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SAMMANFATTNING 

För svetsade stålkonstruktioner  har  svetsning och  drift  vid låga temperaturer varit ett klas-

siskt  problem  som följt med  sedan  svetsningens barndom. I takt med att problemen  har  up-

penbarat sig  har  åtgärder vidtagits för att eliminera dessa, både med ayseende på materialet 

och svetsprocessen. 

I  denna  rapport  beskrivs delar  av  bakgrunden  till  de standarder  och rekommendationer  som  

används i  dag  i syfte att åstadkomma säkra svetsförband  med  ayseende  pä  spröda brott och 

vätesprickbildning. Kunskapen  om  svetsförband är  till  stor  utsträckning  empirisk. Det  är ett 

komplext  problem  och detta gör att  forskningen  främst  mäste  bedrivas i  form av  experimen-

tella undersökningar  av  svetsade förband. 

Här redovisas även  resultatet av en  experimentell  undersökning  av  svetsförbands mekanis-

ka egenskaper  vid statisk belastning.  Provkroppar  bestående av  ett finkornstM,  SS 2144, 

med  sträckgränsen  360-390  MPa  har  svetsats samman  med  belagd elektrod,  OK 48.00 

03.25 mm, under  varierande förutsättningar  med  ayseende  på  fukt och kyla. Provkroppar-

na  har  svetsats  med en  sträng  i förhållanden varierande från  stål  förvärmt till  +125°C ned  

till  en  materialtemperatur  pä  -20°C  och isbelagd  fog. Vid den  statiska  belastningen av de  

svetsade provkropparna  var  materialtemperaturen  cirka -15°C.  Samtliga prover belastades  

med en  dragkraft vinkelrätt fogens längdriktning. 

Förutom belastningsförsök  har  slagseghet och hårdhet kontrollerats för  stål ej  utsatt för 

svetsning,  rent  svetsgods och för svetspäverkat material i HAZ. Även strukturförändringar 

och förekomst  av  sprickbildning i HAZ  har  studerats i ljusmikroskop.  

Resultaten  frän undersökningen visar att för  en  svets i  form av en V-fog med 60°  öppning 

utan konstgjorda anvisningar i fogändarna är skillnaden i bärförmåga och  deformations-

förmåga marginell mellan prover  som  svetsats  vid en  materialtemperatur  pä  +20°C respek-

tive -20°C.  För provkroppar svetsade i  -20°C  och  med frost eller is  i fogen är spridningen  

stor  och bärförmågan  markant  sämre än för samtliga provkroppar svetsade utan  frost eller 

is. 

Då  svetsfogen utformades  som en halv V-fog med 450  öppning upplevdes svetsningen  som  

mycket  mer problematisk vid  låga  temperaturer.  Dessa provkroppar  gays  en  ca  5 mm  läng  

konstgjord  anvisning  i svetsändarna  med  bandsåg.  I  de  provkroppar  som  svetsats i kylrum 

uppstod utan yttre  belastning en spontan  spricka frän botten  av anvisningen  och vidare  in  i 
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svetsgodset i svetsens längdriktning. Sprickorna var ej genomgående. 

Vid undersökningen av slagseghet, hårdhet och strukturförändringar i HAZ noterades en-

dast marginellt lägre värden på hårdheten för  de  förvärmda svetsarna. I övrigt kunde inga 

skillnader i resultaten noteras för svetsar producerade  under de  varierande förutsättningar 

som undersökningen omfattade. För både slagseghet och hårdhet var resultatet sådant att 

svetsarna  skulle  bedömas som oacceptabla enligt traditionellt synsätt. Vid stickprovskon-

troll i mikroskop av tvärsnitt av svetsarna frän svetsgods, över HAZ och till opåverkat stål 

kunde ingen sprickbildning upptäckas. 

Denna undersökning liksom flera andra visar att acceptabla svetsförband för statiskt belas-

tade konstruktioner,  t ex  pelarskarvar, kan åstadkommas även  under  sämre förhållanden än  

de  som anvisas i gällande normer. Problemet är dock komplext och  de  traditionella metod-

erna att bedöma svetsar med hårdhetsmätning och slagseghetsprov är inte tillräckligt känsli-

ga.  De  tenderar att underkänna även användbara svetsar. )k andra sidan  har  fall  inträffat där 

svetsförband  har  visat sig vara oacceptabla trots att mätning med  de  traditionella metoderna  

har  gett godkänt resultat. Detta indikerar att det finns ett utrymme och behov av att utveckla 

kunskapen om svetsförbands bärförmåga och pröva nya  modeller  och teorier för vilka 

parametrar som  har  relevans. Därigenom  skulle  bättre grunder för bedömning av svetsar 

kunna utvecklas.  De  här redovisade resultaten får ses som ett ytterligare bidrag till diskus-

sionen  men de  är otillräckliga för att dra generella slutsatser. 
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SUMMARY 

For welded steel structures welding and service at low temperatures have been a classic 

problem known since the early childhood of welding. When different problems have occ-

ured precautions have been taken to eliminate these problems. These precautions include 

the material as well as the welding processe. 

This report describes parts of the knowledge and research concerning brittle fractures and 

hydrogen induced cracking used as background for the standards and recommendations for 

safe welding of today. The knowledge about welding is to a great extent empirical. It is a 

complex problem and therefore it is necessary to base research on experimental investiga-

tions. 

The work reported herein also includes an experimental investigation of the mechanical 

properties for welds subjected to static loads. Samples made of fine grain steel, SS 2144, 

with yield strength 360-390 MPa have been welded with covered electrods, OK 48.00 

03.25 mm, under different conditions concerning temperature and presence of water. The 

welds were produced under conditions varying between preheating the steel to +125°C be-

fore welding according to standards and welding with a steel temperature of -20°C and ice 

on the surface. The welds were tested in static loading in temperatures between -14°C and 

-18°C. All samples were tested with a tensile force perpendicular to the longitudinal axis of 

the weld. 

Besides the tests on the welded samples,  Charpy  toughness and hardness have been mea-

sured on the weld material, the heat affected zone in the steel and in steel not subjected to 

welding. The investigation of the heat affected zone also includes microscopic studies of 

structural changes and presence of cracks. 

The result of the investigation indicates that welds welded in a groove with 60°  opening and 

without artificial notches have only marginal differences in load bearing and deformation 

capacities between samples welded at +20°C and -20°C. Samples covered with frost or ice 

and welded at -20°C have much lower bearing capacity and show a larger scatter than 

samples welded without frost or ice. 

When welds was made with a groove with 45°  opening the welding was difficult to perform 

at low temperatures. These samples had an artificial notch in the weld material with approx-

imately 5 mm extension made by a band saw in both ends of the weld. In the samples weld- 
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ed  at low temperatures a spontaneous crack propagated from the notch and in to the weld 

material without subjected to any loads except residual stresses. The crack did not extend 

through the whole weld. 

The investigation of  Charpy  toughness, hardness and structural changes in HAZ revealed 

no differences between welds produced under the varying conditions described above ex-

cept a marignal reduction of hardness for the preheated welds.  Charpy  and hardness testing 

gave in all cases values unacceptable according to traditional classification rules. When 

studying cross section samples in microscop no cracks was seen in HAZ or in the weld ma-

terial. 

This investigation as well as others shows that acceptable welds can be made for structures 

subjected to static loading, for example column splices, under worse conditions than recom-

mended by standards. Yet the problem is complex and the traditional methods for judging 

the acceptability of the welds by measuring hardness and  Charpy  toughness are not sensi-

tive enough. The methods have a tendency to reject welds proved fit for use. On the other 

hand there have been cases with unacceptable welds in spite of acceptable results from tests 

with traditional methods. This indicated that there is a need for developing the knowledge 

about the load bearing capacity of welds and develop new models and theories in order to 

find out which parameters are relevant. This could led to a development of better basis for 

judging welds. The results reported herein can be seen as a contribution to the discussion in 

the subject but the amount of tests are insufficient for general conclusions. 
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1. INLEDNING  

Allt  sedan  svetsningens  barndom har det  varit känt att svetsning  kan  ge upphov till försäm-

rade seghetsegenskaper i  materialet lokalt vid  svetsstället.  Under 30-  och 40-talet inträffade 

ett  flertal  spröda brott i bl  a  svetsade fartyg och broar  som  resulterade i  katastrofer av  större  

eller mindre  omfattning. Dessa olycksfall i arbetet  gjorde  att mänga  personer  fick  kalla  föt-

ter  vad  beträffar inställningen till svetsade stålkonstruktioner.  En intensiv forskning  inom  

området  startade  efter  problemen  med de  svetsade  Liberty-  och  T2-skeppen  under  andra 

världskriget och  har  fortsatt i flera länder  sedan  dess. 

Människorna  som  arbetade  med stål  och svetsning  hade  genom  praktisk  erfarenhet lärt  sig  

att låga  temperaturer hade en  dålig inverkan  pä  segheten.  T ex  noterade ett skeppsvary i  

Kalifornien  under  40-talet att ett oproportionerligt  antal  sprödhetsproblem i samband  med  

svetsning rapporterades frän nattskiftet  då temperaturen var  något lägre än  under dagskiftet.  

Problemen  löstes praktiskt genom att använda blåslampor för att "ta kylan  ur stålet"  före 

svetsning  [1].  

Även i  Sverige  skaffade  man sig  tidigt erfarenheter  av  svetsning  vid  låga  temperaturer [2], 

både vad  gäller försämring  av  arbetsprestationer och ökad risk för sprickbildning.  En  lös-

ning  på  detta  problem var  att bygga  in  arbetsplatsen  på  något sätt  då  svetsarbetet  skulle  ut-

föras och  pä  detta sätt skydda mot  drag  och kyla (fig.  1.1).  
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Figur 1.1.  Olika svetshus. Frän  [2].  
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Men det var  inte bara  temperaturen under  själva svetsarbetet  som  påverkade segheten.  Det 

blev snart  uppenbart att drifttemperaturen  var en  viktig  faktor.  I flera broar uppstod  defekter  

i  form av  sprickbildningar etc  under kalla  vinterdagar utan att broarna  var  utsatta för extra-

ordinärt höga  laster.  Ett exempel  på  detta, frän februari  1938, var en  svetsad brobalk i  en 

bro vid  Rüdersdorf,  Tyskland, som  plötsligt sprack upp  på  två ställen  [3].  Brotten  var av  

spröd  natur. Inga  permanenta  deformationer av stålet kunde  upptäckas  med  ögat. Liknande 

olyckor inträffade också  med  några belgiska broar  [4, 5], t ex  Hasseltbron,  som  kollapsade i 

slutet  av  30-talet  under lasten  frän  en  spårvagn och några fotgängare.  Vid det  aktuella 

tillfället  var temperaturen -20°C.  Ett annat exempel är Duplessisbron  vid  Three  Rivers  i  

Quebec  [5],  färdigställd  1947, som  rasade  ned  i  floden  ungefär  3  är senare  p g a  ett  spröd-

brott i  en  balk  dä  temperaturen var -35°C.  

Ytterligare ett exempel  pä  att  temperaturen  är  en  viktig  faktor  dä  det  gäller risken för spröda 

brott härrör frän  Tyskland  i början  på  40-talet,  då en  svetsad järnvägstank överfylldes  med  

flytande  luft  sä  att ramen snabbt kyldes  ned [3]. Som  följd  av  detta sprack plötsligt ramen i 

flera bitar. Senare undersöktes opåverkade bitar  av stålet  från tankvagnen i  laboratorium.  

Dä  flytande  luft  hälldes  pä  bitarna uppstod sprickor  som  utgick frän svetsarna.  

De  personer som forskade inom ämnesområdet drog snabbt slutsatsen att  den  mest betydan-

de svetsdefekten ayseende risken för spröda brott är  den  reducerade segheten i  den  värme-

påverkade zonen (HAZ) i kombination med vätesprickbildning och att problemen med 

dessa  defekter  ökar i takt med att temperaturen sjunker. Förutom dessa  defekter  direkt rela-

terade till svetsprocessen  har  stålets sammansättning och konstruktionens utformning, 

främst detaljlösningarna,  en  stor betydelse. 

Genom  åren har stålet  utvecklats  mot  bättre egenskaper  m a p  svetsning och seghet. 

Utvecklingen  har  skett främst genom att reducera mängden kol och föroreningar  samt  gen-

om utvecklandet  av  nya  stålprocesser. En av  milstolparna i stålutvecklingen är  Bonhomme-

rekommendationerna (IIW-dok.  22-59). Med  dessa nåddes ett  mål som på  ett  radikalt  sätt  

skulle  föra svetstekniken framåt.  Man  fick för första gängen  en  internationellt accepterad 

stålrekommendation  som  ledde fram  till  vad som kan kallas  svetskonstruktionsstäl.  I  dessa 

rekommendationer delas stålen  in  i olika kvalitetsIdasser.  Kvalitetsklassen  är ett uttryck för 

materialens sprödbrottssäkerhet och för deras  homogenitet  i analysavseende, främst beträf-

fande föroreningselementen. 

Ett  vanligt  förekommande mätt  på  segheten är  omslagstemperaturen  (ITT)  vid  slagseghets-

provning  med  provkroppar  av  storleken 55x10x10  mm.  I svenska  normer har omslagstem-

peraturen  mellan segt och sprött brottbeteende fastställts till  den temperatur då den  absorb- 
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erade energin är  27 joule. Den  lägsta kvalitetsklassen,  A,  tillåter otätat, halvtätat eller tätat 

material och  har  inga restriktioner beträffande omslagstemperaturen.  Den  högsta klassen, E, 

föreskriver tätat material och godkänd slagseghet vid  -40°C.  För svetsgods existerar 

liknande krav beträffande slagsegheten. 

Även kunskapen om hur svetsade konstruktioner ska utformas för att undvika spännings-

koncentrationer och anvisningar  har  ökat. Problemen som kan uppstå i  en  dåligt utformad 

konstruktion berör främst konstruktionens förmåga att motstå dynamiska belastningar. For-

skningen inom brottrnekaniken och även praktiska erfarenheter  har  gett viktig  information  

angående hur utformningen skall  se  ut för att  man  ska undvika att spänningskoncentrationer 

och andra  problem  föds vid ritbordet.  

De  missöden  som har  inträffat, varav några  har  beskrivits här, resulterade i  den  allmänna 

uppfattningen att svetsade  konstruktioner har en  större  risk  för spröda brott än andra  typer 

av konstruktioner samt  att risken ökar ytterligare  om konstruktionen  är utsatt för låga drift-

temperaturer och  om  svetsningen  har  utförts  vid en låg temperatur.  Denna uppfattning finns 

fortfarande  delvis  kvar  trots  att utvecklingen  vad  ayser  material,  konstruktion, produktion  

och kontroll  har  tagit oss  längt  ifrån  de  förutsättningar  som  gällde i svetsningens  barndom.  

Även  en stor del av de regler  och  normer som  uppstod för att förhindra att spröda brott in-

träffar  lever  kvar  sedan  länge.  I  de  flesta  normer  är  det  bl  a  i  princip  förbjudet att svetsa  om 

materialets temperatur  är lägre än  0°C.  Fukt  får ej  förekomma,  vare sig  pä  materialets  yta  

eller  i  elektrodens  hölje. För att förbättra svetsens seghetsegenskaper används i  stor  ut-

sträckning förvärmning  av materialet.  För att fastställa  en  förvärmningstemperatur används  

stålets  sammansättning, godstjockleken och tillförd  energi som  ingångsdata i  de normer 

som  används idag. 

Fortfarande återstår  det  vissa frågetecken att räta ut och även nyanseringar  som kan  göras. 

Begreppet sprödhet är ett  sådant  frågetecken. Sprödhet är främst ett  relativt  begrepp  som 

kan  användas  vid en  jämförelse mellan  t ex  olika material  som  utsätts för samma påfrestni-

ngar  under  liknande yttre förhållanden. I BSK  talar man om  motsatsen till sprödhet, seghet,  

under  rubriken materialkrav. Där sägs att  "stålet  i  en konstruktion  skall  ha  sådana seghets-

egenskaper att rimlig säkerhet mot sprödbrott föreligger  vid  aysedd användning". Seg-
hetsklass  pä  stålet styrs av  förutsättningar  som  svetsad  eller  icke svetsad  konstruktion,  drift-

temperatur, godstjocklek, utförandeklass och typ  av last. Ansvaret  för segheten läggs alltså 

främst  pä  stålet,  inte  på konstruktionen. Stålets  seghetsegenskaper kontrolleras genom slag-

seghetsprovning. Denna utförs  som  beskrivits tidigare  pä  små  provkroppar. 
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Det känns onekligen som ett stort steg frän dessa provkroppar till verkliga konstruktioner. 

Det bör finnas ett storleksberoende som inte kommer med i bedömningen. 

Vad  beträffar  de regler som styr  förhållandena  under  svetsningen behandlas alla svetsar lika 

oberoende  av  vilka påfrestningar  de kan komma  att utsättas för.  En  nyansering  skulle  kunna 

göras där  man  tar hänsyn till  t ex om konstruktionen  främst är utsatt för  statisk belastning 

eller om  dynamiska  laster, d v s  snabba spänningsökningar, är dominerande.  Vid statisk be-

lastning  bör  en mindre  säkerhet mot sprickbildning kunna tillämpas än  vid  utmattningslast  

dä  mikrosprickor  har  störst  betydelse för bärförmågan  vid  utmattning. Säkerheten mot 

sprickbildning  kan  också tänkas varieras  beroende på  hur  stor  skada ett sprött brott i  den  ak-

tuella svetsen  kan  ge  pä  konstruktionen  i fråga. Ett  problem med  detta är  hur längt  det  är 

praktiskt möjligt att utveckla nyanseringen. Varje svetssträng  som  tillverkas  av en person  

blir  individuell  m a p  utförandekvalitet  beroende  pä  svetsarens skicklighet. Kvalitetssprid-

ningen mellan olika strängar lagda  av  samma  person kan  variera frän svetsare till svetsare 

och även  som funktion av  yttre förutsättningar etc. Detta  mäste  tas hänsyn till  vid en diskus-

sion om  säkerhetsfaktorer.  Om det  krävs för mycket ingångsdata  kan det  hända att  ingen  

bryr  sig om  reglerna i praktiken och  resultatet  blir att  man  är tillbaka till ruta  1.  

I denna undersökning  har  syftet varit att kontrollera  hur  svetsförbandets mekaniska egen-

skaper varierar  om  materialtemperaturen  vid  svetsning ändras och  om  svetsfogen är belagd  

med frost.  Endast statiskt lastfall  har  kontrollerats.  Som  svetsmetod  har  använts  manuell  

metallbägsvetsning  med  belagda  elektroder.  Samma  person har lagt  alla strängar och 

målsättningen  vid  svetsningen  har  varit att spridningen i utförandet skall vara  så  liten  som  

möjligt.  Stålet som  används  kommer  frän samma  valsning  och även elektroderna  har  tagits 

från samma tillverkningstillfälle. Detta  har  gjorts för att undvika att  en variation  i dessa 

parametrar skall kunna påverka  resultatet. Både stål  och  elektroder har  tagits  ur den  norma-

la  produktionen. Vid  svetsningen  har  provkropparna tillverkats  med en spalt  mellan godsen 

för att ge  en  ytterligare försämring  av  förutsättningarna för att uppnå  en god kvalitet  pä  

svetsen. 
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2.  SVETSMETOD OCH STÅL  

2.1  Allmänt  

Den  svetsmetod  som har  använts för svetsning  vid  denna undersökning  kallas  manuell  me-

tallbågsvetsning  med  belagd elektrod (MMA,  Manual Metal  Arc Welding).  MMA är  den  

vanligaste och  mest  flexibla svetsmetoden och används flitigt ute  på  byggarbetsplatserna  

vid  montagesvetsning etc.  

Stålet som  har  används är ett  SS-standardiserat mikrolegerat stål.  De  allmänna konstruk-

tionssalen utgörs av olegerade kolstål, kolmanganstål och milcrolegerade stål och  de  är 

med några fä undantag aysedda att användas i obehandlat eller normaliserat tillstånd. Seg-

härdat tillstånd förekommer också. Sträckgränsen varierar inom ett stort spann (fig.  2.1). De  

allmänna konstruktionsstålen är lämpade för användning i svetsade konstruktioner. 

Pi/mm'  

1000- 

750^ 

Seghärdade stil 

500— 

Mikrolegerade stil  

Kolmanganstil 

250 — 
Ko 

Figur 2.1.  Ungefärliga sträckgränser för olika typer av stål. Frän  [6].  
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2.2  Manuell metallbägsvetsning med belagd elektrod 

Vid  manuell  metallbägsvetsning tillförs  energi  i  form av lokal  värmning till minst grundma-

terialets likvidustemperatur  under en kort  tidsrymd. Värmet utvecklas i  en  ljusbåge mellan 

arbetsstycke och spetsen  pä  en  belagd elektrod. I ljusbågen uppnäs  en  mycket hög  tempera-

tur,  flera tusen  grader. En  smälta bildas  bestående av  tillsatsmaterial och grundmaterial från  

de  uppsmälta fogytoma. Stavelektroderna  består av en  kärntråd och utanpå denna ett hölje  

bestående av mineraler, kemikalier,  eventuellt ferrolegeringar (FeSi, FeMn) och, speciellt 

när  det  gäller högutbyteselektroder, järnpulver. Höljets bindemedel  består  vanligen  av  vat-

tenglas. Vattenglas är  en  blandning  av natriumsilikater  i vattenlösning.  Det  smälts samman  

av kvartssand med soda eller  natriumhydroxid. 

Höljet varierar för olika elektrodtyper. Syftet är att  det  skall skydda  den  smälta metallen  

mot  luftens  påverkan  (syre  och kväve)  dels  genom att avge  gas som  bildar  en  ridå  runt  ljus-

bågen,  dels  genom att smälta  till  en  slagg  som  omger metalldropparna  vid transporten  frän 

elektrodspetsen  till  smältbadet och bilda ett skyddsskikt över  den  smälta, stelnande och var-

ma svetsen. Ofta är  det  enklare och billigare att tillföra  legerings-  och desoxidationselement  

som  skall ingå i svetsen  via  höljet. Speciellt för högutbyteselektroder innehåller höljet järn-

pulver  som  löses i smältan.  Slaggen  skall också bidra  till  att svetsen formas  sä  att ytan blir 

jämn och svetsrågen liten vilket är  en  fördel  med tanke  pä  anvisningsverkan.  Slaggen  mäste  

också vara lätt att avlägsna  efter  svetsningen, speciellt  vid  svetsning  med  flera strängar. 

Slutligen innehåller höljet ämnen  som  underlättar bågens  jonisering.  

Svetsmetoden är mycket  flexibel  när  det  gäller  variation av  ståltyp och svetsläge. Förutsatt 

att elektrodvalet  sker  pä  ett riktigt sätt  så kan  mycket goda egenskaper erhållas för svetsför-

bandets hållfasthet och seghet.  Den kan  användas för plåttjocklekar frän ca  1 mm  och upp-

åt. 

Strömstyrkan vid svetsning är hög och varierar bl  a  med elektrodens  diameter.  För  en  nor-

malelektrod med  4 mm diameter  är strömstyrkan omkring  150-200 ampere. En  storhet som 

ofta används i svetssammanhang är sträckenergin (tillförd energi  per  längdenhet) som bl  a  

styr temperatur-tid förloppet i svetszonen. Sträckenergin beräknas enligt: 
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Q=1*U*I/v (J/mm) 	 (2.1) 

U = 
1= 

v= 

=  

Spänning  (V)  

Strömstyrka  (A)  

Framföringshastighet (mm/s) 

Ljusbågens verkningsgrad, ca  65-85  %. Oftast bortses frän  r  då  den  kan betraktas 

som något  sä  när  konstant  i sammanhanget. 

Svetselektroderna uppdelas vanligtvis  efter  höljets kemiska karaktär.  De tre  huvudgrupper-

na är basiska, sura och rutilelektroder. Här beskrivs endast  de  basiska elektroderna. Basiska  

elektroder  används  mest  i  Sverige. De ger  ett segt svetsgods  p g a  svetsgodsets låga syrehalt  

(ger låg  slagginneslutningshalt).  Med  dessa  elektroder  är  det  möjligt att svetsa i alla  lägen.  

Slaggens  viskositetsegenskaper  ger  svetssträngen  en  randad överyta. Smältgränsdiken  kan  

bildas  relativt  lätt vilket är till nackdel för utmattningshällfastheten.  Det  sega svetsgodset 

gör att  det  lätt  kan  bli hög  råge  pä  svetsen. 

Elektroderna  kallas  basiska  efter den  höga kalkhalten i höljet. Fukthalten är  låg  i leverans-

tillstånd,  2-8  ml väte/100  g  svetsgods är  vanligt.  Höljet är hygroskopiskt vilket gör att  en  

viss försiktighet brukar rekommenderas för handhavandet  av  elektroderna. Elektroderna 

ska ligga kvar i  de  fuktsälcra leveranskapslarna fram till användandet och överblivna  elek-

troder  skall lämnas  in  för omtorkning.  De  basiska elektroderna  har en  viss svavelrenande  

effekt  pä  smältan vilket är  en  fördel  med  hänsyn till risken för varmsprickor.  

2.3  Allmänt konstruktionsstål 

Legeringselement i stål  har  av hävd uppdelats i olika grupper. Egentliga legeringselement 

är ämnen som tillförts stålet aysiktligt för att uppnå vissa önskvärda egenskaper hos stålet. 

Dessa legeringselement kan vara kol, kisel, mangan, krom, nickel, molybden  o s v. En  an-

nan grupp av legeringselement är restelement. Med det menas låga  halter  av  t ex  krom, ko-

ppar och nickel som oaysiktligt kommit  in  i stålet frän  t ex  skrot. Trots att elementen före-

kommer i mycket låga  halter  kan  de  medföra stora förändringar i stålets egenskaper. Dessa 

är p g  a sin  kemiska karaktär svära att avlägsna ur stålet i samband med färsknings- och raf-

fineringsprocesserna.  

Den  tredje gruppen kallas föroreningar. Dessa kan vara fosfor, svavel eller gaserna syre, 

kväve och väte. Gruppens benämning leder till slutsatsen att dessa ämnen anses som skadli- 
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ga för det färdiga stålet. Så  har  det också varit  men  i vissa ayseenden  har en  omvärdering av 

kväve gjorts. 

Ännu  en  grupp legeringselement är desoxidationselementen. Deras främsta uppgift är att 

binda  syre som  är  löst  i  stålet  och därigenom förhindra att  homogeniteten  i  materialet  blir 

dålig  vid  stelnandet. Vilka desoxidationsmedel (legeringselement  med  hög  kemisk affinitet  

till  syre) som  används och  graden av  desoxidation avgör  hur  stålet  stelnar.  Stålet kan  vara 

otätat, halvtätat  eller  tätat. Desoxidationselementens inverkan  pä  det  färdiga  stålet  är myck-

et komplext,  eftersom de  flesta desoxidationsmedlen även påverkar andra legeringsämnen i  

stålet.  I  dag  är stränggjutning  den  dominerande  produktionsmetoden  och  den  fordrar 

halvtätat  eller  tätat  stål.  

Slutligen finns  de s  k milcrolegeringselementen. Dessa är främst  aluminium,  niob och vana-

din.  De  tillsätts stålet i mycket låga  halter, 0.01- 0.2  %. Milcrolegeringselementen påverkar 

stålets egenskaper väsentligt genom  t ex  finkornbildning och utskiljningshärdning. 

Stålet  indelas i olika  kvalitetsklasser  (seghetsklasser  enligt  BSK).  De  svenska  standarden  är 

baserad  pä  de s k  Bonhomme-rekommendationerna (IIW-dok.  22-59).  Denna klassindel-

ning är  gjord med  hänsyn  till  svetsbarhet och slagseghet. Kvalitetsklass  A  är  den  lägsta och  

E den  högsta  (se tab. 2.1).  Dessutom  har det  lagts  till  en  klass,  F, som  föreskriver finkornbe-

handlat  material  och slagseghetsgaranti  vid -60°C.  Klass  A  används i väldigt liten utsträck-

ning i  dag  och klass  C har  numera utgått  ur svensk standard som en  åtgärd för att begränsa 

variationsmöjligheterna. 
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Tabell  2.1. Kvalitetsklasser enligt  Bonhomme.  
Kvalitetsklass  

A  

Otätat, halv- 
tätat eller 
tätat stål 

Större maxi-
mala förore-
ningshalter 
tillåtna än 
för högre 
kvalitets-
klasser 

B 

Halvtätat 
eller tätat 
stål 

Begränsad 
kvävehalt  
0.009%.  Be-
gränsad  
halt  föro-
reningar. 

C 

Halvtätat 
eller tätat 
tätat stål  

Begränsad 
kvävehalt  
0.009%.  
Slagprov  0°C.  

D 	 E 

Halvtätat 	Tätat stål 
eller tätat 
stål 

Begränsad 
	

Begränsad 
kvävehalt 
	

kvävehalt  
0.009%. 	0.009%.  
Slagprov 
	

Slagprov  
-20°C.  Yt- 	-40°C.  
terligare 
begränsad  
halt  föro- 
reningar. 

Uppfyller mo-
derata krav 
och erbjuder 
viss säkerhet 
mot sprickor 
och porer i 
svetsgodset. 
Dagens A-stål 
är bättre än 
vad denna be-
skrivning  anger.  

Avsett för 
svetsade 
konstruk-
tioner av  
moderat  
grovlek ut-
satta för 
normala be-
lastningar 
där risk 
för spröd-
brott inte 
behöver be-
aktas speciellt. 

Avsett för 
svetsade 
konstruk-
tioner där, 
p g  a  gods-
tjocklek, 
belastnings-
förhållanden 
och  konstr-
uktiv  ut-
formning 
viss säker-
het mot 
sprödbrott 
erfordras. 

Avsett för 
svetsade 
konstruk-
tioner där, 
p g  a  låg 
användnings-
temperatur, 
grova gods-
tjocklekar, 
svära be-
lastnings-
förhållanden 
och kompli-
cerad  kon-
struktiv  ut-
formning stor 
säkerhet mot 
sprödbrott 
erfordras. 

Avsett att 
användas 
för svetsa-
de konstr-
uktioner 
vid låga 
tempera-
turer och 
svära 
driftsför-
hållanden. 

Vid utveckling av ett svetskonstruktionsstål är  de  viktigaste faktorerna materialets hällfast-

het, seghet och svetsbarhet. Vad ayser svetsbarheten gäller det främst risken för varmsprick-

bildning i svetsen och risken för sprickbildning i  den  vännepåverkade zonen (HAZ) i 

anslutning till smältgränsen p g  a  manensitbildning. Förutom dessa tre faktorer finns  en  
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mängd andra  som man  mäste  ta hänsyn  till,  t ex  varmduktilitet, bockbarhet, isotropi och 

korrosionsbenägenhet i olika sammanhang. 

För praktiskt bruk används ofta kolekvivalenten  som  mätt  pä  stålets  härdbarhet. Uttryck för 

kolekvivalenten är framtagna empiriskt och  kan  därför egentligen endast tillämpas  pä  de  

materialtyper  som har legat  till  grund  för bestämningen  av  formeln. Ett uttryck för kolekvi-

valenten  som kan  användas för kol-, kolmangan- och milcrolegerade  stål  är  11W-formeln  

som  också införts i svenska  standardblad.  Beteckningarna ayser  respektive  ämnes  halt  i 

viktprocent.  

Mn Ni+Cu Cr+Mo+V 
Ec =  C+ 6  + 	

15 
 + 	5  (2.2)  

Det  enklaste sättet att öka ett  ståls  hållfasthet är att öka kolhalten.  Med tanke på  svetsbar-

heten finns dock  en  övre gräns  vid  ca  0.20  %.  Vid  högre  halter får man problem med  risken 

för stelningssprickor i svetsen och härdsprickor i HAZ  p g a  martensitbildning  om man  inte 

vidtar åtgärder  som t ex  förvärmning.  Men all  martensitbildning är inte lika  farlig.  Marten-

sitens härdbarhet och  duktilitet  är  kraftigt  kolhaltsberoende upp till ca  1.0  %, därefter är  den 

konstant. Vid  låga kolhalter  kan man  tillåta  en  viss mängd martensit  eftersom den  uppträder  

relativt duktilt  även i närvaro  av  väte. 

När  den  övre gränsen för kolhalten är uppnådd  mäste  andra legeringsämnen tillföras,  t ex 

mangan,  för att öka  stålets  hållfasthet.  Stålet  övergår  då  frän kolstål  till  kolmanganstål.  

Strukturen  är fortfarande ferrit-perlitisk.  Om  kolmanganstälen finkornbehandlas  kan  sträck-

gränsen ökas ytterligare. Dessa  stål kallas  finkornstål och är  en  ytterlighet  av de s k  mik-

rolegerade stålen, vars förhöjda hållfasthet även  kan  betingas  av  utslciljningshärdning. 

För att bestämma ett  ståls  seghetsegenskaper används rutinmässigt slagseghetsprovning. 

Provningen utförs  pä  provstavar  med kvadratisk  tvärsektion och försedda  med en anvisn-

ing.  Stavarna  slås av  i  en  pendelhejare  vid  varierande  temperaturer. Energiabsorptionen 

som  krävs för att  slå av staven  används  som  värdemätare för brottets  natur. Vid  högre  tem-

peraturer  är  energiabsorptionen  hög och brottet segt.  Energiabsorptionen  minskar  med  min-

skande  temperatur  och  vid en  viss  temperatur  uppvisar  materialet  ett sprött brottbeteende. I 

sverige används energinivån  27 J som den  nivå  som  indikerar  omslagstemperaturen  (ITT, 

Impact Transition Temperature)  mellan segt och sprött brott (fig.  2.2).  
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SLAGENERGI J 

HOGVARDESOMRÅDE 

(SEGT BROTT)  

// 
	 OVERGANGSOMRÅDE  

LÅGVARDESOMRÅDE I 
27J 

(BLANDBROTT)  

(SPRÖTT BROTT) I 

TEMP  °C  

Figur 2.2.  Slagprovkurvans principiella utseende. FrIn  [7].  

IITT 
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3.  SVETSBARHET  

3.1  Allmänt 

I samband  med  svetsning används ofta uttrycket svetsbarhet. Detta är ett något svävande 

begrepp. Ett materials förmåga att uppfylla  kraven  pä  god  svetsbarhet  kan  variera  beroende 

på  ett  flertal  yttre  faktorer. Enligt  Svetsteknisk ordlista skall "ett metalliskt material  anses  i 

viss  grad  svetsbart  vid  användning  av en given  svetsmetod  samt  för ett  givet  ändamål,  sä  

snart en kontinuerlig metallisk  förbindning  kan  åstadkommas medelst ett lämpligt för-

farande och  då  svetsen tillfredsställer såväl  de krav, som  ställs  på  svetsens lokala egen-

skaper  som på  dessas inflytande i  konstruktionen,  i vilken  den  ingår  som  beståndsdel".  

3.2  Bedömning av svetsbarhet 

Bedömningen  av en  svetsad  konstruktions  lämplighet för  de  påfrestningar  som den kan  ut-
sättas för  under sin livstid beror  bl  a  pä  utformningen  av konstruktionen  och svetsförban-

den, egenskaper och sammansättning  hos  grundmaterial opåverkat  av  svetsen, grundmate-
rial påverkat  av  svetsen  samt  material i svetsgodset, svetsparametrar och yttre förhållanden  

vid produktion  och  drift. En  utgångspunkt för bedömningen  av  svetsbarheten  skulle  kunna 

vara att ett svetsförband inte skall påverka  en konstruktions  totala bärförmåga  på  ett  sådant  

sätt att  konstruktionen  inte  kan  uppfylla sitt syfte.  En  annan  aspekt som  bör tas hänsyn till 

är  hur  svetsförbanden påverkar deformationsförmågan,  både lokalt vid  förbanden och för  
konstruktionen som  helhet.  

Konstruktionen  skall utformas så att lokala spänningskoncentrationer undviks. Dessa kan 

uppstå vid  t ex  tvära ändringar i tjockleken för  en  fläns eller vid håltagningar. Konstruktion-

ens och förbandens utformning  har  framför allt betydelse för dess förmåga att bevara  sin  

bärförmåga vid dynamisk belastning. 

Godstjockleken hos  de  arbetsstycken som sammanbinds med ett svetsförband  har  betydelse 

för avsvalningshastigheten efter svetsningen. Avsvalningshastigheten beror på typen av 
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värmeflöde, stålets värmeledningsförmåga, täthet och specifika värme, materialdimension-

en, tillförd energi och arbetstemperaturen. För att karakterisera avsvalningsförloppet an-

vänds avsvalningstiden i sekunder mellan  800  och  500°C  (Ate).  

Man  skiljer mellan två- och tredimensionellt värmeflöde. I tunt material sker värmeflödet 

tvådimensionellt. I grövre material leds värmen bort även i tjockleksriktningen, här uppstår 

tredimensionellt värmeflöde. För  en  enkel geometri, stumsvetsning av plåtar med stor ut-

sträckning, kan avsvalningshastigheten beskrivas med följande ekvationer: 

Tvådimensionell strömning:  

1 	Q  2

[

, 
At 	- 	( 

1 	2  
) 	— (  

1 21 
(3.1) 

8/5 	414 	d )  500  — 800—T0  

Tredimensionell strömning:  

= 
	

1 	1 	1 At 	Q(  (3.2) 
8/5 	27t2L 	500  —  To 	800  —  To )  

A.  = Värmeledningsförmågan 

p = Densiteten 

cp  = Specifika värmet 

d= Tjocklek  

T0=  Arbetstemperaturen 

Q = Sträckenergin  (se  avsn.  2.2) 

Ur  ekvationerna framgår att avsvalningshastigheten minskar (At8/5  ökar) med ökad sträck-

energi, ökad arbetstemperatur och vid tvådimensionellt flöde med minskande materialtjock-

lek. Vid tredimensionellt flöde påverkar inte godstjockleken avsvalningshastigheten. För ett 

vanligt CMn-stål ligger godstjockleken för övergång till tredimensionellt värmeflöde, vid 

rumstemperatur och sträckenergin ca  1  kJ/mm, i storleksordningen  20-30 mm (se  fig.  3.1). 
En  hög avsvalningshastighet resulterar bl  a  i att segheten i det värmepåverkade materialet 

kan försämras  samt  att risken för vätesprickor ökar. 
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3-dimensionell 	 I 2-dimensionell 
värmestrooming 	 värmeströmning 

te/5 ( s ) 

100V 

50- 

20 - 4 kJ/mm 

5 :  1 kJ/ram 

200 *C 

	 To  r. 20C 

2.5 5 10 20 SO 100  

Figur 3.1. 	Avsvalningshastigheten som funktion av godstjockleken vid olika sträck-

energier och arbetstemperatur. Från  [7]. 

Om  fogytorna  hos de  arbetsstycken  som  ska sammanbindas inte  har  bearbetats till  sådan  

passning att glapp etc  kan  undvikas  kan  detta leda till  en  ökad risk för vätesprickbildning  

tack  vare  att egenspänningarna ökar  dä  passningen är dålig. Även risken för  deformationer 

p g a  krympspänningar i samband  med  avsvalningen ökar. Svetsrågar och andra produk-

tionsbetingade  faktorer  försämrar främst förbandets utmattningsegenskaper. 

Valet  av  grundmaterial  har stor  betydelse för svetsbarheten.  Det  är framför allt  andelen  kol 

och legeringsämnen  samt  tätningsgraden  som styr materialets  svetsegenskaper. Allmänt 

gäller att  en  ökande  andel  kol och legeringsämnen ökar  materialets  hällfasthet  pä  bekostnad  

av  segheten.  

Under  svetsprocessen tillförs värme och smält material från elektroden. Detta påverkar 

sammansättningen i svetsförbandet och även strukturen i det osmälta grundmaterialet. Den-

na strukturförändring i  den  värrnepåverkade zonen (HAZ) påverkar seghetsegenskaperna i 
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negativ  riktning (fig.  3.2  och  3.3).  Utbredningen av HAZ kan vara kanske  1-5 mm  utanför 

smältgränsen beroende på hur mycket värme som tillförts och avsvalningshastigheten. Gen-

om att elektrodhöljet är hydroskopiskt kan fukt sugas upp av höljet och väte tillföras mate-

rialet  under  svetsningen om inte elektroderna hanteras enligt anvisningarna. Detta väte kan 

orsaka sprickbildning i HAZ eller i svetsgodset. 

Figur 3.2.  Utbredning för HAZ. Från  [8]. 
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Figur 3.3.  Svets och strukturpäverkad zon.  5  ggr förstoring. Frän  [7].  

Väte  kan  även tillföras från  smuts  och olja, fritt vatten,  is eller  från  luften om  svetsningen 

utförs i  en  fuktig miljö.  Kraftig vind kan  göra att  de  skyddsgaser  som  bildas  dä  elektrodhöl-

jet förbränns förlorar  sin funktion. Vinden kan  även  ha en  avkylande  effekt. Om  svetsning 

utförs i kyla  kan  väte tillföras frän frostbelagda ytor och avsvalningshastigheten öka. Arbete 

i kyla  kan  även medföra att svetsaren producerar ett svetsförband  av  lägre  kvalitet  än  sin  

normala  standard. 

Vid låga drifttemperaturer försämras materialets seghetsegenskaper med  en  ökad risk för 

spröda brott som följd.  Om  konstruktionen befinner sig i  en korrosiv  miljö kan detta ge 

upphov till sprickbildningar eller underlätta för redan bildade sprickor att propagera.  Kom-

binationen korrosiv  miljö, låg temperatur och dynamisk belastning är exempel på  en situa-

tion  med ogynnsamma driftförhållanden som ställer större krav på konstruktionens svets-

barhet. 



18 	 SVETSBARHET 
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4.  SVETSDEFEKTER VID SVETSNING I LÅGA TEMPER-
ATURER  

4.1  Allmänt  

Dä  de  yttre förhållandena  under produktions-  och  driftsstadiet  är sådana att  konstruktionen  

utsätts för låga  temperaturer  försämras vissa  av  förutsättningarna för att svetsförbanden 

skall upprätthålla  en  tillfredsställande  funktion. Det  finns  en stor  mängd olika  typer av  

svetsdefekter  som kan  uppstå i samband  med  svetsning,  t ex  bindfel och skiktbristning.  

Men det  är framför allt ett fenomen  som  är  av  intresse i samband  med  svetsning i låga  tem-

peraturer. Materialets  seghetsegenskaper  kan  försämras  pä  grund av  att risken för väte-

sprickbildning ökar. Generellt påverkar också svetsningen  materialet  pä  ett  sådant  sätt att 

segheten i  den  svetspäverkade  zonen  försämras genom strukturförändringar i  stålet.  Feno 

menet  med  vätesprickbildning  har  ett samband  med  dessa strukturförändringar  eftersom  

risken för sprickbildning bl  a beror  pä  materialets struktur  och  duktilitet. 

De  stora bovarna i dramat i samband  med  svetsningen är avsvalningshastigheten  hos mate-

rialet efter  svetsningen och mängden väte  som  tillförs.  Givetvis har  sådana saker  som  mate-

rialval, svetsprocess och förbandets utformning  stor  betydelse  men  detta är parametrar  som 

styrs av beslut  fattade innan ljusbågen tänds,  kanske  utan  tanke  pä  vilka  effekter de får  pä  

svetskvaliteten. Dessa  problem  är kända  sedan  länge och världen över  har under  läng  tid  

stora  resurser  lagts  ned  pä  att öka förståelsen och kunskapen inom  området. 

4.2  Sprödhet i HAZ och svetsgods 

Att svetsning medför försämrade seghetsegenskaper i materialet lokalt runt svetsstället  har  

varit känt  sedan  länge. Flera undersökningar  har  utförts i syfte att undersöka segheten i  de  

olika delarna av det område som är påverkat av svetsen  men  mängden faktorer som kan  ha 

en signifikant  inverkan är så stor att fä generella slutsatser kan dras. Resultaten kan endast 

med säkerhet antas gälla för  de  speciella förutsättningar som använts vid det svetstillfälle 

som legat till grund för slutsatserna.  Mikrostrukturen  i HAZ,  t ex,  beror huvudsakligen av 

grundmaterialets mikrostruktur och sammansättning och  de  aktuella svetsparametrarna. 
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Mikrostrukturen  inom HAZ varierar också som  en  funktion av avståndet från själva svetsen 

beroende på att temperaturtid cykeln inte är  den  samma. Slutsatser som gjorts med en-

strängssvetsar som underlag kan inte  heller  direkt överföras på flersträngssvetsar eftersom 

flersträngssvetsar är utsatta för upprepade temperaturtid cykler vilket generellt resulterar i 

bättre seghetsegenskaper i det påverkade materialet.  

Om en  låg sträckenergi tillförs vid svetsningen blir utbredningen för HAZ liten och mikro-

strukturen varierar mycket inom ett litet aystånd frän svetsen. Med högre sträckenergi blir 

strukturförändringarna inte lika abrupta och HAZ blir större. Försämringen i seghet tilltar 

med ökande sträckenergi. Detta beror på att korntillväxten i materialet ökar om tempera-

turen ligger kvar på  en  hög nivå  under en  längre tidsperiod (avsvalningshastigheten min-

skar). Oftast  har  grovkornzonen som ligger närmast smältgränsen  den  sämsta segheten.  Om  

däremot sträckenergin är för låg ökar risken för martensitbildning och vätesprickbilning.  

Den  tillförda sträckenergin bör alltså ligga inom ett visst intervall om  man  strävar efter  op-

timal  svetskvalitet. 

Segheten i HAZ  beror  alltså  av materialets  mikrostruktur  efter  svetsning. Denna  beror  i  sin 

tur av  härdbarhet och  vid  vilken  temperatur  omvandlingen  sker samt av  eventuell  utskilj-

ningshärdning och påverkas  av  grundmaterialets sammansättning och eventuella mikrole-

geringstillsatser.  Hur  ett legeringselement påverkar  struktur  och seghet  beror  pä  samman-

sättningen i övrigt liksom  på  avsvalningshastigheten.  

De  flesta undersökningar av segheten i HAZ är gjorda med  Charpy V-provning. I mänga  

fall  har  verklig svets provats och  man  får då med både HAZ och svetsgods. För att kunna 

undersöka  t ex  endast grovkornzonen kan  man  svetsa i  en  K-fog. Ett sådant provningssätt 

rekommenderas av mänga då  man  vill kontrollera segheten hos  en  renodlad grovkornzon. 

För att undvika svårigheterna med svetsning av K-fog och placering av anvisning görs ock-

så svetssimuleringar. Vid dessa kan  man  styra uppvärmnings- och avsvalningsförloppen. 

Det är dock svårt att vid svetssimulering fä samma struktur och seghet som vid verklig 

svetsning. 

Låg  kolhalt och  relativt  hög manganhalt är generellt gynnsamt för segheten i HAZ. Seghet-

en  hos  självanlöpt martensit förbättras  med  sjunkande kol- och kvävehalt.  Vid titan-  och 

aluminiumbehandlade  stål  (ca  0.01  %  titan)  förbättras slagsegheten överlag och är även  god 

vid  hög sträckenergi. Vilken slagseghet  som  fäs  vid  ökande  halter av krom,  nickel och kop-

par  beror  pä  analysen  i övrigt. För ett ordinärt kolmanganstäl  har 0.4  %  kisel  visat  sig  ge  
den  bästa slagsegheten. Ökande nickelhalt  ger  succesivt bättre seghet  hos  såväl grundmate-

rial  som  HAZ. Kopparhalter  har enligt  vissa undersökningar gett något förbättrade slagseg- 
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hetsegenskaper.  Men  möjligheten att påverka segheten i HAZ genom kisel, mangan, krom 

och koppar är liten jämfört med  den  inverkan som svalningstid och titanbehandling  har.  

Vid  niobhalter  mindre  än ca  0.02  % är inverkan  pä  slagsegheten liten  vid  svetssimulering. 

Högre  halter  försämrar segheten. Samma gäller för vanadinhalter  med  brytpunkten ca  0.10  

%.  Vid  verklig svetsning visar undersökningar att  t ex  niob inte  ger  lika  stor  försämring  av  

segheten  som  svetssimuleringarna indikerar. Kväve  som vid  svetsningen  går  i lösning för-

sämrar segheten mätt  med Charpy V med  ca  3  %  per 0.001  %  N. Fosfor  försämrar  rent  all-

mänt segheten och  halten  bör hällas  så låg som  möjligt. Ifall  av  korntillväxt  (vid 350-600°  

C) ger fosfor  liksom tenn och  antimon  försämrad seghet. 

Svetsgodsets slagseghet är  beroende av  svetsgodsets sammansättning och slaggtyp  samt  

sträckenergi, arbetstemperatur och godstjocklek,  som  bestämmer avsvalningshastigheten. 

Tillsatsmaterialens slagseghet bestäms  vid en  standardiserad provning  av  egensvetsgods. 

Vilken seghet  som  blandsvetsgodset  får beror  pä  grundmaterialets sammansättning och 

utspädningsgrad  samt  svetsdata. För att uppnå  acceptabel  seghet i svetsgodset  vid  svetsning  

av  kolmanganstäl och milcrolegerade  stål med  måttliga  halter av t ex  niob och  vanadin  är  

val av  tillsatsmaterial inget  problem vid  låga och medelhöga svetsenergier. 

Slagsegheten försämras oftast  med  stigande sträckenergi. Flera strängar  ger  förutom i un-

dantagsfall bättre seghet än fä.  En stor del av  förbättringen  beror  pä  s k  svetsnormalisering 

och anlöpning.  En del av den  föregående strängen blir  dä  normaliserad och  får  finkomigare 

och segare  struktur med  bättre slagseghetsegenskaper.  Det  är fördelaktigt  om  varje  sträng  är 

tunn  (2-3 mm). Beroende  pä  i vilket  läge  svetsningen utförs påverkas avsvalningshastighet-

en och därmed segheten.  Normalt  fäs  en  försämrad seghet  vid vertikal  svetsning jämfört  

med  horisontell. Basiska tillsatsmaterial  ger  bättre slagseghet än sura.  

Inlegering av  niob och  vanadin kan  försämra svetsgodsets slagseghet. Inverkan  av  niob är 

större än för  vanadin. Vid  manuell  bågsvetsning  av  kolmanganstäl  har  kolhalten i svetsgod-

set liten inverkan  pä  slagsegheten.  Mangans  inverkan är större och ca  1.4  % är vanligen  op-

timalt.  Nickel  och molybden  ger  vanligen förbättrad slagseghet. Även koppar  kan  förbättra 

segheten. Låga kväve-,  fosfor-  och svavelhalter är  positivt. 

Som  ett exempel  pä  hur  svetsning påverkar  materialets  seghet redovisas här  resultatet av en  

undersökning  av  mikrolegerat  stål  och kolmanganstål för offshore-konstruktioner [9].  Här 

undersöktes bl  a mikrostrukturen  i HAZ  efter  svetsning.  Det  svetspäverkade  området kunde  

indelas i flera olika  zoner var  och  en  karakteriserad  av en  viss  strukturell  sammansättning 

(fig.  4.1).  Mellan zonerna återfanns  en  övergångsregion utan skarpa gränser.  Den grovkor- 
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niga zonen karakteriserades till stor  grad  av bainit- och martensitstrukturer. Det kunde även 

noteras  en  austenitisk korntillväxt, som ökade i riktning mot svetsen.  Den  finkorniga zonen 

bestod till stor  del  av  en  finkomig ferritisk struktur. I  den  delvis omvandlade zonen var  den  

maximala temperaturen för låg för att förändra hela strukturen. Perliten hade omvandlats  

men  vid ferritkorngränserna noterades endast  en  partiell omvandling.  Den  tempererade 

zonen, slutligen, karakteriserades av  en  uppvärmning av grundmaterialet utan att någon 

strukturell förändring kunde upptäckas i mikroskop. 

Figur 4.1.  Strukturvariationer inom HAZ. Från  [9]. 

Man  undersökte också segheten i  de  olika delarna av HAZ genom provning av små 

notchade provstavar  (10x10 mm,  a/w=0.3) tagna från material som utsatts för simulerad 

svetsning. Genom denna undersökning kunde  man  identifiera två områden i HAZ med re-

ducerad seghet. Dels i  den  grovkorniga zonen bestående av  en  grov mikrostruktur med mar-

tensit eller bainit, och dels i  den  delvis omvandlade zonen där endast mikrostrukturer med 

hög kolhalt hade omvandlats. Även slagsegheten som funktion av avsvalningstiden mellan  

800°C  och  500°C  (Ate)  undersöktes inom intervallet  4-24  sekunder och resultatet av detta 

visade på att segheten minskade med ökande avsvalningstid mellan  4  och  10  sekunder. 

Över  10  sekunders avsvalningstid var segheten i det närmaste  konstant.  Ate  =  10  sekunder 

motsvarar  en  sträckenergi på upp till ca  3  Id/mm beroende på materialtjocklek. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att svetsning reducerar segheten i HAZ. Även inom det 

svetspäverkade området kan segheten variera beroende på hur materialets struktur påver-

kas.  De  faktorer som styr detta förlopp är stålets sammansättning och avsvalningshastighet-

en. Höga sträckenergier som ger  en  lägre avsvalningshastighet är ogynnsamt för segheten.  

4.3 Vätesprickbildning  

Denna typ av svetsdefekt är  den  som dragit mest uppmärksamhet till sig  sedan  fenomenet 

uppmärksammades för ca  50  är  sedan. En  stor  del  av  de  normer som reglerar svetsproce-

duren i dag är inriktade på att förhindra att vätesprickbildning uppstår. Vätesprickor kan 

återfinnas både i HAZ och i svetsgodset  men  oftast initieras sprickorna i  den  grovkorniga 

delen av HAZ. Sprickbildningen kan uppstå inom ett intervall varierande mellan några mi-

nuter upp till ett  par  dygn efter svetsning (bl  a [10, 11]).  Grundorsaken till sprickbildningen 

är väte som tillförts smältan. Vätet härrör frän fukt i elektrodhöljet,  smuts,  olja eller fett på 

elektroden eller arbetsstycket, fukt i luften eller  frost,  snö och  is.  

I kälsvetsar är sprickorna oftast orienterade längs med svetsen,  men  i stumsvetsar kan  de  

också ligga vinkelrätt mot svetsen (fig.  4.2). De  är skarpa och behöver inte gå upp till ytan. 

Utbredningen kan variera frän några några mikrometer till flera  millimeter.  Sprickorna kan 

vara både  trans-  och interkristallina  men  följer oftast korngränserna. Ett flertal teorier  har  

lagts fram som försöker förldara vätets inverkan på försprödningen och sprickbildningen  

men  förloppet för vätesprickbildningen är ännu inte helt klarlagt. Det är dock väl känt vilka 

faktorer som  har en  inverkan på detta.  De  största bovarna är som sagts tidigare väte, mikro-

strukturen efter svetsning, spänningstillståndet i svetsen och avsvalningshastigheten.  

Figur 4.2.  Vätesprickor i HAZ. Frän  [10].  
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Voldrich  [12]  presenterar i  en artikel  frän  1947 resultat  från undersökningar utförda  på  Bat-

telle  Memorial  Institute  som  berör  problem  relaterade till svetsning och framför allt väte-

sprickbildning. Här sägs att vätets eventuella inverkan  pä  sprickbildning i grundmaterialet 

uppmärksammades första gången,  enligt  kända  annaler, 1938 av  Bardenburger och  Botten-

burg  och  1939 av Werner, men  deras undersökningar gällde acetylensyrgassvetsning.  De  

fiesta  rapporter som  publicerades mellan  1938  och  1944  behandlade inflytandet  av faktorer 

som  spänningar  som  uppstår  på grund av  strukturomvandlingar och temperaturvariationer 

och krypning. Väte betraktades inte  som en  enskild  parameter. 1939 togs  vätets eventuella 

inverkan äter upp  av  Zappfe, och  1940  publicerade Zappfe och  Sims en rapport som  be-

handlade väte i  stål,  där  relationen  mellan väte och sprickbildning diskuterades mera utför-

ligt. I slutet  av  andra världskriget och  under åren efter tog forskningen  inom  området or-

dentlig fart  och ett  flertal rapporter  publicerades  som slog fast  att väte  hade en signifikant  

inverkan  på  sprickbildning i svetsade  konstruktioner.  

Utan att beskriva  den  exakta mekanism med vilken vätet bidrar till sprickbildningen pre-

senterar Voldrich  en  generell modell för fenomenet enligt följande.  Han  säger att väte-

sprickor uppstår speciellt i svetsförband utförda med elektroder som genererar bågatmos-

färer med stora mängder väte och vattenånga och ger ett ferritiskt svetsgods. Metallpar-

tiklarna som passerar genom bågen till godset absorberar väte frän bågatmosfären och väte 

kan eventuellt också absorberas av smältan  under  bågen. Mycket av det absorberade vätet 

avgår från metallen till  den  omgivande luften  under  stelningsfasen  men en del  diffunderar 

från smältan till det omgivande stålet. Detta  har  austeniserats genom värmeprocessen och  

har  i detta tillstånd  en  hög kapacitet att absorbera väte. 

När svetsgodset stelnar och övergår  till  en  ferritisk  struktur  avtar förmågan att bevara löst 

väte. Vätgas fortsätter att avgå  till  den  omgivande  luften  och även  diffusionen  till  HAZ 

fortsätter. Genom denna  process  tillförs grundmaterialet närmast svetsen  en stor  mängd 

väte.  Om  grundmaterialet  har  ett tillräckligt  stort  legeringsinnehåll  (C,  Mn,  etc)  kan den  

austenitiserade  delen av  HAZ omvandlas senare än svetsgodset  under  avsvalningsfasen,  

trots  att temperaturgradienten  går  frän svets  till  grundmaterial. Därav följer att  koncentra-

tionen av  lösligt väte i HAZ är förhöjd  under den  period  då  HAZ fortfarande är austenitisk 

och svetsgodset  har  gått över  till  en  ferritisk  struktur.  

När  den  austenitiska zonen i HAZ omvandlas avtar dess förmåga att hälla löst väte p g  a  att 

lösligheten minskar med sjunkande temperatur och speciellt p g  a  strukturförändringen i 

metallen. Vätet  har en  stor strävan efter att diffundera bort från denna zon  men  möjligheter-

na är begränsade p g  a  att det omgivande stålet  har en  ferritisk struktur och  den  generellt 
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lägre temperaturen försämrar möjligheterna för snabb  diffusion. Men  ett tillstånd med för-

höjd mängd väte HAZ är inte i sig själv tillräckligt för att sprickbildning ska uppstå. Det är 

också nödvändigt att  den  austenitiserade delen av HAZ omvandlas vid  en  sådan temperatur 

att martensit bildas. Detta inträffar vid  en  speciell kombination av kemisk sammansättning 

och avsvalningshastighet.  

Om  legeringsinnehållet i  den  austenitiserade  delen av  HAZ inte är för hög,  eller om  svetsen 

tillåts svalna tillräckligt långsamt  sker  omvandlingen  vid en relativt  hög  temperatur  och 

slutprodukten blir  en  mjukare martensit.  Under  dessa förhållanden  har  vätet i HAZ 

möjlighet att genom  diffusion  förflytta  sig  frän  området med  högst vätekoncentration. 

Vätets försprödningseffekt är inte lika  stor på  denna  struktur som på helt  utbildad martensit.  

Om,  ä andra sidan, legeringsinnehållet i  den  austenitiserade  delen av  HAZ är hög,  eller om  

avsvalningen  har  ett snabbt förlopp,  sker  strukturomvandlingen  vid en  lägre  temperatur, 

kanske 150-200°C.  Dä  blir slutprodukten mycket härd och därmed känsligare för  det  väte  

som  finns i  materialet. Under  dessa förhållanden uppstår sprickbildning i martensiten i 

HAZ.  

En teori som  försöker förklara själva sprickbildningsmekanismen säger att vätet  som  inte  

kan  diffundera  bort  från  området  samlas  som  molekylärt väte i  små  håligheter och mikro-

sprickor och  bygger  upp ett tillräckligt högt gastryck för att spräcka upp  metallen.  En vari-

ant  pä  denna  teori  är att risken för vätesprickbildning ökar  om  grundmaterialets samman-

sättning är  sådan  att austeniten bibehålls  efter det  att avsvalningsförloppet är ayslutat.  Om  

gastrycket är tillräckligt högt  kommer  väte att vandra till dessa områden från  den  omgi-

vande  strukturen  och skapa ett högt gastryck vilket slutligen  ger  upphov till sprickbildning.  

En  annan  teori  är att vätet  som  finns i  den  omvandlade  strukturen  gör  materialet  sprödare 

utan att nödvändigtvis samlas i fickor  med  högt gastryck.  Om den  omvandlade  strukturen  

inte  består av  fullt utbildad martensit  ger  inte denna ökade sprödhet upphov till sprickbild-

ning.  Om det  däremot uppstår fullt utbildad martensit  ger det  lösta vätet i  strukturen en  för-

sprödningseffekt  som  resulterar i sprickbildning  om  martensiten blir utsatt för någon  form 

av  töjningar. 

Martensiten  kommer  inte att spricka även  om den har en  nedsatt seghet  om den  inte utsätts  

for  spänningar  som  överskrider dess hållfasthet. Dessa spänningar är dock ofta närvarande. 

För  det  första uppstår  det  spänningar i  mikroskala p g a  volymförändringar  vid  strukturom-

vandlingar. För  det  andra  kan  mikrospänningar uppstå  p g a  utfällning  av  väte i vissa  plan  i 

atomgittret  eller  i  dislokationer.  För  det tredje  uppstår  det  spänningar i  makroskala  dä  

smältan stelnar,  under  avsvalningsprocessen och  som resultat av  inspänningsförhällandena. 
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De  flesta av dessa spänningar kan inte undvikas eller reduceras i så stor  grad  att sprickbild-

ning inte uppstår. 

Som  beskrivits tidigare  har  vätesprickbildning visat  sig  kunna uppstå  med  fördröjd verkan  

efter  svetsning.  Det har  också noterats att sprickpropageringen  kan ske diskontinuerligt.  

Stout  och  Doty  [13]  förklarar detta genom att bygga vidare  på  "gasteorin". Vätet  som  är 

fångat i martensiten  har en  hög energinivå i gittret. Genom  diffusion  söker  det sig  till 

sprickor och diskontinuiteter i gittret och  bygger  upp  en  hög  koncentration  i dessa områden. 

Yttre spänningar och spänningar  som  uppstår  p g a  volymförändringar  vid  strukturomvan-

dlingar samverkar  med  vätet och utvidgar  diskontinuiteten  till sprickstorlek. Vätet  kan  

bidra till sprickbildningen genom att reducera gittrets kohesiva styrka  eller  genom att öka 

spänningskoncentrationen i  diskontinuiteten. Då  sprickan propagerar flyttas spetsen  på  

sprickan från  området med en lokal  vätekoncentration. Propageringen aystannar därför tills  

det  att vätet  har  diffunderat till  den  nya sprickspetsen.  

Det har  också visat  sig  att väteförsprödning inte är lika märkbar  vid  snabba spänningsök-

ningar och låga  temperaturer.  Detta är  helt  motsatt  det  normala uppträdandet  hos stål  där 

snabba spänningsökningar och låga  temperaturer  är gynnsamma för risken för spröda brott. 

Detta fenomen berörs  av  bl  a  Interrante och  Stout  [14]. Enligt dem  indikerar  den relativt  

korta  inkubationstiden  för vätesprickbildningen och att  den  vanligtvis uppstår  vid  rumstem-

peraturer och något högre att väteatomen är  den  enda mellanrumsatom  som har en  diffu-

sionshastighet  som  är tillräckligt hög även  vid  dessa, i detta sammanhang låga  temperaturer. 

En  orskak till detta är skillnaden i atomstorlek  enligt  Interrante  et al.  Väteprotonen  har en  

radie i storleksordningen  1045m  medan järnatomens och vätemolekylens radie är i storle-

ksordningen  10-10m.  Att diffusionshastigheten är lägre  vid  högre och lägre  temperaturer  än 

rumstemperatur  får  stöd  av en teori  lanserad  av  Morlet, Johnson och Troiano  som  Interrante  

et al  refererar till. Denna  teori som bygger på  ett triaxiellt spänningstillstånd förutsätter att  

löst  väte nära  en  hålighet  av  något  slag  orsakar  en  försprödning. Teorin säger att i  området 

med  maximal  triaxiell spänning i gittret nära  en  hålighet  eller  någon annan spänningskon-

centration  kommer en  större  koncentration av  löst  väte att återfinnas än  vad som  finns i  det  

omgivande  materialet p g a  att vätet diffunderar i spänningsgradientens riktning.  En  viss  

kritisk  spänningsnivå krävs för att  en  skadlig  koncentration  skall uppstå i häligheten. När 

vätekoncentrationen när  en  kritiskt nivå i  området med  maximal  triaxiell spänning uppstår  

en  spricka. När vätet diffunderar vidare i sprickans utbredningsriktning upprepas detta och 

sprickpropageringen  får  ett  diskontinuerligt  förlopp.  Vid  höga  temperaturer  balanseras den-

na vätekoncentration framkallad  av  spänningstillståndet  av  vätets möjlighet att söka  sig  

ifrån HAZ. 
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Vid låga temperaturer sker sprickbildningen långsammare eller stannar upp helt eftersom 

vätets diffusionshastighet minskar med sjunkande temperatur. 

För att förhindra vätesprickbildning  mäste  man  göra något  ät  en eller  flera  av de  fyra  faktor-

er som har  betydelse för fenomenet, väte, mikrostruktur, spänningstillstånd och avsval-

ningshastighet.  Det  är allmänt vedertaget att dessa fyra  faktorer  i samverkan  kan  skapa 

goda förutsättningar för sprickbildning.  Den  första faktorn, vätet,  går ej  att  helt  eliminera.  

Det  finns alltid närvarande i större  eller mindre  mängd och  kan  tillföras smältan.  Vad som  

gär  att göra är att reducera  de  möjliga källorna genom att använda basiska  elektroder  och ta  

bort  eventuell beläggning och fukt  pä  stålet som  ska svetsas.  

Det går  inte  heller  att skapa  en  svets  helt  utan spänningar. Svetsen blir utsatt för spänningar  

som  uppstår  under  avsvalningen och  kanske  även  dä  andra svetsar i närheten svalnar. Även 

här  kan man  endast reducera inverkan frän egenspänningar genom utformningen  av  svets-

fogen och genom att lägga strängarna i  en  viss  ordning.  Att passningen mellan  de  delar  som  

ska svetsas samman  har  betydelse  har  bl  a  visats  av  Graville  [15].  Genom att lägga brickor  

av  varierande tjocklekar mellan två stycken  som  svetsades samman  med  kälsvetsar under-

sökte  han  hur  olika stora gap påverkade mängden sprickor i svetsfogen. För att simulera  in-

spänningsförhållandena i  en  verklig  konstruktion var de  två styckena förhindrade att röra  

sig  fritt inbördes.  Resultatet av  undersökningen visade att  om  gapet är större än  1/64  tum  

(0.4 mm)  mäste  förvärmningstemperaturen höjas  med  ungefär  75°C  jämfört  med  svetsar 

utan gap för att undvika sprickbildning. Graville  anger  lcrympspänningar  som  orsak till  re-

sultatet av  undersökningen och drar slutsatsen att  eftersom  ett  så  litet gap krävs för ge  effekt  

pä  svetsens  kvalitet  bör  det  alltid antas att svetsar  har en  dålig passning  vid praktisk  tillämp-

ning  av  svetsning. 

Att  stålets  sammansättning  har en  inverkan  pä  vätesprickbildningen upptäcktes  längt  innan  

man  insåg att väte  var en faktor  att räkna  med.  Detta  kunde  påvisas genom praktiska er-

farenheter i verkstäder, hårdhetsmätningar  pä  svetsar och böj- och dragprov  med  svetsade 

provkroppar. Undersökningar visade att för  en  bestämd svetsprocedur ökade hårdheten i 

HAZ, till storlek och utbredning,  med  kol- och legeringsinnehållet i grundmaterialet.  En del 

av  dessa försök  kunde  också  visa  pä  att risken för sprickbildning i likhet  med  hårdheten 

ökade  som funktion av  legeringsinnehållet  eller  avsvalningshastigheten.  Av  detta  drogs  

slutsatsen att  det  fanns  en  direkt  relation  mellan hårdhet och sprickbildning.  

En vanligt  förekommande  kritisk  nivå  pä  hårdheten  som har  följt  med sedan  läng  tid  tillba-

ka är  350  HV.  Det kan  ifrågasättas  om  detta är  relevant  i sammanhanget. Norén  [16] talar 

om  att  man  erfarenhetsmässigt visste att  vid  större härdheter än  350  HV  började martensit 
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uppträda i  sådan  omfattning att risk för härdsprickbildningar, speciellt i  form av  smältgräns-

sprickor genom väteförsprödning, förelåg  vid  kolstål och CMn-stål. Denna maximihårdhet  

pä  350  HV  spred sig som en  löpeld  bland  världens svets-tekniker  och började återfinnas i  

den  ena  normen efter den  andra, nästan i  form av en  naturlag. Norén säger att  det  är  farligt  

att skapa naturlagar  pä  basis av  ett begränsat  underlag. Det  är ytterligt svårt att  sedan  äter-

föra sådana erfarenhetsvärden till deras rätta miljö och  de kan  verka starkt utvecklingshäm-

mande  så  länge  de står  kvar i betydelsefulla tillämpningsnormer.  Vad man  försökte uppnå 

genom denna hårdhetsbegränsning  var  att  komma  till rätta  med  sprickbildningar  som kunde  

hänföras till  en kombination av  väteförsprödning och martensitbildning intill svetsar i  stål 

med relativt  hög kolhalt,  0.20-0.35  %. Detta  kan  idag betraktas  som  överspelat  eftersom  

utvecklingen  pä  stålsidan  har  tagit några kliv framåt  sedan  dess. 

Numera  talar man om stålets  sammansättning i  form av  kolekvivalenter. Detta är ett uttryck  

som har  tagits fram empiriskt för att beskriva  materialets  sprickkänslighet  som funktion av  

sammansättningen. Ett  flertal  olika kolekvivalenter  har  varit och är i omlopp.  Den som  an-

vänds i bl  a  brittiska och svenska  normer  i  dag  är  den s k 11W-formeln  (se  avsn.  2.3). Men  

denna kolekvivalent  har  egentligen  som funktion  att relatera  stålets  sammansättning och 

avsvalningshastighet till specifika hårdhetsvärden i  mikrostrukturen.  Hårdheten  kommer  al-

ltså  igen som en  viktig  parameter.  I1W- formeln  har  tagits fram  pä  underlag av resultat  frän 

undersökningar utförda  med  halvtätat CMn-stål.  Det har  föreslagits  [19]  att faktorn Si/6 

skall läggas till uttrycket för att fä  en  bättre anpassning. Detta  har  dock inte gjorts i stan-

dardbladen. 

Avsvalningshastigheten påverkar  stålets  möjlighet att avge väte till omgivningen och  mate-

rialets  strukturuppbyggnad.  Vid en  snabb aysvalning hinner  en mindre  mängd väte avgå 

och därmed ökar risken för vätekoncentrationer i  strukturen.  Även risken för martensitbild-

ning ökar och  det  är ju främst denna  kombination man  vill undvika. Genom att för-  eller  ef-

tervärma  stålet  i samband  med  svetsningen  kan  avsvalningshastigheten sänkas. Att detta är 

gynnsamt för svetsen  har  varit känt  sedan  läng  tid  genom  både  praktiska erfarenheter och 

laboartorieundersökningar.  Som  ett  resultat av en  undersökning  av  avsvalningshastigheter i 

samband  med  bågsvetning visar  Hess  et al [17]  att  de faktorer som  bestämmer avsvalnings-

hastigheten är bägens framföringshastighet, bågspänning och  ström,  plåttjocklek, materi-

altemperatur och svetsfogens  geometri. De tre  förstnämnda faktorerna  kan  sättas samman 

till  en faktor,  tillförd  energi per  längdenhet svets, och därmed reduceras antalet parametrar 

till fyra. I  dag  används uttrycket sträckenergi  som  benämning  pä  den  tillförda energin  per  

längdenhet svets. 
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Ett namn  som  ofta sätts i samband  med de metoder som  används idag för att förhindra väte-

sprickbildning är  Bailey.  Han har  presenterat  [18, 19, 20, 211 en  metod för att välja svets-

betingelser för att undvika sprickbildning i HAZ i  form av  ett  nomogram  (fig  4.3)  där 

parametrar  som  sammansatt tjocklek,  stålets  sammansättning, förvärmningstemperatur, 

sträckenergi och elektrodtyp tas hänsyn till.  Nomogrammet  i  figur 4.3  är anpassat  efter  en-

gelska beteckningar  på stål-  och elektrodsorter  men de metoder som  används i  normer  och  

standarder  idag  bygger  till  stor del på en  vidareutveckling  av  detta arbete.  Nomogrammet  är 

främst baserat  pä  försök  med  CMn-stål  men kan  också tillämpas  på  låglegerade  stål.  Här 

förutsätts att nästan allt  som kan  inverka  pä  kvaliteten  gör  det  i  negativ  riktning,  t ex  svets-

ning i  regnstorm,  slarvig förvärmning och stora lcrympspänningar  samt  att svetsen  har  lagts 

i  en  sträng.  Hänsyn  har  tagits till spridning,  både vad  gäller förväntad hårdhet i HAZ och  
stålets  analys för att ge rekommendationer  som leder  till  små  risker för sprickbildning.  Som  
ett exempel  pä  hur  nomogrammet kan  användas  kan vi  bestämma vilken sträckenergi  som  
behövs för  stål med  sammansatt tjocklek  på 50 mm  och kolekvivalenten  0.43 som  ska svet-
sas samman  med en  kälsvets utan förvärmning (rumstemp)  med  manuell  metallbågsvets-
ning  (kritisk  hårdhet  350).  Gä  rakt  upp från värdet  0.43 på  skalan  under det  högra  dia-
grammet  till  linjen  för  20°C  förvärmning.  Gå sedan  horisontellt till vänster till  linjen  för  50 
mm  sammansatt tjocklek i  det  vänstra  diagrammet. Rakt under  denna  punkt kan  sträckener-
gin  2.2  k.1./mm läsas  ay.  
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Figur 4.3. Nomogram  för säker svetsning  m  ap vätesprickbildning i HAZ. Frän  [20].  

Enligt  Bailey  är förutsättningarna för vätesprickbildning  en  viss mängd väte i  en  mikros-

truktur i HAZ  med en  viss hårdhet  vid en temperatur  gynnsam för sprickbildning (nära 

rumstemperatur) i  en  närvaro  av en  viss spänningsnivå.  Dä  både temperaturen  och spän-

ningarna är oundvikliga  mäste  antingen  mikrostrukturen eller  mängden väte åtgärdas för att 

sprickbildning ska kunna undvikas.  Bailey  gör detta  via  avsvalningshastigheten  efter  

svetsning. Avsvalningens inverkan  kan  beskrivas  med en parameter,  avsvalningshastighet-

en  vid temperaturen 300°C, som beror av  plåttjocklek, sträckenergi och förvärmningstem-

peratur. För olika mängder väte finns  det en kritisk  maximal  hårdhet i HAZ  vid  vilken 

sprickbildning uppstår.  Vid  svetsning  av  CMn-stål  med  svetsmaterial  med relativt  hög väte-

potential  (17  mL/100  g)  visade  sig en  hårdhet  på 350  HV2  1/2  vara  kritisk. Med elektroder 

med  lägre vätepotential  (8  mL/100  g) var  motvarande värde  400.  Här återkommer alltså 

hårdheten i HAZ  som kritisk parameter  för risken för sprickbildning. 



SVETSDEFEKTER VID SVETSNING I LAGA TEMPERATURER 	 31  

Genom försök  kunde  ett linjärt förhållande påvisas mellan  1/j  och Ec, där  R  är avsval-

ningshastigheten  vid 300°C  och Ec är kolekvivalenten,  som  uttrycker sannolikheten för att 

hårdheten i HAZ skall uppnå ett kritiskt värde.  Under  antagande  av  dålig passning, höga in-

spänningspåkänningar,  lokal  förvärmning och obegränsade möjligheter  till  värmetransport  

har 350  HV2  1/2  antagits  som  kritiskt värde  dä  svetsning  sker med elektroder med  hög 

vätepotential. För svetsprocesser  med  lägre vätepotential användes  400  och  450  HV  som  

kritiska värden. Uttryck  som beskriver 50  % sannolikhet att uppnå kritiska hårdhetsvärden, 

och följaktligen också sprickbildning, bestämdes  till:  

= 2.09Ec -  0.626 (4.1) 1/11270  

1/ .),[2,730  = 1.94Ec -  0.63 (4.2)  

= 1.66Ec  -0.59 (4.3)  

Där Ec är uttryckt i viktprocent och  R  i °C/sekund. Genom att sänka  den  anpassade  linjen 

med 2.58  standardavvikelser reducerades sannolikheten för sprickbildning till  1  svets  av 

200. Om  spridningen  hos  kolekvivalenten för ett visst  stål  är känd  kan  risken för sprickbild-

ning  dä  kolekvivalenten  har  sitt högsta tillåtna värde uppskattas.  Bailey  tar  som  ett exempel 

att för ett  stål  benämnt  BS  4360 Grade 50C  är ett typiskt värde  på  kolekvivalentens stan-

dardavvikelse  0.025. Om  kolekvivalenten antas normalfördelad  med  ett medelvärde  på  två 

standardavvikelser  eller 0.05 under det  maximalt tillåtna reduceras risken för sprickbildning 

till ungefär  1  pä  2000 enligt  Bailey.  

Nomogrammet  i figur  4.3  är uppbyggt med hjälp av  de  tre redovisade ekvationerna. Det be-

står av två  diagram  sammankopplade med  en vertikal  skala för det kritiska värdet på  

1/,11?  utan utsatta värden. Skalan  har  olika storlek för varje förvännningstemperatur. Det 

vänstra diagrammet beskriver sambandet mellan kritisk avsvalningshastighet och sträcken-

ergi för olika sammansatta tjocklekar enligt uttrycket  [221:  

FR 	54T  (1 + 0.001T) (4C + 0.5) 
E + 4000C 

(4.4) 

T  =  300  - förvännningstemp (°C) 

E = Sträckenergi (kJ/tum) 

C = Sammansatt tjocklek (tum)  
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I  diagrammet har  även lagts  in  kurvor  som  representerar  maximal  effektiv  sammansatt 

tjocklek för kälsvetsar  vid  olika förvärmningstemperaturer. Skalan för sträckenergin är 

sammanbunden  med  skalor  for  olika parametrar  som  är  av  intresse  vid  manuell metallbågs-

vetsning.  Idet  högra  diagrammet  beskrivs sambandet mellan 1/,.„IT? och Ec för olika 

förvärmningstemperaturer  inklusive  säkerhetsmarginalen  pä  två standardavvikelser. För  

den  horisontella skalan  med  värden  på  kolekvivalenten  har de tre  olika hårdhetsnivåerna  

350, 400  och  450  HV  lagts  in.  

För att minska risken för väte sprickbildning i HAZ  har  utvecklingen  på  stålsidan strävat i 

riktning mot lägre kolhalter och lägre kolekvivalenter och därmed  har  också lägre förvärm-

ningstemperaturer kunnat tillåtas. Detta  har  i vissa  fall  flyttat  problemet med  sprickbildning 

frän HAZ till svetsgodset.  Problemet har  uppmärksammats först  pä  senare är och jämfört  

med den  mängd  forskning som har  berört sprickbildning i HAZ  har små  ansträngningar 

gjorts  vad  gäller svetsgodset. För närvarande är  de  flesta riktlinjer  som  används för att er-

hålla "säkra" svetsar inriktade  på  att undvika  defekter  i HAZ och  det  antas att sprickbildn-

ing i svetsgodset inte är något  problem,  åtminstone inte för  låg-  och medelhållfasta  stål. 

En  allmän  observation [23]  är att risken för sprickbildning i HAZ ökar  om  svetsgodsets 

hållfasthet ökar.  Det  finns  ingen  allmänt vedertagen  kritisk  nivå för hårdheten i svetsgodset 

även  om  Interrante och  Stout  i ett tidigt arbete  har  föreslagit att sprickbildning i svetsgodset  

kan  inträffa när hårdheten i svetsgodset är högre än i HAZ. Förutom grova samband mellan 

hårdhet, hållfashet och legeringsinnehåll  har  inte hårdheten i svetsgodset visat  sig  vara 

någon tillförlitlig  indikator  för risken för sprickbildning.  Hart  [24]  konstaterar  efter  under-

sökning  av  svetsar utförda  med  varierande sträckenergier och vätenivåer att för  elektroder 

med  ungefär  10  ml väte/100  g  svetsgods ökar risken för sprickbildning i svetsgodset  då  

hårdheten ökar (inom  området  —  200-330  HV5). För lägre vätenivåer  (<5 m1/100 g) beror  

risken för sprickbildning i mycket större utsträckning  av mikrostrukturen  än  av  hårdheten. 

Svetsarna i undersökningen  var  utförda  med  metallbågsvetsning.  Han  föreslår också ett 

uttryck för att bestämma  en  förvärmningstemperatur  så  att inte sprickor i svetsgodset upp-

står  vid  svetsning  av  kälsvetsar i  en eller  två strängar och startsträngar i stumsvetsar. I ekva-

tionen tas hänsyn till  elektrodens  sammansättning och väteinnehäll  (H2) samt tiden  för 

aysvalning mellan  800  och  500°C  (At8/5)  enligt  följande: 

Förvärmningstemperaturen (°C) = 188.4 CEw - 108.3 	 (4.5) 

CEw = C + 0.378Mn + 0.145Ni + 0.468Cr + 0.299Mo - 0.0124/5  + 0.039H2 
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Ur  uttrycket  kan  utläsas att  om  kolhalten och legeringsinnehållet ökas påverkas risken för 

sprickbildning i  negativ  riktning. Detsamma gäller för vätehalten. Avsvalningstiden  har  

däremot  en  omvänd inverkan.  Som underlag  för denna ekvation  har  indata inom följande 

intervall använts,  C: 0.03-0.10%,  Mn:  1.01-1.73  %,  Ni: 0.02-2.90%,  Cr:  0.02-1.82  %, Mo:  

0.01-1.04  %,  Ate:  2.4-8.3 s  och  H2: 5-10 m1/100 g.  

Ett liknande uttryck föreslås av Chakravarti och Bala  [25]  med  den  skillnaden att molybden 

inte ingår i uttrycket och kisel och koppar finns med. Det kan också noteras att enligt Chak-

ravarti och Balas ekvation  har  koppar  en  gynnsam inverkan på förvärmningstemperaturen.  

De har  använt sig av belagda elektroder, pulverbågsvetsning och gasbågsvetsning. Deras 

ekvation lyder: 

Förvärmningstemperaturen  (°C)  =  487  CEc -  75.3 	 (4.6)  

CEc =  C  + 0.07Mn + 0.03Ni + 0.22Cr + 0.16Si - 0.27Cu +  0.012H2  - 0.006DAt8/5  

Ekvationen  kan anses  gälla för  C: 0.06-0.20  %,  Mn:  0.44-1.73  %,  Ni: 0.02-1.13  %, Cr:  

0.01-0.33  %,  Si: 0.15-0.66  %,  Cu:  0.02-0.32  %, At815:  3-12.6 s  och  H2: 1.7-16.5 m1/100 g.  

Båda dessa uttryck  kan  närmast betraktas  som  varande i experimentstadiet och är  längt  i-

från tillämpbara  vid praktisk  svetsning  men de kan  i alla  fall  ge  en grov  uppskattning  av be-

hovet av  förvärmning för att reducera risken för sprickbildning i svetsgodset.  

Av det som  sagts i detta aysnitt framgår att  det  finns luckor i kunskapen  om  vätesprickbild-

ning  som  behöver fyllas ut.  Det kan anses  väl  klarlagt  vilka parametrar  som har en  inverkan  

på  risken för sprickbildning och  det har  även tagits fram  instrument av  varierande nog-

grannhet  som beskriver  tillvägagångssätt för att förhindra att sprickor uppstår. I  de  fiesta 

fall  rekommenderas förvärmning  av stålet som  ett sätt att undvika fenomenet.  Med  hänsyn 

till att konstruktionsstålen  har  utvecklats mot lägre kolhalter och  mindre  föroreningar och 

genom nya  stålprocesser  bör dessa  instrument  kunna nyanseras och uppdateras. Även synen  

pä  sambandet mellan hårdhet och sprickbildning  kan  behöva  en revidering. Men  framför 

allt finns  det  ett  behov av  att öka kunskapen  om  sambandet mellan risken för sprickbildning 

i svetsgods och HAZ och  hur  detta påverkar bärförmågan i svetsade stålkonstruktioner.  Det  

är ju till  syvende  och sist  det som  är  av  intresse. 



34 	 SVETSDEFEKTER VID SVETSNING I LAGA TEMPERATURER 



NORMER  FOR  SVETSNING VID LAGA TEMPERATURER 	 35 

5.  NORMER FÖR SVETSNING VID LÅGA TEMPERATUR-
ER  

5.1  Allmänt  

De  rekommendationer och  nonner som  utarbetats är främst inriktade  pä  att minimera risken 

för vätesprickbildning och är till  stor del  baserade  pä  en situation  där alla  faktorer som har 

relevans  är  som  sämst. Detta  kan  i vissa  situationer  ge  en  onödigt hög säkerhet och därmed 

även onödigt höga produktionskostnader. ik andra sidan  mäste  givetvis  någon  form av  

förutsättningar antas  vid  utformandet  av  reglerna.  Det  finns  tre  huvudinriktningar för an-

visningarna:  

1. Metod byggd  pä  tidigare erfarenheter  

2. Metod byggd  pä  begränsning  av  hårdheten i HAZ  

3. Metod byggd  pä  begränsning  av  vätehalten 

Dessa  tre  huvudinriktningar  har  pä  olika sätt använts  vid  utformandet  av de normer som  re-

dogörs för här. Nedan följer  referat av  svenska, brittiska  (BS  5135:1984)  och amerikanska 

(ANSI/AWS  D1.1-86) normer. 

5.2  Svenska bestämmelser 

För  de  konstruktioner som är av intresse i detta sammanhang finns  information  om regler 

för svetsning vid låga temperaturer i  de  allmänna konstruktionsnormerna Bronorm  88  

(Vägverket) och BSK (Bestämmelser för Stålkonstruktioner). Dessa hänvisar i  sin  tur till 

mer detaljerade standardblad. Vad gäller svetsning av armeringsstänger hänvisar BBK  79  

(Bestämmelser för Betongkonstruktioner) till MNC:s handbok nr  2,  Armering. 

* BRONORM  88 

	

55.211 	Svetsarbetet skall utföras enligt  SS 06 4901. 

	

55.22 	Vid svetsning skall rekommendationer om förhöjd arbetstemperatur enligt 

SS-standarden för aktuell stålsort följas. 
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5.231 	Vid svetsning med belagda elektroder skall basiska elektroder med be-

teckningen H  10  användas.  

55.266 	Svetsning  får  inte utföras när arbetsytan är fuktig  eller  utsatt för  regn eller  

snö. Svetsningen anpassas  efter  grundmaterialets  temperatur m m  pä  sådant  

sätt att hårdheten i svetspäverkat material understiger  400  HV10.  (Står under  

rubriken svetsning  av  svetsbultar) 

* BSK, Bestämmelser för Stålkonstruktioner  

8:1  Allmänna krav 

Stälkonstruktioner skall tillverkas och monteras  pä  ett  sådant  sätt att  den  fär-

diga  konstruktionen får  aysedd  funktion  och beständighet och i övrigt svarar 

mot ett fackmässigt utförande. Tillverkaren skall  ha  tillgäng till tekniska och 

personella förutsättningar för tillverkning och  montering av  stålkonstruk-

tioner. Tillverkningen skall  ske  i lämplig  belysning med  erforderligt skydd 

mot  vind,  nederbörd och kyla.  En  tillverkare  av  stålkonstruktioner  som  är 

ansluten till SBS-kontrollen bedöms uppfylla föreskriften  om  tekniska och 

personella förutsättningar i  den  omfattning  som  anslutningen ayser.  

8:43  Svetsarbete 

Ett svetsarbete som i tillämpliga delar utförs enligt  SS 06 40 01  bedöms 

uppfylla föreskriften i  :1  om fackmässigt utförande. Vid svetsning i seghär-

dat konstruktionsstål förutsätts att sträckenergin (tillförd energi  per  längden-

het svets) avpassas  sä,  att svetsförbandet får aysedd bärförmäga och seghet.  

8:44  Värmebehandling  

Om  värmebehandling anges i konstruktionsredovisningen bör  den  i till-

ämpliga delar utföras enligt  SS 06 45 10.  

* BBK  79,  Bestämmelser för betongkonstruktioner,  band 2 

8.2.2.1  Allmänt 
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Beträffande skarvsvetsning och häftsvetsning av armering med hänsyn till 

svetsbarhetsldass  (se 7.5.2.1),  typ av svetsning, typ av svetsförband, svets-

metod  m m, se  MNC:s handbok nr  2,  Armering. 

Förutom att  man  i dessa  normer  hänvisar  till  SS 06 40 01, SS 06 45 10  och  SS-standarder  

för aktuella  stålsorter har man  endast infört vaga formuleringar  om  skydd  mot  vind,  neder-

börd och kyla. Beträffande svetsning  med  armeringsstänger säger MNC handbok nr  2,  avsn.  

7.4  Utförande, att  "vid  alla  typer av  svetsning  mäste  man se  till  att  den del av  stången  som 

man  tänker svetsa  pä  är  fri  från  smuts,  lös  rost,  olja  o  dyl. Svetsning skall  heller  inte  ske om 

den  stäng  man  skall svetsa  på har en temperatur som  är lägre än  0°C. Den kalla  stången gör 

att svalningen  går  snabbare och risken för martensitbildning ökar. Arbetsplatsen  mäste  ock-

så vara väl skyddad  mot  regn  och  vind. Om man av  något skäl är tvingad att svetsa  då  dessa 

villkor inte  kan  uppfyllas skall  en  noggrann och väl kontrollerad förvärmning alltid ut-

föras".  

SS 06 40 01,  Svetsning - Allmänna regler, ayser tillverkning av svetsade konstruktioner av 

metalliska material. Här sägs att "svetsplatsen skall skyddas mot  drag,  fukt och kyla"  samt  

att "svetsning på vät eller frostbelagd yta får inte äga  rum".  För arbetstemperaturer vid 

svetsning hänvisas till "svensk metallstandard,  standard  för svetsning av  den  materialtyp 

som det aktuella grundmaterialet tillhör eller, i förekommande  fall,  tillverkarens material-

specifikation". I  SS 06 45 10,  Svetsade behållare - Värmebehandling, beskrivs bl  a  hur svet-

sade behållare skall avspänningsglödgas. Även här hänvisas till stålstandarder och till-

verkare. 

Inom  den  svenska byggnadsindustrin används vanligen någon av stålsorterna  1312, 1412, 

2132  eller  2142.  I standarderna för dessa stålsorter ges  information  om krav på sammansätt-

ning i  form  av kolekvivalenter och arbetstemperaturer.  

SS 1312  är det stål som är gynnsammast ur svetsningssynpunkt. Det finns inget krav på be-

gränsningar för kolekvivalenten,  den  är i praktiken alltid låg. Däremot skall stålet vara tätat 

eller halvtätat. Tillsatsmaterialet kan väljas fritt. Stålet kan  under  normala svetsbetingelser 

svetsas utan förvärmning även vid stor godstjocklek utan risk för sprickbildning i HAZ. 

Inte  heller  i standarden för  1412  finns något krav på begränsningar för kolekvivalenten eller 

tillsatsmaterialet,  men  liksom för  1312  skall stålet vara tätat eller halvtätat.  Under  normala 

svetsbetingelser kan stålet svetsas utan förvärmning vid godstjocklek upp till  40  -  60 mm  

utan risk för sprickbildning i HAZ. Behovet av förhöjd arbetstemperatur beror förutom 
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godstjockleken även  pä  arbetsförhållandena,  den  genom svetsningen tillförda värmemäng-

den och fogtypen  m m. Vid  större godstjocklek än  40  -  60 mm, men  även  vid mindre  gods-

tjocklek  om  onormalt  stor  avkylningshastighet befaras, rekommenderas  en  arbetstempera-

tur  av 100  -  200°C.  

För  2132, som  är milcrolegerat, ställs större kray. Kolekvivalenten skall vara  max 0.41  och  

stålet  skall vara tätat  samt  fmkornbehandlat.  Stålet kan under  vissa förutsättningar svetsas 

utan förhöjd arbetstemperatur  vid  godstjocklekar upp till  40  -  50 mm  utan risk för härd-

sprickor i HAZ. Endast  elektroder  och andra tillsatsmaterial, för vilka  låg  hydrogenhalt i 

svetsgodset  kan  garanteras, bör användas.  Beroende  pä  bl  a stålets  sammansättning, 

värmetillförsel,  dimension,  arbetstemperatur  m m kan  dock i vissa  fall  även tillsatsmaterial  

av  annan typ användas.  Behovet av  förhöjd arbetstemperatur  beror  förutom  pä  godstjockle-

ken även  pä  allmänna arbetsförhållanden,  den  genom svetsningen tillförda värmemängden 

och fogtypen  m m.  För bedömning  av  arbetstemperaturen  har stålets  kolekvivalent betyd-

else. Riktlinjer för  val av  arbetstemperatur  vid  manuell  svetsning  under  inte extremt svära 

förhållanden  ges  i  en  tabell  (tab. 5.1).  

Tabell  5.1.  Arbetstemperaturer för  SS 2132.  

Godstjocklek 	Arbetstemperatur  

mm  

	

-  25 	 Normal 	 1)  Detta gäller för elektroder  

	

(25) -40 	 Norma11) 	 svetsgods med låg hydrogenhalt  

	

(40) -60 	 ca  150°C 	 (basiska). Vid andra elektrodtyper 

rekommenderas förhöjd arbets-

temperatur (ca  150°C)  även för  

(25)  -  40 mm  godstjocklek. 

Kraven för  SS 2142  liknar  dem  för  SS 2132, men  med  de  skillnaderna att kolekvivalenten 

får vara  max 0.45 samt  att om  den  överstiger  0.41  bör arbetstemperaturen vara ca  150°C  

även för godstjocklekar  (25)  -  40 mm.  

Dessa rekommendationer lämnar mycket öppet för egna tolkningar  av  tillverkaren. For-

muleringar  som "under  vissa förutsättningar"  kan  leda till att utförandet  av  svetsarna varie-

rar inom ett  stort  intervall  hos  olika tillverkare.  De regler som  beskrivits ovan  kan  närmast 

placeras  in  i kategorin  metoder  byggda  pä  tidigare erfarenheter. 
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En ny standard, med  ett  mer  modernt sätt att  se på  problemen,  har på  senare är tagits fram i  

Sverige. Det  är  SS 06 40 25,  Smältsvetsning  av  kolstål, kolmanganstål och milcrolegerade  

stål med R 5_ 390  N/mm - Bedömning  av  svetsningsbetingelser  vid  manuell  metallbågs-

vetsning  med  belagda  elektroder (bil. 1).  Denna  standard  är  en  bearbetning för svenska 

förhållanden  av den  brittiska  standarden  BS  5135:1974. Den  brittiska  standarden bygger  i  

sin tur på nomogram  framtagna  av  Bailey,  där arbetstemperaturen bestäms  ur  samspelet 

mellan material- och svetstekniska parametrar.  Metoden bygger på  begränsning  av  hårdhet-

en i HAZ. 

I  SS 06 40 25  kan  man  utläsa lägsta rekommenderade arbetstemperatur ur  en  tabell med 

kolekvivalent, sträckenergi och sammansatt tjocklek som ingångsdata.  Tabellen  gäller för 

elektroder enligt  SS 14 32  xx -  H10  och  den  rekommenderade arbetstemperaturen ayser 

temperaturen  75 mm  frän fogen. Med sammansatt tjocklek menas summan av  de  i förban-

det ingående plåtarnas tjocklekar. Vid hårt inspända svetsförband och vid montagesvetsning 

rekommenderas att temperaturen ökas med minst  25°C.  

Standarden innebär  en klar  förbättring från  de  tidigare beskrivna,  men en  nackdel är att  en  

undre temperaturgräns inte  klart  framgår.  Den  lägsta arbetstemperatur som rekommenderas 

är rumstemperatur. Det sägs också att om ståltemperaturen är  under 0°C  bör  man  värma 

bort  all  fukt och  frost  med  en  svepande låga.  Temperaturen  i materialet kan alltså vara  under 

0°C  förutsatt att ytan är torr och fri från  smuts  och föroreningar.  

5.3  Brittiska bestämmelser  

Den  brittiska motsvarigheten till  SS 06 40 25 som  används idag  kallas  BS  5135:1984,  Brit-

ish  Standard  Specification  for  Process  of arc welding of  carbon and carbon  manganese 

steels  (utdrag i  bil. 2).  Denna  norm bygger på nomogram  utarbetade  av  Bailey  och inriktar  

sig på  att begränsa hårdheten i HAZ.  

BS  5135:1984  innehåller bestämmelser för  manuell,  halvautomatisk, automatisk  och  me-

kanisk  bågsvetsning  av  kol- och kolmanganstål  med en  sammansättning motsvarande  en  

maximal  kolekvivalent  av 0.54.  Förutsatt att  stålet  inte är ett kolmanganstål  med låg  kol-

eller  borhalt används samma uttryck för kolekvivalenten  som  i  de  svenska normerna. 

I bestämmelserna  (17.  Protection  from the  weather)  sägs att ytan  som  ska svetsas skall vara 

torr.  Om det  finns tecken  på kondensation på  ytan skall  den  värmas  sä  att  kondensen  för- 
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svinner. Svetsning  får ej  utföras  dä  metallen  har en temperatur under 0°C. Om  arbetsplatsen 

är utsatt för  regn,  snö  eller vind  skall åtgärder vidtagas  som ger  tillräckligt skydd. 

Hårdheten i HAZ kontrolleras genom avsvalningshastigheten.  De  indata som är av intresse 

är kolelcvivalenten, sammansatt tjocklek, elektrodtyp och sträckenergi.  Den  sammansatta 

tjockleken beräknas på samma sätt som i  SS 06 40 25.  

I  BS  5135:1984  tas större hänsyn till väteinnehållet i svetselektroden än i  SS 06 40 25.  Ele-

ktroderna är indelade i  en skala  frän  A  till  D,  motsvarande ett väteinnehåll  på  < 5mL till  

>15  mL/100  g  svetsgods.  

Den  rekommenderade arbetstemperaturen kan bestämmas både ur  diagram  och tabell. An-

visningarna medger att  en  större hänsyn tas till indata än  den  svenska standarden då kol-

ekvivalent, sträckenergi och elektrodtyp kan varieras i  en  större utsträckning.  Den  lägsta 

rekommenderade arbetstemperaturen (förvärmningstemperaturen) är  0°C. 

5.4  Amerikanska bestämmelser  

Den  amerikanska  standarden,  ANSI/AWS  D1.1-86,  Strctural  Welding  Code  -  Steel  (utdrag i  

bil. 3), bygger  pä  tidigare gjorda erfarenheter  som ger  tillräcklig  information om  säker 

svetsning  under  normala förutsättningar. Däremot  kan  andra arbetstemperaturer behövas  

om situationen  är onormal  m a p  vätehalt, sträckenergi, spänningstillstånd etc. I  standarden  

finns också upplysningar  om  alternativa  metoder  för att bestämma arbetstemperaturen  som 

har en  utformning liknande  den  brittiska  standarden.  

I  bestämmelserna sägs att svetsning inte skall utföras  om  omgivningens  temperatur  är lägre 

än  0°F (-18°C),  när ytorna är fuktiga  eller  utsatta för  regn,  snö,  stark  vind eller  när svetsaren  

mäste  arbeta  under  dåliga förhållanden  (3.1.3). Med en  lägsta  temperatur på 0°F  menas  

luftens temperatur  i omedelbar närhet  av  svetsen.  Om  omgivningens  temperatur  är lägre 

skall ett skydd byggas  sä  att arbetet  kan  utföras i  en temperatur av 0°F eller  högre  (4.2.1).  

Lägsta arbetstemperaturen ges i tabell som funktion av stålsort, svetsprocess och godstjock-

lek.  Om  metallens temperatur är lägre än  32°F (0°C)  skall metallen förvärrnas till minst  

70°F (21°C).  Denna temperatur blir därmed  den  lägsta tillåtna arbetstemperaturen. Som  al-

ternativ  till detta föreslås två andra metoder att bestämma förvärmningstemperaturen, antin-

gen genom begränsning av hårdheten i HAZ eller begränsning av vätehalten. Metoderna 
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baseras  pä  forskning  och försök  som  utförts runt  om  i världen  under  senare  tid. 

Metoden som bygger  pä  begränsning  av  hårdheten baseras  pä  antagandet att sprickbildning 

inte uppstår  om  hårdheten i HAZ  ligger under  ett kritiskt värde. Hårdheten  styrs  genom av-

svalningshastigheten.  Metoden  är begränsad till kälsvetsar lagda i  en  sträng.  Under  normala 

förhållanden förutsätts att sprickbildning i HAZ inte uppstår för hårdhetsvärden  under 350  
HV  om  svetsning görs  med elektroder med  hög vätehalt. För  elektroder med låg  vätehalt är 

motsvarande hårdhetsvärde  400  HV.  Om  kolekvivalenten är känd  kan  tillåtna värden  pä  

avsvalningshastigheten avläsas i  diagram. 

Det andra alternativet, begränsning av vätehalten, grundar sig på antagandet att sprickbild-

ning inte uppstår om mängden väte i svetsen inte överskrider ett kritiskt värde när tempera-

turen i svetsen  har  sjunkit till ca  120°F (50°C).  Detta kritiska värde beror av stålets sam-

mansättning och spänningsförhållandena.  Den  nödvändiga förvärmningstemperaturen för 
att  en  tillräckligt stor mängd väte skall diffundera ut ur svetsen kan bestämmas med denna 

metod. 

I  USA har man  av  tradition  tillåtit högre kolhalt och kolekvivalent  men  är mera  van  vid att 
förvärma materialtet.  

5.5  Sammanfattning 

Samtliga bestämmelser  har  som mäl att reducera avsvalningshastigheten  sä  att risken för 

sprickbildning kan minskas. Som styrmedel används förvärmning av stålet. Utgångspunkt-

erna för bestämning av förvännningstemperaturen varierar frän  land  till  land,  däremot är  de  

ingående variablerna i stort sett lika. Alla normer förutsätter också att arbetstemperaturen 

kontrolleras minst  75 mm  från svetsen.  Den  brittiska  nonnen  är mest detaljerad och ger 

möjligheter att variera  de  ingående variablerna. Vad beträffar  den  undre temperaturgränsen 
tillåter inte  de  brittiska eller amerikanska normerna arbetstemperaturer  under 0°C  medan  

den  svenska standarden  SS 06 40 25  endast säger att metallen skall värmas med  en  sve-
pande låga om ståltemperaturen är  under 0°C,  sä  att  all frost  och fukt försvinner. 
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6.  PROVNING OCH KONTROLL  AV  MATERIALPARAME-
TRAR FÖR STÅL OCH SVETSGODS  

6.1  Allmänt 

Det stål och svetsgods som använts vid tillverkning av provkropparna  har  undersökts med 

avseende på hållfasthetsparametrar och sammansättning. Dragprov  har  utförts vid avd för 

Stålbyggnad, LuTH. Kontroll av slagseghet och sammansättning  har  utförts av SSAB, 

Luleå, på uppdrag av LuTH. 

Stålet  har  levererats från  lager  av OVAKO, Luleå. Allt stål kommer från samma  charge  med 

märkning  S07585.  Stålet saluförs som  SS 2144  av OVAKO. Som svetsgods  har  använts  

OK 48.00  med  3.25 mm diameter. OK 48.00  är  en  vanligt förekommande svetselektrod och 

saluförs av ESAB.  

6.2  Materialspecifikationer för  SS 2144  och  OK 48.00 

SS 2144  är ett milcrolegerat stål i seghetskIass D. För godstjocklek  (50)-70 mm  är kraven 

för sträckgräns och brottgräns  360  MPa  respektive 490-650  MPa. Brottförlängningen reg-
istrerad som  A5  får ej underskrida  20  %. För slagseghetsprovning är kravet  27  J vid  -20°  

C. Kolekvivalenten, E , får vara  max 0.45.  Övriga materialfordringar redovisas i tabell  6.1.  

Tabell  6.1.  Maximala värden för sammansättning (vikts%).  SS 2144. 
C 	Si 	Mn 	P 	S 	Nb 	V 	N 

0.20 0.5 1.6 0.035 0.035 0.050 0.15 0.02 

OK 48.00  är  en basisk  allroundelektrod för olegerade och läglegerade  stål. Enligt  till-

verkaren, ESAB, följer  elektroden SS-norm 14 32 11 H10  och rekommenderas för bl  a 
SS 2144.1 sin produktfakta anger  ESAB typiska värden för sträckgräns och brottgräns  (445 
respektive 540  MPa), brottförlängning  A5  (29  %), slagseghet  (160 J vid -20°C  och  80 J vid 
-40°  C)  och sammansättning  (0.07  %  C, 0.5  %  Si  och  1.2  %  Mn).  För elektrod  med  diame- 
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tern 3.25 mm  rekommenderas  en  ström  pä  110-150 A  och  en  spänning  pä  ca  23 V.  

I  svensk standard (SS 14 32 11)  är  kraven  pä  sträckgräns och brottgräns  420  MPa  respek-
tive 510-650  MPa. Brottförlängningen  (A5) får ej  underskrida  20%.  För slagseghetsprov-

ning är  kravet 27 J vid -40°C.  Hydrogenhalten  per 100 g  insmält tillsatsmaterial  får ej  

överstiga  10  ml. Dessutom anges i  SS 14 32 11  värden för sammansättning  (tab. 6.2) som ej  

är bindande. 

Tabell  6.2.  Icke bindande värden för sammansättning (vikts%)  enligt SS 14 32 11.  

Mn  
0.1 	0.3-0.9 	0.4-1.5 	max 0.04 max 0.04 

6.3  Dragprov 

Dragprovningen  har  utförts  enligt svensk standard, SS 11 21 10  och  SS 11 2115.  För  stålet 
har  hällfastheten undersökts  med totalt sex  dragprov.  Tre  stycken  har  tagits ut från  materia-
let 0-20 mm  frän ytan och  tre  stycken i  centrum av stålet (20-40 mm  frän ytan). Svetsgodset  
har  undersökts  med  två stycken dragprov. Tillverkning  av  material för dragprov  med  svets-

gods  har  utförts  enligt SS 06 10 01  (fig.  6.1).  Utformningen  av  provstavarna redovisas i  fig-
ur 6.2.  Före provning  av  svetsgodset  har  provstavarna tillbringat  16  timmar i  en temperatur  
pä  250°C.  Detta föreskrivs i  SS 06 10 01 om  provningen ayser obehandlat tillstånd för att 

diffunderbart  hydrogen  skall drivas ut  ur  dragprovstaven.  

Figur 6.1.  Tillverkning av material för dragprovstavar och slagprovstavar av svetsgods. 
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Figur 6.2.  Utformning av provstavar för dragprovning.  

Provningen utfördes i  en 5 tons  Dartec belastningsmaskin (fig.  6.3).  Upp till sträckgränsen  

var  dragningshastigheten  0.05  mm/s  med  undantag för prov  4  där hastigheten  var 0.5  mm/s. 

När sträckgränsen uppnåtts ökades dragningshastigheten till  0.5  mm/s  vid  alla provningar. 

Dessa värden motsvarar  en  töjningshastighet  pä  0.07 respektive 0.71 %/s på  längden  70 

mm. Under  hela provningsförloppet registrerades  deformationen  mellan backarna. Dess-

utom registrerades deformationerna upp till sträckgränsen  med en  clip-gauge med 50 mm  

mätlängd placerad centriskt  pä  provstaven (fig.  6.4).  För samtliga dragprovstavar  var  mate-

rialtemperaturen  +20°C vid  provningen. 
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Figur 6.3.  Översiktsbild av dragprovning.  

Figur  6.4.  Placering av  clip-gauge pä dragprovstav. 
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I tabell  6.3  redovisas provningsdata och uppmana värden för samtliga dragprov. cs—e  dia-

gram  redovisas i  diagram 6.1.  Upp till sträckgränsen redovisas töjningar uppmätta med 

clip-gauge.  Över sträckgränsen  har de  töjningar som uppmätts mellan backarna använts. 

Tabell  6.3.  Försöksdata för dragprov  1-8. SS 2144  och  OK 48.00.  

Prov  Material  Position  Diam.(mm)  A s(%)_  fy(MPa) fu(MPa)  

1 55 2144 0-20 mm 10.02 34 	354 522 

2 SS 2144 0-20 mm 10.00 37 350 522 

3 5S2144 0-20 mm 10.01 34 350 522 

4 SS 2144 20-40 mm 10.01 33 350 526 

5 SS 2144 20-40 mm 10.02 29 343 521 

6 SS 2144 20-40 mm 9.99 32 340 522 

7 OK 48.00 9.95 27 486 573 

8 OK 48.00 10.01 28 508 590 

DRAGPROV  1-8  

Diagram 6.1.  Brottkurvor för dragprov  1-8.  
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Ur  försöksresultaten kan utläsas  en  tendens att sträckgränsen och brottförlängningen är 

lägre mitt i stålet än vid ytan. Skillnaden är dock så liten och underlaget för litet för att 

några generella slutsatser ska kunna verifieras. Vad beträffar brottgränsen är spridningen 

väldigt låg. I jämförelse med kraven i svensk  standard  för  SS 2144  är  de  uppmätta värdena 

för  A5  och brottgräns godtagbara. Däremot uppnås inte kravet för sträckgränsen  (.360  

MPa) i något  fall.  SSAB  har  utfört produktionskontroll på material från samma  charge  som  

har  valsats ned till  40 mm  tjocklek. Vid denna kontroll uppmättes sträckgränsen till  400  

MPa och brottgränsen  560  MPa.  A5  noterades till  27  %. Skillnaden i resultaten kan delvis 

förklaras med att provningsmetoden kan variera något och att SSAB  har  utgått från  en  

tunnare plåt.  

De  två prover  som gjordes med  svetsgodset visar båda  på  värden  som ligger klart  över 

(sträckgräns)  respektive  inom (brottgräns)  kraven enligt standard. En  orsak till skillnaden i 

resultaten mellan  de  två proven är att provkropparna  har  tagits  ur  material  som har  tillver-

kats genom flersträngssvetsning.  Vid  denna process  kan man  förvänta  sig  att  en  viss  inho-

mogenitet  i  materialet  uppstår  som kan visa sig  i  form av  spridning  av  resultaten  vid  

provning.  En  okulärbesiktning  av  provstavarna  gav  dock inga  indikationer  pä  makrosko-

pisk inhomogenitet  i  materialet. 

6.4  Slagseghet 

För stålet  har  slagsegheten kontrollerats i två serier,  en  vid ytan  (0-14 mm)  och  en  i centrum  

m a  p tjocklek. Svetsgodset  har  undersökts i  en  serie. I varje serie  har  slagsegheten provats 

vid fyra temperaturnivåer med tre individuella prov vid varje nivå. För provserien på mate-

rial  taget  frän centrum stål gav provningen vid  -20°C  ett medelvärde lika med normkravet  

(27  J). Detta gjorde att provningen upprepades med tre nya prov vid samma temperatur-

nivå på bekostnad av provning vid  -40°C.  I  de  övriga provserierna  har  slagsegheten provats 

vid temperaturnivåerna  -10, -20, -30  och  -40°C. Resultat  från provningen redovisas i tabell  

6.4  och  diagram 6.2.  
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Tabell  6.4. Resultat  från slagseghetsprovning.  

Material 	Temp °C 	 Slagseghet KV (J)  

Provl Prov  2  Prov  3  Medel  

SS 2144  ytan 	-10 	 116 	78 	96 	97 

-20 	 60 	71 	58 	66 

-30 	 36 	30 	48 	36 

-40 	 25 	22 	10 	19 

SS 2144  centrum 	-10 	 36 	32 	56 	41 

-20 	 52 	10 	18 	27 

-20 	 13 	12 	53 	26 

-30 	 19 	9 	31 	20 

OK 48.00 	 -10 	 125 	84 	109 	106 

-20 	 138 	62 	110 	103 

-30 	 64 	89 	56 	70 

-40 	 34 	31 	30 	32 
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Diagram 6.2.  Slagseghetskurvor för stål och svetsgods.  
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I samtliga provserier kan noteras  en  stor spridning på resultaten vid samma temperaturnivå. 

För  SS 2144  visar resultaten  en  stor skillnad mellan materialet vid ytan och i centrum av 

godset. Vid ytan överträffas normkravet  (27  J vid  -20°C)  med  bred marginal.  I centrum av 

godset däremot är det gränsfall. Detta förklaras med att stålet svalnar fortare vid ytan vilket 

är gynnsamt för slagsegheten. För produktionskontroll tas provstycken ut på ett aystånd av  

en  tredjedel av tjockleken från ytan. Vid denna kontroll  har  SSAB registrerat värdet  503  för  

-20°C.  

Även svetsgodset överträffar normkravet  (27  J vid  -40°C)  med viss  marginal.  Positivt är att 

provningsresultaten ligger över kravet i alla individuella prov. Däremot uppnås inte  de  vär-

den som anges som typiska i ESABs produktinformation.  En  möjlig förklaring till detta är 

att ESAB  anger  värden från stumsvetsprov och  de  uppmätta värdena  har  noterats med 

provkroppar frän tillverkning av helsvetsprov. Båda dessa metoder gäller dock som svensk  

standard  och skillnaden vid tillverkningsproceduren är liten varför resultatet inte bör skilja i 

någon större  grad. 

6.5  Kontroll av sammansättning 

Materialets sammansättning  har  analyserats med spektrograf i SSABs laboratorium. Även 

vid denna undersökning  har  stålet kontrollerats både vid ytan och i centrum. Resultatet av 

analysen  samt  beräknade värden för kolekvivalenten redovisas i tabell  6.5.  Kolekvivalenten  

har  beräknats enligt svensk  standard.  
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Tabell  6.5.  

Mtrl  

Uppmätta värden för sammansättning (vikts%)  samt  kolekvivalent.  

SS 2144  och  OK 48.00.  

SS 2144 	 0K48.00  

Ytan Centrum 

C 0.14 0.14 0.11 

Si 0.39 0.39 0.18  

Mn  1.38 1.37 0.64 

P 0.022 0.022 0.018 

S 0.017 0.019 0.026  

Cr  0.053 0.052 0.021 

Ni 0.039 0.039 0.026  

Cu  0.027 0.027 0.007  

Nb  0.025 0.025 0.000 

V 0.016 0.016 0.031 

Al 0.018 0.018 0.000  

Mo  0.003 0.002 0.000 

Ti 0.001 0.001 0.001 

N 0.000 0.000 0.000 

E, 0.39 0.39 

Vad  beträffar  stålet  överskrids  ej de  tillåtna maximala värdena i något enskilt  fall.  Inte  heller  

kolekvivalenten uppvisar något alarmerande värde. För undersökningen  av  svetsade prov-

kroppar är detta  negativt  dä  en  hög kolekvivalent ökar risken för vätesprickbildning. För 

några enskilda ämnen  kan det  noteras  en  liten skillnad mellan ytan och  centrum, men  dessa 

är  så små  att  de  inte bör  ha  någon  reell  inverkan  pä  stålets  prestanda.  

De  uppmätta värdena för svetsgodset avviker något både från  de  typiska värden som ESAB 

uppger och standardens rekommendationer. Jämfört med ESABs värden är kolhalten 

ungefär  50%  högre medan kisel- och manganhalten är hälften eller lägre än  de  typiska vär-

dena. Avvikelsen frän  SS 14 32 11  är inte lika stor. Det är endast kiselhalten som ligger 

något  under  det rekommenderade intervallet. 
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7.  PROVNING  AV  SVETSADE PROVKROPPAR  

7.1  Allmänt  

Den  experimentella undersökningen omfattar  totalt 23  försök  med  svetsade provkroppar  

som  belastats statiskt till brott. Försöken fördelar  sig  pä  tre  olika provserier  med  varierande 

förutsättningar.  De  förutsättningar  som  varierats är materialtemperaturen, ytbeläggning i  

form av frost  och  is  i fogen och fogens  form.  Provserie  1  och  2  omfattar även undersökning  

av materialets  slagseghet, hårdhet och  struktur  i  det  svetspåverkade  området.  Material-

parametrar för  det stål  och  de  svetselektroder  som  använts  vid  tillverkning  av  provkroppar-

na redovisas i  kapitel 6. 

7.2  Provningsutrustning och provkroppar 

Provkropparna bestod av två stålplåtar, 230x195x60  mm,  som svetsats samman med  en  
sträng  per  sida (fig.  7.1).  Utformningen valdes så att provkropparna  skulle  kunna böjbelas-
tas som  en  balk med  den  undre svetsen utsatt för dragspänningar vinkelrätt svetsriktningen. 
I provserie  1  utformades fogen som  en  halv  V-fog  med  450  öppning. I  de  två andra serierna 

användes  en V-fog  med  600  öppning (fig.  7.2). Den  valsade plåten  har  levererats gasskuren 
med ca  195 mm  bredd. Kapning i lämpliga längder och fogberedning  har  utförts med band-

såg. 
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Figur 7.1.  Provkropp vid provning.  

450  
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6  
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Figur 7.2.  Utformning av svetsfogar.  
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Samtliga provkroppar  hade en spalt  pä  1 mm  mellan  de  två plåtarna (fig.  7.1).  Denna  spalt  

tillverkades genom att ett mellanlägg  med 1 mm  tjocklek placerades i fogen mellan plåtarna 

när  de  fixerades. Dessa mellanlägg  togs sedan bort  innan svetssträngarna  lades  i fogarna. I 

provserie  1 lades  svetssträngarna  sä  att  de  startade och ayslutades  pä  provkroppen. Innan 

provningen sågades ett ca  5 mm  längt  jack  in  frän båda ändarna  av  strängarna för att undvi-

ka  eventuell  inverkan  av  ändkratrar  o  dyl. I provserie  2  och  3  inleddes och ayslutades svet-

sarna ca  20 mm  utanför själva provkropparna  på stål som  användes för att fixera  de  båda 

plåtarna  vid  svetsningen. Detta material  togs sedan bort  innan provning. 

Alla svetsar  har  lagts i  en  sträng.  Målsättningen  vid  svetsningen  var  att tillförd sträckenergi 

och svetsens storlek  skulle  vara  sä  lika  som  möjligt. Ytterligare  en  strävan  var  att  ha en låg  

sträckenergi  vid  svetsningen, nominellt  1  kJ/mm.  Som  svetselektrod användes  OK 48.00 

med 3.25 mm diameter. All  svetsning  har  utförts  med en  torr elektrod  som  förvarats i oöpp-

nat  paket  i rumstemperatur fram till svetstillfället. Svetsningen  gjordes med en  svetslikrik-

tare  av  märket  KEMPPI tylarc  453. All  svetsning  har  utförts  av  samma  person. Vid  

svetsning i låga  temperaturer  utfördes denna i kylrum (fig  7.3)  där också plåtarna förva-

rades i önskad  temperatur  minst  en  vecka innan svetstillfället.  De  två strängarna  pä  varje 

provkropp  har  inte svetsats  samtidigt. Efter  att  den  första strängen lagts  gjordes  ett uppehåll  

sä  att  materialet  hann svalna till ursprungstemperaturen innan  den  andra strängen svetsades.  

Dä  plåtarna svetsats i förvärmd  temperatur  förvarades plåtarna i ugn i  140°C  i ett dygn och  

togs  ut i rumstemperatur omedelbart före svetsning.  Materialets temperatur har  mätts  75 

mm  frän svetsen mitt i  godset.  
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Figur 7.3.  Svetsning i kylrum. 

Efter  svetsning i kylrum  har  provkropparna förvarats i kylrum  vid  samma  temperatur  i 

minst  tre  dygn innan  de  tagits ut i rumstemperatur i ett dygn för preparering inför böjbelast-

ning. Därefter  har de  äter placerats i kylrum i väntan  pä  provning.  Vid  provning  har  prov-

kropparna tagits  direkt  frän kylrummet till belastningsutrustningen. Själva böjförsöket  har  

utförts i rumstemperatur  men  strävan  var  att  materialets temperatur skulle  vara  sä  nära 

svetstemperaturen  som  möjligt för  de kalla  svetsarna. Även  under  böjbelastningen  har ma-

terialets temperatur  registrerats  75 mm  frän svetsen.  

De  svetsade provkropparna  har  belastats till brott som  en  fritt upplagd balk med  400 mm  

spännvidd med svetsförbandet i det mest ansträngda snittet.  Lasten har  påförts som  en  lin-

jelast över svetsförbandet i fältmitt och  under  försöket  har last,  mittnedböjning och för-

längning av  den  undre, dragna, svetsen registrerats (fig.  7.4).  Provningen  har  utförts 

deformationsstyrt med nedböjningshastigheten  0.5  mm/s i provserie  1  och  1.0  mm/s i 
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provserie  2  och  3. Automatisk  loggning  av  mätvärden  gjordes vid en lastvariation  pä  5  kN  

eller  dä  förlängningen för  den  dragna svetsen ändrades  med 0.1 mm.  

Försöken  har  utförts i  en  belastningsmaskin  av  märke  Dartec  med 60 tons  lastkapacitet (fig  

7.5  och  7.6).  Mittnedböjningen  har  registrerats  med  två stycken LVDT  av  märke  Schaevitz 

placerade  pä  vardera sidan  av  provkroppen. För försök  1-12  registrerades förlängningen  av 

den  dragna svetsen  med en  clip-gauge av  märke  Instron. För försök  13-23  användes  en  

COD  av  samma  märke.  Vid  mätningen  av  förlängningen  av den  dragna svetsen  var  mät-

längden nominellt  20 mm  centriskt över svetsen. I verkligheten varierade denna mellan ca  

19  och  22 mm.  Mätlängden valdes  sä läng  för att eventuella förlängningar i grundmateria-

let i anslutning till svetsen också  skulle  kunna registreras  om  brottet uppstod i HAZ.  Den  

använda mätutrustningen tillåter  en  mätnoggrannhet  av  <  -±0.25%.  För uppsamling  av mat-

data  och plottning  av diagram  användes  dataprogrammet  MÄTSYS. 
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Figur 7.4.  Registrering av  data under  försök. 



Figur 7.5.  Försöksuppställning. Översikt.  

Figur 7.6.  Försöksuppställning. Detalj. 
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Efter  provning  har  ayståndet mellan svetsarna och brottytan uppmätts. Avståndet mellan 

svetsarnas  centrum har  använts för beräkning  av dragkraften  i  den undre  svetsen utgående 

frän  den  registrerade vertikala  lasten.  Brottytan  har  använts för att beräkna spänningen i  den  

dragna svetsen.  Det  uppmätta värdet för  a-måttet  blir missvisande när  det  mäts  efter  brott. 

Svetsen  har kontraheret under  försökets gäng och brottytans ojämnheter  går  inte att ta hän-

syn till  pä  ett  effektivt  sätt  vid  mätning.  Det a-mätt  som  redovisas här  gär  ej  att jämföra  med 

vad som normalt  brukar definieras  som a-mätt. Mätningen  har  gjorts i nio  punkter  jämnt 

fördelade i svetsens längdriktning.  Det  redovisade  a-måttet  för varje prov är ett medelvärde  

av  dessa mätningar.  De  spänningar  som  beräknats  med  registrerad  last  och uppmätt brottyta  

som underlag kallas  här fiktiva dragspänningar,  eftersom de  är beräknade  pä  brottytan i 
stället för  pä  ursprunglig yta.  

De resultat som  redovisas frän undersökningar  av  slagseghet, hårdhet och  struktur  i  det  

svetspäverkade  området har  tagits fram genom provning  pä  avd för Materialteknik, LuTH.  

7.3  Provserie  1  

Provserie  1  omfattade totalt fyra stycken provkroppar, två stycken svetsade med förhöjd 

temperatur och två stycken svetsade i kylrum. Denna provserie var mest tänkt som ett 

försök att prova om det gick att svetsa och belasta provkropparna som planerat. För dessa 

provkroppar var svetsfogen utformad som  en  halv  V-fog  med  45°  öppning. 

Provkropp  1  och  2  förvärmdes till  140°C  innan svetsning. Svetsningen utfördes i rumstem-

peratur varför  materialets temperatur  hann sjunka något innan strängarna  lades.  Förvärm-
ningstemperaturen  140°C  valdes utifrån rekommendationerna i  SS 06 40 25.  Där rekom-
menderas  en  lägsta arbetstemperatur  pä  125°C  baserad  pä  följande ingångsdata: 

Kolekvivalent  0.39  

Sammansatt tjocklek 2*60  mm  

Sträckenergi  1  kJ/mm 

För att  få en indikation  pä  om  förvämming  av stålet  behöver göras  med  hänsyn till svets-
godset  kan  Harts  eller  Chalcravarti och Balas ekvationer användas  (se  avsn.  4.3). Om  elek-

trodbeläggningen antas mättad  med  fukt  fås  vätehalten till  10 m1/100 g  svetsgods.  Ur figur 
3.1 kan  ett ungefärligt värde  pä Ate  avläsas. För sträckenergin  1  kJ/mm och rumstempera-
tur  fås  Ate  —  4 s om  tjockleken är större än  cirka 15 mm.  Elektrodmaterialets sammansätt- 
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fling  redovisas i aysnitt  6.5.  Sammansättningen passar bäst  in  i  de  intervall  som  Chalcravarti 

och Bala  anger som  begränsningar.  Det  är bara  andelen  koppar  som ligger  utanför  interval-

let. Med de  ovan redovisade indata insatta i Chalcravarti och Balas ekvation fäs  en  förvärm-

ningstemperatur  pä  cirka 65°C.  Även svetsgodset är  med  andra  ord  i  behov av  förvärmt  stål 

om  sprickbildning skall kunna undvikas,  men  inte till lika hög  temperatur som  grundmate-

rialet. 

Provkropp  3  och  4  svetsades i kylrum  med lufttemperatur -19°C  och materialtemperatur  

-10°C respektive -12°C.  Svetsningen upplevdes  som problematisk  dä  ljusbågen slocknade  

med  ojämna mellanrum och  det  uppstod också bindfel i svetsarna. Detta  kan ha  berott  på  att 

svetsfogens osymmetriska utformning  gjorde  att vinkeln mellan bågen och fogytorna  blev  

dålig.  En  annan orsak  kan ha  varit kontaktproblem mellan jordklämman och  godset p g a 

frost.  Fogytorna åtgärdades inte  pä  något sätt före svetsning.  De kalla  provkropparna  hade 

ingen synlig  frostbeläggning  pä  fogytorna.  Data  frän svetsningen redovisas i tabell  7.1  och  

de  dragna svetsarna i prov  1  och  3  före provning i  figur 7.7.  

Tabell  7.1.  Svetsdata för provserie  1.  

Prov Lufttemp Mtrltemp 

°C 	°C  

Ström 

A 

Spänning Tid 

V 	s 

Längd 

mm  

Sträckenergi 

kJ/mm  

1 +21 +135 126 25 68 194 1.1 
2 +21 +125 126 25 74 194 1.2 

3 -19 -10 126 25 85 194 1.4 
4 -19 -12 126 25 78 195 1.3  
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Figur 7.7.  Dragna svetsar. Prov  1  och  3.  ,  

Efter  svetsningen sågades ett ca  5 mm  längt  jack  in  frän båda ändarna  av  svetsen.  Pä  de  
provkroppar  som  svetsats i kylrum uppstod  en spontan  spricka från  det  sågade  jacket  och 
vidare  in  i svetsen i dess längdriktning. Dessa sprickor uppstod i  den  inre änden  av  ett  av de  
sågade jacken i  den  sträng  som  svetsats först. Sprickutbredningen  var cirka  halva svetsen  
både  längs svetsen och i  a-mättets riktning. Orsaken  till  dessa sprickor  kan  vara att  då den  
andra strängen  som lades på  provkropparna svalnade  gav  detta upphov  till  ett böjmoment  
som  resulterade i att  den  första strängen utsattes för dragkrafter vinkelrätt svetsens längd-
riktning.  En  ytterligare orsak är att svetsen svalnar inifrån och ut. Detta  ger  upphov  till  ett 
egenspänningstillstånd i svetsen  med  dragspänningar  vid  ytan och tryckspänningar i inner-
kant.  Då  ett  jack  sedan  sågades i svetsarnas ändar bildades  en skarp anvisning  i botten  på  

jacket  med  spänningskoncentrationer  som  följd. Dessa dragkrafter i  kombination med  spän-
ningskoncentrationer i anslutning  till  den  konstgjorda  anvisningen kan ha  utlöst sprickbild-
ningen.  I  tjockleksriktningen propagerade sprickan från ytan och  ned  till  den punkt  där 
egenspänningarna övergick frän  drag  till  tryck.  Eftersom det låg  utanför undersökningens 

omfattning att kontrollera eventuella anvisningars inverkan  på  svetsens bärförmåga valdes  
den  svetssträng  som  inte  hade  denna sprickbildning  som dragen vid  provningen.  

Dä  de  svetsade provkropparna belastades statiskt  kunde  stora skillnader noteras  både vad  
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gäller bärförmåga och deformationsförmåga.  I  tabell  7.2  redovisas uppmätta värden  på tem-

peraturen  i  materialet vid  provning, brottlängd och  a-mätt mätt i brottytan, mätlängd för 

töjningsmätning och svetsens bredd i samma snitt  samt antal  dagar mellan svetsning och 

provning. Registrerade värden för maxlast (Fm) och brottlast (Fb) i  den  dragna svetsen och 

tillhörande förlängningar  (Sm  resp  8b),  beräknade fiktiva spänningar (amf  resp abf)  samt tid  

till  brott redovisas i tabell  7.3.  Spänningarna  kallas  fiktiva  då de  är beräknade  pä  den  

uppmätta brottytan.  I  diagram 7.1  och  7.2  redovisas uppmätta Icraft-förlängnings-  respek-

tive  spännings-töjningssamband för prov  2-4.  Mätningen  av  förlängningen i  den  dragna 

svetsen i prov  1  fungerade inte tillfredsställande varför endast maxlast och brottlast  kan  re-

dovisas för detta försök.  I  samtliga försök uppstod brottet i svetsgodset  som  sega glidplan i  

form av  vinklade skjuvläppar följt  av  ett sprött, fibröst, brott. 

Tabell  7.2. Data  från provning. Provserie  1.  

Prov 	Antal Mtrltemp 	Brottl.  a-mätt 	Mätl. förl. Svetsbr. 

dagar °C   mm mm mm mm  

1 49 +21 181.8 3.0 22.6 9.6 

2 43 +21 180.6 3.4 22.6 8.9 

3 24 -14 148.9* 3.5 21.3 7.7 

4 24 -16 143.4* 3.2 21.4 7.3  

* Kortare brottlängd p g  a  bindfel. 

Tabell  7.3.  Registrerade  laster  och förlängningar. Provserie  1.  
Prov Fm  Sm  Fb  Sb  amf  Smil  abf  45b/1 Tid  

kN  mm  kN  mm  MPa  Too  MPa  700 

1 605 518 1110 950 11.75 

2 643 0.44 503 1.04 1050 20 820 46 10.44 

3 351 0.23 351 0.23 670 11 670 11 4.23 

4 162 0.42 162 0.42 350 20 350 20 3.57 
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Diagram 7.1. Kraft-förlängningssamband. Provserie  1.  
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Diagram 7.2.  Spännings-töjningssamband. Provserie  1.  

Av de  tabellerade värdena och diagrammen  kan  utläsas  en stor  skillnad mellan förvärmda 

och  kalla  svetsar,  både med  ayseende  på  bärförmåga och deformationsfönnåga. Bärförmå-

gan för  en  kall svets är ca  35-65  % lägre än för  en  förvärmd svets.  Vad  gäller  deformations-

förmågan är  den helt  uttömd  dä  den  maximala  lasten  uppnäs för  de kalla  svetsarna.  Den  

förvärmda svetsen uppnår  maximal  last då 43  %  av den  totala  deformationen  är uppnådd 

och brottlasten är  22  % lägre än maxlasten. Slutsatsen blir att  de kalla  svetsarna uppvisar ett  

klart  sprödare brottbeteende än  den  förvärmda svetsen. 

Från provkropp  1  och  2 har  material frän det svetspäverkade området använts för under-

sökning av slagseghet, hårdhet och strukturpåverkan. Eftersom undersökningen även om-

fattade material från provserie  2  redovisas resultatet av undersökningen i aysnitt  7.4.  
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7.4  Provserie  2  

Denna provserie omfattade totalt nio stycken provkroppar, tre stycken svetsade i rumstem-

peratur, tre stycken svetsade i kylrum utan någon beläggning på fogytorna och tre stycken 

svetsade i kylrum med  frost  på fogytorna. På två av  de  provkroppar som svetsades i kyla 

utan beläggning på fogytorna stålborstades ytorna före svetsning. För dessa provkroppar 

användes  en V-fog  med  600  öppning.  Frosten  på fogytorna tillverkades genom att spruta ut  

en  vattendimma ovanför plåtarna i kylrummet med  en  blomspruta.  En  grov uppskattning av 

mängden  frost  gjordes genom att placera  en  varm Wettex-duk på  en  bestämd yta på  den  

frostiga plåten och väga  den  mängd vatten som sugits upp. Denna mängd vatten redovisas 

här omräknad till tjockleken för  en  vattenfilm på plåten. 

För att undvika  en  liknande sprickbildning som beskrivits i provserie  1  startades och av-

slutades svetssträngen utanför själva provkroppen. Inga jack behövde göras i ändarna för att 

undvika inverkan frän ändkratrar och någon sprickbildning var inte synlig vid  en  visuell 

kontroll av svetsarna. Svetsningen i kylrum upplevdes som relativt problemfri, även då 

fogytorna var frostbelagda. Förbättringen från provserie  1  berodde sannolikt på att fogens  

form  hade ändrats. Då svetsningen utfördes på frostbelagda ytor observerades att  frosten  

smälte och förångades ca  10 mm  framför svetsbågen.  Data  frän svetsningen redovisas i ta-

bell  7.4  och  de  dragna svetsarna i prov  6, 9  och  12  före provning i figur  7.8.  

Tabell  7.4  Svetsdata för provserie  2.  

Prov Lufttemp 

°C 

Mtrltemp 

°C  

Ström 

A 

Spänning 

V 

Tid 

s 

Längd 

mm  

Str.energi 

kJ/mm  

Vatten 

mm 

5 +16 +36 130 25 78 194 1.3 

6 +23 +30 130 25 79 195 1.3 

7 +23 +22 130 25 76 197 1.3 

8 -16 -19 130 25 82 195 1.4 Stålb. 

9 -16 -19 130 25 77 193 1.3 

10 -15 -18 130 25 83 194 1.4 Stålb. 

11 -20 -20 130 25 83 195 1.4 0.6 

12 -20 -20 130 25 95 195 1.6 0.4 

13 -20 -20 130 25 83 195 1.4 0.5 
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Figur 7.8.  Dragna svetsar. Prov  6, 9  och  12.  

Resultatet  från provningen  med statisk last  uppvisar  en  mycket  mindre  spridning än i 

provserie  1.  För prov  5-10 ligger  brottkurvorna väl samlade. Prov  11-13 har en  större sprid-

ning  pä  resultaten  med  prov  13 som en  verklig uteliggare  både vad  gäller brottkurvans utse-

ende  samt  bärförmåga och deformationsförmäga. Brott uppstod i svetsgodset för prov  5-12,  

för prov  13 låg  ca  35  %  av  brottytan mätt i svetsens längdriktning i gränsen mellan  stål  och 

svetsgods  (figur 7.9  och  7.10). Data  för och  resultat  från prov  5-13  redovisas i tabell  7.5  och  

7.6 samt diagram 7.3  och  7.4.  
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Figur 7.9.  Svetsar efter brott. Prov  6, 9  och  12.  
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Figur 7.10.  Övergång mellan brott i gränsen mellan stål och svetsgods och brott i svets-

gods. Prov  13.  
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Tabell  7.5. Data  frän provning. Provserie  2.  

Prov Antal 

dagar 

Mtrltemp 

°C  

Brottl.  

mm 

a-mätt  

mm 

Matl.  för!. 

mm 

Svetsbr. 

mm  

5 9 -14 193.6 4.2 20.5 7.4 

6 7 -13 194.8 4.2 21.0 6.2 

7 7 -14 194.3 4.0 20.5 7.5 

8 7 -14 196.3 4.2 21.0 7.3 

9 7 -15 194.3 4.2 19.8 6.8 

10 7 -14 194.5 4.5 19.7 7.2 

11 26 -14 195.5 4.1 21.0 8.2 

12 26 -16 195.6 4.4 21.2 7.4 

13 89 -14 195.7 4.2 19.1 7.4  

Tabell  7.6.  Registrerade  laster  och förlängningar. Provserie  2.  
Prov Fm  

kN  
Sm  
mm  

Fb  
kN  

St)  
mm  

abf  
MPa  

Sm/1  
%o  

amt.  
MPa  

Sbil  
%o 

Tid  
s 

5 939 0.59 874 0.87 1160 29 1080 42 4.78 

6 968 0.54 885 0.77 1180 26 1080 37 4.34 

7 961 0.63 889 0.86 1240 31 1140 42 4.34 

8 928 0.45 859 0.64 1130 21 1040 30 3.95 

9 904 0.27 819 0.50 1110 14 1000 25 4.06 

10 904 0.34 795 0.66 1030 17 910 33 3.95 

11 812 0.33 542 0.84 1010 16 680 40 4.06 

12 964 0.55 867 0.92 1120 26 1010 43 4.78 

13 523 0.74 467 1.23 640 39 570 64 3.57 
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Diagram 7.3. Kraft-förlängningssamband. Provserie  2.  
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Diagram 7.4.  Spännings-töjningssamband. Provserie  2.  

Av dessa försöksresultat kan  de  generella slutsatserna dras att provkropparna som svetsats i 

rumstemperatur  har en  något bättre lastupptagningsförmäga än  de  som svetsats i  -19°C,  

som mest  7  % för  den  maximala  lasten  och  12  % för brottlasten mätt mellan individuella 

prov.  De  kalla provkropparna när sina maximala laster efter  en  kortare deformationssträcka. 

Även brottöjningen är  mindre  för prov  8-10.  Båda dessa grupper  har en  liten spridning för 

resultaten inom gruppen. Prov  11-13  slutligen,  har  svetsats med  en  frostig fogyta. Här är 

spridningen inom gruppen mycket stor.  Den  maximala bärförrnägan för prov  11  och  12  kan 

betraktas som acceptabel i jämförelse med  de  tidigare proven, däremot tappar dessa prov  en  

stor  del  av  sin  bärförmåga fram till brott. Deformationsförmägan för prov  11  och  12  upp- 
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visar liknande värden som  de  tidigare proven. 

Prov  13 har  ett brottförlopp  som markant  avviker frän alla  de  andra försöken. Lastupptag-

ningsförmägan  har  nästan halverats, brottkurvan  har en  läng  flytplatå och deformationerna  

till maximal  last  och brott är större än  hos de  övriga försöken.  Som  beskrivits tidigare är 

brottet för detta prov  av en  annan typ, brottytan  gär  delvis  genom gränsområdet mellan  stål  

och svetsgods. Här  kan  misstänkas att ett försvagat HAZ  har  bidragit  till  detta  resultat.  Ett 

försvagat HAZ  kan  förklara att bärförmågan reduceras  men  inte att deformationsförmägan 

ökar.  En  skillnad i förutsättningar mellan prov  13  och prov  11-12  är att  tiden  mellan 

svetsning och provning är ca  tre  gånger längre  (tab. 7.5)  för prov  13.  I  litteraturen  talas  det 

om  att vätesprickbildning  kan  uppstå upp  till  ett  par  dygn  efter  svetsning. Prov  11  och  12  är 

provade  26  dagar  efter  svetsning  så  även dessa provkroppar  har en  väl tilltagen tidsmargi-

nal, detta  talar  emot slutsatsen att skillnaden i  tid har  inverkat  pä  resultatet  för prov  13 men  

inte för  de  övriga två. 

Även i denna provserie  har  material tagits  ur de  svetsade provkropparna för kontroll  av  

slagseghet, hårdhet och  struktur  i HAZ.  Materialet har  tagits frän provkropparna  6, 9  och  

12.  Prov  6 har haft  materialtemperaturen  +30°C vid  svetsning, prov  9 -19°C  och prov  12 

-20°C med  frostbelagd yta. Här redovisas också resultaten frän undersökningen  av de  

förvärmda svetsarna i provserie  1.  Pä  grund av  skillnaden i förutsättningar  vid  svetsningen  

av de  olika proven  kunde det  förväntas  en  skillnad i resultaten.  Men  denna skillnad är en-

dast märkbar för hårdheten, där  de  förvärmda svetsarna  har  något lägre värden än  de  övriga. 

För prov  6, 9  och  12  utfördes slagseghetsprovningen  vid  fyra olika temperaturnivåer,  

+20°C, 0°C, -20°C  och  -40°C.  Hårdhetsmätning  pä  provstavarna före provning visade  pä  

en variation  mellan  de  individuella proverna  vad  gäller  anvisningens placering  i HAZ. 

Hårdheten varierade mellan  413  och  285  HV.  Detta i  sin tur  påverkar spridningen i  resul-

tatet av  slagseghetsprovningen.  De  förvärmda svetsarna provades  vid  temperaturerna  

+16°C, 0°C  och  -20°C med anvisningen  i  den  grovkorniga  zonen. Inga  signifikanta 

skillnader  kan  påvisas mellan  de  olika proven, alla är ungefär lika dåliga.  Omslagstempera-

turen  är  cirka +10°C  för alla prover  om den  definieras  som den temperatur  dä  slagsegheten 

är  27J  och detta är  en  väsentlig försämring jämfört  med  opåverkat  stål som har en omslag-

stemperatur  pä  ungefär  -35 °C vid  ytan  (diagram 6.2). Resultatet  från slagseghetsprov-

ningen redovisas i tabell  7.7  och  diagram 7.5.  
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Tabell  7.7.  Slagseghet i HAZ. Prov  6, 9,12  och förvärind svets. 

Prov 	Temp °C 	 Slagseghet KV (J)  

Prov  1  Prov  2  Prov  3  Prov  4  Medel  

6 +20 31 33 35 33 

0 26 20 15  -  20 

-20 12 5 5  -  7 

-40 5 4  - -  5 

9 +20 35 37 40  -  37 

0 18 14 9 14 

-20 19 4 11 

-40 8 6  -  7 

12 +20 37 39  -  38 

0 19 15  -  17 

-20 14 13 10 12 

-40 7 4  -  6  

Förvärmd  +16 31 24 31 30 29  

svets  0 26 23 20 23 

-20 17 8 14 13 

Diagram 7.5.  Slagseghetskurvor för HAZ. Prov  6, 9, 12  och förvärmd svets. 
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Hårdhetsmätningen visar att förvärmningen  har  sänkt hårdheten något i svetsgodset och 

marginellt förbättrat strukturen i  den  grovkorniga zonen där  den  maximala hårdheten 

uppmättes till  390  HV1. För prov  6  uppmättes  den  maximala hårdheten till  436  HV1 i  den  

grovkorniga zonen nära smältgränsen. Motsvarande värden för prov  9  och  12  var  426 res-

pektive 419.  Gränsen för vad som anses som tilläten hårdhet med hänsyn till vätesprickbild-

ning överskrids alltså i alla fyra  fallen.  Resultaten från hårdhetsmätningen redovisas i  

diagram 7.6. Variationen  i hårdhet som funktion av ayståndet från svetsen är relativt lika för 

alla fyra proven. Hårdheten  har  ökat från grundmaterialets nivå upp till —  3 mm  frän smält-

gränsen. Svetsgodsets hårdhet är cirka  250  HV1 och opåverkat stål  165. 

Mikrostrukturen  i HAZ  har  bedömts  med  hjälp  av  optiskt ljusmikroskop.  Strukturen  och 

dess utbredning är likartad för alla fyra prover.  Tre zoner kan  urskiljas i HAZ  (figur 7.11).  

Närmast smältgränsen finns  en  grovkornig zon  med en  utsträckning  pä  500-600  gm där 

milcrostrukturen huvudsakligen  består av  martensit. Inom detta  område har  topptempera-

turen varit över  1100°C.  Därefter  kommer en  finkornig zon där topptemperaturen  legat  över 

—  850°C.  Denna zon  har en  utsträckning  pä  700-1000  gm och  består av en  blandning  av  

martensit, bainit och  ferrit.  Gränsande till  den  finkorniga  zonen ligger  ett  2-fas-område med 

en  storlek  på  —  500  gm. Här  har strukturen delvis  austenitiserats, austenitomrädenas storlek 
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växer i riktning mot finkorn-zonen. Detta gör att grundmaterialets väl samlade "kolområ-

den " i  form  av perlitband blir mer och mer fördelade mot gränsen till finkorn-zonen.  Mik-

rostrukturen  består i  sin  "hetaste"  del  av ferrit och perlit med inslag av bainit och even-

tuellt martensit.  Just  ovanför gränsen till  den  tempererade zonen finns områden där kolöar-

na tagit härdning p g  a mindre  utbredning och som följd av detta  en  större genomsnittlig 

kolhalt. Övergängen till opäverkat grundmaterial sker  via en  tempererad zon där delvis 

sfäroidisering kan skönjas.  

Figur 7.11. Struktur  i HAZ. Från vänster prov  6,9, 12  och förvärmd svets. Svetsgods 

upptill och grundmaterial nedtill.  37,5  ggr förstoring. Reducerad till  81%  vid 

tryckning. 

Vid kontroll av materialet i ljusmikroskop kunde ingen sprickbildning upptäckas vare sig i 

HAZ eller svetsgods. Endast ett snitt  per  prov och därmed svetsförutsättning  har  undersök-

ts. Det kan vara möjligt att slumpen  har  gjort att inget snitt  har  tagits genom uppsprucket 

material. Mot denna  tanke  talar det faktum att proverna  6, 9  och  12 har  svetsats  under  

förutsättningar som är gynnsamma för vätesprickbildning.  En  eventuell sprickbildning bor- 
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de  återfinnas i något av  de  tre snitten om det finns någon sådan i materialet.  

7.5  Provserie  3  

I provserie  3 har 10  stycken provkroppar svetsats och provats med statisk belastning. Av 

dessa  har  fem stycken svetsats i kylrum utan någon beläggning på fogytorna och fem styck-

en med  is  på fogytorna. Svetsfogen hade samma geometriska utformning som i provserie  2.  

Även svetsförfarandet utfördes på samma sätt som i provserie  2  och inte  heller  här kunde 

någon sprickbildning upptäckas före provningen. Däremot uppstod bindfel i vissa av svet-

sarna där fogen var belagd med  is.  Isen på fogytorna tillverkades genom att hälla vatten på  

de  kalla plåtarna och låta det frysa. För  de  isbelagda proverna redovisas isskiktets tjocklek i 

tabell  7.8. Under  svetsningen noterades att isen smälte och förångades ca  3-5 mm  framför 

svetsbågen.  Data  från svetsningen redovisas i tabell  7.8  och  de  dragna svetsarna i prov  14  

och  22  före provning i figur  7.12.  

Tabell  7.8.  Svetsdata för provserie  3.  

Prov Lufttemp Mtrltemp Ström Spänning  lid  Längd Str.energi Isskikt  

V  s  mm  kJ/mm  mm  

14 -20 -20 130 25 90 195 1.5 
15 -20 -19 130 25 93 194 1.6 
16 -20 -20 130 25 84 197 1.4 
17 -20 -20 130 25 93 195 1.6 
18 -20 -20 130 25 86 196 1.4 
19 -22 -22 130 25 81 197 1.3 1.7 
20 -22 -21 130 25 79 197 1.3 1.2 
21 -22 -21 130 25 68 195 1.1 1.7 
22 -22 -21 130 25 79 197 1.3 2.1 
23 -22 -21 130 25 82 195 1.4 2.1 
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Figur 7.12.  Dragna svetsar. Prov  14  och  22.  

Även i denna försöksserie visar  resultatet på  att  de  provkroppar  som  är svetsade utan is-

beläggning  har en  mycket  mindre  spridning och högre värden än  de som  svetsats  med  is-

beläggning. Brottkurvan för prov  17  avviker något frän  de  övriga  dä  den har en  antydan till 

flytplatä innan kurvan när  sin  maximala nivå. Prov  23  avviker också frän  de  övriga  då de-

formationen  fram till brott är mycket större än  hos de  andra proven. För samtliga provkrop-

par uppstod brott i svetsgodset  (figur 7.13).  Brottytans utseende visar att brottförloppet  var 

av  samma  slag som  beskrivits för provserie  1 med  sega glidplan och slutligen ett sprött 

brott. I  figur 7.14 visas  exempel  pä  brottytor frän prov  14  och  22. Det kan  också noteras att 

prov  22 som  svetsats  med  isbeläggning  har porer  i storleksordningen  1 mm  i svetsgodset.  

Data  för och  resultat  frän prov  14-23  redovisas i tabell  7.9  och  7.10 samt diagram 7.7  och  

7.8.  För prov  15  fungerade inte mätningen  av  förlängningen varför endast lastnivåerna  kan  

redovisas. 
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Figur 7.13.  Svetsar efter brott. Prov  14  och  22. 

Figur 7.14.  Brottytor prov  14  (t.v.) och prov  22  (t.h.). 
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Tabell  7.9. Data  frän provning. Provserie  3.  

Prov Antal 

dagar 

Mtrltemp 

°C  

Brottl.  

mm 

a-mätt 

mm 

Mätl. töjn. 

mm 

Svetsbr. 

mm  

14 12 -17 196.4 4.0 19.0 6.9 

15 12 -17 194.5 4.0 18.9 7.9 

16 12 -17 196.9 3.7 19.3 7.0 

17 12 -17 195.9 4.1 19.3 8.1 

18 12 -17 194.2 3.7 19.3 8.3 

19 11 -18 196.7 3.6 19.3 8.2 

20 11 -17 181.7* 3.8 19.5 7.6 

21 11 -18 170.4* 3.5 20.5 8.4 

22 11 -18 184.1* 3.7 19.7 7.3 

23 11 -17 193.9 3.8 19.2 7.9  

*Kortare brottlängd p g  a  bindfel. 

Tabell  7.10.  Registrerade  laster  och töjningar. Provserie  3.  
Prov Fm  

kN  
Sm  
mm  

Fb 
IcN  mm  

bGird  
MPa 

Sm/1  bf  
MPa  

öb/1  
%o 

Tid  

14 965 0.67 880 0.96 1230 35 1120 51 4.61 

15 942 726 1210 930 4.67 

16 909 0.47 839 0.61 1250 24 1150 32 4.01 

17 984 0.47 880 0.77 1220 24 1100 40 4.39 

18 907 0.45 859 0.55 1260 23 1200 28 4.23 

19 771 0.19 715 0.38 1090 10 1010 20 3.24 

20 586 0.15 539 0.33 850 8 780 17 2.58 

21 308 0.22 261 0.46 520 11 440 23 2.09 

22 556 0.14 445 0.51 820 7 650 26 2.53 

23 540 0.19 348 1.18 730 10 470 61 3.46 
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Diagram 7.7. Kraft-förlängningssamband. Provserie  3.  
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statisk belastning  utan konstgjorda anvisningar i svetsen.  Resultaten  frän provningen  av  

svetsarna i provserie  2  och  3  visar  på  skillnader i seghet främst mellan prov svetsade i  en  
miljö  med  mycket väte tillgänglig i  form av frost  och  is  och prov svetsade utan att väte 
tillförts  på  konstlad väg.  Det  finns ju alltid  en  viss mängd väte närvarande i  luften  och den-

na  har  funnits tillgänglig  vid all  svetsning. Däremot  kan  inga märkbara skillnader noteras 

mellan prov svetsade i rumstemperatur och prov svetsade i kyla utan att  extra  väte tillförts. 

För alla prover utom ett uppstår brott i  rent  svetsgods.  Det  avvikande provet  har  delar  av  

brottytan i smältgränsen och är svetsad  med  frostig  yta. Detta prov  har haft en  mycket län-
gre  lagringstid  mellan svetsning och provning än  de  övriga proven. Brottkurvan för  den  
förvärmda svetsen i provserie  1 har  ett liknande utseende  som de  svetsar i provserie  2  och  3 

som  svetsats utan  frost  och  is.  Detta  ger  ett intryck  av  att  stålets temperatur vid  svetsning 

inte  har så stor  betydelse för förbandets seghet. Jämförelsen är dock något haltande  då den  

förvärmda svetsen  hade  anvisningar och fogen  var  utformad  pä  ett annat sätt.  Det kan  vara  
sä  att  anvisningen ger en reduktion av  segheten  som  motsvaras  av en  försämrad seghet pga  
de  lägre temperaturerna i provserie  2  och  3.  

I  diagram 7.9 har  maximal  last  plottats i  punktform  mot brottförlängningen för provserie  2  
och  3. Ur diagrammet  framgår att  de  prov  som  svetsats utan  frost  och  is ligger relativt  väl 
samlade.  Den  maximala bärförmågan  har  liten spridning,  variationen  är något större för 

brottförlängningarna, här  kan  också anas  en  liten försämring för  de kalla  proverna jämfört  
med de  varma.  De  prover  som  svetsats  med  extra  väte (prov  11-13  och  19-23) har  mycket  
stor  spridning i resultaten  både vad  gäller  last  och förlängning. För ett svetsförband är  det  
främst bärförmågan  som har  betydelse.  Om  förbandet görs överstarkt jämfört  med det  om-
givande  materialet kommer  brottet att uppstå i  stålet  och svetsens defonnationsförmåga  har  
dä  en  liten betydelse i sammanhanget.  Ur  denna synpunkt är  de  svetsar  som  svetsats  med 
frost  och  is  oacceptabla  då  spridningen är  så stor  att  en teoretisk  uppskattning  av  bärförmå-

gan blir  en ren  gissning. Ett förband  som  antas vara  20%  överstarkt  kan  lika gärna hamna  
på 80% av det  omgivande  stålets  bärförmåga. 
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Diagram 7.9.  Maximal  last  och brottförlängning. Provserie  2  och  3.  

Resultatet  frän slagseghetsprovning (diag.  7.5  ), hårdhetsmätning (diag.  7.6)  och struk-

turanalys (fig.  7.11) av  HAZ  ger  inga  indikationer  pä  några större skillnader mellan material 

svetsade  under  olika förutsättningar. Alla är ungefär lika dåliga. Slagsegheten  har  försäm-

rats  markant,  hårdheten  har  ökat till nivåer  som anses  sprickkänsliga och strukturomvan-

dlingarnas utbredningar är likartade.  Det kan  inte noteras någon antydan till sprickbildning,  

vare sig  genom  studering av  ett tvärsnitt genom HAZ i ljusmikroskop  eller  kontroll  av  brot-

tytan.  De  prover  som har  svetsats  under  förhållanden  dä extra  väte tillförts  har porer  i brot-

tytan (fig.  7.14).  Dessa  ger en reduktion av den  spänningsupptagande ytan och  skulle  

därmed kunna förklara  den  försämrade bärförmågan. Porerna är  av sin natur  runda till  for-

men, det  finns alltså inte någon  skarp  sprickanvisning i anslutning till dessa  som kan  

fungera  som initiering  till  en  spricka  som sedan kan  propagera vidare. Härigenom bör deras  

bidrag  till nedsättning  av  bärförmågan vara högst lika  med  minskningen  av  brottytan. Detta  

kan  dock inte vara hela sanningen  dä  antalet  porer  inte motsvarar  reduktionen  i bärförmäga.  

Den  minskade segheten  kan ha  berott  pä  mikrosprickor  som  inte upptäckts i  mikroskop 

eller en  allmän väteförsprödning i  strukturen  utan att sprickor uppstått. 
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8. DISKUSSION 

De  undersökningar  som  utförts i syfte att kontrollera  hur  svetsningen påverkar brottbeteen-

det  hos  svetsade  konstruktioner har  nästan uteslutande begagnat  sig av  provkroppar i liten  

skala vid de  försök  som  utförts,  t ex  slagseghetsprovning  av  svetspåverkat material  eller  un-

dersökningar  av  korta ensträngssvetsar i olika utföranden. I och  med  detta  har man  koncen-

trerat  sig på  att undersöka effekterna  lokalt vid  svetsstället i  form av  sprickbildning och 

hårdhetsökningar i  materialet. Det  är främst  naturen som har  utfört fullskaleförsök i  form av  

svetsade fartyg, broar och andra  konstruktioner som har  kollapsat  under  varierande  beting-

elser  och där efterföljande utredningar  har  påvisat att  effekter av  svetsning  var den  grund-

läggande brottorsaken.  Frekvensen  pä  dessa storskaliga försök  har  avtagit  med tiden  och 

idag är  rapporter om  större haverier i svetsade  konstruktioner  glädjande nog väldigt säll-

synta.  Man kan  härav dra slutsatsen att  de  svetsprocedurer  som  används idag är tillräckligt 
säkra.  

De  försök som redovisas i denna  rapport  ligger någonstans mellan  de  småskaliga och stor-

skaliga försöken. Det är  en  ensträngssvets med relativt  kort  svetslängd som  har  undersökts, 

på detta sätt kan försöken betraktas som småskaliga.  Men  det primära  har  inte varit att un-

dersöka strukturförändringar och eventuell sprickbildning i det värmepäverkade området. 

Provningarna  har  istället inriktat sig mot att kontrollera bärförmågan och  deformations-
förmågan hos ett svetsförband som svetsats  under  svära förhållanden och belastats med 

statisk belastning. Resultatet från provningarna och  de  slagseghetsprovningar och hård-

hetsmätningar som gjorts i det svetspåverkade området kan fungera som ett underlag för  en  

jämförelse mellan förbandets bärförmåga och  de  traditionella sätten att bedöma egen-

skaperna hos  en  svets. Det kan i ett vidare perspektiv också fungera som  en  indikation och 

ett bidrag till ett underlag för  en  diskussion av kraven för säker svetsning  m a  p risken för 

sprickbildning och svetsning vid låga temperaturer för svetsade konstruktioner utsatta för 

statisk belastning.  

Ur  resultaten frän dessa provningar  kan  slutsatsen dras att bärförmågan  vid statisk belast-

ning  inte försämras även  om  svetsningen utförs  vid temperaturer  längt  under de  i  standard  

anvisade arbetstemperaturerna. Däremot reduceras deformationsförmägan något  med  sjun-
kande  temperatur.  Emellertid är deformationsförmågan  hos en  svets - även i gynnsammaste  
fall  - mycket liten satt i  relation  till  sådana  deformationer  i  en konstruktion som kan  sägas  
ha  ett segt brottbeteende.  Om konstruktionen  är utformad  sä  att svetsarna  går  till  brott innan 
grundmaterialet fått plastiska  deformationer  blir brottet alltid sprött oaysett  om  svetsen  de- 
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formeras  0,5 eller 1 mm. En låg  materialtemperatur i  sig  själv  skulle  alltså inte inverka  neg-

ativt  pä  svetsförbandets mekaniska egenskaper i någon större utsträckning.  

Resultaten från provning av svetsförband svetsade  under  förhållanden med låg temperatur 

och  en  stor mängd tillgänglig väte i  form  av  frost  eller  is  visar däremot på  en  stor försäm-

ring i både bärförmåga och deformationsförmäga  samt en  stor spridning i resultaten.  Den  

synliga skillnaden mellan  en  svets lagd utan  frost  eller  is  och  en  med  frost  eller  is  är att  den  

sistnämnda  har  mycket porer i svetsgodset och även bindfel mellan stål och svetsgods. Des-

sa  defekter  kan inte upptäckas hos  de  svetsar som svetsats utan vatten. Sannolikt  har  porer-

na uppstått då smältvatten frän  frost  eller  is har  förgasats i smältan. 

Här  mäste  dock  poängteras att ovanstående slutsatser baseras  på  försöken i provserie  2  och  

3  där  en V-fog med 60°  öppning använts och  ingen  konstgjord  anvisning har  gjorts i svets-

en.  I  provserie  1  där fogen  var en halv V-fog med 45°  öppning och ca  5 mm  länga anvisnin-

gar sågats  med  bandsåg i svetsens ändar, uppstod spontana sprickor i  anvisningens rot  och  

in  i svetsgodset i svetsens längdriktning  på  provkropparna  som  svetsats i kyla utan  extra  

tillförsel  av  väte. Detta inträffade inte  pä  de  prov i provserie  1 som  svetsats  med  förhöjd ar-

betstemperatur.  Det  mäste  också påpekas att i provserie  1 var  nedsjunkningshastigheten för  

lasten  hälften  sä  stor som  i provserie  2  och  3.  Resultaten  kan  endast betraktas  som  signifi-

kanta för  det stål-  och elektrodmaterial och  de  svetsförhållanden  som  använts för tillverk-

ning  av  provkropparna.  En  ändring  av  någon  av  dessa parametrar  kan  ge andra  resultat.  

Omfattande provningar  med  flera olika  stålkvaliteter  krävs för att generella slutsatser ska 

kunna dras.  

I undersökningen  har  också kontrollerats  de  parametrar som traditionellt använts som vär-

demätare för svetsförbandets kvalitet och egenskaper, hårdhet och slagseghet. Det kan inte 

noteras några större skillnader i resultaten för svetsar svetsade  under  förhållanden vari-

erande mellan förvärmning till  +125°C  och  -20°C  med frostbelagd yta. Förvärmning gav 

endast marginellt bättre värden för hårdheten  men  alla resultat, såväl hårdhet som slagseg-

het, ligger på nivåer som anses som oacceptabla  m a  p risken för vätesprickbildning.  En  

kontroll av materialet frän svetsgods, över HAZ och  in  i opåverkat grundmaterial i mik-

roskop ger inga indikationer på sprickbildning som uppstått p g  a de  dåliga svetsförhållan-

dena. Inte  ens  på  de  provkroppar som svetsats i  -20°C  med  extra  frost.  Det traditionella 

sättet att värdera  en  svets egenskaper ger alltså ett underkänt resultat för alla svetsar medan 

försöken med statisk belastning ger acceptabla resultat för prov som varit torra vid svets-

ning. 

Att använda slagseghetsprovning som värdemätare på risken för spröda brott kan vara  miss- 
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visande.  Den s k omslagstemperaturen som  definierar gränsen mellan sprött och segt brott,  

eller  egentligen  en  viss uppmätt brottenergi ska inte tolkas  som  något  som  också gäller för  

en  sammansatt  konstruktion. Faktorer som  storlek och belastningshastighet  har  betydelse i 

sammanhanget Provkroppens  dimensioner  inverkar genom att förutsättningarna för  plant  

töjningstillständ  eller plant  spänningstillstånd ändras  om  tjockleken varieras.  Det kan  

förväntas att  omslagstemperaturen  för  en  viss  stålsort  ökar  med  ökande tjocklek tills  en  

gräns uppnås  då  fullt utvecklat  plant  töjningstillständ räder. I  [26]  redovisas  resultat  frän 

provning  med Charpy V  där provets tjocklek varierats.  Av  denna undersökning framgår  det  

tydligt att  omslagstemperaturen stiger med  ökande tjocklek. Även dimensionerna  pä  plåten  

som materialet  till  Charpy-provet tas  ur  inverkar genom att tjocka plåtar metallurgiskt sett 

inte är lika homogena  p g a  segring och ojämn aysvalning. I tabell  6.4  redovisas  resultat  

från slagseghetsprovning  av  material  taget  frän  SS 2144 med 60 mm  tjocklek. Provkroppar 

tagna frän  centrum av  plåten  har cirka 15°C  högre  omslagstemperatur  än provkroppar tagna 

frän ytan. Detta  kan  liknas  vid en kory som har  ett segt skinn och ett betydligt sprödare in-

nandöme. Vilket värde är  relevant  i sammanhanget?  

Kollapsen av Point  Pleasent-bron  1967 gjorde  att U.S.  Steel  intresserade  sig  för att studera 

brottseghetskriterier för  stål som  användes  vid  tillverkning  av  broar.  Bland  annat undersök-

tes  hur  belastningshastigheten påverkade brottbeteendet  [27].  Fältmätningar  av de  belast-

ningar  som  uppkom  vid  lastbilstrafik visade att dessa  laster  motsvarade  en lastimpuls med  

varaktighet  cirka en sekund.  Detta motsvarar  en  töjningshastighet  pä  mindre  än  10-3/s  i  det  

elastoplastiska  området  i närheten  av en  sprickspets. Försök  med vanlig  slagseghetsprov-

ning  med Charpy V, med en  töjningshastighet  på cirka 10-1/s,  och  med en  långsammare 

pålastning motsvarande  en  töjningshastighet  pä  10-3/s  visade att  omslagstemperaturen var  

lägre för  den  lägre töjningshastigheten. Skillnaden i  omslagstemperatur var  störst  för  stål 

med  låga sträckgränser och minskade  med  ökande sträckgräns. I detta  fall  användes en-

erginivån  20 J som definition på  gränsen mellan segt och sprött brött. Ett empiriskt samband 

för skillnaden i  omslagstemperatur, AT (°C),  mellan slagseghetsprovning  med  belastnings-

hastighet  10-3  och  10-1  som funktion av stålets  sträckgräns  vid  rumstemperatur  kunde  ap-

proximeras  med  följande uttryck:  

AT= 119  -  0.12  fy 	 (8.1)  

för  248  MPa < fy  <965  MPa  

AT =0  

för fy>  965  MPa  

(8.2)  

Ekvation  8.1 ger resultatet  att för ett  stål med en  sträckgräns  pä  350  MPa  ger  slagseg- 
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hetsprovning enligt det traditionella tillvägagångssättet  en  omslagstemperatur som är  77°C  

högre, eller  m a o  på säker sida, än slagseghetsprovning med  en  belastningshastighet av 

samma storleksordning som kan inträffa i  en  stålbro. Detta indikerar att relativt stora säker-

hetsmarginaler är inbyggda i systemet med användande av slagseghetsprovning som ett sätt 

att ldassificera seghetsegenskaperna för ett stål.  Den  gynnsamma inverkan av lägre belast-

ningshastigheter reduceras dock av att storleken på provstaven är liten jämfört med  en  verk-

lig konstruktion. Som sagts tidigare ökar omslagstemperaturen med ökande tjocklek. 

Trots att slagseghetsprovning  har  sina begränsningar  som  värdemätare för risken för spröda 

brott  har metoden  vissa fördelar  då det  är  en enkel  och  billig  provningsmetod  som  används 

över hela världen. Detta  har  forskare tagit fasta  på  och försökt vidareutveckla användnings-

området för slagseghetsprovningen inom brottmekaniken.  Det har  visat  sig  att  det går  att 

finna ett empiriskt samband mellan  resultat  från slagseghetsprovning och  den  kritiska 

sprickintensitetsfaktom, KIC. Flera olika samband  har  föreslagits och detta  kan  tas  som en 

indikation på  noggrannheten. Dessa samband  kan  användas för att undersöka  hur  stora 

sprickor  de  svetsförband  som  provats i denna undersökning  kan  innehålla utan att överskri-

dande  av  KiC blir ett avgörande brottkriterium. För  stål med  sträckgräns inom  intervallet 

410-480  MPa och  resultat  frän slagseghetsprovning inom  intervallet 7-68 J  föreslår  Sailors  

och Corten  [26]  följande empiriska samband mellan slagseghet och sprickintensitetsfak-

torn: 

KIC = 14.6  (KV)  (15 	 (8.3)  

För enldast tänkbara sprickgeometri,  en  oändligt stor skiva med  en  genomgående spricka av 

längden  2a,  och enaxlig spänning verkande vinkelrät mot sprickan gäller enligt  den  linjära 

brottmekaniken: 

Kl  =  a 7,  Fla 	 (8.4) 

Om  spänningarna antas uppgå till  materialets  sträckgräns  kan  värden  pä  a  tas  ur  tabell  6.3.  

För svetsgodset fäs ett medelvärde för sträckgränsen  pä  497  MPa. För att ta hänsyn till att  

den  spänningsupptagande ytan är större i gränsen mellan HAZ och svetsgods än mitt i 

svetsgodset pga fogens utformning reduceras spänningen till  80%, 400  MPa. Värden för 

slagseghet  kan  tas frän tabell  7.7  där  resultat  frän slagseghetsprovning i HAZ för prov  6, 9  

och  12  redovisas. Detta  ger  sannolikt  en  underskattning  av  slagsegheten i svetsgodset (jäm-

för  med tab. 6.4)  och därmed  en  underskattning  av  KIC.  Om  slagseghetsvärden  skulle  tas 

från provningen  av  svetsgods fäs sannolikt  en  överskattning  av  KW  eftersom  svetsbeting-

elserna  var  sämre  vid  tillverkningen  av de  svetsade provkropparna.  Resultaten  frän slagseg- 
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hetsprovningen  av  HAZ för prov  6, 9  och  12 har  sä  liten spridning att  de kan  betraktas  som  

likvärdiga. Därför beräknas medelvärdet  pä  KV  för  de  olika temperaturerna  med  alla 

mätvärden frän prov  6, 9  och  12 som underlag,  oaysett förutsättningar  vid  svetsning.  Ur  ta-

bell  7.7  fäs medelvärdet  36 J vid +20°C, 17 J vid 0°C, 10 J vid -20°C  och  6 J vid -40°C.  Ek-
vation  8.4 ger efter omformulering  ett uttryck för  kritisk  spricklängd:  

2 K1C 2  — (—) 
7C 	CY 

(8.5)  

Med hjälp av ekvation  8.3  och  8.5  och antaganden enligt ovan  har en  uppskattning av  den  

kritiska spricklängden beräknats. Resultaten redovisas i tabell  8.1.  Det bör noteras att detta 

endast kan tas som  en  indikation baserad på linjär brottmekanik och ett empiriskt samband 

mellan mätvärden frän  Charpy V-provning och kritiskt spricicintensitetfaktor. Dessutom lig-

ger slagsegheten vid  den  lägsta temperaturnivån något utanför intervallet för ekvation  8.3.  

Tabell  8.1.  Kritisk spricklängd för stål och svetsgods. 

Temp 

°C 

KV 

J 

K1C 

MPa  

Sprickl. 

+20 36 88 31 

0 17 60 14 

-20 10 46 9 

-40 6 36 5  

Tabell  8.1  visar att även  vid en  sä  låg temperatur som -40°C  krävs  det en  genomgående 

spricka  av  några  millimeters  storlek  vid en  spänningsnivå motsvarande  materialets  sträck-

gräns för att sprickan ska propagera  under  okontrollerade  former. En sådan  spricka bör 

kunna upptäckas  vid en  okulärbesiktning  om  svetsen är åtkomlig för  en  närgängen kontroll 

i samband  med  tillverkningen.  Det skulle  däremot bli betydligt svårare att upptäcka  vid en  

översiktlig kontroll  av t ex en  befintlig  bro. Om  sprickanvisningen  ligger  i  kanten av  plåten 

reduceras  den  kritiska spricklängden  till  40  %  av den som  beräknats i tabell  8.1.  Här  kan  

finnas  en del av  förklaringen  till  de  spontana sprickorna  som  uppstod  dä  ett ca  5 mm  längt  
jack  sågades i svetsarnas ändar i provserie  1.  Denna sprickanvisning tillsammans  med  
egenspänningarna  som  uppstod i samband  med  svetsens aysvalning  gjorde  att svetsgodsets 

kritiska sprickintensitetsfaktor överskreds. 

Beräkningen av  den  kritiska spricklängden som redovisas i tabell  8.1  gjordes med ett ut-

tryck som gäller för  en  oändligt stor skiva med  en  genomgående spricka av längden  2a. Om  



90 	 DISKUSSION  

skivans storlek är begränsad och  har  bredden  w  ändras uttrycket för sprickintensitetsfaktorn 

i ekvation  8.4  till: 

Kl =  a 7, Æ2  •  j1/ cos  (rca/w ) 	 (8.6) 

De  provkroppar  som  provats i denna undersökning  var cirka 190 mm  breda  (w). Om den  

längsta kritiska spricklängd  som  beräknats,  31 mm (2a),  sätts  in  i ekvation  8.6  ökar  Kt  med  
ca  2%  jämfört  med  ekvation  8.4.  Förenidingen  som  görs genom antagandet att skivan är 

oändligt  stor  i förhållande till spricklängden  ger  alltså  en  liten inverkan  pä  resultatet  trots att 

förhållandet mellan  total  bredd och spricklängd i detta  fall  var relativt  litet. Förenklingen  

ger  dock  resultat  pä  osäker sida genom att  KI  blir lägre och därmed  kan  större sprickor tillä-

tas. 

I likhet med denna undersökning indikerar undersökningar gjorda av Alpsten och Ingwall 

att det traditionella sättet att betrakta svetsar inte ger  en  rättvisande bild av ett svetsförbands 

egenskaper då det utsätts för statisk belastning. I  en  undersökning av statiskt verkningssätt 

och bärförmåga hos stålbalkar med påläggsplåtar och transversella svetsar på dragen balk-

fläns provades  3 m  långa, svetsade försöksbalkar vid temperaturerna  +20°C  ,  -20°C  och  

-40°C [28, 29].  Balkarna var tillverkade av  SS 1412  och svetsade med manuell metallbåg-

svetsning med elektrod  OK 48.00.  Stålets kemiska sammansättning redovisas i tabell  8.2  

och balkarnas utformning i figur  8.1.  Last-nedböjningskurvor för fem balkar som provats 

vid olika temperaturer  visas  i  diagram 8.1.  

Tabell  8.2. Resultat  av kemisk analys i %, provbalk D. 

Mtrl Överfläns liv Underfläns 	Påläggsplät 

C 0.22 0.11 0.20 0.08 

Si 0.27 0.26 0.26 0.23  
Mn  0.97 1.39 0.94 1.44 

P 0.015 0.022 0.015 0.012 

0.021 0.020 0.020 0.014  

Cr  0.043 0.027 0.043 0.014 

Ni 0.054 0.026 0.054 0.025  

Cu  0.075 0.040 0.075 0.034 

Al 0.003 0.028 0.002 0.097  

Nb  

N 0.010 0.007 0.010 0.008 

*E, 0.42 0.38 0.40 0.36  

*: Ec=  C  + Mn/6 +  0.04  
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Figur 8.1.  Försöksbalkar med påläggsplät. Jämförande g-rundbalkar  har  samma dimen-

sioner  men  saknar päläggsplät med svetsar. Frän  [29].  
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Diagram 8.1.  Last-nedböjningskurvor för balkar som provats vid olika temperaturer. Frän  

[29].  

Resultaten  frän balkförsöken  vid  låga  temperaturer  överensstämmer i  stort med de resultat 

som  erhölls  vid  rumstemperatur. Inte i något  fall  inträffade sprödbrott.  Av diagram 8.1  

framgår att balkarna uppvisade mycket  god  plasticeringsförmäga. I  en  balk  kom den  slutli-

ga  kollapsen som  ett materialbrott (markerat  med  ett kryss i diag.  8.1),  i  de  övriga balkarna  

som  instabilitetsbrott. Materialbrottet inträffade  pä  en  balk  som  inte försetts  med  trans-

versella svetsar och initierades frän ett  fult  skärsår i  den  termiskt skurna flänskanten. Brottet 

erhölls dock  vid så  stora  deformationer  att balkens praktiska användbarhet för länge  sedan 

var  uttömd till följd  av  stora vertikala och horisontella  deformationer samt lokal  buckling  

av  tryckflänsen och  livet under punktlasten.  För att jämföra fullskalebalkens beteende  med 

resultat  frän  konventionell  seghetsprovning utfördes slagprov  på Charpy V-provstavar utta-

gna  ur  balk  F, d v s den  balk  med  påläggsplät  som  provats  vid -40°C. Omslagstemperaturen  

för opåverkat grundmaterial  var -5°C,  för plastiskt deformerat material  -7°C  och för plas-

tiskt deformerat och värmepäverkat material i svetszonen  +17°C.  Trots dessa  relativt  höga  

omslagstemperaturer hade  fullskalebalkarna full plasticeringsförmäga  ned  till  -40°C.  Åt-

minstone två  av de  traditionella förutsättningarna för uppkomst  av  sprödbrott  var  uppfyllda  

vid  provningen, hög  nominell  spänning och  låg temperatur. En tredje  förutsättning, höggra-

dig treaxlighet i spänningstillståndet orsakat  av t ex  egenspänningar  eller  skarpa anvisnin-

gar bör i alla  fall  ha  varit  delvis  uppfyllda  vid  påläggsplåtarnas ändar.  SS 1412 har en 

karakteristisk  sträckgräns  pä  260  MPa.  Med  detta värde insatt i ekvation  8.1  erhålls  en  
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sänkning av omslagstemperaturen med cirka  90°C  jämfört med  Charpy V-provning. Med 

denna bakgrund är resultatet med full plasticeringsförmäga ned till  -40°C  inte förvånande. 

För att undersöka ett gränsfall  med  ayseende  på  spänningsanvisningar i  form av  vätesprick-

or tillverkade Alpsten och Ingwall  en  extra  försöksbalk  ur  samma material  som de  övriga.  

Balken  svetsades  med elektroder som under en  halvtimme före svetsningen  legat  i ett vat-

tenbad. Detta  gjordes  för att kontrollera  om  eventuell  vätesprickbildning  som  orsakar skar-

pa anvisningar  kunde  medföra att sprödbrott uppstod. Provning  av den  balk  som  svetsats  

med  blöta  elektroder  utfördes  vid temperaturer ned  till  -40°C (resultatet  finns  ej med  i  dia-

gram 8.1).  Inte  heller  i denna balk uppstod materialbrott  eller  några sprickor  vid  svetsarna.  

Balken  kunde  i likhet  med de  övriga balkarna belastas tills instabilitetsbrott inträffade.  

Analysen  i tabell  8.2  visar  på  stora  variationer  i sammansättningen. Flänsarna  har  ungefär 

dubbelt  sä  mycket kol  som livet  och påläggspläten.  A  andra sidan är manganhalten mycket 

högre i  livet  och i påläggsplåten.  Mangan har  liksom kol  en  ogynnsam inverkan  på  risken 

för vätesprickbildning. I  dagens  svenska  standard  för  SS 1412  anges  den  maximala kolhalt-

en till  0.20  %. Flänsarna  pä  balken  som  undersökts,  har  alltså  en  kolhalt i överkant  av vad 

som  är tillåtet.  Analysens  omfattning tillåter inte att  en  fullständig kolekvivalent  kan  beräk-

nas. Kolekvivalenten  har  uppskattats  med  ett uttryck  som  föreslås i  SS 06 40 25. Med  detta 

uttryck fäs värden mellan  0.36  och  0.42.  Trots  den relativt  höga kolekvivalenten  var  inte  

den  extra,  konstgjorda vätetillförseln tillräcklig för att skapa sprödbrott i balken. 

I  en  annan undersökning  av  ett senare  datum [30] har Alps ten  kontrollerat bärförmågan för 

svetsskarvar i massiva stålpelare svetsade  under  varierande svetsbetingelser. Svetsförbandet 

utformades  sä  att  det var klart  understarkt jämfört  med  stängerna. Stålpelarna  var  tillverk-

ade  av SS 2132 med  dimensionerna  240x120 mm (figur 8.2).  Grundmaterialet  hade en rela-

tivt  hög kolekvivalent,  0.43-0.47.  Svetsningen utfördes utomhus  med en lufttemperatur  pä  

-5°C  och  med  fukt i  form av  snöblandat  regn  i  luften. Vid  svetsningen användes basiska  

elektroder, OK 48.00, med 3.25 mm diameter.  Sträckenergin  var cirka 2.5  Id/mm. 
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Figur 8.2.  Svetsskarvar i massiva stålpelare. från  [30].  

Tre  stycken skarvar svetsades.  En med  förvärmt  stål enligt standard, en  utan förvärmning  

men med  torr fogyta och  en  utan förvärrnning och  med  fukt i fogytan. Dessa skarvade pe-

lare belastades statiskt  med  två  punktlaster som  fritt upplagda balkar  med 1.9 m  spännvidd 

och  med  svetsskarven i  det mest  ansträngda  snittet. Vid  provning  kunde ingen  skillnad  mel-

Ian  de tre  olika balkarna noteras  vad  beträffar deformationsförrnåga  under  ökande  last  och 

uppträdande  vid  brott, trots  den  stora skillnaden i förhållandena  vid  svetsningen. För samt-

liga  tre  provade svetsskarvar  var  brottet segt  med en  bärförmåga svarande mot brottgränsen 

i genomplasticerat tvärsnitt i svetsen.  Enligt  gängse  teorier skulle  vätesprickor  ha  uppkom-

mit och förbandet  ha  uppträtt sprött.  Resultatet av  provningarna  talar  mot att väteförspröd-

ning  har  uppstått i svetsgods  eller  HAZ  eller, om  vätesprickor bildats, att detta inte  har  

någon större inverkan  pä  svetsförbandets bärförmäga  vid statisk belastning. 

Med resultatet av  dessa undersökningar  som  bakgrund  kan det anses som  berättigat att stäl-

la frågan  om de standarder  och rekommendationer  som  gäller idag innehåller onödigt stora 

säkerhetsmarginaler,  kanske  pä  grund av  att detta är  en  komplex  vetenskap där alla inver- 
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kande  parametrar inte är kända  till  fullo.  I  aysnitt  4.3 har  beskrivits delar  av  bakgrunden och 

tankegångarna bakom  dagens regler.  I  princip  innebär dessa att  om  rekommendationerna 

följs ska risken för vätesprickbildning vara obetydlig,  på  gränsen  till  obefintlig.  I  en kon-

struktion som  till  övervägande  del  är utsatt för  statisk last, t ex  husbyggnader,  kan  detta vara 

ett i överkant strängt  krav som  medför högre produktionskostnader  om  förvärmning  mäste  

tillgripas. Resultaten frän  de  provningar  som  redovisas i denna  rapport  och andra försök  

som har  behandlats ovan visar att  en acceptabel statisk  bärförmåga  kan  uppnås i ett svets-

förband även  om  svetsningen utförs  vid låg temperatur med  torra  elektroder.  

Ett sätt att utveckla  dagens  svetsrekommendationer är genom  en  betraktelse  pä  sannolikhet-

steoretiska  grunder av  hur  svetsbetingelserna påverkar ett svetsförbands bärförmåga och 

deformationsförrnåga baserat  pä  provning där svetsförband belastas. Detta är dock förenat  

med  stora kostnader att ta fram ett  sådant instrument  för säker svetsning  då  storleken  på  

provkropparna bör anpassas till storleken  pä  de konstruktioner  där svetsförbanden återfinns. 

Kostnaderna påverkas också  av  komplexiteten i  problemet, en stor  mängd parametrar  mäste  

kontrolleras och varieras för att uppnå  en  fullgod täckning.  Men om resultatet av en sådan  

omfattande undersökning gör att  dagens krav på  förvärmning  kan  reduceras  kan  dessa kost-

nader,  eller  i alla  fall  delar  av dem,  tas  igen  i efterhand i  form av  lägre produktionskostnader  

vid  tillverkning  av  svetsade stålkonstruktioner.  

Den  sannolikhetsteoretiska betraktelsen  av  svetsbetingelsema bör främst inrikta  sig  pä  att  

en  viss nivå  pä  segheten i förbandet skall upprätthållas.  Som en  följd  av  detta  mäste  kravet 

på  segheten i ett svetsförband  med  utgångspunkt från  hur  detta påverkar  den  svetsade  kon-

struktionen  definieras  på  något sätt. I detta sammanhang innebär begreppet seghet  konstruk-

tionens  förmåga att deformeras tillräckligt i samband  med  överbelastning, även  vid  snabba  

belastningsvariationer. Det  främsta skälet för att ställa  krav på konstruktioners  seghet är 

risken för personskador. Deformationsförmågan i  t ex den  bärande  konstruktionen  i ett  tak  

bör vara  så stor  att  man med  blotta ögat  kan  upptäcka deformationerna och utrymma  

lokalen  innan  konstruktionen  kollapsar.  Det  är också viktigt att  konstruktionen  tillåter  så  

stora  deformationer  att krafter  kan  omlagras.  Av  detta framgår att  kraven på en konstruk-

tions  seghet  kan  variera  med  hänsyn till  konstruktionens  användningsområde. För  en  svet-

sad  stålbro  mäste  större  krav  ställas  på  primärbalkarnas svetsskarvar än  pä  de  svetsar  som  

förbinder  en  längsgående livavstyvning till  livet.  Ett sprött,  abrupt  brott i primärbalkens 

svetsskarv  kan  innebära  en  katastrof i samma  stil som  gamla Tjömbron. Ett sprött brott i 

förbandet mellan längsavstyvning och  liv  däremot, innebär främst  en  större risk för instabi-

litetsbrott i  form av  livbuclding  som har  ett  relativt  segt förlopp. 
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Idag används begreppet seghet främst  som en  materialparameter  (se t ex  BSK).  Det  innebär 

stora svårigheter att överföra  kravet på  seghet frän  materialet  till  konstruktionen men om  

dessa svårigheter  skulle  kunna övervinnas  vore det  ett  steg  i rätt riktning.  Det  är ju först när  

materialet  ingår i  en konstruktion som vi har  nytta  av  segheten. För  stål  används  som  sagts 

tidigare slagseghetsprovning  som  ett sätt att kontrollera seghetsegenskaperna. Ett annat sätt 

är att göra  en  brottmekanisk betraktelse. Båda dessa tillvägagångssätt  har  sina fördelar och 

nackdelar. Slagsegheten  har  behandlats tidigare.  Det  är  en enkel  och  billig  metod,  men  stor-

leken  pä  provkropparna och belastningshastigheten gör att  det  är svårt att överföra resultat-

en till verkliga  konstruktioner.  Ett brottmekaniskt betraktelsesätt  har då  större fördelar.  Det  

finns  modeller  utvecklade för ett  flertal  olika belastningsfall  med  varierande  defekter  och 

teorin  går  att tillämpa  både  pä  stora  konstruktioner  och  små detaljer.  Nackdelen är att  det 

kan  vara svårt att bestämma  den  kritiska sprickintensitetsfaktorn.  

Den  främsta orsaken till att segheten i svetsförband  kan  vara  låg  i jämförelse  med  segheten 

i  resten av konstruktionen  är väteförsprödning och vätesprickbildning. För att kontrollera 

att förbandets seghet  ligger  pä  en  godtagbar nivå  kan  brottmekaniska  modeller  tas till hjälp.  

Om den  kritiska sprickintensitetsfaktorn är känd  kan man  genom att bestämma  en  största  

acceptabel  sprickstorlek beräkna  en kritisk  spänning  vid  vilken denna spricka börjar propa-

gera okontrollerat.  Om den  kritiska spänningen är lägre än  den  spänning förbandet beräknas 

utsättas för är segheten i förbandet för  låg. Alternativt kan en kritisk  spänning lägre än  ma-

terialets  sträckgräns  anses som  oacceptabel.  Det  senare är sannolikt lämpligare  dä  egen-

spänningarna i  en  svets  kan  uppgå till höga värden.  Den  största acceptabla sprickstorleken  

kan  bestämmas utgående frän möjligheterna att upptäcka sprickan  vid en  kontroll. Denna 

kontroll  kan  variera frän ultraljud och  röntgen  till okulärbesiktning  av  befintliga  konstruk-

tioner.  Sprickor  med mindre  storlek än  den  minsta acceptabla  kan  tillåtas i svetsförbandet 

och  kraven på  åtgärder  vid  svetsning  kan  baseras  pä  detta  kriterium.  

Denna undersökning liksom flera andra visar att acceptabla svetsförband för statiskt belas-

tade  konstruktioner, t ex  pelarskarvar,  kan  åstadkommas även  under  sämre förhållanden än  

de som  anvisas i gällande  normer. Problemet  är  dock  komplext och  de  traditionella metod-

erna att bedöma svetsar  med  hårdhetsmätning och slagseghetsprov är inte tillräckligt känsli-

ga.  De  tenderar att underkänna även användbara svetsar.  rk  andra sidan  har  fall  inträffat där 

svetsförband  har  visat  sig  vara oacceptabla  trots  att mätning  med de  traditionella metoderna  

har  gett godkänt  resultat.  Detta indikerar att  det  finns ett utrymme och  behov av  att utveckla 

kunskapen  om  svetsförbands bärförmåga och pröva nya  modeller  och  teorier  för vilka 

parametrar  som har relevans.  Därigenom  skulle  bättre  grunder  för bedömning  av  svetsar 

kunna utvecklas.  De  här redovisade resultaten  får ses som  ett ytterligare  bidrag  till  
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diskussionen  men de  är otillräckliga för att dra generella slutsatser. 

I  en  fortsatt undersökning  av  svetsförbands mekaniska egenskaper bör inverkan  av  belast-

ningshastighet och materialtemperatur  vid belastning  undersökas närmare  eftersom  väteför-

sprödning inte är lika märkbar  vid  snabba spänningsökningar och låga  temperaturer. Det  

finns även ett intresse  av  att undersöka sambandet mellan storleken  pä  defekter  i svetsfogen 

och förbandets bärförmåga.  En sådan  undersökning bör omfatta flera olika  stålsorter med  

varierande sammansättning och olika  typer av  svetsförband. Ett ytterligare  steg  pä  vägen 

mot bättre kunskap  om  svetsförband  vore  att undersöka  om  andra  faktorer  än väte  har  bety-

delse i sammanhanget. I slutändan bör  en  fortsatt undersökning  av  svetsförbands mekaniska 

egenskaper  ha som  målsättning att försöka förfina  dagens metoder eller  utveckla nya  me-

toder  att bedöma svetsars bärförmåga och vilken inverkan olika svetsbetingelser och drift-

förhållanden  har.  
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Smältsvetsning  av  kolstål, kol-manganstål och  mikrolegerade  stål med  Ref_  390  

N/mm2 —  Bedömning  av  svetsningsbetingelser  vid  manuell  metallbågsvetsning  med  

belagda  elektroder 
Metal  arc welding with covered electrodes of  carbon, carbon  manganese  and  

microalloyed steels  

0 	Orientering 	 Denna  standard  är utarbetad tillsammans  med  Svetskommissionen  

Standarden  är  en  bearbetning för svenska förhållanden  av den  brittiska  standarden  

BS  5135:1974  »Specification  for metal  arc welding of  carbon and carbon  manganese  steds». 

1 	Omfattning och tillämpning 

Standarden innehåller rekommendationer för val av elektrodtyp och arbetstemperatur  for  

att förhindra bildning av smältgräns- eller vätesprickor. 

Vidare anges riktlinjer för bedömning av risken för bildning av varm- eller stelningssprickor.  

2 	Bedömning av svetsningsbetingelser för att förhindra smältgräns- eller vätesprickor  

2.1 	Val av elektrodtyp  För stål med Ec  3 0,35 (se  Ec  •i  sid 3)bör  man  använda elektroder som ger läg vätehalt i 

svetsgodset  t ex  enligt  SS 14 32  xx-H10  1). 

Da  elektrodhöljen som inte  har  speciell sammansättning är hygroskopiska dvs kan ta upp 

fukt från luften när relativa fuktigheten överstiger ca  40  % bör elektroderna förvaras torrt  

sedan  leveranskapseln brutits,  t ex  i torrhällare vid  en  temperatur av ca  70  °C. 

Elektroder som förvarats utanför torrhållare mer än ca  4  timmar bor lämnas till omtorkning 

enligt elektrodfabnkantens anvisningar.  
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1)  Avser  SS 14 32 04-H10,14 32 05-H10, 14 32 06-H10, 14 32 07-H10, 14 32 08-H10, 
14 32 09-H10,14 3210-H10, 14 32 11-H10, 14 32 12-H10.  
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2.2 Val  av arbetstemperatur Lagsta rekommenderade arbetstemperatur* (ayser aven mellansträngstemperatur) anges 
tabell  1,  som gäller för elektroder enligt  SS 14 32  xx—H10“. Vid härt inspända svetsför-
band och vid montagesvetsning ökas temperaturen med  min 25  °C. 

Tabell  1  — Lägsta arbetstemperatur vid metallbågsvetsning av kolstål, kol-manganstål och 

mikrolegerade stål med belagda elektroder. 

Ec  1)  Sträck- 

energi 
k..I/mm  2)  20 

Sammansatt 

Se  figurerna  

30 

tjocklek,  

1-5  
40 	50 

mm 

60 70 80 100 

1  R 3IRRRRR  50 75 

0,35 2  RRR RRR  RR  

3  RRR RRR  RR  

1  RRR  RR  50 75 100 

0,37 2  RRR  RR RP  50 

3  RRR.RRR  PR 

1  RR  R 	R 50 75 100 125 

0,39 2  R•R  19 	RRRR  50 

3  RRRRRRRR  

1 R  FIR'R  50 75 100 125 

0,41 2  RR  R 	;R R R 50 100 

3  RRRRRRRR  

1 R  RR;  50 75 100 125 150 

0,43 2 14 R R 	, R R 50 75 100 

3  RRR!RR  R R 50 

1  RR  50 	75 100 125 150 175 

0,45 2  RR  R 	R 50 100 125 150 

3  RRR  RR  R 50 75 

1 R 50 100 	125 150 175 175 175 

0,47 2  RR  R 	50 75 100 125 150 

3  RRRRRR  50 	75 

1 R 100 125 	150 150 175 175 200 

0,49 2  RR  R 	75 100 125 125 150 

3  RRR  RR  50 75 125 

1 50 100 1501 	175 175 200 200 200 

0,51 2  RR  
- 	'  
501 	75 125 150 150 175  

3  RRRIR  50 75 100 125 

1) Om  olika Ec förekommer i förbandet. skall  de  högsta gälla vid användning av 

tabellen.  

2) För enskild Sträng.  

3) R rumstemperatur. Även om inte förhöjd arbetstemperatur erfordras måste 

stilytan vara helt torr och fri  film smuts  och föroreningar  t ex  olja  o  d. Är 

stältemperaturen  under 0  °C bör  mart  med  en  irsvepande» låga värma  sä  att  all 

frost  och fukt försvinner. 

* Avser temperaturen  75 mm  från fogen. 

**  Se not 1,  sida  1.  
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2.2.1 Kolekvivalenten Ec  

1  tabell I ingår  tre  parametrar, kolekvivalenten Ec , strackenergin  0  och sammansatta 

tjockleken. Dessa väljs  pä  följande sätt. 

Ettdera  av  följande  varden  pä  kolekvivalenten Ec  skall användas varvid  Ed  i  ger  bogst  

och Ec3  lägst noggrannhet.  

1) Da  kemiska sammansättningen i  sin  helhet är känd: 

Eci =  C  + Mn/6 + (Cr +  Mo  +  V1/5  +  (Cu  + Nil/15 %  

2) Då  halterna  restelement,  dvs Cr,  Mo,  V, Ni  och  Cu  inte är kända: 

EC2 =  C  + Mn/6 +  0,04  %  

3) Da  sammansättningen inte är känd används typvärdet Ec3  enligt  tabell  2.  

Tabell  2  - Typvården Ec3  för några vanliga stål 

SS-stål  13 12 14 12 21 72 21 32 21 42 

13 30 14 30 21 01 21 06 21 16 

21 03  

Ec3  % för 
godstjocklek  0,30 0,36 0,42 0,43 0,47 

25 mm  

Vid godstjocklek <  25 mm  minskas värdena i tabell  2  med  0,01.  Vid godstjocklek  

(25)  -  100 mm  ökas värdena med  0,02.  

2.2.2  Sträckenergin  C2 Sträckenergin Q väljs enligt ett av följande  alternativ:  

UxIx  60 	1) ')Q1  -  1 000  x  v  "it"  

där  U  är svetsspanning i  volt,  I är svetsström i  ampere  och  v  är svetshastigheten 

i mm/min.  

1  allmänhet är rotstrangen avgörande för arbetstemperaturen.  

2a) 02  Stumsvets 

Bedöms med ledning av svetsad längd vid användning av  450 mm  länga standard-

elektroder enligt uttrycket:  

02  = Kil där: 

K  har  följande av elektroddiametern beroende värde: 

elektroddiameter  mm 2,5 3,25 4,0 5,0  
K  

I är svetsad längd i  mm 

150 250 385 600  

2b) 02  Kälsvets 

Vid kälsvetsning med  en  sträng kan följande värden på  02  användas:  

a-mätt  mm 5 7 9 .11  

kJ/mm  1,2 1,7 2,2 3,0 

3) 03  

Vid manuell metallbågsvetsning med belagda elektroder är ofta  03  -=  0,6  -  3  kJ/rrun, 

där det lägre värdet ayser rotsträngen, som vid val av arbetstemperatur företrädesvis 
är avgörande vid flersträngsförband. 

bl  
1)  Vid pendling beräknas sträckenergin Q =  Q1  x — 	där  01  ax strängbredd med pendling  

122  och  b2  är suängbredd utan pendling. 
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2.2.3  Sammansatta tjockleken Sammansatta tjockleken  (t, 4- t 2 	t 3 ),  som ar ett uttryck  for forbandets  relativa kylande 
formaga, bestäms för nägra vanliga forbandstyper plåt enligt figurerna  1-5. 

Figur 1.  Sammansatt tjocklek = 

ft3 -01 

1 

Figur 2.  Sammansatt tjocklek =  t 1  +  t2  

75 
	4 

 

tnedeltiotelek pa  en  längd  av  75mm  

Figur 3.  Sammansatt tjocklek = 	t2 

Figur 4.  Sammansatt tjocklek  =t,  +  2t 

t7 

Figur 5. For  direkt mot varandra lagda kälsvetsar blir sammansatt tjocklek:  1/2 1r) 	t2  
+ t3I 
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3 	Bedömning av risken för bildning av varm- eller stelningssprickor i svets i icke hårt inspända svets-

förband  

3.1  Sammansättningens inverkan 

Företrädesvis svavel, fosfor och kol och i viss män även niob päverkar tendensen för bild-

ning av varmsprickor. I normala  fall  (vid användning av basiska elektroder och vid måttlig 

inspänning) är risken för dylika sprickor liten. 

Rotsträngen är i allmänhet känsligast för varrnsprickor.  

3.2 	Val  av elektrodtyp 	Om  svavelhalten i grundmaterialet överstiger  0.030  % bör endast basiska elektroder använ- 

das. Är halten över  0,05  % föreligger risk för varmsprickor aven vid basiska elektroder.  

3.3  Svetsgeometrins inverkan Vid övrigt gynnsamma betingelser är risken  for  varmspnckor liten om svetsens geometn 

är sådan att svetssträngens bredd-höjd-förhållande  overstiger  värdet  1-1,5.  
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British Standard Specification for 

Process of arc welding of carbon and carbon manganese steels 

1. Scope 

This British Standard specifies requirements for the process 

manual, semi-automatic, automatic and mechanized arc 
ding of carbon and carbon manganese steel of maximum 

carbon equivalent of 0.54 (see clause 4) in all product forms 
including circular and rectangular hollow sections. 

In addition to the definitive requirements, it also requires 

the items detailed in clause 3 to be documented. 

compliance with this standard, both the definitive 
requirements and the documented items have to be 

satisfied. 

The appendices are intended to assist users of this standard 

by giving guidance on various topics, but adherence to what 
is stated in the appendices does not form part of compliance 
with this standard. 

This standard does not include all the requirements for the 
welding of steel for concrete reinforcement which may be 
affected by other factors not covered by this standard. 

This standard does not cover requirements for cast to cast 
fabrications which are specified in BS 4570. 

NOTE. The lilies of the publications referred to in this standard 
are listed on the inside back cover. 

2. Definitions 

For the purposes of this British Standard, the definitions 
--,I ven in BS 499 : Part 1 apply. 

3. Information and requirements to be agreed 

and to be documented 

3.1 Information to be supplied by the purchaser. 
The following information to be supplied by the purchaser 

AI be fully documented. Both the definitive requirements 

specified throughout the standard and the documented 

items shall be satisfied before a claim of compliance with 

the standard can be made and verified. 

(a) The application standard to be used together with 
any supplementary requirements.  

(b) Specification of the parent metal and of the required 
weld metal and welded joint properties.  

(c) Locations, dimensions and details, i.e. form of joint. 
angle between fusion faces, gaps between parts. 
etc. of all welds. 

NOTE. When symbols are used for standard weld forms, 
they should conform to B9 499 : Part 2.  

(d) Whether the welds are to be made in the shop or 
elsewhere.  

(e) Whether written welding procedures are required 
(see clause 20).  

(f I Whether welding procedure approval testing is 

required (see clause 22). 

(9) Whether means of identification to enable welds to 

be traced to the welder who made them is required and 

if so the methods to be used (see clause 24).  

(h) Surface finish of weld profile.  

(i) Quality control arrangements.  

(j) Whether post-weld heat treatment is required 

(see clause 29). 

NOTE. The items referred to in this clause may have a significant 

effect upon the performance of the fabrication and the purchaser 

should ensure that the requirements relate appropriately to the 
particular joints and intended service life of the fabrication. 

3.2 Requirements to be agreed. The following items to be 
agreed between the contracting parties, which are specified 

in the clauses referred to, shall be fully documented. 

Both the definitive requirements specified throughout the 

standard and the following documented items shall be 

satisfied before a claim of compliance with the standard 

can be made and verified. 

(a) When no dressing is to be carried out, the permissible 
weld profile if it is not specified in the application 

standard (see 7.3.2).  

(b) The use of a special method to achieve full 

penetration without the use of backing material when a 

butt weld is to be welded from one side only 

(see 7.4(b)1211.  

(c) The material for backing when this is not part of the 

structure (see 7.5.2).  

(d) Methods other than those specified in 10.1 for 

preparation or cutting of material (see 10.2).  

(e) The peening of welds (see clause 25)_ 

If The method and extent of inspection and testing in 
the absence of a relevant application standard (see 26.2).  

(g) The acceptance requirements for welded joints in the 

absence of a relevant application standard (see 27.2).  

(h) When post-weld heat treatment is required but there 

is no application standard, the details of the heat 
treatment to be applied (see 29.2). 

4. Parent metal 

The parent metal shall be a carbon or carbon manganese 
steel whose chemical composition, in %  (m/m),  determined 

by ladle analysis provides a maximum carbon equivalent of 
0.54 when calculated using the following formula:  

Mn 	Cr +  Mo  + V  Ni  + Cu 
Carbon equivalent =  C  + 

6 	 5 	 15 

NOTE 1. This carbon equivalent formula may not apply to carbon 
manganese steels of low carbon content or boron containing steels 
and therefore the guidance given in E.3 should be followed. 
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21.2.6 Arc energy. Arc energy values (in kJ/mm) for use 

vv,th figure 4 shall be calculated as follows, with an appro-

priate factor applied for processes other than manual metal-
arc welding with covered electrodes: 

V/ 	-3  
x  10 

where 

V is the arc voltage (in V) 

/ is the welding current (in A) 

w is the welding speed (in MM/S). 

NOTE. For guidance in using other welding processes, the arc energy 
values calculated from this formula should be divided by the  
foliowing  factors to give the values to be used in figure 4: 

Submerged arc welding (single wire): 0.8  

MAG  welding (solid wire) : 1.0  

MIG  welding 

TIG  welding 

: 

:1.2 

1.0  

21.2.7 Simplified conditions for manual metal-arc welding. 
For the manual metal-arc welding of fillet welds the data 

obtainable from figure 4 have been presented in tabular 

form for particular carbon equivalent values in tables 3 to 9. 

or manual metal-arc welding with covered electrodes, 

arc energy values are expressed in tables 10, 11 and 12 

in terms of electrode size, weld run length and runout ratio. 

NOTE. Where single run minimum leg length fillet welds are 

specified in the design, table 13 may be used to obtain the 
approximate arc energy values for use in determining welding 

procedures from tables 3 to 9 or from figure 4. These values are 
appropriate for the practical situation when a contractor is 
required to make single run fillet welds of a specified dimension 
related to the minimum leg length of the fillet welds and where in 
practice the second leg will be longer than the minimum, as for 
example in a horizontal-vertical fillet weld. In other cases arc energy 

' should be controlled by control of electrode runout (tables 10, 11 
and 121 or directly through welding parameters. 

21.3 Alternative procedures. When alternative procedures 
are proposed the evidence shall include consideration of all 
the factors used in determining welding procedures as given 
in 21.2. 

NOTE. Conditions which might justify modifications to normal 
welding procedures to avoid hydrogen cracking are mentioned in 
appendix  E.  

Table 1. Hydrogen scales 

NOTE. See E.3 for use of hydrogen levels below 2..5 m L/100  g  
of deposited metal. 

Table 2. Carbon equivalent values for BS 4360 steels to be used in absence of mill sheets 

Steel grade Plates and other than structural hollow sections Structural hollow sections 

Carbon 
equivalent 
value 

Manual 
metal-arc 
fillet welds, 
refer to 
table: 

Other than manual 
metal-arc fillet welds, 
refer to figure: 

Carbon 
equivalent 
value 

Manual 
metal-arc 	. 
fillet welds 
refer to 
table: 

Other than manual 
metal-arc fillet welds. 
refer to figure: • 

All 40 and 43 grades 0.40 4 4(a),  (b)  and  (d)  0.40 4 4(a),  (b)  and  (d)  

50A,  B  and  C  0.45 7 4(a),  (e), (g)  

and  (h)  

0.45 7 4(a),  fel, 	191 and  (h)  

50B and  C  (CR) 0.41 5 4(b),  (c)  and  (e)  n/a n/a n/a 

500 0.41 5 4(b),  (c)  and  (e)  0.45 7 4(a),  (e), (g)  and  (hl  

5001 and  E  0.41 5 4(b), (eland  (e)  0.45 7 4(a),  (e), (g)  and  (h)  

SOF (0 and TI 0.35 — — n/a n/a n/a 

55C 0.45 7 4(a),  (e),  (g)and  (h)  0.50 9 4(e) 

55E  (N)  0.48 8 4(0 0.50 9 4(e) 

55E and F (CR) 0.43 6 4(c),  (e)  and  (g)  n/a n/a n/a 

55E and F (0 and TI 0.38 3 4(b) n/a n/a n/a 

• For information only. 
17. Protection from the weather 

Surfaces to be welded shall be dry. Whenever there is any 
evidence of condensation taking place on metal surfaces, 

warming shall be carried out to remove such condensation. 
In any case no welding shall be carried out on parent metal 

below 0  °C.  When rain or snow is falling, or during periods 

of high wind, necessary precautions shall be taken to 
protect outdoor welding areas. Draughts shall be prevented 

from blowing along the bores of structural hollow sections 
when the bore will be penetrated during welding. 

Where gas-shielded welding processes are being used, 
air currents at speeds as low as 8 km/h can remove the 
shielding gas; and therefore sufficient screening shall be 
used to keep winds and draughts away from the welding 
area. 
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Table 3. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.38 

Scale 
(see table 1) 

Specified 
minimum 
leg length 
Ism 
table 13) 

Minimum 
arc energy, 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 
combined thicknesses 

20 
mm 

30 
mm 

40 
mm 

so 
mm 

60 
mm 

70  
mm 

BO  
mm 

90 
mm 

Unlimited t 

Mm kJ/mm  °C °C °C °C C̀ °C °C °C °C  

Scale A 4 1.0 0 0 0 0 50 75 100 100 100 

5 1.4 0 0 0 0 0 0 20 50 50 

6 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3.8 0 0 0 0 0 0 0  G  0 

Scale 8,  C  or  D  4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2.2 0 0 0 0 0 0 '-1 0 o 

8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

I In situations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avoid weld metal hydrogen cracking 

(see appendix  E).  

Table 4. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.40 

Scale 
(see table 1) 

Specified 
minimum 
leg length • 
(see 
table 13) 

Minimum 
arc energy", 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 
combined thicknesses 

20 
mm 

30 
mm 

40 
mm 

50 
mm 

60 
mm 

70 
mm 

80 
mm 

90 
mm 

Unli-nitedt 

mm kJ/mm °  C °C °C °C °C °C °C °C `C  

Scale A 4 1.0 0 0 0 50 100 125 125 125 125 

5 1.4 0 0 0 0 20 75 100 100 100 

6 2.0 0 0 0 0 0 0 20 50 50 

8 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale 8 4 1.3 0 0 0 0 0 20 50 50 50 

5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  C  4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

or  D  5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2.2 0 0 0 0 0 0 0  J  o 

8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

In situations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avoid weld metal hydrogen cracking 

(see appendix  E).  
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Table 5. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 

having maximum carbon equivalent of 0.41 

Scale 
(see table t) 

Specified 
minimum 
leg length• 
(see 
table 13) 

Minimum 
arc energy*, 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 
combined thicknesses 

20 
mm 

30 
mm 

40 
mm 

50 
mm 

60 
mm 

70 
mm 

80 
mm 

90 
mm 

Unlimiledt 

mm kJ/mm  °C °C °C °C °C °C °C °C °C  
I 

Scale A 4 1.0 0 0 50 100 125 125 125 125 125 
5 1.4 0 0 0 0 50 100 100 125 125 
6 2.0 0 0 0 0 0 0 50 75 100 
8 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  B  4 1.3 0 0 0 0 20 50 75 100 100 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 20 50 50 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  C  4 1.3 0 0 0 0 0 20 50 50 50 
5 1.7 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scaie  D  4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

t In s.suations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avond weld metal hydrogen cracking 
(see aopendix  E).  
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Table 6. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.43 

Scale 
(see table 11 

Specified 
minimum 
leg length* 
fsee 
table 13) 

Minimum 
arc energy*, 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 
combined thicknesses 

20 

mm 

30 
mm 

ao 
mm 

so 
mm 

60 
mm 

70 
mm 

80 
mm 

90 
mm 

Unlimitedt 

Mm kJ/mm  °C °C °C °C °C °C °C °C 'C  

Scale A 4 1.0 0 20 100 125 125 150 150 150 150 
5 1.4 0 0 0 75 100 125 125 150 150 
6 2.0 0 0 0 0 20 75 100 100 125 
8 2.8 .0 0 0 0 0 0 0 50 50 

10 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale 8 4 1.3 0 0 0 20 75 100 125 125 125 
5 1.7 0 0 0 0 0 50 75 100 100 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 50 75 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  C  4 1.3 0 0 0 0 20 50 75 100 100 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 20 50 50 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  D  4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

t In situations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necesszry to avoid weld metal hydrogen cracking 
(see appendix El. 
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Table 7. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.45 

Scale 
(see table 1) 

Specified 
minimum 
leg length 
(see 
table 131 

Minimum 
arc energy*, 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 
combined thicknesses 

20 
mm 

30 
mm 

40 
mm 

so 
mm 

60 
mm 

70 
mm 

80 
mm 

90 
mm 

Unlienitedt 

mm kJ/mm  °C °C °C °C °C °C °C °C °C  

Scale A 4 1.0 0 75 126 125 150 150 175 175 175 
5 1.4 0 0 50 100 125 125 150 150 150 
6 2.0 0 0 0 0 75 100 125 125 150 

8 2.8 0 0 0 0 0 0 50 100 125 
10 3.8 , 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  B  4 1.3 0 20 75 100 125 125 150 150 

5 1.7 0 0 0 0 75 100 125 125 125 

6 2.2 0 0 0 0 0 20 75 100 125 

8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  C  4 1.3 0 0 0 20 75 100 125 125 125 

5 1.7 0 0 0 0 0 50 75 100 100 

6 2.2 0 0 0 0 0 0 20 50 75 

8 3.4 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 
10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale  D  4 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

t In situations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avoid weld metal hydrogen cracking 

(see appendix  E).  
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Table 8. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.48 

Scale 
(see table 1) 

Specified 

minimum 
leg length • 
(see 
table 13) 

Minimum 

arc ener9Y., 
based on 
table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 

combined thicknesses 

20 
mm 

20 
mm 

40 
mrn 

50 
mm 

60 
rern 

70 
mm 

80 

mm 

90 

mot 
Unlimited t 

film kJ/mm  °C *C °C °C °C °C °C °C °C  

Scale A 4 1.0 20 100 125 150 175 175 175 175 175 
5 1.4 0 20 100 125 125 150 150 175 175 
6 2.0 0 0 0 75 100 125 125 150 150 
8 2.8 0 0 0 0 20 75 100 125 150 

10 3.8 0 0 0 0 0 0 20 75 100 

Scale  B  4 1.3 0 20 75 125 125 150 150 150 175 
5 1.7 0 0 20 75 100 125 125 150 150 
6 2.2 0 0 0 0 50 100 125 125 150 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 20 50 75 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Scale  C  4 1.3 0 0 50 100 100 125 125 150 150 
5 1.7 0 0 0 50 75 100 125 125 125 
6 2.2 0 0 0 0 20 50 100 100 125 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scale 0 4 1.3 0 0 0 0 20 50 75 100 100 
5 1.7 0 0 0 0 0 0 20 50 50 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

t In situations of h igh restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avoid weld metal hydrogen cracking 
(see appendix  E).  
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Table 9. Conditions for manual metal-arc welding with covered electrodes of fillet welds in steel 
having maximum carbon equivalent of 0.50 

Scale 

(see table 11 

Specified 

minimum 

leg length • 

(see 

table 131 

Minimum 

arc energy`, 

based on 

table 13 

Minimum preheating temperature for welding plates of following 

combined thicknesses 

20 

mm 

30 

mm 

40 

mm 

so 
mm 

60 

mm 

70 

mm 

80 

mm 

90 

mm 

Unlimited/ 

mm kJ/mm  °C °C °C °C °C °C °C °C °C  

Scale A 4 1.0 50 125 150 175 175 175 200 200 200 
5 1.4 0 75 125 125 150 175 175 175 200 
6 2.0 .0 0 50 100 125 125 150 150 175 
8 2.8 0 0 0 0 50 100 125 125 150 

10 3.8 0 0 0 0 0 20 50 100 125 

Scale  B  4 1.3 0 50 125 125 150 150 175 175 175 
5 1.7 0 0 50 100 125 125 150 150 175 
6 2.2 0 0 0 50 100 125 125 150 150 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 50 100 125 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 3 75 

Scale  C  4 1.3 0 20 100 125 125 150 150 150 175 
5 1.7 . 0 0 20 75 100 125 125 150 150 
6 2.2 0 0 0 0 50 100 125 125 150 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 20 50 75 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Scale  D  4 1.3 0 0 0 20 75 100 100 125 125 
5 1.7 0 0 0 0 0 50 75 100 100 
6 2.2 0 0 0 0 0 0 0 50 75 
8 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• For individual run. 

I In situations of high restraint, a higher preheating temperature may nevertheless be necessary to avoid weld metal hydrogen cracking 
(see appendix 
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Table 13. Values of arc energy for the manual 
metal-arc welding of single run fillet welds (see 21.2.7) 

vlinimum 
49 length 

Arc energy for electrodes to BS 639 with 
covering types and electrode eft iciencies 

R  and RR 
< 110 % < 130 % 

Rand RR 
> 130% 

mm  

4 

lamm 

1.0 

kJ/mm 

1.3 

kJ/mm  

— 
5 1.4 1.7 0.8 
6 2.0 2.2 1.1 
8 2.8 3.4 1.6 

10 3.8 5.0 2.3 
12 5.5 6.5 3.1 

Combined thickness • ti t2  • t3  

t i  • average thickness 
o 	̀ength of 75 mm  

A 

75 LI  

    

    

     

     

   

t2  la • 0 

    

f t 	 t3  

For simultaneously deposited 
directly opposed twin fillet 
welds, combined thickness 
- 	+ r2  + r3 ) 

t2 	= fl  ( = 	) 

..ened  thickness 
D i  

   

 

2 

  

     

Ffr••re 3. Examples of combined thickness 



2 	 0 	 2 
Arc energy kilmm 	 Arc energy Iii/mm 

Scale lee 21.2.3) 
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(a)  0.37 0.39 0.40 0.45  

(b)  0.38 0.40 0.41 0.46 

Figure 4. Conditions for welding steel of stated carbon equivalent 
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Figure 4 (continued) 
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AWS 01.1-86 

Structural Welding Code Steel 
1. General Provisions 

1.1 Application 

1.1.1 This Code covers welding requirements applicable 
to welded structures. It is to be used in conjunction with 
any complementary code or specification for the design 
and construction of steel structures. It is not intended to 
apply to pressure vessels or pressure piping. Require-
ments that are essentially common to all structures are 
covered in Sections 1 through 7, and  Il  while provisions 
applying exclusively to buildings (static loading), bridges 
(dynamic loading), or tubular structures are included in 
Sections 8, 9, and 10, respectively. 

Note: The use of prequalified joints is not intended as a 
substitute for engineering judgement with respect to the 
suitability of application of these joints to a welded 
assembly. 

1.1.2 The fundamental premise of the Code is to provide 
general stipulations adequate to cover any situation. 
Acceptance criteria for production welds different from 
those specified in the Code may be used for a particular 
application provided they are suitably documented by 
the proposer and approved by the Engineer'. These 
alternate acceptance criteria can be based upon evalua-
tion of suitability for service using past experience, 
experimental evidence or engineering analysis consider-
ing material type, service load effects, and environmental 
factors. 

1.1.3 All references to the need for approval shall be 
interpreted to mean approval by the Building Commis-
sioner2  or the Engineer. Hereinafter, the term Engineer 
will be used, and it is to be construed to mean the 
Building Commissioner or the Engineer. 

I. The Engineer is the duly designated person who acts for and 
in behalf of the owner on all matters within the scope of this 
Code. 
2. The term "Building Commissioner" refers to the official or 
bureau, to enforce the local building law or specifications or 
other construction regulations. 

1.1.4 Most provisions of the Code are mandatory when 
the use of the Code is specified. Certain provisions are 
optional and apply only when specified in contract docu-
ments for a specific project. Examples of common 
optional requirements and typical ways to specify them 
are given in Appendix M. 

1.2 Base Metal 
1.2.1 Specified Base Metal. The contract documents 
shall designate the specification and classification of base 
metal to be used. Normally, they will be selected in 
accordance with the applicable design codes and specifi-
cations. When welding is involved in the structure, 
approved base metals, as defined in 1.2.2, should be used 
wherever possible. 

1.2.2 Approved Base Metals. The base metals to be 
welded under this Code are carbon and low alloy steels 
commonly used in the fabrication of steel structures. 
Steels complying with the specifications listed in 8.2, 9.2, 
and 10.2, together with special requirements applicable 
individually to each type of structure, are approved for 
use with this Code. Carbon and low alloy steels other 
than those listed in 8.2, 9.2, or 10.2 may be used provided 
the provisions of 8.2.3, 9.2.4, or 10.2.3 are complied with. 

1.2.3 Thickness Limitations. The provisions of this Code 
are not intended to apply to welding base metals less than 
If 8 in. (3 mm) thick. Where base metals thinner than  I/S  
in. are to be welded, the requirements of AWS D1.3, 
Structural Welding Code — Sheet Steel, should apply. 
When used in conjunction with AWS DI.3, the applica-
ble provisions of this Code shall be observed. 

1.3 Welding Processes 
1.3.1 Shielded metal arc welding (S MAW), submerged 
arc welding (SAW), gas metal arc welding (GMAW) 
(except short circuiting transfer), and flux cored arc 
welding (FCAW) procedures which conform to the pro-
visions of Sections 2, 3, and 4, in addition to Sections 8, 
9, or 10, as applicable, shall be deemed as prequalified 
and are therefore approved for use without performing 
procedure qualification tests. 
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4.2 Preheat and Interpass 
Temperature Requirements 

Note: The preheat and interpass temperature must be 
sufficient to prevent cracking. Experience has shown 
that the minimum temperatures speced in Table 4.1 are 
adequate to prevent cracking in most cases. However, 
increased preheat temperatures may be necessary in 
situations involving higher restraint, higher hydrogen, 
lower welding heat input, or steel composition at the top 
end of the specification. Conversely, lower preheat 
temperatures may be adequate to prevent cracking 
depending on restraint, hydrogen level, and actual steel 
composition or higher welding heat input. 

4.2.1 With the exclusion of stud welding (see 7.5.4) and 
electroslag and electrogas welding (see 4.20.5) the min-
imum preheat and interpass temperatures shall be either 
in accordance with Table 4.2 for the welding process 
being used and higher strength steel being welded or in 
accordance with 4.2.2. Welding shall not be done when 
the ambient temperature is lower than 0° F (-18°  C).  
(Zero° F does not mean the ambient environmental 
temperature but the temperature in the immediate vicin-
ity of the weld. The ambient environmental temperature 
may be below 0° F but a heated structure or shelter 
around the area being welded could maintain the 
temperature adjacent to the weldment at 0° F or higher.) 
When the base metal temperature is below the tempera-
ture listed in Table 4.2 for the welding process being used 
and the thickness of material being welded, it shall be 
preheated (except as otherwise provided) in such manner 
that the parts on which the weld metal is being deposited 
are above the specified minimum temperature for a dis-
tance equal to the thickness of the part being welded but 
not less than 3 in. (76.2 mm), in all directions from the 
point of welding. In joints involving combinations of 
base metals, preheat shall be as specified for the higher 
strength steel being welded. 

4.2.2 Optionally, minimum preheat and interpass tem-
perature may be established on the basis of steel compo-
sition, using recognized methods of prediction or guide-
lines such as those provided in Appendix O. However, 
should the use of these guidelines result in preheat 
temperatures lower than those of Table 4.2, procedure 
qualification in accordance with 5.2 shall be required. 

3.1.3 Welding shall not be done when the ambient 
temperature is lower than 0° F (-18°  C)  (see 4.2), when 
surfaces are wet or exposed to rain, snow, or high wind 
velocities, or when welders are exposed to inclement 
conditions. 



Table 4.2 
Minimum preheat and interpass temperature1.2  

G 

P  Steel specification 
Welding 
process 

Thickness of thickest part 
at point of welding, 

in. 	 MITI 

Minimum 
temperature, 
°F 	°C 

ASTM A36' 
ASTM A53 Grade  B  

ASTM A5I6 
ASTM A524 Grades I & II 

Up to 3/4 19 incl. None' 

ASTM A106 Grade  B  ASTM A529 Over 3/4 19 
AS1M AI31 Grades A,  B,  

CS,  D, DS, E  
ASTM A570 
ASTM A573 

All grades 
Grade 65 

Shielded metal arc 
welding with other 

thru I-1/2 38 incl. 150 66 

1 ASTM A139 Grade  B  ASTM A709 Grade 36' than low hydrogen Over I-I/2 38 
ASTM A38I 
ASTM A500 

Grade Y35 
Grade A 

API 5L Grade  B  
Grades X42 

electrodes thru 2-1/2 64 225 107 

Grade  B  ABS  Grades A,  B, D,  CS,  DS  
ASTM A501 Grade  E  Over 2-1/2 64 300 150 

ASTM A363  ASTM A570 All grades 
ASTM A53 Grade  B  ASTM A572 Grades 42, 50 
ASTM A106 Grade  B  ASTM A573 Grade 65 
ASTM A131 Grades A,  B,  ASTM A588 

CS,  D. DS, E  
AH  32 8c 36 

ASTM A595  
ASTM A606 

Grades A, B, C, Up to 3/4 19 incl. None' 

DH 32 & 36 ASTM A607 Grades 45, 50, 55 

11 

AST M A139 
ASTM A242 

ASTM A38I 
ASTM A44I 

ASTM A500 

EH 32 & 36 
Grade  B  

Grade Y35 

Grade A 

ASTM A6I8 
ASTM A633 

ASTM A709 
API 5L 

Grades A,  B  
Grades  C, D  
Grades 36, 50, 50W 
Grade  B  

Grade X42 

Shielded metal arc 
welding with low 

hydrogen electrodes, 
submerged arc 
welding,' gas metal arc 

welding, flux cored arc 

Over 3/4 
thru 	1-1/2 

19 
38 incl. 50 10 

Grade  B  API Spec. 21-I Grades 42, 50 welding Over I-1/2 3/8 
ASTM A501  ABS  Grades  AH  32 Bc 36 thru 2-1/2 64 incl. 150 66 
ASTM A516 Grades 55 & 60 DH 32 8c 36 

65 & 70 EH 32 & 36 
ASTM A524 Grades 1  &c  II  ABS  Grades A,  B, D.  
ASTM A529 CS,  DS  Over 2-1/2 64 225 107 
ASTM A537 Classes 1 & 2 Grade  E  

C
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ASTM  A572  
I/I  ASTM  A633  

API  5L 

Grades 60 & 65 
Grade E 

Grade X52  

Shielded metal arc 
welding with low 

hydrogen electrodes, 
submerged arc 
welding,' gas metal arc 
welding, flux cored arc 
welding 

Shielded metal arc 
welding with low 
hydrogen electrodes, 

submerged arc welding' 
with carbon or 
alloy steel wire, 

neutral flux, gas metal 
arc welding or flux 
cored arc welding 

Up to 3/4 19 incl. 50 10 

Over 3/4 

thru 1-1/2 

19 

3/8 incl. 150 66 

Over 1-1/2 

thru 2-1/2 

38 

64 incl. 225 107 

Over 2-1/2 64 300 150 

Up to 3/4 19 incl. 50 10 

Over 3/4 

thru 1-1/2 
19 
38 incl. 125 50 

Over 1-1/2 

thru 2-1/2 
38 
64 incl. 175 80 

Over 2-1/2 64 225 107 

ASTM A5I4 
IV ASTM A517 

ASTM A7G9 
	

Grades l00& 100W 

Notes: 

1. Welding shall not be done when the ambient temperature is lower than 0° F(-18°  C).  Zero °F(-l8°  C)  does not mean the ambient environmental temperature but the temperature in the 
immediate vicinity of the weld. The ambient environmental temperature may be below 0° F, but a heated structure or shelter around the area being welded could maintain the temperature 
adjacent to the weldment at 0° F or higher. When the base metal is below the temperature listed for the welding process being used and the thickness of material being welded, it shall be 
preheated (except as otherwise provided) in such manner that the surfaces of the parts on which weld metal is being deposited are at or above the specified minimum temperature for a distance 
equal to the thickness of the part being welded, but not less than 3 in. (76 mm) in all directions from the point of welding. Preheat and interpass temperatures must be sufficient to prevent crack 
formation. Temperature above the minimum shown may be required for highly restrained welds. For A5I4, A517, and A709 Grades 100 and 100W steel, the maximum preheat and interpass 
temperature shall not exceed 400° F(205°  C)  for thickness up to 1-1/2 in. 138 mm) inclusive, and 450° F(230°  C)  for greater thickness. Heat input when welding A5I4, A5I7, and A709 Grades 
100 arid 100W steel shall not exceed the steel producers recommendations. 

2. In joints involving combinations of base metals, preheat shall be as specified for the higher strength steel being welded. 
3. Only low hydrogen electrodes shall be used when welding A36 or A709 Grade 36 steel more than I in. thick for bridges. 
4. When the base metal temperature is below 32° F 10°  C),  the base metal shall be preheated to at least 70° F (21°  C)  and this minimum temperature maintained during welding. 
5. For modification of preheat requirements for submerged arc welding with parallel or multiple electrodes, see 4.10.6 or 4.11.6. 
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