8. Robusthet! Vikt: 4 
Svetscellen skall vara robust, vilket kan hjälpa svetscellen att vidhålla en hög 
uptime och problemfri produktion. Många avancerade tekniska lösningar kan 
leda till att eventuella problem som uppstår samtidigt blir mer komplexa och 
svårlösta. Problem kan exempelvis uppstå vid flytt av svetscellen, problem som 
kan leda till att omkalibrering av utrustningen krävs. 
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5.9.2 Concept scoring – bedömningsmatris 
Tabell 5.3: Concept scoring – bedömningsmatris 
 

Orbitalsvets Robotsvets
Kriterie: Vikt: Poäng Viktat Poäng Viktat
Effektivitet 5 5 25 4 20
Kapacitet 5 5 25 4 20
Payoff 4 4 16 2 8
Svetsresultat 3 5 15 4 12
Variantrikedom rör: 5 5 25 4 20
Variantrikedom pelare: 1 1 1 5 5
Ergonomi 2 4 8 4 8
Robusthet 4 4 16 3 12
Summa: 131 105  
 
 
Orbitalsvetskonceptet erhåller en klart högre poängsumma. Resultatet stämmer 
väl överens med examensarbetarnas egna uppfattning om hur lämpade koncepten 
är för användning i en svetscell för PhEm. Orbitalsvetsning väljs ut som 
rekommenderad svetsmetod och konceptet kommer att vidareutvecklas för att 
sedan presenteras för PhEm. 

5.10 Concept scoring – Factory-in-a-Box 
Föregående utvärderingar har utgått ifrån PhEms krav, medan denna 
utvärdering är tänkt att verifiera ifall resultatet är satisfierande för Factory-in-a-
Box projektet. Factory-in-a-Box-projektets ledord och nyckelord används som 
kriterier i poängbedömningen. 
 
Kriterierna som används i denna utvärdering är de punkter som projektet 
Factory-in-a-Box använder för att definiera vad en mobil produktionscell enligt 
Factory-in-a-Box koncept egentligen är. 
 
Tabell 5.4: Konceptutvärdering Factory-in-a-Box 
 

Orbital Robot
Kriterie Vikt Poäng Viktat Poäng Viktat
Affärskoncept 3 5 15 3 9
Generalitet 2 3 6 4 8
Nyhetsvärde 1 3 3 4 4
Nyckelbegrepp:
Mobilitet 2 5 10 3 6
Flexibilitet 2 4 8 3 6
Snabbhet 1 5 5 2 2
Summa 47 35  
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Orbitalkonceptet bedöms som synes ur tabell 5.4 vara mest lämpat att satsas på 
även ur Factory-in-a-Box-projektets synvinkel. Resultaten stämmer väl överens 
med examensarbetarnas uppfattningar och förväntningar. Kriterierna, viktningen 
och betygssättningen beskrivs kortfattat nedan:  
 
Affärskoncept 
En Factory-in-a-Box skall ha ett affärskoncept. Detta innebär att det skall finnas 
ett behov av Factory-in-a-Boxen. Detta väljs som det viktigaste kriteriet eftersom 
produktionscellerna är meningslösa om ingen vill hyra dem. 
Orbitalsvetskonceptet bedöms vara mest lämpat som affärskoncept. 
 
Generalitet 
Ifall varje Factory-in-a-Box är en unik kundanpassad lösning, kommer 
utvecklings- och konstruktionskostnader av dessa bli väldigt höga. Därför skall 
det finnas generella lösningar mellan Factory-in-a-Boxar. Mycket av 
fixturlösningarna är generella lösningar. Orbitalsvets kan enbart användas till 
rörsvets, medan en robot är mycket mera flexibel. 
 
Nyhetsvärde 
En Factory-in-a-Box med ett högt nyhetsvärde har lättare att sälja sig själv. 
Oavsett vilket som fungerar bäst bedöms ett koncept där en robot ingår ha lättare 
att slå i media. 
 
Mobilitet 
Produktionsutrustningen skall vara enkel att flytta, Factory-in-a-Box-projektet 
tänker sig att utrustningen står i en container som kan köras på lastbilsflak. En 
orbitalsvetsutrustning är lättare och tar mindre plats än en robot med åkbana.  
 
Flexibilitet 
En flexibel produktionscell kan producera fler olika produkter och har därmed ett 
bredare användningsområde. Detta kriterium fokuserar på flexibilitet inom 
rörsvetsning. Roboten kräver en del utrymme vilket kan ge begränsningar i 
variantmängden. Orbitalsvetsen är liten, kan manuellt hängas på de flesta fogar 
och kan även användas utanför cellen.  
 
Snabbhet 
Snabbhet innebär att produktionscellen går snabbt att flytta och starta upp, samt 
att cellen tidsmässigt effektiviserar produktionen vilket ger ekonomiska vinster. 
Orbitalsvetsen kräver nästan ingen uppstart- och kalibreringstid. Den bedöms 
samtidigt vara snabbast på att producera rör. 
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6 Fixturutformning 
En konceptmodell för svetscellen bestämdes i föregående kapitel. I detta kapitel 
beskrivs arbetet med att ta fram koncept för hur fixtureringen kan fungera i 
svetscellen. Förstudien användes i stor utsträckning som grund för arbetet. 
Dessutom kombinerades resultat från kapitel 4 Underlag för svetsobjekt och 
kapitel 5 Koncept för svetscell för att skapa en väl fungerande fixturlösning. 
 
Idag utförs svetsarbetet på samma sätt som det länge har gjorts. Prefabarbetet 
sker för det mesta i skruvstäd trots att andra möjligheter finns. En anledning kan 
vara att andra metoder faktisk inte går fortare eller upplevs som krångliga. 
Uppriktning och inpassning sker på traditionellt sätt med tumskruvs-rörfixtur, 
vattenpass, vinkeljärn, bladmått och slägga. Anledningarna till att svetsarna 
verkar tämligen reaktionära i sitt yrkesutövande kan vara många. Men att det är 
så råder det inget tvivel om [BTSC 2003]. Det är därför viktigt att yrkesutövaren 
ser vinsten med ett förändrat arbetssätt. Annars är risken stor att metoden hamnar 
på hyllan. 

6.1 Generella krav 
I automatiseringsprojekt rörande svetsning tenderar ofta fixturkostnaden dra iväg 
och bli betydligt dyrare än beräknat. Ökade fixturkostnader är oftast orsaken till 
olönsam automatisering [Lundin 1999]. Det är därför av yttersta vikt att sträva 
efter att fixtureringen ska vara så enkel som möjlig samt att utnyttja 
standardkomponenter så långt det går. Dessutom skall fixturen vara så flexibel 
som möjlig. 
 
Kraven gäller först och främst för automatiserad bågsvetsning men har betydelse 
även för annan fixturering. Kraven är separerade de vissa är typiska krav på 
själva svetsobjektet medan andra gäller fixturen. De krav som är listade nedan är 
ett axplock av de viktigaste. 

6.1.1 Svetsobjektet 
• Seriestorlek 

För effektiv fixturutveckling skall seriestorlekarna för svetsobjekten vara 
så stora som möjligt för att minska fixturkostnaden per enhet. I de fall ett 
företag har alldeles för många varianter av en detalj kan antalet varianter 
minskas (och därmed antalet fixturer) genom produktmodularisering. På 
så sätt kan samma fixtur användas för fler varianter än bara en. Genom att 
ändra på detaljen har fixturen blivit flexibel utan att den egentlig mening 
är det [Råberg 1986]. 

• Svetslägen 
Entydiga svetslägen krävs både för åtkomlighet med svetspistol men även 
med tanke på svetsresultatet. 

• Referensytor 
Svetsobjektet måste ha referensytor som det kan passas in i fixturen efter. 

• Handelstoleranser 
Toleranser på svetsobjektet får inte påverka fogens läge. 
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6.1.2 Fixturen 
• Flexibel 

Fixturen ska vara flexibel i sin uppbyggnad för att kunna ta en så bred 
variantflora som möjligt. Huvudskälet är naturligtvis att hålla 
fixturkostnaden nere. 

• Lätt att ladda/plundra 
Fixturen skall vara lätt att ladda och plundra som ett led i att minska 
hanteringstiden. Referensytor och anhåll i fixturen bör möjliggöra lätt och 
snabb inpassning av objektet. 

• Gemensam näst- och färdigsvets 
Vinsten vid automatisering av en process får inte ätas upp av en ökad 
hanteringstid. Ytterligare ett led att minska hanteringstiden samt att även 
hålla nere fixturkostnaderna är att använda en och samma fixtur för både 
nästning och färdigsvetsning. 

• Uppbyggd av standardkomponenter 
Specialbyggda fixturer är ett stort problem då först och främst 
framtagningskostnaden tenderar att bli dyr, men även tiden för 
framtagningen kan bli lång. Dessutom så måste havererade och slitna 
delar i fixturen specialtillverkas vilket både tar tid och blir dyrt. 

• Enkel och robust konstruktion 
Fixturens uppbyggnad skall vara så enkel som möjligt. Först och främst 
för att hålla fixturkostnaden nere men även för att den ska användas av 
operatör utan problem. Fixturen ska även vara så robust som möjligt då 
den kan komma att utsättas för omild behandling. Även värmepåverkan 
kan komma att utsätta fixturen för krafter. Därför bör dess 
värmeavledande egenskaper vara bra. Eventuellt kan den även skyddas 
från svetssprut genom el-förzinkning eller genom att kläs i skyddande 
damasker. 

6.2 Specifika krav 
De specifika kraven härrör först och främst ifrån statistikinsamlingen men även 
från slutsatser dragna utifrån studiebesök, litteratur samt från PhEm och Factory-
in-a-Box. 
 

• Vanligaste komponenterna 
Fixturen måste klara av att fixturera de vanligaste komponenterna vilka är 
böj, fläns, T-stycke och reducerare. Dessa står för 85% av alla 
komponenter. 

• Positionera rakrör i 0°, 45° och 90° mot varandra 
Fixturen måste klara av att positionera rören i fasta vinklar (0°, 45° och 
90°) mot varandra. Raka rör är uteslutande positionerade med dessa 
vinklar sinsemellan. I ena änden av ett rakt rör sitter nästan uteslutande en 
komponent. 

• Typfallen 
De identifierade typfallen (se kapitel 4.5) måste kunna fixtureras snabbt 
och enkelt. 

• Ge utrymme för svetsutrustningen 
Fixturen måste medge plats för svetsutrustningen vid fogen. 



Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik                      6. Fixturutformning 

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box 
67 

• Arbetsmiljö 
Fixturen ska ge en förbättrad arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är alltid 
något som måste eftersträvas. 

• Möjlighet till två stationer 
För att öka kapaciteten i svetscellen finns önskemål från PhEm om 
möjlighet till två arbetsstationer i cellen. 

• Skall rymmas i en 40 fots sjöcontainer 
Detta krav är en av Factory-in-a-Boxs hörnstenar, mobilitetskravet. 

• Skall klara av rörlängder upp till tolv meter 
Längsta rörlängd är sex meter. I realiteten innebär kravet att längsta 
hopsvetsade rörlängd är tolv meter och hänger ihop med sjöcontainerns 
begränsande innermått (12050 mm). 

6.3 Raka rör 
 

 
 
Figur 6.1: Rakt rör 

6.3.1 Villkor 
De raka rören har olika diametrar, 3, 6, 4, 2, 8 och 10 tum ordnade efter 
förekomst. Längderna på rören är godtyckliga, dock ej längre än 6 meter. 76 % 
av rören är under 1 meter, en stor andel av dessa är även under 0,5 meter. 
Vinklarna mellan de raka rören är så gott som uteslutande 0°, 45° och 90°. 
Absolut vanligast är 0° och 90°. Emellan eller i slutet av rören sitter nästan alltid 
en komponent av typen böj, T-tycke, fläns eller reducerare. Se figur 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2: Vanligt förekommande vinklar och komponenter 
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6.3.2 Lösningsgång 
Tidigt fastslogs att fixturen var tvungen att kunna positionera rören i höjdled, 
horisontalt samt i rätt vinkel i horisontalplanet mot varandra. Ett första förslag 
var att placera rören i en sorts vagga. På så sätt kan olika dimensioners rör snabbt 
passas in mot varandra. Dock så har den inte anpassningsbar längd vilket är 
nödvändigt för de olika rörlängderna. V-bockar däremot kan anpassa sig i 
längdled dock så måste deras radiella läge i förhållande till röret kontrolleras. 
Detta kan göras genom att låta V-bockarna stå i fasta spår. 

6.3.3 Lösning 
V-bockar (med samma höjd) kan fixturera rör med olika diametrar i ett plan. 
Dock så måste rör som fixtureras vara av samma diameter vilket de också oftast 
är. Undantaget är reducerande rördelar med olika diametrar exempelvis 
reducerare (kona) eller reducerande T-stycken. Pga. rörens godtyckliga längd bör 
V-bockarna vara justerbara i rörens längsled. V-bockarna står i fasta vinklar 0º, 
45º och 90º i förhållande till varandra för att underlätta snabb positionering. 
Komponenten mellan de två rören positioneras med sin mittpunkt i de båda 
rörens centrumlinjers skärningspunkt. Komponentens centrumlinjer riktas mot 
respektive rörs centrumlinje. Fixtureringen utgår från en mittpunkt med 
komponenten i mittpunkten med anslutning av raka rör i fasta vinklar 0º, 45º och 
90º. V-bockarna står i raka spår med fasta vinklar för att kunna vara justerbara i 
längdled samtidigt som rätt vinklar fås. Se figur 6.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.3: Koncept för positionering av rör 



Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik                      6. Fixturutformning 

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box 
69 

6.3.4 Kravuppfyllnad 
Fixturmetoden medger entydiga svetslägen då svetsarna utförs i 5G 
(vertikalplanet) samt att anhållen kan justeras (pga. rörens olika längd) så att 
svetsutrustningen kommer åt fogarna. V-bockar är flexibla då de utnyttjar rörens 
referensytor så att rör av olika diametrar kan fixtureras och hamna i samma nivå i 
horisontalplanet i förhållande till varandra. Därmed är V-bockar också oerhört 
lätta att ladda och plundra. V-bockarna skall vara standardkomponenter som är 
lätta att få tag på. V-bock är den mest använda fixturtypen för rörsvetsning. Den 
utnyttjar tyngdkraften för självfixering och är på så sätt den genialaste, enklaste 
och robustaste lösningen. Att positionera V-bockarna i raka spår med fasta 
vinklar gentemot varandra uppfyller också vinkelkravet. 

6.4 Flänsar/Reducerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.4: Fläns och reducerare 

6.4.1 Villkor 
Antalet varianter på flänsar och reducerare är stort. Flänsar sitter alltid i ena 
änden på en prefabdel. Mycket tid läggs på att rikta in dessa detaljer mot röret i 
förhållande till svetstiden. Snabbhet vid inpassningen är en faktor som därför har 
stor potential att förbättras. Homogen och korrekt spaltbredd i fogen är av 
yttersta vikt vid automatiserad svetsning varvid också detta bör kunna göras både 
snabbt och till belåtenhet. Dessa delar sitter oftast på en annan del som redan är 
fixturerad. När väl detaljen är nästad vid röret behöver den inte stödjas upp och 
positioneras utan sitter fixerad med nästen. 

6.4.2 Lösningsgång 
Vid fixturering av flänsar och reducerare används nästan uteslutande idag 
rörfixtur med tumskruvar (se kapitel 3 Nulägesanalys svetsning). Att försöka 
hitta en snabbarbetad fixtur som ger korrekt positionering och spaltbredd skulle 
visa sig svårt. För det första gör variantrikedomen på flänsar och reducerare det 
svårt att göra fixturen flexibel. Dessutom så måste fixturen positioneras i exakt 
rätt avstånd mot röränden för att erhålla rätt spaltbredd. Ett nytt angreppssätt blev 
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då att bryta ned problemet till själva nästningen då detaljen ändå är fixturerad 
med resten av prefabdelen efter nästning. Dvs. problemet blev att ta fram en 
flyttbar fixtur enbart för nästning som tas bort när färdigsvetsningen sker. Denna 
princip är precis den som den tidigare nämnda rörfixturen. Dock så måste den 
framtida fixturen passa in detaljerna snabbare och med korrekt spaltavstånd och 
homogenitet i fogen. Efter i första hand sökningar bland befintliga lösningar hos 
leverantörer av utrustning hittades en lösning som erbjöd allt detta. 

6.4.3 Lösning 
TACK-IT (se figur 6.5) är en patenterad (amerikanskt patent) lösning från det 
kanadensiska företaget A-line Pipe Tools. TACK-IT är en rörfixtur och ett 
bladmått, kombinerat till en enhet, för positionering vid nästning. Se Appendix H 
”TACK-IT Instruction Sheet” för en informativ beskrivning av verktyget och 
arbetssättet. Korrespondens med företaget renderade tyvärr inte i några siffror 
över förbättringspotentialen för denna metod. 
 
 

 
 
Figur 6.5: TACK-IT [A-line Pipe Tools] 

6.4.4 Kravuppfyllnad 
TACK-IT ger homogen och korrekt spaltbredd samtidigt som den snabbt 
positionerar olika sorters detaljer, inte enbart flänsar och reducerare. 
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6.5 Böjar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.6: 90º- respektive 45º-böj 

6.5.1 Villkor 
Utifrån kapitel 6.3.1 skall en fixtur som kan rikta in böjens ena eller båda ändar 
mot anslutande rör skapas. Fixturen skall vara så flexibel så att den kan ta alla 
diametrar som PhEm specificerat (2”-10”). De böjar som avses är av ANSI 
B16.9 rörklass enligt Schedulesystemet. Principen för lösningen bör dock vara 
samma för alla typer av rör. Laddning och plundring skall gå så fort som möjligt. 
Enkelhet är av yttersta vikt för både handhavande, robusthet samt 
konstruktionskostnad. Fixturen ska även hålla tillräckligt avstånd från fogarna. 

6.5.2 Lösningsgång 
För att positionera alla de olika böjarna på samma höjd som anslutande rör fanns 
en tanke om att fixturera även böjarna med någon form av V-anhåll som i fallet 
med de raka rören. På så sätt kan flexibilitet uppnås då en och samma fixtur 
tjänar för fler olika böjdiametrar. Dock så är diametrarna inte det enda som 
skiljer böjarna åt. Förutsättningen för V-anhåll är att centrumlinjens böjradie är 
samma för olika diametrar på böjarna vilket inte är fallet. Förhållandet mellan 
diameter och medelradie är ej heller linjärt. För att åstadkomma en flexibel 
böjfixtur måste böjen orienteras i fixturen på så sätt att dess båda centrumlinjer 
passas in mot rörens respektive centrumlinje. Med andra ord utgör rörens 
centrumlinjers skärningspunkt mittpunkten på böjfixturen. Se figur 6.7. 
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Figur 6.7: 90º- resp. 45º-böj med centrumlinjer 
 
En fast böjfixtur för olika diametrar som stämmer överens med anslutande rörs 
orientering måste orientera böjarna på olika höjd. Pga. av att medelradierna är 
olika så hamnar böjarnas centrum (mitt på röret) olika i förhållande till varandra. 
Tre böjars (med olika diametrar) relativa lägen i en sådan fixtur åskådliggörs i 
figur 6.8 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.8: Rörens relativa position i fixtur, rören ligger i horisontalläge 
 
Utifrån figur 6.8 ovan ses att en fixturlösning liknande den som gäller för raka 
rör blir svår att genomföra. En liknande lösning för detta fall hade förmodligen 
inneburit en komplicerad specialfixtur. Detta eftersom anhållspunkterna mot de 
olika böjarna är mycket svårdefinierade. En sådan specialfixtur går stick i stäv 
med grundtanken kring fixtureringen; generella enkla och kostnadseffektiva 
lösningar. 
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6.5.3 Lösning 
Vid fixturkonstruktion bör man sträva efter att utnyttja detaljens basplan för 
placering i fixturen. Den enda möjligheten som finns kvar för att fixturera böjar 
med centrumlinjen i horisontalplanet är då att utnyttja böjens två sidoplan som 
går utmed böjens längd, alltså inte rörets plana rörändar se figur 6.9 nedan. 
Enklast är att fixturera böjen på ett plant underlag. Fixturen låser alltså detaljen i 
tre frihetsgrader i ett av böjens sidoplan. Nackdelen är att detaljen måste 
orienteras manuellt i planet för att passa in mot rörändarna. Det är med andra ord 
inte en lika bra lösning ur laddningssynpunkt som för raka rör. Ett verktyg för att 
snabba upp inpassningen är att använda en kombinerad rörfixtur och bladmått. 
Detta för att få rätt spaltavstånd i fogen samtidigt som rörändarna passas in 
radiellt mot varandra i ett moment, se kapitel 6.4. 
 
 

 
 
Figur 6.9: Böjens sidoplan 
 
För att passa in röret i höjdled måste också fixturplattan vara justerbar i höjdled. 
Förslagsvis kan den vara justerbar i fasta lägen för snabbare justering. 
Fixturplattan bör vara stor för att åstadkomma en stor stödjande basyta och 
därmed stabil fixturering. Den får dock inte vara så stor att den är i vägen för 
fogarna. Eventuellt kan det komma att behövas två olika storlekar på 
fixturplattorna då momentverkan från rörens ytterändar vid större dimensioner 
inte stagas upp med en liten fixturplatta. När böjen är positionerad kan den 
spännas fast med ett enkelt spänndon för att motverka att den kommer ur läge. 
45º-böjar är hälften så stora som 90º. En fixturplatta för både 45º och 90º hade 
förmodligen lett till en för liten basyta för 90º-böjarna vilket leder till att 45º-
böjarna måste ha en egen fixturplatta. Se figur 6.10 nedan. 
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Figur 6.10: Fixturplattor för 45º- samt 90º-böjar 
 
Böjar som inte har anslutningar på båda ändarna kan komma att behöva 
orienteras i andra vinklar än med böjens sidoplan i horisontalplanet. Vinklarna är 
dock allt som oftast i fasta 45º-intervall räknat från horisontalplanet (rotation runt 
rörets centrumlinje). Då böjen behöver riktas uppåt kan ett snedställt V-anhåll 
snabbt rikta böjen uppåt, se figur 6.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.11: Snedställt V-anhåll för positionering av böjar 
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6.5.4 Kravuppfyllnad 
Fixturplattan tar olika storlekar på böjar. Pga. de varierande storlekarna samt 
förekomsten av både 90º- och 45º böjar gör att det kan komma bli nödvändigt 
med olika storlekar på plattorna. Det gör att den inte är så flexibel som kunde ha 
önskats. Dessutom måste höjden på plattan justeras för olika diametrar. 
Lösningens styrka är dock enkelheten i konstruktionen. 

6.6 T-stycken 
 

 
 
Figur 6.12: T-stycke 

6.6.1 Villkor 
De flesta T-stycken är av icke reducerande typ, dvs. att alla tre anslutningarna har 
samma diameter. Fixturen skall vara så flexibel så att den kan ta alla olika 
storlekar på T-stycken (2”-10”). T-styckena är också här av ANSI B16.9 
rörklass. Laddning och plundring skall gå så fort som möjligt, enkelhet och 
robusthet är av yttersta vikt. Fixturen ska hålla tillräckligt avstånd från fogarna. 

6.6.2 Lösningsgång 
De flesta T-styckena är som sagt icke reducerande. Därmed kan T-stycket 
fixtureras upp med tre stycken likadana V-bockar, se figur 6.13 nedan. 
 
 

 
 
Figur 6.13: T-stycke i tre V-bockar 
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Som ses i figur 6.13 ovan så kan utrymmet vid fogarna bli för litet med denna 
lösning. Dessutom är V-stöden i vägen för varandra. Själva principen med tre V-
stöd hölls dock kvar vid och utvecklades till en fixturpalett. 

6.6.3 Lösning 
Fixturpaletten för T-stycken (se figur 6.14) är mycket enkel i sin lösning. Den är 
i förlängningen fyra V- bockar integrerade till en enhet. De två centrumlinjerna i 
ett T-stycke skär varandra i en punkt mitt inne i T-stycket. Sett ovanifrån på 
fixturpaletten så skär alla olika storlekar varandra i samma punkt, fixturpalettens 
mittpunkt. Fixturpalettens mittpunkt är där de fyra V:na skär varandra mitt i 
paletten. På så sätt kan alla storlekar på T-stycken fixtureras. T-stycket orienteras 
omedelbart rätt genom att bara lägga det i fixturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.14: T-stycke i fixturpaletten 

6.6.4 Kravuppfyllnad 
Fixturpaletten är enkel i sin uppbyggnad. Den är också flexibel i den 
bemärkelsen att den kan fixturera olika storlekar på T-styckena. Dock så är 20 % 
av T-styckena reducerande och har en mindre diameter på sitt avstick. Dessa T–
stycken kräver någon form av speciallösning och kan inte fixtureras utan problem 
i fixturens nuvarande utseende. En utveckling av fixturen eller användning av 
vattenpass kan lösa problemet. 
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6.7 Typfall 
Kapitel 6.3 – 6.6 har fokuserat på de enskilda detaljernas fixturering. Följande 
text är en utvärdering på hur väl typfallen passar in under 
fixtureringslösningarna. 

6.7.1 Hookup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.15: Typfall Hookup i fixtur respektive med TACK-IT 
 
Hookupens längd varierar men är aldrig längre än 600mm [Mikael Stark]. 
Därmed så kan alla hookuper placeras i två i längdled justerbara V-bockar som 
står i ett spår. Nästningen av flänsarna kan snabbt göras med hjälp av det 
kombinerade verktyget (se figur 6.15 ovan). Därefter kan hookupen direkt 
färdigsvetsas i samma fixtur. 
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6.7.2 Anslutningsrör 
 

 
 

 
 
Figur 6.16: Typfall Komponent-rör-komponent-rör-komponent i fixtur 
 
Rörstråken har alla unika utseenden. Försök med att hitta gemensamma drag 
mellan stråken gjordes för att underlätta fixtureringsproblemet. Detta kan ses som 
en sorts produktmodulariserng utan att produkten ändras. Två rör med en 
komponent emellan kan alltid fixtureras i horisontalplanet. Vinkeln mellan rören 
är uteslutande 0º, 45º och 90º. Som tidigare nämnts kan komponenten emellan 
rören snabbt och enkelt fixtureras på olika sätt med fixturpaletter. 
Komponenterna i ytterändarna på typfallet kan också snabbt fixtureras på olika 
sätt med fixturpaletter och andra verktyg. På så sätt kan alltid fyra stycken 
svetsfogar orienteras i vertikalplanet per fixturering. Efter nästning tjänar 
fixturen också som färdigsvetsfixtur. 
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6.7.3 Rörstråk 
 

 
 
Figur 6.17: Typfall rörstråk 
 
T-stycket kan, som visas i kapitel 6.6, mycket snabbt och enkelt fixtureras med 
hjälp av fixturpaletten. Anslutande rör riktar in sig i V-bockar med spår mot T-
stycket. Anslutande rör behöver således endast justeras för spaltbredd då T-
stycket är perfekt orienterat direkt. Homogeniteten i spaltbredden är också 
garanterad direkt vid laddning tack vare konceptets utformning. Ytterligare 
anslutningar i typfallets ytterändar kan fixtureras på samma sätt som tidigare 
nämnts. På så sätt kan ända upp till sex svetsfogar orienteras i vertikalplanet i en 
och samma fixturering. 
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6.8 Fixturkonceptet 
 

 
 
Figur 6.18: Fixturkonceptet 
 
Fixturkonceptet är baserat på det faktum att det ska rymmas i en 40 fots 
sjöcontainer. Kravet att klara tolv meter rörlängd innebär att V-bockarna måste 
vara placerade utmed containerns långsida. Som tidigare nämnts så måste V-
bockarna vara justerbara i längdled vilket gör att en lösning med ett längsgående 
spår utmed hela långsidan för justering av V-bockarna är en lösning. Avstick från 
det längsgående huvudspåret sker efter fasta vinklar varvid spår för V-bockar 
positioneras i 45º, 90º och 135º från huvudspåret, se figur 6.18 ovan. Liknande 
tankegångar för fixturering visade sig vid eftersökningar på Internet redan finnas. 
I det fallet gäller fixturering en fixtur för att underlätta rörmokares arbete, se 
Appendix G. Tanken är att fixturering ska utgå från en mittpunkt där en 
komponent fixtureras på en fixturpalett. Mittpunkten är en tänkt punkt där spåren 
”korsar” varandra. På så sätt kan fixturpaletten alltid fästas i samma läge i 
förhållande till anslutande spår. I vissa fall kan fixturpaletten behöva vridas, till 
exempel vid fixturering av 45º-böjar. Att fästa in stödet med en 
”åttakantsinfästning” tillåter vridning av stödet i fasta 45º-vinklar, se figur 6.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.19: Åttakantsinfästning för vridning av V-bockar och fixturpaletter 
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Fixturpaletter kan även användas på andra ställen längs spåren än i mittpunkten. 
För att motverka att fixerade rör hamnar ur läge pga. stötar eller momentverkan 
vid montering av orbitalsvetsutrustning kan dessa behöva spännas fast i V-
bocken. Detta kan enkelt göras med en kedjeliknande anordning, se figur 6.20 
nedan. 
 
 

 
 
Figur 6.20: Fastspänning med kedja [Sumner] 
 
För att fixturkonceptet ska kunna handha prefabdelar med olika diametrar, dvs. 
prefabdelen innehåller någon reducerande komponent, så måste V-bockarna vara 
justerbara i höjdled. Eftersom rören har ett antal fasta diametrar kan V-bockarna 
ha lika många fasta lägen för snabb inställning till rätt höjd. För att underlätta 
rotation och förflyttning av tunga rör i längdled kan V-anhållen förses med så 
kallade ”ball transfers”, se figur 6.21 nedan. 
 
 

 
 
Figur 6.21: V-bock med ball transfer [Toolfetch] 
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Fixturkonceptet är framtaget för att underlätta fixturering samt att tjäna som både 
näst- och färdigsvetsfixtur. På så sätt kan tiden för svetsarbetet och därmed 
svetskostnaden sänkas. Som nämnts tidigare så är PhEms verksamhet 
projektbaserad vilket kan leda till att en stor mängd svetsarbete behöver utföras 
samtidigt. Svetscellen har till skillnad från manuellt arbete en övre 
kapacitetsgräns. I det manuella fallet hyrs extra svetsare in vid behov. Därför var 
det ett önskemål från PhEm att kapaciteten i cellen ska vara så hög som möjligt. 
Önskemålet från PhEm var att det ska finnas möjlighet till dubbelt arbete i cellen 
i form av två stationer. Detta kan realiseras med att tillföra fler spår i fasta 
vinklar utmed det längsgående huvudspåret. Utifrån fakta från 
statistikinsamlingen är detta inget problem då de flesta rören är under en meter 
och det finns därmed gott om plats för åtminstone två stationer i cellen, se figur 
6.22 nedan. 
 
 

 
 
Figur 6.22: Princip för flera stationer i cellen 

6.9 Orbitalsvetsning 
Valet av orbitalsvetsning som svetsmetod för cellen ställer ett specifikt krav på 
fixtureringen. Orbitalsvetsutrustningen måste fästas på rakt rör och kan därmed 
inte fästas på några komponenter. Detta innebär att komponent-komponent-
svetsar inte kan svetsas med orbitalsvetsning. Erforderlig längd på rakröret beror 
på orbitalsvetsutrustningens bredd i rörets längdriktning. Vanligtvis är bredden 
cirka 100 mm men även specialhuvuden med cirka 30 mm bredd finns. Därtill 
kommer också bredden för anhåll i fixturen. I trånga fall kan dock detaljerna 
först nästas, därefter avlägsnas en eller flera V-bockar eller fixturpaletter för att 
ge plats för utrustningen. Nästningarna är så pass kraftiga att resterande 
fixturelement ofta klarar av att staga upp hela prefabdelen. 
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Figur 6.23: Orbitalsvets på rakt rör 

6.10 Robotsvetsning 
Till skillnad från orbitalsvetsning så kräver inte robotsvetsning rakrör intill fogen 
då roboten överhuvudtaget inte kommer i kontakt med rörstråket. Därför kommer 
robotapplikationen att klara av vissa komponent-komponent-svetsar som 
orbitalkonceptet inte klarar, se figur 6.24 nedan. 
 
 

 
 
Figur 6.24: Exempel på fixturering av komponent-komponentsvets 
 
Däremot så kräver roboten stor rörelserymd och behöver arbeta i alla sin axlar 
inklusive taktraversen för att hålla trådmatningen i konsekvent vinkel mot fogen 
under svetsningen. Detta kan medföra att roboten ändå inte klarar av vissa svetsar 
som orbitalkonceptet gör. 
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6.11 Materialhantering i svetscellen 
Arbetet med fixturen innefattar laddning och plundring. Rören och rördelarna 
hämtas på ett rörlager och de färdigsvetsade prefabdelarna levereras antingen 
direkt till modulen eller läggs i ett färdiglager. Eftersom konceptet ska kunna 
handha rörlängder upp till tolv meter bör rören matas ut från containern den 
kortaste vägen vilken är från långsidan. Det innebär att ena långsidan måste vara 
öppningsbar. Vikten för långa rör och rörstråk är så pass stora att utmatning 
måste ske med hjälp av någon sorts lyfthjälpmedel, till exempel en travers i taket 
i cellen (se uträkning i Appendix I). Även mindre prefabdelar kan behöva 
hanteras med lyfthjälpmedel. 
 
Ett mål med svetscellen är att den ska kunna placeras nära produktionsplatsen. 
Lika viktig är närheten till rörlagret. Närhet mellan lager, cell och 
produktionsplats eliminerar ej värdeskapande hanteringstid. Närheten mellan cell 
och rörlager är också av avgörande betydelse för att få en jämn beläggning i 
cellen. En möjlighet är att använda en traversarm som både kan nå in i cellen och 
rörlagret. 
 
En utopisk bild av arbetet är att cellen endast ska producera de prefabdelar som 
verkligen ska användas direkt. Dvs. tiden mellan att prefabdelen är färdig till 
dess den är insvetsad i modul ska vara minsta möjliga för att nå minimal 
lagerhållningskostnad. Detta problem ligger dock utanför svetscellens ram att 
kunna påverka utan är ett rent planerings- och beredningsarbete. Något utförligt 
sådant arbete behöver inte utföras med dagens arbetsmetoder men är av yttersta 
vikt för att ett nytt arbetssätt ska kunna fungera. 
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7 Analys av förbättringspotential 
Detta kapitel är tänkt att kombinera relevanta resultat från examensarbetet och 
presentera en analys av hur dagens manuella svetsarbete kan förbättras. 
Förbättringarna täcker över ett antal ämnesområden. Slutmålet med kapitlet är 
att presentera vilken förbättring införandet av koncepten kring orbitalsvetsning 
fixturering kan innebära i produktionen för PhEm. 

7.1 Optimeringspotential för svetsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.1: Förbättringar steg för steg ur kostnadseffektivitets synpunkt, ursprungliga 
överst 
 
Stapeln ”Total arbetskostnad” i figur 7.1 beskriver svetsarbetet i dagsläget. Ett 
mål för svetscellen är att den skall klara 80% av alla svetsar. Olika källor 
(däribland svetsfirmor) har angivit siffror mellan 50% och 70% för andelen 
prefabsvetsning idag. Dessa siffror kan med säkerhet höjas med hjälp av ett bra 
ritningsunderlag [Mikael Kroon]. Därför antas att svetscellen kommer att klara 
kraven. 

7.1.1 Förbättring 1, Dubbelsvets 
Antalet svetsar komponent mot komponent (se Appendix B för 
uträkningsprincip) är i US1111 7%. Betalningsrutinerna leder till att dessa 
svetsar faktureras trots att de aldrig utförs. Med korrekt underlag för antal svets 
kan totalkostnaden sänkas med 7%. Förbättringen täcker all svetsning av 
kolstålsrör. Se figur 7.1. 
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7.1.2 Förbättring 2, Kontroll över svetsarbetet 
En tidsstudie har utförts på svetsning av en 3” fog i prefabverkstad inklusive alla 
enligt tidslistor ingående moment (se Appendix A). Arbetet utfördes på 37,5 
minuter. Detta ska jämföras med det tabellerade värdet 1,5 timmar från 
Byggnadsfackets tidslista som används vid betalning [Tidslista 
industrirörmontage 1997]. Svetsfirmorna kan använda specifika tidslistor som 
gäller enbart för svetsfirman i fråga. Dessa listor skiljer sig dock i all väsentlighet 
inte mycket från Byggnadsfackets tidslista. Den stora skillnaden beror på att 
svetsningen i tabell avser arbete på site. Arbetet i prefabverkstad är som synes 
snabbare. Korrigeras tidslistorna eller att betalning sker efter verklig nerlagd tid 
kan tiden för arbete i prefabverkstad minskas till 42 % av det ursprungliga. 
Arbetet i modul har inte studerats. En studie av det arbetet bör också utföras. Se 
figur 7.1. 

7.1.3 Förbättring 3, Fixturering och materialhantering 
Inskaffas en mobil prefabverkstad med lösningar föreslagna i examensarbetet kan 
tiden för arbetet i verkstad uppskattningsvis minskas till 73.3% av ursprunget 
bara genom effektiviserad materialhantering och fixturering. Här har 
förbättringarna utgått ifrån från tidsstudien, (se Appendix D) samt kapitel 6 
Fixturutformning. Se figur 7.1. 

7.1.4 Förbättring 4, Orbitalsvetsning i svetscellen 
Orbitalsvetsning är den automationsmetod som visat störst potential i 
examensarbetet. Orbitalsvetsning optimerar arbetet i prefabverkstad genom att 
hanteringstiden från det att själva svetsningen påbörjas till dess den avslutas 
totalt elimineras. 
 
Orbitalsvetsutrustningen måste fästas på ett rakt rör. Det innebär att den enbart 
kan svetsa fogar med ett anslutande rakrör som är längre än ett visst antal 
centimetrar. Dessa svetsar utgör 23 % av alla fogar som alltså även i 
fortsättningen måste svetsas manuellt i prefabverkstad. Uträkningen bygger på att 
utrustningen mäter 7cm i bredd och att den därmed behöver 7 cm rakt rör att 
fästas på. Därför kan inte komponent mot komponent eller komponent mot rör 
som är kortare än 7 cm svetsas. Dock så drar dessa svetsar ändå nytta av de 
optimeringar som förbättring 1,2 och 3 innebär. 
 
Tiden för fog med orbitalsvets jämfört med manuell prefabsvetsning (inklusive 
förbättring 1, 2 och 3) kommer att ta 89 % (se Appendix E) av tiden vilket 
innebär att tiden för allt arbete i prefabverkstad kommer att minskas till 92%. 
Räknas även arbetet i modul in så kortas totala arbetet till 95% av den totala 
tiden. Se figur 7.1. 
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7.1.5 Kostnad per svets 
Det genomsnittliga priset för en buttweldfog har räknats fram till 777 kr/st. Enligt 
beräkningar så kan alltså detta pris reduceras till i fallande ordning efter gjorda 
förbättringar, se appendix F, US111: 
 
Startvärde:   777 kr 
Dubbelsvets:   727 kr 
Korrekt tidslista prefab:   387 kr 
Förbättrat kringarbete:   322 kr 
Orbitalsvetsning:   308 kr 

7.2 Diskussion 
Antagandena bygger på att beläggningen på svetscellen är så pass jämn att en 
eller två personer kan arbeta i cellen utan att arbetstakten blir lidande. Optimalt 
arbetar en person eftersom det förmodligen kommer att finnas endast en 
orbitalsvetsutrustning. Om kapaciteten för cellen är för låg kommer manuell 
svetsning krävas av extra personal. Ett sätt att öka cellens kapacitet är att utöka 
den till två stationer, dvs. två operatörer och eventuellt även två 
orbitalsvetsutrustningar. Tidsvinsten vid inskaffande av ny svetscell är svår att 
mäta i nuvarande skede. Den kan dock odiskutabelt förbättras. 
 
Orbitalsvetsning är mer effektivt på större diametrar, eftersom svetstiden där 
utgör en större andel av totala svetsarbetet. Resultat av svetsprov visar att 
orbitalsvetsning på kolstålsrör sänker tiden med 66 % av tiden jämfört med 
manuell svetsning [Eilert Andersson]. I svetscellen kan arbetet effektiviseras 
ytterligare genom att operatören kan arbeta med andra uppgifter under delar av 
den tid som maskinerna (fogberedningsmaskin och orbitalsvets) arbetar. Detta 
har inte analyserats i examensarbetet, men är ett intressant studieområde för att 
uppnå maximal effektivitet i svetscellen. Ytterligare ett intressant område för 
vidare studier är hur arbetet skall gå till när flera operatörer arbetar för att öka 
produktionstakten. Orbitalutrustningen kan då bli en trång resurs och bör framför 
allt användas till större dimensioner, där den är som effektivast. 
 
Arbetet kommer att behöva vara mycket väl planerat eftersom svetscellen har en 
begränsad kapacitet. I dagsläget kan extra svetsare kallas in utan problem, men i 
cellen finns en begränsning i antalet operatörer. PhEm planerar att optimera 
produktionen av moduler så att varje modul är i olika steg i produktionskedjan 
(modulvis produktion), istället för att tillverka alla samtidigt. Genomförs dessa 
planer på ett lyckat sätt kan det leda till en jämn beläggning i svetscellen. 
 
Eftersom antalet svets och svetstiden är direkt kopplat till kostnaden för 
svetsarbete så kan validiteten i ovanstående figur 7.1 anses vara ok. Därför går 
det att jämföra svetstid från tabellvärdet med den faktiska svetstiden som betalas 
för i den föreslagna förbättringen De antagande som gjorts är att en operatör bara 
kostar pengar i lön så länge denne arbetar. Eftersom svetscellen inte alltid har 
garanterad beläggning bör operatören ha uppgifter att arbeta med när inget 
svetsarbete finns så att han inte enbart betingar en kostnad. 
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Dubbelsvetsar antas vara jämt utspridda mellan modul och prefab. Andelen 
dubbelsvets antas även vara konstant över alla projekt (eftersom US1111 är ett 
typiskt projekt). Detta kan lätt kontrolleras genom att underlaget från PDMS 
utökas med US1176 som också finns i PDMS. De kommande projekten som 
utförs i PDMS bör också adderas till underlaget. I dagsläget finns endast US1111 
och US1176 i PDMS. 
 
Då endast 3”-skarv har studerats bör frågan ställas hur väl antagandet om 
minskning till 42 % av tiden vid prefabricering stämmer för större diametrar. 
Resultat från svetsprov visar dock att samma förhållande gäller även för 4”-
skarv. Antalet varv som svetsas runt fogen ökar med stigande godstjocklek. 
Därtill skall också nämnas att den tabellerade tiden för själva svetsningen 
(exklusive förberedande arbete) ökar exponentiellt med stigande diameter. Därför 
bör antagandet om 42 % vara rimligt. Exakta siffror är dock inte det viktigaste i 
detta sammanhang då det redan har påvisats stora differenser mellan den 
tabellerade och den verkliga tiden. 
 
Fixturerna är utformade för att vara enkla att arbeta med och reducerar tiden för 
arbete med nästning och svetsning. Vid studiebesök var fogberedningsarbetet 
ineffektivt och kan definitivt förbättras med en maskin. Detta har också 
bekräftats av svetsprov. 
 
Det är inte bara tidsaspekten som hamnar i fokus vid detta förändringsprojekt. 
Kvalitetsaspekten är minst lika viktig. Orbitalsvetsning ger mycket hög kvalitet 
och andelen svetsar med underkänt betyg är i det närmaste obefintlig. En kund 
till SA Svetsteknik har efter införande av orbitalsvetsning inte haft ett enda 
kvalitetsfel [Eilert Andersson]. 
 
För att öka andelen svetsbara fogar med orbitalsvetsning kan alla raka rör under 
70 mm (eller den bredd utrustningen kräver) förlängas om utrymme ges. 
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8 Resultat 
Här presenteras viktiga resultat i examensarbetet. De resultat som är direkt 
knutna till uppfyllnad av syfte och mål för projektet är givetvis viktigast, men 
även andra resultat presenteras, eftersom dessa har haft betydelse för 
examensarbetet. 
 
En studie av svetsobjekten genomfördes, viktiga resultat från studien var: 
 

• Buttweldfogar är färre till antalet än socketweldfogar, men upptar nästan 
70 % av produktionstiden.  

• De vanligaste komponenterna som ingår i buttweldfogar är T-stycken, 
böjar, flänsar och reducerare. Dessa utgör ca 95 % av alla komponenter 

• Buttweldfogar används nästan enbart på grövre dimensioner. 95% av tiden 
för buttweldfogar går åt till dimensioner mellan 3”-10”.  

• Komponentändar svetsas i 93 % av fallen ihop med ett rakt rör. 
• Över 70 % av alla raka rör som används är under en meter långa 

 
Utifrån resultaten i studien av svetsobjekt genererades tre stycken typfall som 
skall representera svetsobjekt i svetscellen. Typfallen är: 
 
Hookup 
Ett rör med en fläns på varje ände. Hookuper används till att koppla samman rör i 
modulskarvar. 
 
Rörstråk 
Rörstråken är långa grova rör med förekomst av avstick. Typfallet är ett T-stycke 
med långa rör på vardera ände. Avsticket räknas inte med i typfallet. Flänsar och 
reducerare kan sitta på rakrören. 
 
Anslutningsrör 
Detta typfall representerar avstick från rörstråk. Ofta är det en lång kedja av 
typen rakrör – böj – rakrör – böj. Ofta håller sig avsticket inom en modul, annars 
sitter en fläns i slutet av kedjan. 
 
Typfallen användes i viss utsträckning både i arbetet med framtagning av 
svetskoncept och fixturkoncept. Fem stycken koncept för svetscellens utformning 
togs fram, de var: 
 

• Robotsvetsning med fast fixturering 
• Robotsvetsning med lägesställare 
• Svetsarm i travers med lägesställare 
• Robotsvetsning med tiltfixtur 
• Orbitalsvetsning med fast fixturering 

 
Koncepten finns beskrivna i kapitel 5.7. Koncepten utvärderades gentemot 
varandra. Konceptet med orbitalsvetsning har definitivt störst potential. Målet att 
presentera minst 3 koncept för svetsmetod i cellen är därmed uppfyllt. PhEms 
specifikationer för svetscellens funktioner bedöms också som uppfyllda. 
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Förslag på hur fixtureringen i orbitalsvetscellen kan se ut är modellerat med 
CAD-program. Förslaget presenteras utförligt i Kapitel 6. Fixtureringen är 
baserad på ett flexibelt system baserat på fixturering med V-bockar. Typfallen 
för svetsobjekt användes i modelleringen. De visar att fixtureringsförslaget 
uppfyller kraven. Beräkning över svetsobjekten (Appendix I) visar även att 
någon form av lyfthjälp behövs i svetscellen. Lyfthjälpmedel finns inte illustrerat 
i någon modell. En FMEA (Failure Mode Effects Analysis) har utförts för att på 
ett tidigt stadium identifiera risker för den mobila svetscellen. FMEA:n är 
bifogad i Appendix K. 
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9 Slutsatser & rekommendationer 
Här presenteras slutsatser om vilka produktionsförbättringar som är möjliga 
samt rekommendationer för tillvägagångssätt för införande av dessa. 
 
För förbättringar i produktionen vid svetsning av kolstålsrör har fyra stycken 
förbättringsförslag tagits fram. Den logiska ordningen på dessa är baserad på hur 
kostnadseffektivt varje förslag är samt hur lätt det är att genomföra förslaget. 
Förslagen är följande: 
 

1. Beräkna exakt antal svetsar som utförs istället för enligt en förenklad 
modell då den vidhäftar ett stort fel. Beräkningar visar att 7 % av 
svetsfogarna egentligen inte existerar. 

2. Använd separata tidslistor för beräkning av tidsåtgång av svetsarbete i 
verkstad och på plats ute på fältet. Idag används samma tidslista i bägge 
fallen Tidsåtgången för arbete i verkstad är enligt beräkning 42% av tiden 
enligt tidslista. 

3. Förbättra kapning och fogberedning genom att använda maskiner för 
ändamålet. Använd föreslagna riktlinjer för en förbättrad fixturering. 
Statistikinsamling över rörlängder och rördelar visar att föreslagen fixtur 
fungerar för ändamålet. På så sätt kan tiden för kapning, fogberedning och 
fixturering i verkstad halveras. 

4. Inför orbitalsvetsning vid svetsarbete i en mobil svetsverkstad. På så sätt 
kan effektiviteten i svetsarbetet ytterligare höjas samtidigt som den mobila 
svetsverkstaden kan placeras nära produktionen. Svetsverkstaden kan 
också snabbt flyttas till önskat produktionsställe. 

 
För att arbetet med den mobila svetsverkstaden ska fungera måste arbetet i den 
planeras noggrant för att få en jämn beläggning. Modulvis produktion (producera 
modulerna en och en) är ett sätt att få en jämn beläggning. 
 
För att kunna svetsa en större andel av svetsarna i verkstad med orbitalteknik bör 
konstruktörerna göras medvetna om att de måste konstruera för produktion. Det 
innebär att rörlängder kortare än orbitalsvetsutrustningens bredd konstrueras bort. 
Detta leder inte till en ökad kostnad. 
 
Andelen prefabricerade svetsar kan ökas med bra ritningsunderlag. Därför bör 
konstruktionsarbete utföras i ett CAD-verktyg som kan ge ett sådant underlag. 
Eventuellt kan beslut om vilka delar som skall prefabriceras tas redan på 
ritningsstadiet (virtuell beredning). 
 
Effektiviteten i cellen kan höjas ytterligare då orbitalsvetsning tillåter arbete på 
samma rörstråk i cellen samtidigt svetsning sker. Svetsning med robot hade krävt 
två stationer för parallellt arbete. Även med automatiserad kapning och 
fogberedning tillåts parallellt arbete i cellen. Arbete med att effektivisera det 
parallella arbetet bör utföras. 
 
Dagens svetsning är ett moment 22. Att låta underentreprenörer utföra jobben 
garanterar att ingen produktionspersonal går sysslolös vid låg beläggning i 
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produktionen. Däremot så förloras kontrollen över vad som utförs (och vad som 
inte utförs). Produktivitetsförbättringar måste komma företaget till gagn. Detta 
kan utföras på två sätt. Det ena är att svetsningen utförs av företaget själva vilket 
garanterar kontroll men inte full sysselsättning av personalen vid låg beläggning. 
Det andra är att arbetet utförs av en underentreprenör. Dock så riskeras att 
vinsten äts upp av underentreprenören. Väljs det senare måste det införas kontroll 
av arbetet. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras alternativa lösningar för framtida studier som ej 
diskuterats i examensarbetet. 
 
Under examensarbetets gång har det framkommit andra möjligheter till 
sammanfogning av rör än svetsning. En intressant möjlighet som bör undersökas 
är en metod där rörfogar tätas och kläms ihop med en specialklämma, en så 
kallad rillkoppling. Montagetiden för detta är avsevärt lägre än för svetsning. 
Detta har dock inte beaktats i examensarbetet då många amerikanska kunder 
kräver svetsade rör. 
 
En annan sammanfogningsmetod som redan praktiserats på offshore-sidan är 
med plaströr och lim. Denna metod är på stark frammarsch och dess möjligheter 
bör beaktas. 
 
En annan idé om att sänka kostnaden för svetsarbetet är att få kunderna att 
acceptera tunnare rörklasser. Den svenska standarden kräver avsevärt tunnare 
godstjocklek än den amerikanska för motsvarande applikation. Den amerikanska 
standarden har dock blivit den mest använda i världen och är således djupt rotad. 
En gängse uppfattning om den amerikanska standarden är att den är föråldrad och 
inte har hängt med i dagens materialutveckling med högre hållfasthet. 
 
Oavsett vilken förbättringsmetod som väljs för svetsarbetet så måste kunderna 
fås att inse vinsten med metoden samt att det inte påverkar kvaliteten i negativ 
riktning. 
 
Orbitalsvetsning är ett enkelt medel för att införa alla stegen i förbättringsstegen 
för svetsarbetet. Det är dock inte nödvändigt att använda sig av orbitalsvetsning 
för att införa dessa. Ur den synvinkeln kan orbitalsvetsning ses som ett medel för 
kontroll av svetsarbetet snarare än en som en revolutionerande 
produktivitetsförbättring i sig. Orbitalsvetsning som vald automationsmetod i 
Factory-in-a-Box Demonstrator 2 ger naturligt en lägre automationsgrad än 
robotsvetsning i samma applikation. Examensarbetarna anser att orbitalsvetsning 
ändå är mest effektivt då robotsvetsning i detta fall går emot robotiseringens 
grundregel som säger ”höga serier av likartade produkter”. Hos PhEm är idag 
alla prefabdelar så gott som unika. 
 
De begränsningar som orbitalsvetsning innebär pga. att utrustningen måste fästas 
på rakt rör bör kunna kompenseras genom att välja en orbitalutrustning som 
mäter litet i bredd samt att även konstruera rören med en minsta längd. Detta är 
dock en mycket sen slutsats i exjobbet som därför inte tagits full hänsyn till. 
Detta talar naturligtvis emot orbitalsvetsning. Sent inkomna resultat från ett 
svetsprov för robotsvetsning med fast fixturering visade på ett undermåligt 
resultat. Detta bekräftar tidigare misstankar om svårigheter med svetsresultatet 
för robotkonceptet. 
 
Sett från generalitet och affärskoncept så har fixturkonceptet med 
orbitalsvetsning i en mobil verkstad stor potential. Detta eftersom samma 
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problembild förmodligen kan finnas i andra företag. Dessutom så använder sig 
hela rörbranschen av liknande tidslistor vilket gör att förbättringspotentialen 
sannolikt är hög. Lyckligtvis så är hopsvetsade rör både en unik men samtidigt en 
extremt standardiserad detalj. Detta gör att både fixtureringen och svetsmetoden 
med största sannolikhet fungerar för andra rörapplikationer. 
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Ordlista 
” (Inch) 
Tum, 1” = 25,4 mm 
’ (Foot) 
Fot, 1’ = 304,8 mm, exempelvis 40’ = 12,19 m 
5G 
ASME-norm för rörsvetsning, röret fixerat horisontalt, elektroden färdas runt 
röret. 
ANSI 
(American National Standards Institute) Ger ut den amerikanska 
dimensionsstandarden som även innehåller ”Schedulesystemet” för rör. 
ASME 
(American Society of Mechanical Engineers) Ger ut normer för svetsning i 
tryckkärlsstål. 
ASTM 
(American Society for Testing Materials) Ger ut amerikansk standard för 
materialkrav och tillverkningsbestämmelser. 
Buttweld 
Svetsfog, rörände mot rörände. 
Bladmått 
Metallblad med fast tjocklek för mätning av avstånd mellan rör i en fog. 
Demonstrator 
Mobil konceptuell tillverkningsenhet med containermått. Fem företag i Factory-
in-a-Box utvecklar var sin demonstrator för olika applikationer. 
Factory-in-a-Box 
Treårigt forskningsprojekt finansierat av ProViking och svenska företag. 
Komponent 
Alla rördelar som inte är raka rör, exempelvis böjar och flänsar. Motsvaras i 
engelskan av fitting. Rör är bara rör, inget annat. 
Modul 
Unikt byggblock med specificerade yttermått. Byggblocken monteras ihop till en 
färdig läkemedelsfabrik/bostadsenhet. 
Nästa 
Fästa ihop olika delar med små punktvisa svetsar till en enhet. Görs för att 
förenkla fixturering samt för att delarna inte ska dra sig i förhållande till varandra 
under svetsning. Kallas även häftsvetsning. 
Offshore 
Verksamhet med inriktning mot oljeplattformar ute till havs. Emtunga-delen i 
Pharmadule-Emtunga sysslar med offshore. 
PDMS 
CAD/PDM-system som används på Pharmadule-Emtunga AB. 
PhEm 
Pharmadule Emtunga AB 
Prefaba/Prefabricera 
Förtillverka på annan plats än i modul, till exempel i verkstad då möjlighet till 
effektivare tillverkning finns. 
Prefabdel 
Rördelar prefabade till större enhet. 



Ordlista                                         Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik 

Rörsvetsning i konceptet Factory-in-a-Box 
96 

Prefabverkstad 
Verkstad där prefabricering sker. 
Processenhet 
Läkemedelsutrustning av något slag som kräver anslutande VVS-rör. 
ProViking 
Stiftelse som delfinansierat projektet Factory-in-a-Box. 
Rördel 
Komponent 
Schedule 
Amerikanskt system för godstjocklek. Ger samma godstjocklek i rör som i 
komponenter. Avviker så gott som totalt från svensk standard. 
Socketweld 
Svetsfog. Komponenter med hon- eller hankoppling för rör ger socketweldfogar. 
Röret sticks ofta in i komponenten, detta ger en enkel svetsfog. 
Svetscell 
Avgränsad yta med produktionsutrustning för svetsning. I detta fall är den 
avgränsade ytan tillika containerns/demonstratorns golvyta. 
VVS 
Värme Vatten Sanitet. Begrepp för området vattenledningsrör. 
Site 
Byggplats för hopsättning av flera moduler till större enhet. 
Utility Piping 
Disciplin inom Pharmadule-Emtunga som sysslar med konstruktionsarbete av 
VVS-rörens sträckning i ett projekt. 
US1111 
Läkemedelsprojekt till USA som har stått modell för statistik över rör och 
rördelar. 
V-fog 
Fasning av buttweldfog i vinkel. Båda rören fasas. 
V-bock 
V-format stöd för fixturering av rör. 
Underuppsvetsning 
Svetsning av rörfogen nerifrån och uppåt. 
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Appendix A 

A:1 

Appendix 

Tidsstudien 
Tidstudien genomfördes på Pharmadule Emtunga AB i Emtunga. Arbetet 
utfördes av en underentreprenör åt PhEm. Arbetet bestod i TIG-svetsning av 3” 
kolstålsrör godstjocklek Schedule 40. Detta motsvaras av 88,9 x 5,5 mm. Arbetet 
utfördes i prefabverkstad på två stycken 3”-svetsar, rakrör mot böj. Medelvärdet 
av tiden för de två skarvarna inklusive delmomenten har använts för vidare 
beräkningar. Som referens har Byggnadsfackets tidslista [Tidslista 
industrirörmontage 1997] använts. 
 
Arbetsmomenten för en svetsskarv var i kronologisk ordning: Måttagning, 
kapning, fogberedning, uppriktning, häftsvetsning, färdigsvetsning. Fyllning med 
rotskyddsgas utförs inte i dagsläget, dock så ingår det momentet i fackets 
tidslista. Färdigsvetsning innehåller en rotsträng plus en fyllnadssträng. Tider för 
dessa moment visas nedan: 
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Figur A.1: Tidstudien i diagramform 
Enligt denna tidsstudie så tar alltså en 3”-svets i prefabverkstad 42% av tiden 
jämfört med fackets tidslista. 
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Beräkning av antal svetsfogar 
Beräkning av antal svetsar i ett projekt med utgångspunkt från rördelarna. 
 
Eftersom en svetsskarv är utrymmet mellan två rördelar så baseras totala antalet 
svetsskarvar utifrån antalet rördelar som ingår i ett projekt. Raka rör mäts i meter 
och inte i antal vilket gör att antalet svetsskarvar inte kan beräknas utifrån de 
raka rörlängderna. Istället beräknas det efter antalet anslutningar per komponent 
(dit raka rör inte hör) gånger antalet komponenter. Detta jämställs sedan med 
antalet svetsskarvar. En fläns har en anslutning och därmed en svets. Ett T-stycke 
har tre anslutningar och därmed tre svets, en böj har två svets osv. Detta 
antagande är korrekt så länge alla anslutande delar till komponenterna är ett rakt 
rör. Detta eftersom det inte räknas några svetsskarvar på de raka rören. Dock om 
två komponenter ansluter mot varandra så fås en svetsskarv mellan dessa 
komponenter. Antalet komponentanslutningar i den svetskarven är dock två 
vilket gör att antalet verkliga svetsskarvar sjunker med ett, gentemot det 
beräknade värdet, för varje komponent-mot-komponentanslutning. Nedan följer 
en illustration i figur B.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur B.1: Beräkning av antal svetsfogar 
 
Båda bilderna innehåller 3 böjar och har därmed 6 svetsskarvar enligt 
beräkningssättet. Den högra har dock endast 5 vid kontroll. 
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Beräkning av svetstid i prefabverkstad 
Utifrån tabellerad tid har antagandet gjorts att 80% av svetsarna kan göras i 
prefabverkstad. Efter borträkning av dubbelsvets som enligt statistik är 7 % 
återstår 74,4 % av tabellerad tid i prefabverkstad. Med antagandet om att 
prefabsvetsning tar 42% av tiden blir tiden i prefabverkstad 31,2 %. 
 
Borträkning av dubbelsvets: 
0,8 x 0,93 = 74,4 % 
 
Verklig tid i prefabverkstad: 
0,42 x 0,744 = 31,24 % 
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Beräkningar fixturering och materialhantering 
Beräkningarna behandlar vinsten med förbättrad fixturering och 
materialhantering med utgångspunkt från tiderna i tidsstudien. I tidsstudien tog 
arbetet med kapning/fogberedning samt uppriktning/häftsvetsning 10 + 10 
minuter för rör 3” Schedule 40. 
 
Kapning/fogberedning 
En grov uppskattning gör gällande att tiden för kapning och fogberedning kan 
halveras. Det innebär att tiden för kapning/fogberedning kan bli 5 min för 3” Sch 
40. 
 
Fixturering/materialhantering 
Vinsten med den i examensarbete förbättrade fixtureringen har inte testats i 
verkligheten. Ett försiktigt antagande gör gällande att tiden för fixturering kan 
halveras. Det betyder att tiden för fixturering blir 5 min i detta fall. 
 
Beräkning av procentuell vinst 
Tid för svetsning i prefabverkstad: 37,5 min. 
 
Tid för kapning/fogberedning och uppriktning/häftsvetsning: 10 + 10 = 20 min. 
Ny tid: 5 + 5 = 10 min. 
 
Ny tid för svetsning: 37,5 – 10 = 27,5 min. 
 
Procentuell andel tid av tidigare: 27,5/37,5 = 73,3 %. 
 
Andel av tabellerad tid som påverkas: 31,2 % 
Denna tid kortas ned till: 0.3124 x 0.7333 = 22,9 % 
 
Svetsprov 
I samarbete med SA svetsteknik har PhEm utfört svetsprov på 4” Schedule 40 
kolstålsrör i verkstad. Tiden för kapning, fogberedning uppriktning och häftning 
var då 5-7 minuter [Eilert Andersson]. Detta innebär att antagandet om 
tidsvinsten (73,3 % av tidigare) med förbättrad materialhantering och fixturering 
inte är orealistisk. 
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Beräkningar för orbitalsvetsning 
Beräkningarna utgår ifrån tidsstudien (3” Sch 40) med hänsyn tagen till 
förbättringar i fogberedning och fixturering mm. 
 
Beräkning av procentuell vinst 
Total tid för svetsning i prefabverkstad: 27,5 min varav 7,5 min är svetstid. Av 
dessa 7,5 min är 4,5 min ren svetstid när svetslågan är tänd, resterande tid 3 min 
är hanteringstid för att vända på svetsobjektet, byta ställning eller vila. 
Orbitalsvetsning eliminerar tiden för hantering och avbrott under själva 
svetstiden, dvs. de 3 minuterna. 
 
Total svetstid 27,5 min. 
Ren svetstid 7,5 min varav: 
Bågtid 4,5 min. 
Hanteringstid 3 min. 
 
Ny svetstid: 27,5 – 3 = 24,5 min 
Procentuell andel tid av tidigare: 24,5/27,5 = 89,1 %. 
 
Korta rakrör 
Orbitalsvetsutrustningen behöver 70 mm rakt rör att fästas på. Utifrån statistiken 
för US1111 innebär detta att 23% av rakrören är kortare än 70 mm och därmed 
kan inte dessa fogar svetsas med orbital. Antagandet bygger på att fördelningen 
är samma i prefabverkstad och i modul. Det innebär att 77 % av kvarvarande tid i 
prefabverkstad kan påverkas av orbitalsvetsning. Resten kommer att få svetsas 
manuellt i prefabverkstad. 
 
Andel av tabellerad tid i prefabverkstad efter avlägsnande av dubbelsvets, kortare 
tid i prefabverkstad och förbättrad fogberedning/fixturering: 22,9 % 
77% av dessa 22,9% kan påverkas: 0.77 x 0.229 = 17,6 % 
Orbitalsvetsförbättringen ger: 0,89 x 176 = 15,7 % 
Andel av tabellerad tid som måste prefabas manuellt: 22,9 % - 17,6 % = 5,3 % 
Andel total tid i prefabverkstad: 15,7 % + 5,3 % = 21 % 
Totalt: 18,6 % + 21 % = 39,6 % 
 
Svetsprov 
Svetsprovet som utförts av PhEm tillsammans med SA Svetsteknik visade att 
tiden för orbitalsvetsning av en fog 4” Schedule 40 tog 23 min inklusive alla 
moment [Eilert Andersson]. I dessa 23 min ingick även fyllning med skyddsgas. 
Även detta visar att antagandet om reducering med tiden till 89,1% inte är 
orimligt. Vinsten med orbitalsvetsning blir större med stigande diameter [Eilert 
Andersson]. Dessutom minskas inverkan av tid för montering av utrustningen. 
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Beräkning kostnad per svets i US1111 
Kolstål 2”-12” Buttweld 

 
Tabell F.1: Kostnadsberäkning US1111, kolstål, Buttweld, 2”-12” 
 

 
 
Tabell F.2: Kostnadsberäkning US1111, timmar per svets och pris per svets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tum Antal Kostnad tabell Antal timmar/dim Summa dim 

2 38 0,88 33 12 540 kr

3 906 1,5 1359 509 625 kr

4 156 1,87 292 109 395 kr

6 422 2,58 1089 408 285 kr

8 42 3,11 131 48 983 kr

10 52 4,09 213 79 755 kr

12 5 4,9 25 9 188 kr

 1621  3140,7 1 177 770 kr

Timkostnad kr 375 kr
    
Timmar/svets 1,94

    
Kostnad/svets kr 727
    
7% påslag, 
dubbelsvets 777
    
Mandagar 392,59
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Workpiece Support Apparatus 
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TACK-IT Instruction Sheet 
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Beräkning av vikt för rör 
Beräkning av vikt för rör och prefabdelar samt största lyftvikt för en person 
Underlaget för beräkningen kommer från ASTM materialstandard och ANSI 
dimensionsstandard samt studiebesök på PhEm. Beräkningsmetoden för största 
lyftvikt är framtagen av amerikanska NIOSH (National Institute of Occupational 
Safety and Health) vilka kan jämföras med arbetsmiljöverket i Sverige 
[Arbetarskyddsstyrelsen 2000]. 
 
Maximal lyftvikt 
Maximal lyftvikt för en person enligt NIOSH är 23 kg under ideala förhållanden. 
Med ideala förhållanden menas att lyftet utförs 25 cm från kroppens centrum. 
Lyftet görs från 75 till 100 cm i höjd. Dessutom så får inte ryggraden vara 
snedbelastad. 
 
Beräkningsexempel 1 
Beräkningen görs för prefabdelen i kapitel nulägesanalys svetsning (figur 3.18): 
 
Material 
Rör: ANSI B36.10 ASTM A 106/B, 3” Sch 40 = 11,29 kg/m 
Böj: ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB, 90º LR, 3” Sch 40 = 2,05 kg/st 
Fläns: ANSI B16.5 ASTM A 105, 3” Sch 40 = 4,92 kg/st 
 
Rör 
0,2+0,3+0,6 = 1,1 m 
1,1 x 11,29 = 12,4 kg  
Böjar 
3 x 2,05 = 6,15 kg 
Fläns 
1 x 4,92  = 4,92 kg 
 
Vikt 
12,4 + 4.92 + 6,15 = 23,5 kg 
 
Beräkningsexempel 2 
Värsta tänkbara scenario, 12 meter rakrör 10”, godstjocklek Sch 60: 
 
Material 
Rör: ANSI B36.10 ASTM A 106/B, 10”, Sch 60 = 81,55 kg/m 
 
Vikt 
12 x 81,55 = 979 kg 
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Tabeller och figurer 
Tabell J.1: Alla svetsar i kolstål, US1111 
 

Typ Alla svetsar
D1 CAP COUP ELBO FILT FLAN FTUB REDU TEE TRAP TUBE UNIO VALV Totalt Antal DB

15 1 34 2 10 36 6 20 57 166 4% 2%
20 11 138 620 36 132 31 26 201 70 7 60 286 1618 35% 15%
25 1 38 166 4 21 8 40 57 14 3 4 70 426 9% 4%
30 5 10 6 21 0% 0%
40 1 18 116 6 58 16 44 99 12 8 20 398 9% 6%
50 2 22 140 8 88 13 52 96 25 12 458 10% 9%
80 26 236 252 70 315 7 906 19% 26%

100 1 42 37 25 49 2 156 3% 6%
150 96 133 44 143 6 422 9% 24%
200 16 4 18 4 42 1% 3%
250 12 22 8 10 52 1% 5%
300 4 1 5 0% 1%

Totalt 43 216 1466 56 770 109 323 994 84 66 92 451 4670
Antal 1% 5% 31% 1% 16% 2% 7% 21% 2% 1% 2% 10%
DB 1% 2% 27% 1% 23% 2% 9% 27% 1% 2% 1% 4%  
 
 
Tabell J.2: Alla buttweldsvetsar i kolstål, US1111 
 

Typ Buttweld Antal: 37% DB: 67%
D1 CAP ELBO FLAN FTUB TEE TUBE REDU Totalt Antal DB

15 36 36 2% 1%
20 31 7 38 2% 1%
25 8 3 11 1% 0%
30 5 5 0% 0%
40 16 6 12 34 2% 1%
50 13 25 38 2% 1%
80 26 236 252 315 7 70 906 52% 39%

100 1 42 37 49 2 25 156 9% 9%
150 96 133 143 6 44 422 24% 36%
200 16 18 4 4 42 2% 5%
250 12 22 10 8 52 3% 7%
300 4 1 5 0% 1%

Totalt 27 390 461 109 541 66 151 1745
Antal 2% 22% 26% 6% 31% 4% 9%
DB 1% 23% 29% 2% 32% 3% 10%  
 
 
Tabell J.3: Alla socketweldsvetsar i kolstål, US1111 
 

Typ Socketweld Antal: 63% DB: 33%
D1 CAP COUP ELBO FILT FLAN REDU TEE TRAP UNIO VALV Totalt Antal DB

15 1 34 2 10 6 20 57 130 4% 4%
20 11 138 620 36 132 26 201 70 60 286 1580 54% 45%
25 1 38 166 4 21 40 57 14 4 70 415 14% 12%
30 10 6 16 1% 1%
40 1 18 116 6 58 44 93 8 20 364 12% 15%
50 2 22 140 8 88 52 96 12 420 14% 24%

Totalt 16 216 1076 56 309 172 453 84 92 451 2925
Antal 1% 7% 37% 2% 11% 6% 15% 3% 3% 15%
DB 1% 7% 36% 2% 12% 7% 17% 2% 3% 13%  
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Figur J.1: Antal rör 0 – 6 meter 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

6-
7 

m

7-
8 

m

8-
9 

m

9-
10

 m

10
-1

1 
m

11
-1

2 
m

12
-1

3 
m

13
-1

4 
m

14
-1

5 
m

15
-1

6 
m

16
-1

7 
m

17
-1

8 
m

18
-1

9 
m

19
-2

0 
m

 
 
Figur J.2: Antal rör över 6 meter (hopsvetsade) 
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FMEA 
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 FMEA  
 Kommentarer:   
 Kriterier för bedömning av felintensitet 
 Värdering 
1 Osannolikt att fel kan uppträda (<0.1%) 
2 Mycket liten sannolikhet för fel (0.1-1%) 
3 Medelhög sannolikhet för fel (1-10%) 
4 Hög sannolikhet för fel  (10-50%) 
5 Mycket hög sannolikhet för fel (>50%) 

  
  
 Kriterier för bedömning av allvarlighetsgrad 
 Värdering 
1 Ingen direkt olycksrisk eller påverkan på processen 
2 Kräver åtgärd. Systemet stört men med fortsätt drift. 
3 Kräver åtgärd snarast. Systemet stört i drift 
4 Krävs omedelbar åtgärd, stora störningar 
5 Allvarligt risk för personskada / systemet nere 

  
  
 Kriterier för bedömning av upptäckssannolikhet 
 Värdering 
1 Fel som alltid uppmärksammas direkt 
2 Kan dröja litet tid till upptäckt 
3 Kan dröja medellänge innan upptäckt 
4 Upptäcks förmodligen sent i processen 
5 Osannolikt att fel upptäcks överhuvudtaget 

 (Nästan) alla fel upptäcks ngn gång i produktionen,  
 därför gäller kriterierna bara tid till upptäckt 
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Specifikationer/Funktionsbeskrivning (PhEm) 
Flexibilitet 
• Hantera förändringar i flöde 
• Hantera rördimensioner mellan 50-250mm (2”-10”) 
• Hantera godstjocklek på rör 3-10 mm 
• Hantera rörlängder upp till 12m 
• Flera olika arbetsmoment skall kunna utföras av Factory-in-a-Box enheten 

o Kapning av rör  
o Fogberedning 
o Svetsning, (runda svetsfogar som löper flera varv runt samma rör) 

 Böjar 
 T-stycken (gjutna) 
 Flänsar 

o Utrustning för hantering, fixering rördelar, lyft 
o Enkel och säker hantering av restprodukter (spån, rördelar) 

• Varianter av den här Factory-in-a-Box enheten skall i framtiden kunna 
implementeras i PHEMs produktionsprocess  

• Arbetsmomenten som sker i Factory-in-a-Box-enheten har en dynamisk 
automationsgrad 

• Material- och informationsflödet skall integreras med befintligt IT-struktur. 
(CAD-, MPS-databaser) 

• Factory-in-a-Boxen kan opereras av en person, för optimal drift bör den dock 
bemannas med två operatörer 

• Kan utföra certifierade svetsar enligt ASTM och EN 
 
Mobilitet 
• Kan snabbt flyttas mellan/inom tillverkningshall, ort, land 
• Mobilitet; totala Factory-in-a-Box enheten kommer max har yttermåtten av en 

40’ container samt minst en 20’ –container. Detta för att kunna enkelt 
transportera densamma på lastbil, eller förflyttning inom produktionsanläggning. 
Det finns två preliminära layouter, en för respektive containerstorlek.  

 
Snabbhet 
• Etableringstid (beställning  - driftstart) skall vara max 1 dygn (inkluderar 

transport, testning och igångkörning, dvs. full produktion inom en dag) 
• Effektivisera produktviteten, totala tiden ljusbågen kan vara tänd på en arbetsdag 

beräknas ökas ifrån 30 till 70%. För att uppnå maximal ljusbågstid ställs det 
stora krav på materialhanteringen    

• Sänka kostnaden genom förkortad ledtid, totala ledtiden bör kunna kortas med 
ca 40% 

• Kort tid för omställning mellan rördimensioner, materialkvaliteter, svetsmetod 
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