
Svetskurs

XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och 
plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning:
Metal Inert/Active Gas är en 
bågsvetsmetod som lämpar sig till de flesta 
metallerna. På XP är dock denna maskinen 
endast användbar till att svetsa stål. 
Fördelar är främst hur enkel den är att 
använda och hastigheten med vilket man 
kan svetsa. Nackdelar är bland annat 
relativt hög rök- och gnistbildning och en 
tendens att “skvätta” en del av smältan på 
den omkringliggande metallen.

Pistolens beståndsdelar. 

Den stora cylindern längst upp är 
gaskåpan. Under syns en bit svetstråd 
som sticker ut ur pistolen. Längst ner 
ligger kontakthylsan som överför 
strömmen från svetsen till svetstråden.

Svetspistolen. 

När man trycker på knappen slår svetsen 
samtidigt på ström, skyddsgasen flödar ut 
från gaskåpan och svetstråd matas fram. 
Svetstråden smälter ner i arbetsstycket och 
fogar ihop två eller fler metallbitar.



Allmänna Tips vid MIG/MAG svetsning:

– Var noga med avståndet du håller mellan pistolen och arbetsstycket
– Ha gärna en avbitartång till hands för att enkelt hålla konstant utstick på 

svetstråden innan du börjar svetsa.
– Lyssna! Ljudet svetsen avger säger mycket om inställningen. Det skall låta som 

om du steker bacon. Då är maskinen rätt justerad.
– Glöm inte att stänga av gasen när du har svetsat färdigt.

Kontrollpanelen.

De två stora rattarna längst ner ställer 
svetströmmens fin- och grovjustering. Den 
röda ratten i mitten ställer hastigheten på 
trådmatningen. 

Knapparna är för svetsprogram och 
pulsinställningar. Dessa är onödiga för 
nybörjare. Se bara till att displayen är ställd 
på “P00”

FEL! gaskåpan och kontakthylsan kan 
gegga igen allt eftersom man svetsar. Den 
måste rengöras regelbundet annars 
försämras gasflödet och svetskvaliten 
avsevärt.

RÄTT. Ger optimalt gasflöde och bra sikt



TIG Svetsning:

Tungsten Inert Gas är en väldigt flexibel 
bågsvetsmetod som kan användas för att 
svetsa nästan vilken metall som helst. TIG 
kräver en hel del teknik och färdighet hos 
operatören och lämpar sig speciellt för 
svetsning av material med väldigt tunt gods.

Nackdelar med TIG är främst de höga 
kraven på renhet och passform på delarna 
som skall svetsas. Metoden är också 
avsevärt långsammare än t.ex MIG-
svetsning.

Fördelar är bl.a. utseendet av svetsfogen är 
vanligtvis såpass fin att ingen slipning krävs 
efteråt. Rök- och gnistbildning är också 
väldigt låg.

Här syns baksidan av svetsen. Den övre 
lådan är transformatorenheten och innehåller 
all elektronik som genererar svetsbågen.

Den undre lådan är en vattenkylningsenhet 
och cirkulerar vatten genom handtaget på 
svetsbrännaren. 

Till höger syns även gasflaskan som 
innehåller argongas

När maskinen skall slås på måste brytarna på 
båda enheter vridas till.

Gasflaskan i närbild. Här syns även 
regulatorn med dubbla flödesmätare. En 
flödesmätare är kopplad till svetsen. Den 
andra är lös och används till rotgas för att 
skydda fogens baksida när man svetsar 
rostfritt stål, titan, och andra känsliga 
metaller.



Svetsbrännaren

Ljusbågen kommer från en wolframelektrod 
som syns under den rosa kåpan. Till skillnad 
från MIG-svetsning så måste svetstråden 
matas fram manuellt vid sidan om

Brännaren isärplockad. 

Från Överst: Elektrodkåpa, wolframelektrod, 
elektrodhylsa, gaslins, gaskåpa.

Elektrodens diameter och legering varieras 
beroende på vilket material som svetsas. 

OBS: Det är mycket viktigt att inte dra åt 
delarna hårt. Alla gängor är av mässing och 
koppar och är väldigt ömtåliga.

Svetsens kontrollpanel.

Som det syns i bilden har just denna modellen 
en relativt svårförstådd panel. Just därför 
kommer den att förklaras under kursens gång.



Bandslipen:

Bandslipen är en otroligt användbar och effektiv maskin. Den sköter den 
stora majoriteten av alla slip och putsjobb i verkstaden. Några viktiga 
saker att komma ihåg:

•  Använd anhållet! Annars riskerar du att handen dras in i bandet

• Som med alla roterande verktyg gäller totalt förbud mot handskar 
och löst hängande kläder när du slipar.

• Hörselkåpor med inbyggd ansiktsskydd hänger på verktygstavlan 
ovanför slipen och är väldigt praktiska att använda.

• Använd en tång eller pylogrip för att hålla små saker som slipas. 

• Värmeutvecklingen är hög och du kan lätt bränna dig på ett 
föremål som just slipats.



Gassvets/Skärbrännare

Gasbrännaren är väldigt händig att ha om något måste värmas eller skäras. Den 
kan också användas för att svetsa men detta är numera ovanligt pga MIG och 
TIG maskinerna som är betydligt lättare att använda. 

Gasbrännaren har en flaska acetylen och en flaska syre. Dessa blandas i olika 
mängder för att uppnå en låga med olika egenskaper. Skärbrännarmunstycket är 
väldigt lättanvänt och gör det möjligt att enkelt skära  otroligt tjock plåt 
(50+mm) 


