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 I 

Sammanfattning 

En vanlig orsak till brott i svetsade kolstålskonstruktioner kan härledas till små sprickbildningar som 
uppstår i svetsgodset eller det område av grundmaterialet som har påverkats strukturellt av energin från 
svetsprocessen, även kallad HAZ. Dessa sprickor uppstår ofta timmar eller dagar efter avslutad 
svetsning och beror på en kombination av väte, en hård och spröd mikrostruktur och närvaro av 
spänningar. 

För att undvika dessa sprickor kan man förvärma materialet innan svetsning. Den förhöjda 
arbetstemperaturen ger en långsammare svalning vilken minskar risken för martensitbildning och låter 
väte diffundera ut från svetsförbandets kritiska delar.  
Det finns olika beräkningsmodeller för att räkna ut den förvärmningstemperatur som krävs för att 
motverka dessa sprickor. De flesta av dem är grafiska men försök har gjorts att översätta dessa till 
matematiska algoritmer. Beräkningsmodellerna kan ge väldigt varierande temperaturer och olika 
modeller kan anses vara bäst tillämpade till olika stål. I denna rapport har det undersökts vilken 
beräkningsmodell som är bäst lämpad för konstruktionsstålet S355J2.  
Modellerna som har använts är den matematiska CET, de grafiska CEIIW och CEN samt matematiska 
tolkningar av de två sistnämnda. Utvärderingen har gjorts genom att svetsa upp prover på plåtar med en 
godstjocklek på 30 mm med en stegvis ökande förhöjd arbetstemperatur. Dessa prover har sedan 
genomgått både oförstörande och förstörande provning för att undersöka hur sprickbenägna de är. En 
analys av svetsförbandets mikrostruktur har också genomförts för att identifiera de mest kritiska 
zonerna. 

Det visade sig att de matematiska tolkningarna av de grafiska metoderna skiljde sig såpass mycket från 
sina grafiska motsvarigheter att de inte kan rekommenderas för användning. 

Det visade sig även att det inte fanns en beräkningsmodell av ursprungsmodellerna som var bäst lämpad 
för S355J2 utan valet berodde helt och hållet på vilken sträckenergi som användes då modellerna tar 
olika mycket hänsyn till denna. För en sträckenergi på över 1,6 kJ/mm rekommenderas CET-metoden 
som beräknade en temperatur som gav goda materialparametrar. För sträckenergier under 0,9 kJ/mm 
beräknar ingen metod en tillräckligt hög temperatur, men CEIIW är den som beräknar den högsta förhöjda 
arbetstemperaturen och rekommenderas därför för användning. Man bör dock ha i åtanke att den inte var 
tillräckligt hög och bör därför ses som en lågt räknad rekommendation. 

Mellan 0,9 kJ/mm och 1,6 kJ/mm har inga prover svetsats men rekommendationen är att använda sig av 
CET-metoden då den är enkel och beräknar högst temperatur. 

Vad det gäller svetsförbandets kritiska zoner så visade det sig att korntillväxtzonen var området där 
vätesprickor har störst förutsättningar för att uppstå.  
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Abstract 

One of the most common causes of failure in welded carbon steel constructions can be traced to small 
cracks that occur in the weld metal or in the area of the base metal that has been affected structurally by 
the energy from the welding process, also known as HAZ. These cracks can occur hours or days after the 
welding is completed and do so due to a combination of hydrogen that has penetrated the metal during 
the weld process, a hard and brittle microstructure and tensile stresses acting on the weld. 

A method to avoid these cracks is to preheat the material before welding. The increased temperature 
results in a slower cooling which reduces the risk of a martensitic microstructure and allow hydrogen to 
diffuse out of the most critical zones of the welded joint. 

There are many different methods for calculating the preheat temperature needed to counter these 
cracks. Most of them are solved graphically but attempts have been made to translate them into 
mathematical algorithms to facilitate calculations.  
The outcome of the methods may vary and different methods can be considered to be best applied to 
various steel. The purpose of this study is to investigate which method is best suited to determine the 
preheat temperature to eliminate the risk of hydrogen cracking for the structural steel S355J2. 

The methods used in this study was the mathematical CET, the graphic CEIIW and CEN and 
mathematical interpretations of the latter two. The evaluation was made by welding samples of plates 
with a thickness of 30 mm and with an incrementally increased preheat temperature. These samples were 
then subjected to both non-destructive and destructive testing to examine how prone they were to crack. 
An analysis of the weld microstructure was also conducted to identify the most critical zones. 

It turned out that the mathematical interpretations of the graphic methods differed so much from their 
graphical equivalent that they can not be recommended for use. 

It was also found that none of the original methods can be said to be best suited for S355J2 but the 
choice depended entirely on the heat input. For a heat input over 1.6 kJ/mm it is recommended to use the 
CET-method which estimated a temperature that gave good material parameters. For a heat input below 
0.9 kJ/mm no method calculates a sufficiently high temperature, but the CEIIW-method is calculating the 
highest temperature and is therefore recommended for use. However, one should keep in mind that it 
was not sufficient and should therefore be seen as a conservative recommendation. 

No samples were welded between 0.9 kJ/mm and 1.6 kJ/mm but the recommendation is to use the CET-
method because it is simple and calculates the maximum temperature. 

It was also found that the coarse grain zone was the area where hydrogen cracking is most likely to 
occur. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges bakgrund, problemformulering, syfte, mål och avgränsningar i arbetet. 

Detta examensarbete har genomförts på fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads 
universitet och har bedrivits i samarbete med Caverion Sverige AB.  

Handledare på Caverion Sverige AB är företagets svetsansvarige Magnus Brännbacka och vid Karlstads 
universitet Göran Karlsson. Examinator är Nils Hallbäck. 

Arbetet har bedrivits i Caverion’s lokaler i Karlstad samt på Karlstads universitet och är det avslutande 
momentet för min högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik. 

1.1 Bakgrund 
Vätesprickor benämns även kallsprickor, hydrogensprickor och härdsprickor och är en av de vanligaste 
orsakerna till haverier inom svetsade kolstålskonstruktioner. Dessa sprickor är lokaliserade i svetsgodset 
och/eller den värmepåverkade zonen HAZ och har sitt ursprung i att väte har penetrerat materialet under 
svetsprocessen. De uppstår ofta timmar och ibland dagar efter att svetsningen har avslutats och kan vara 
svåra att upptäcka då de är väldigt små och ofta uppstår inuti svetsförbandet (Bailey et al. 1993). En 
metod för att eliminera uppkomsten av dessa sprickor är att arbeta med en förhöjd arbetstemperatur 
vilket innebär att man förvärmer materialet innan svetsprocessen. Den förhöjda arbetstemperaturen ger 
en duktilare mikrostruktur och större möjlighet för väte att diffundera ut ur svetsförbandets kritiska 
områden. Det finns flera olika beräkningsmodeller för att beräkna denna temperatur. 

1.2 Problemformulering 
 Caverion Sverige AB har identifierat ett problem i att olika beräkningsmodeller kan ge väldigt spridda 
resultat vilket försvårar fastställandet av den förhöjda arbetstemperaturen som krävs för att undvika 
vätesprickor. Av praktiska skäl vill man förvärma materialet till en så låg temperatur som möjligt 
samtidigt som temperaturen måste vara tillräckligt hög för att sprickbildning ej skall uppstå.  

Många beräkningsmodeller för förvärmningstemperaturen är grafiska. För att underlätta användandet av 
dessa vore det önskvärt att även utvärdera matematiska översättningar av dem och undersöka hur väl de 
överensstämmer med sina grafiska motsvarigheter. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken beräkningsmodell som är bäst lämpad för att 
bestämma den förhöjda arbetstemperaturen för att eliminera risken för vätesprickor i stålet S355J2. 

1.4 Mål 
Att undersöka hur den kritiska hårdheten varierar med olika förvärmningstemperaturer och jämföra 
dessa värden med den högst tillåtna hårdheten för att det inte skall föreligga risk för vätesprickor. I 
tillägg skall en analys av svetsförbandets mikrostruktur genomföras och eventuell martensit identifieras. 
Genom att kombinera dessa skall den mest kritiska zonen fastställas.  

1.5 Avgränsningar 

- För den praktiska delen av detta arbete kommer endast plåtar med tjockleken 30 mm att 
användas. 8 stycken plåtar finns till förfogande.  
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- Den enda svetsmetoden har tillämpats är MMA (manuell metallbågsvetsning) och den enda 
elektroden som har använts är ESAB:s OK 48.00. 
 

- Att mäta vätehalt i ett stål är en dyr och mycket komplicerad process som det inte kommer att 
finnas möjlighet att utföra i detta projekt.  

 

2. Metod 
I detta kapitel redovisas metodval kort. En mer utförlig beskrivning av de praktiska momenten ges i 
kapitel 3.3 

Detta examensarbete har genomförts enligt projektmodellen (Eriksson & Lilliesköld 2004) och har 
genomarbetats enligt figur 1. 

 
Figur 1. Projektets arbetsgång. 

Arbetsgången startade med en litteraturstudie för att ta reda på vilka beräkningsmodeller som används 
för att räkna ut förvärmningstemperatur inom industrin. 

Det visade sig att de flesta är grafiska så en stor del av litteraturstudien gick ut på att försöka hitta 
matematiska översättningar av dessa.  

Beräkningarna genomfördes med hjälp av Microsoft Excel. För att få en uppfattning om hur väl 
beräkningsmodellerna stämde överens med verkligheten svetsades prover med en stegvis stigande 
förvärmningstemperatur. Dessa prover undersöktes sedan på labb och jämfördes med beräkningarna för 
att bilda en uppfattning om vilken beräkningsmodell som var bäst lämpad för S355J2.   
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3. Genomförande 
I det här kapitlet presenteras först en teoretisk del som går igenom vad vätesprickor är och beror på, 
hur ett svetsförband påverkas under svetsprocessen och de utvalda beräkningsmodellerna för att 
beräkna den förhöjda arbetstemperaturen. Detta följs av en praktisk del där arbetets praktiska delar 
redovisas. 

3.1 Teori 

3.1.1 Vätesprickor 
Vilka mekanismer som styr framkallandet av vätesprickor vet man inte i detalj. Det finns ett flertal 
teorier som försöker förklara vätets inverkan på sprickbildningen och de fyra vanligaste är: 

- Dekohesionsteorin: Baseras på att upplöst väte ansamlas på elastiskt mer påkända ställen i gittret 
och leder till en sänkt bindningskraft mellan järnatomerna. När den kritiska dekohesionskraften 
som hänger samman med vätenivån uppnås uppstår ett klyvbrott. 
 

- Formbarhetsteorin: Baseras på att upplöst väte påverkar dislokationerna i gittret vilket leder till 
att plasticiteten sjunker på samma sätt som när fritt kväve eller kol bromsar dislokationernas 
rörelse. 
 

- Adsorptionsteorin: går ut på att väte adsorberas på en frilagd yta vilket sänker dess ytenergi.  
 

- Tryckteorin: Baseras på att väte diffunderar till ytorna av inre hålrum som t.ex. inneslutningar 
och ombildas till vätgas H2. Detta leder till ett övertryck som tillför brottet den extra energi som 
krävs.  

 
(Hannerz 2002) 

Vad man har fastslagit är att följande fyra villkor måste uppfyllas för att vätesprickor skall bildas: 

- Närvaro av väte 
 

- Dragspänningar i svets 
 

- Känslig mikrostruktur 
 

- Låg temperatur 
 

Om något av dessa villkor ej uppfylls så kommer således vätesprickor ej att uppstå (Bailey et al. 1993). 

3.1.1.1 Närvaro av väte 
Stål i smält fas har en hög löslighet av väte. När smältan övergår till fast fas minskar stålets förmåga att 
lösa väte och det resulterar i en mängd tvångsinlöst väte i stålet. En del av detta väte diffunderar ut i 
atmosfären medans resterande del diffunderar in i HAZ och grundmaterial. Hur stor del av 
ursprungsnivån av väte som återstår vid rumstemperaturen beror på svetsstorlek och 
avsvalningshastighet. 

De största orsakerna till förhöjd vätenivå vid svetsning är följande: 
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- Fukt i höljet vid MMA-svetsning: Vid metallbågsvetsning är elektroden belagd med ett hölje som 
under svetsning bildar slagg. Slaggen har som funktion att skydda smältan mot atmosfären. Om 
detta hölje har blivit penetrerat av fukt kommer väte att adderas till smältbadet. 
 

- Orenheter: Om olja, smuts eller fett finns närvarande vid fogytan eller på svetselektroden. 
 

- Rost 
 

- Väte från grundmaterial 
 
(Swedish Standard Institute [SIS] 2006) 

3.1.1.2 Spänningsnivå 
När en svets stelnar uppstår alltid egenspänningar i materialet. Spänningsnivån beror på faktorer som 
inspänningsgrad, godstjocklek, fogpassning, svetsens geometri, svetsföljden samt tillsatsmaterialets 
hållfasthet. Den största spänningsnivån i ett svetsförband ligger i roten i en v-fog eller kälen i en kälfog 
(SIS 2006). 

3.1.1.3 Känslig mikrostruktur 
För att vätesprickor skall uppkomma måste strukturen vara hård och spröd. Yurioka (2004) har 
konstaterat att just hårdheten i HAZ är den absolut viktigaste metallurgiska faktorn när det kommer till 
dessa sprickor. Martensitisk mikrostruktur är därför speciellt sprickkänslig.  

Hannerz (2002) säger på sidan 93 att den kritiska hårdheten i svetsförbandet varierar med vätenivån i 
svetselektroderna enligt tabell 1.  

 Tabell 1. Den kritiska hårdheten. 

Vätenivå	  i	  svetsmetallen	  [ml/100g]	   Kritisk	  hårdhet	  [HV]	  
20	  <	  H	   350	  

10	  <	  H	  <	  20	   375	  
5	  <	  H	  10	   400	  
H	  <	  5	   450	  

 

Enligt standard SS-EN ISO 15614-1, som är en specifikation för kvalificering av svetsprocedurer så får 
dock aldrig hårdheten i S355J2 överskrida 380 HV (SIS 2008). Standarden specificerar inte av vilken 
anledning hårdheten ej får överstiga 380 HV men tolkningen under detta projekt är att man har antagit 
en vätehalt i svetsgodset som ligger mellan 10-20 ml/100g enligt tabell 1. Denna vätehalt kan erhållas i 
rutila elektroder. Det finns även tillverkare som rekommenderar en maximal hårdhet på 350 HV vilket 
skulle motsvara en vätenivå i svetsgodset på över 20 ml/100 g som kan erhållas i cellulosabaserade 
elektroder. För att följa föreskrivna regelverk kommer 380 HV användas som högsta tillåtna hårdhet i 
detta projekt trots att en elektrod med 5 ml/100g väte har använts. 

För att beräkna hur benäget ett stål är att skapa en hård mikrostruktur måste grundmaterialets 
kolekvivalent beräknas. En större kolekvivalent ökar härdbarheten och därmed en större tendens till att 
bilda martensit. Kolekvivalenten bygger på att övriga legeringsämnen har samma härdningseffekt som 
kol i materialet fast i mindre skala. Genom att beräkna kolekvivalenten får man fram hur stor 
härdningseffekt dessa grundämnen har i termer av kol. Det finns en mängd olika kolekvivalenter för 
olika beräkningsmodeller. Vid beräkningar med dessa modeller är det viktigt att använda den 
kolekvivalent som är avsedd för beräkningsmodellen i fråga.  
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3.1.1.4 Låg Temperatur 
Väteinducerade sprickor uppstår enbart vid låga temperaturer nära omgivningstemperatur (Bailey et al. 
1993). 

3.1.1.5 Upptäckt av vätesprickor 
Som tidigare nämnts så kan det vara mycket svårt att upptäcka vätesprickor genom oförstörande 
provning då de ofta är mycket små och kan uppstå timmar efter att svetsningen har avslutats. 
För sprickor lokaliserade vid ytan används med fördel magnetpulverprovning.  
För att kontrollera om sprickor har uppstått inne i materialet så är ultraljudsprovning att föredra (Bailey 
et al. 1993). Med tanke på sprickornas storlek krävs dock en stor yrkesskicklighet hos utföraren eftersom 
de är väldigt lätta att missa. 

3.1.2 Förhöjd arbetstemperatur 
För att undvika vätesprickor kan förvärmning av svetsgodset användas som metod. En förhöjd 
arbetstemperatur ger vätet en större möjlighet att diffundera ut ur kritiska områden samtidigt som 
andelen martensit blir mindre på grund av den långsammare avsvalningen av materialet (Hannerz 2002). 
Det är inte dock alltid som det räcker med förvärmning. I vissa fall måste en så kallad väteutdrivning 
genomföras när svetsningen är avslutad genom att värmebehandla svetsförbandet och på så sätt ge vätet 
möjlighet att diffundera ut. Denna värmebehandling leder även till ett mer duktilt material som inte är 
lika sprickbenäget.  

Förvärmningen kan genomföras genom att placera materialet i en ugn för en jämn temperaturökning 
eller lokalt genom elektriska värmeelement eller gasbrännare.  

En naturlig bidragare till den förhöjda arbetstemperaturen som alltid uppstår vid svetsprocessen är 
sträckenergin Q. 

Sträckenergin Q är ett mått på hur mycket energi som anbringas materialet under svetsning och anges i 
enheten kJ/mm. Den beräknas enligt ekvation 1 (SIS 2009): 

 

𝑄 = !×!×!
!×!"""

 kJ/mm (1) 

 

där  

 U = Spänning [V]  

 I = Ström [A]  

 ν = svetshastighet [mm/s] 

 ε = svetsmetodens verkningsgrad.  

 

Verkningsgraden för vanliga svetsmetoder enligt SIS (2006) sid 60 redovisas i tabell 2.  
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Tabell 2. Verkningsgrader för olika svetsmetoder. 

Process nr Svetsprocess ε 

12 Pulverbågssvetsning 1 

111 Metallbågssvetsning med belagd elektrod 0,8 

131 MIG-svetsning 0,8 

135 MAG-svetsning 0,8 

141 TIG-svetsning 0,6 

 

3.1.3 Svetsningens påverkan på materialet 
Under svetsprocessen är hela arbetsstycket utsatt för ett stort temperaturintervall som innefattar 
temperaturer högt över smältpunkten till temperaturer långt under densamma. Figur 2 visar en 
schematisk bild över svetsförbandet tillsammans med ett fasdiagram för Fe-C. 

Centralt i svetsförbandet är det område som har blivit helt smällt. Området består av en blandning av 
tillsatsmaterial och uppsmällt grundmaterial.  

Övergångszonen, även kallad ”fusion line” har legat i smälta + austenitområdet i fasdiagrammet vilket 
innebär att zonen har varit delvis smält och delvis i fast fas. Detta område är en övergångszon mellan 
blandad zon och grundmaterial. Om tillsatsmaterialet och grundmaterialet har olika kemisk 
sammansättning kan en koncentrationsskillnad med avseende på denna uppstår över detta område. 

Figur 2. Schematisk bild över svetsförbandet (Jarfors et al. 2010, ss 419). 
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Zonen som kallas korntillväxtzonen har legat i austenitområdet i fasdiagrammet. Det innebär att all ferrit 
har omvandlats till austenit. Kornen har sedan växt vilket leder till en försämrad hållfasthet. 

Rekristallisationszonen har också legat i austenitområdet men temperaturen har varit lägre. Detta leder 
till att nya spänningsfria små korn bildas. 

Den partiellt omvandlade zonen har befunnit sig mellan A1 och A3 vilket innebär att endast delar av 
ferriten har omvandlats till austenit.  

Den anlöpta zonen har utsatts för en temperatur strax under A1-linjen och således inte ändrat struktur 
utan endast blivit anlöpt. 

I den opåverkade zonen har inte en tillräckligt hög temperatur uppnåtts att anlöpning skall kunna ske och 
den kan därför anses som opåverkad av svetsprocessen. (Jarfors et al. 2010) 

Det bör tilläggas att figur 2 är väldigt översiktlig. HAZ kan delas upp i många fler zoner och är väldigt 
komplex. Dessa zoner finns det mer att läsa om i litteraturen och de kommer inte behandlas i denna 
rapport då syftet med figur 2 är att skapa en uppfattning om vad som händer i stora drag i svetsförbandet. 

3.1.4 Beräkningsmodeller 
Följande fem beräkningsmodeller som i denna rapport benämns efter beteckningen på deras 
kolekvivalent valdes i samförstånd med Caverion: 

- CEIIW 
 

- CEIIW matematisk 
 

- CET 
 

- CEN 
 

- CEN matematisk 
 

3.1.4.1 CEIIW 

Denna metod är vanligt använd i Europa. Den är utformad av Bailey et al (1993) och är en grafisk 
metod. 

Här föreslås en kolekvivalent CEIIW [%] enligt ekvation 2: 

 

𝐶𝐸!!" = 𝐶 +
𝑀𝑛
6 +

𝐶𝑟 +𝑀𝑜 + 𝑉
5 +

𝑁𝑖 + 𝐶𝑢
15   (2) 

 

Eftersom innehållet diffunderbart väte i svetselektroderna är en viktig parameter för att undvika 
vätesprickor klassas tillsatsmaterialet efter en skala A-D enligt Bailey et al. (1993) sid 39. Dessa skalor 
redovisas i tabell 3.  
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 Tabell 3. Väteklasser 

Diffunderbar	  vätehalt	  per	   Vätenivå	  

nedsmält	  svetsgods	  [ml/100g]	   	  	  

>	  15	   A	  

10	  ≤	  15	   B	  

5	  ≤	  10	   C	  

	  ≤	  5	   D	  

 

CEIIW använder sig av kombinerad godstjocklek i beräkningar av förhöjd arbetstemperatur. Genom att 
addera fogens godstjocklekar med varandra erhålls den kombinerade godstjocklek som sedan används 
enligt ekvation 3: 

ℎ = ℎ! + ℎ! + ℎ!  (3) 

För en kälfog beräknas således tjockleken h enligt figur 3. 

 
Figur 3. Sammansatt tjocklek kälfog. 

 
För en stumfog beräknas tjockleken h enligt figur 4. 

 
Figur 4. Sammansatt tjocklek stumfog. 

 
CEIIW är den enda av de undersökta metoderna som använder sig av kombinerad godstjocklek.  

När detta är gjort letar man upp det diagram i SS-EN 1011-2 (SIS 2003) där kolekvivalenten matchar 
vätenivån. Här representeras den sammansatta godstjockleken h enligt ekvation 3 på y-axeln och 
sträckenergin Q enligt ekvation 1 på x-axeln.  
I detta diagram kan den minimala förhöjda arbetstemperaturen avläsas. 

Det har gjorts försök att ta fram en matematisk algoritm för denna beräkningsmetod i tidigare projekt 
och följande metod har föreslagits av Cranfield Institute of Technology:   
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Genom att klassa in kolekvivalenten CEIIW med tillsatsmaterialets aktuella vätenivå kan dessa två i 
samband klassas som endast en kolekvivalent CEA. Detta görs enligt att använda ekvation 5, 6 eller 7 i 
ekvation 4 beroende på vätehalt: 

 

𝐶𝐸! = 𝐶𝐸!!"  (4) 

 

𝐶𝐸! =
54 𝐶𝐸! + 0,05

56 − 0,05  (5) 

 

𝐶𝐸! =
51,8 𝐶𝐸! + 0,07

56 − 0,05  (6) 

 

𝐶𝐸! =
46,1 𝐶𝐸! + 0,053

56 − 0,05  (7) 

 

När ekvation 4 är beräknad löses variabeln H1value ut genom att sätta in ekvation 1 och 3 i ekvation 8: 

 

𝐻1!"#$% =
13𝑄

ℎ!
15 + ℎ!!

32 + 1,3
+ 4  (8) 

 

För att korrelera den fulla vätemängden med den etablerade vätemängden används ekvation 8 och 4 i 
ekvation 9: 

 

𝐻!"#$% =
0,032×𝐻1!"#$%
𝐶𝐸! − 0,21

  (9) 

 

Förvärmningstemperaturen kan nu erhållas med ekvation 10, 11, 12 eller 13 beroende på Hvalue enligt 
tabell 4.  
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 Tabell 4. Ekvationer för förvärmningstemperatur. 

Hvalue Förvärmningstemperatur [°C] 

6,3 ≤ 𝐻!"#$% ≤ 8,4 8,4 − 𝐻!!"#$ ×25
2,1

+ 175  (10) 

8,4 ≤ 𝐻!"#$% ≤ 9,8 9,8 − 𝐻!"#$% ×25
2,9

+ 150  (11) 

9,8 ≤ 𝐻!"#$% ≤ 13,3 13,3 − 𝐻!"#$% ×50
3,5

+ 100  (12) 

13,3 ≤ 𝐻!"#$% ≤ 17 !"!!!"#$% ×!""
!,!

 (13) 
 

Om Hvalue överskrider 17 behövs ingen förvärmning och om värdet underskrider 6,3 ska en 
förvärmningstemperatur på 200 °C användas (Garrido 1988 refererad i Da Costa 1992).  

3.1.4.2 CET 
D. Uwer och H. Höhne vid Thyssen Stahl AG har tagit fram en modell för beräkning av den förhöjda 
arbetstemperaturen. Även denna metod är vanlig i Europa. Metoden använder sig av kolekvivalenten 
CET [%]: 

 

𝐶𝐸𝑇 = 𝐶 +
𝑀𝑛
10 +

𝐶𝑢
20 +

𝑁𝑖
40+

𝐶𝑟
20+

𝑀𝑜
10   (14) 

 

Metoden är en funktion av kolekvivalenten CET, vätehalt i svetsgodset H, godstjockleken h och 
sträckenergin Q. För att lösa ut den förhöjda arbetstemperaturen används ekvation 1 och 14 i 15: 

 

𝑇!! = 700×𝐶𝐸𝑇 + 160 tanh
ℎ
35 + 62𝐻!,!" − 32− 53×𝐶𝐸𝑇 𝑄 − 330  (15) 

 

där  

 Tph = Nödvändig förvärmningstemperatur [°C] 

 h = Godstjocklek [mm] 

 H = Vätehalt i svetsgods [ml/100g] 

 Q = Sträckenergi [kJ/mm] 

(Yurioka 2004)  
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3.1.4.3 CEN 
Denna beräkningsmetod är framtagen av Yurioka et al. (1983) och används vanligtvis i Japan och delar 
av Asien. Modellen används för att räkna ut den kritiska tiden som svalningsprocessen från 1500 °C till 
100 °C ej får underskrida. Som tidigare nämnts så sjunker materialets förmåga att lösa väte efter 
stelning. Vätet kan dock diffundera ut ur materialet så länge temperaturen hålls över 100 °C. Sker 
svalningen från 1500°C till 100°C under kortare tid än t100 crit [s] kommer inte en tillräckligt stor mängd 
väte hinna diffundera ut samtidigt som en hård mikrostruktur kan uppstå vilket kan leds till uppkomst av 
sprickor.  

En ny kolekvivalent CEN [%] beräknas enligt ekvation 17 i 16: 

 

𝐶𝐸𝑁 = 𝐶 + 𝐴 𝐶 ×
𝑆𝑖
24+

𝑀𝑛
6 +

𝐶𝑢
15 +

𝑁𝑖
20+

𝐶𝑟 +𝑀𝑜 + 𝑁𝑏 + 𝑉
5 + 5𝐵 (16) 

 

𝐴 𝐶 = 0,75+ 0,25× tanh 20× 𝐶 − 12   (17) 

 

Villkoret för att undvika vätesprickor är: 

 

𝑡!"" ≥ 𝑡!""!"#$  (18) 

 

Som en parameter i den kritiska svalningstiden har ett sprickindex CI föreslagits. CI tar hänsyn till 
kolekvivalenten CEN [%], vätemängd HJIS [ml/100g], spänning i svetsförband σw [MPa] och den 
dimensionslösa spänningsfaktorn för det aktuella förbandet Kt: 

 

𝐶𝐼 = 𝐶𝐸𝑁 + 0,15× log𝐻!"# + 0,30× log 0,017×𝐾!×𝜎!   (19) 

 

Spänningsfaktorn Kt För olika svetsfall redovisas i tabell 5. 

 Tabell 5. Spänningsfaktorer. 

Fogtyp	   Spänningsfaktor	  Kt	  
V-‐fog	   1,5	  

Dubbel	  V-‐fog	   3,5	  
Halv	  V-‐fog	   6	  -‐	  8	  

y-‐fog	   4	  
Y-‐fog	   4	  -‐	  5	  

 

I detta projekt har alla beräkningar genomförts som V-fogar. 
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Viktigt att notera är att man i denna formel använder sig av HJIS istället för H vid mått på vätemängd. 
Detta beror på att man här har använt sig av glycerinmetoden för att mäta vätemängden istället för 
kvicksilvermetoden. Kwok-Hung Chan (1990) föreslår ekvation 20 som en konverteringsformel mellan 
dessa två mätmetoder. 

𝐻!"# = 0,77𝐻 − 0,47  (20) 

 

Spänningen i svetsförbandet σw beräknas med hjälp av en inspänningsintensitetsfaktor Rf.  

Rf beräknas enligt följande formel: 

 

𝑅! = 71×𝑟! tan!! 0,017×ℎ −
ℎ
400

!

  (21) 

där 

 

 h = Godstjocklek [mm] 

 rf = Inspänningsintensitetskoefficient [N/mm3] 

 

Med hjälp av Rf  kan σw beräknas enligt ekvation 22 eller 23 beroende på värdet på Rf: 

 

𝜎! = 0,050  𝑅! , 𝑜𝑚  𝑅! ≤ 20𝜎!  (22)  

 

𝜎! = 𝜎! + 0,0025× 𝑅! − 20×𝜎! , 𝑜𝑚  𝑅! > 20𝜎!  (23) 

 

där σy = Svetsgodsets sträckgräns [MPa] 

 

Inspänningsintensitetskoefficienten rf varierar mellan 10 N/mm3 till 70 N/mm3, där 40 N/mm3 antas vid 
normal inspänning och 70 N/mm3 vid mycket stor inspänning. Denna variabel kan vara svår att 
uppskatta och bygger helt och hållet på ingenjörsmässig erfarenhet.  

Den kritiska svalningstiden t100 crit kan nu räknas ut genom ekvation 19 i 24: 

 

𝑡!""  !"#$ = exp 67,6𝐶𝐼! − 182𝐶𝐼! + 163,8𝐶𝐼 − 41 (24) 
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Förvärmningstemperaturen löses sedan ut grafiskt i godstjockleksintervallet 20 mm – 100 mm och dessa 
grafer kan erhållas i litteraturen (Yurioka et al. 1983). Problemet med den grafiska lösningsmetoden är 
att det endast finns grafer för 1,7 kJ/mm och 3 kJ/mm vilket anses som höga sträckenergier. Endast 1,7 
kJ/mm kommer att användas för den grafiska lösningen av förvärmningstemperaturen i denna rapport.  

Yurioka & Kasuya (1995) har konstaterat att det verkar svårt att ta fram en matematisk lösning på 
förvärmningstemperatur vid användandet av t100 crit. Man pekar på att det är så många faktorer som 
spelar in för uppkomsten av vätesprickor såsom kemisk sammansättning, sträckenergi, godstjocklek, 
diffunderbart väte i svetsgods, hållfasthet och fogtyp. Man konstaterar att den grafiska lösningsvägen är 
den bäst lämpade därför att den tar hänsyn till alla dessa faktorer. Försök har dock gjorts att lösa detta 
matematiskt. I Welding for Challenging Environments (Satoh & Matsui 1967 refererad av Welding 
Institute of Canada 1986) föreslår författarna en beräkningsmodell som med hjälp av t100 crit räknar ut 
den nödvändiga förvärmningstemperaturen vid lokal uppvärmning genom ekvation 28, 29 och 30 i 27 
och sedan ekvation 26 och 27 i 25. 

 

𝑇 = 𝑇! +
𝑄𝛼
𝑘ℎ ×

1
4𝜋𝑡

+ 𝑇! − 𝑇!
𝐹 𝛽! − 𝐹 𝛽!

𝐹 𝛽!
2𝑔𝛼𝑡
𝑘ℎ   (25) 

 

där 

𝑇! = 𝑇! +
𝑞𝑏
4𝑘 𝐹 𝛽!   (26) 

 

𝐹 𝛽 =
1
2𝛽! erf 𝛽 +

1
𝛽
1
𝜋
𝑒𝑥𝑝 −𝛽 − 1− 𝑒𝑟𝑓 𝛽   (27) 

 

och 

𝛽! =
𝑏
4𝛼𝑡!

  (28) 

 

𝛽! =
𝑏

4𝛼 𝑡 + 𝑡!
  (29) 

 

𝛽! =
𝑏
4𝛼𝑡

  (30) 
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 T = Temperatur [°C] 

 T0 = Omgivningstemperatur [°C] (20 °C) 

 Tp = Förvärmningstemperatur [°C] 

 Q = Sträckenergi [kJ/mm] 

 α = Värmediffusionsförmåga [mm2/s] (13,6 mm2/s (Callister & Rethwisch 2011)) 

k = Värmeledningsförmåga [J/mm s K] (0,0519 J/mm s K (Callister & Rethwisch 2001)) 

 h = Godstjocklek [mm] 

 t = Svalningstid [s] 

 tp = Förvärmningstid [s] 

 erf = errorfunktion 

 b = Bredd på värmeelement [mm] (200 mm) 

g = Ytans värmeöverföringsförmåga [W/mm2 °C] (1,67×10-5 W/mm2 (Welding Institute of 
Canada 1986)) 

 q = Värmeflödet från värmeelement [W/mm2]  

De fasta värden som har använts står angivna inom parentes. Värmeflödet från värmeelement q kan vara 
svårt att ta fram. Welding Institute of Canada (1986) föreslår ekvation 31 för en lösning: 

𝑞 =
𝑓
ℎ   (31) 

där f sätts till 4 W för elektriska värmeelement och 8 W för gasbrännare. 

t = t100 crit sätts in i ekvation 25, 29 och 30 och en temperatur T erhålls. Genom att öka förvärmningstiden 
tp iterativt tills villkoret T ≥ 100 °C är uppfyllt räknas förvärmningstemperaturen Tp ut.  

 

3.1.5 Material 
S355J2 är ett låglegerat konstruktionsstål med god svetsbarhet och god bearbetningsbarhet. Stålet 
används ofta i applikationer för svetsade konstruktioner, maskindelar och bärande konstruktioner (Stena 
Stål 2012).  

Stålets kemiska sammansättning enligt sid 29 i SIS (2006) redovisas i tabell 6. 

 Tabell 6. Kemisk sammansättning. 

C	  %	  max	   Si	  %	  max	   Mn	  %	  max	   P	  %	  max	   S	  %	  max	   Cu	  %	  max	  
0,2	   0,55	   1,6	   0,025	   0,025	   0,55	  

Sträckgräns σy enligt SIS sid 31 (2006) redovisas i tabell 7 och brottgräns σt enligt SIS sid 31 (2006) i 
tabell 8. 
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 Tabell 7. Sträckgräns. 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Nominell	  
tjocklek	  
[mm]	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
≤	  
16	  

>	  
16	  

>	  
40	  

>	  
63	   >	  80	  

>	  
100	  

>	  
150	  

>	  
200	  

>	  
250	  

	  	   	  	  
≤	  
40	  

≤	  
63	  

≤	  
80	   ≤	  100	  

≤	  
150	  

≤	  
200	  

≤	  
250	  

≤	  
400	  

Sträckgräns	  σy	  [Mpa]	   355	   345	   335	   325	   315	   295	   285	   275	   265	  
 . 

 

 Tabell 8. Brottgräns 

	  	   	  	  

Nominell	  
tjocklek	  
[mm]	   	  	  

	  	   <	  3	   ≥	  3	   >	  100	  
	  	   	  	   ≤	  100	   	  	  
Brottgräns	  σt	  [Mpa]	   510	  -‐	  680	   470	  -‐	  630	   450	  -‐	  600	  

 

3.2 Praktiskt genomförande 
För att undersöka hur hårdheten varierar med förvärmningstemperaturen genomfördes svetsprover som 
utvärderades. Till förfogande fann 8 plåtar som var 30 mm i godstjocklek och 200 mm x 200 mm bred. 

3.2.1 Svetsning 
Svetsningen genomfördes i Caverions verkstad på Örsholmen i Karlstad av Henrik Nöbauer under 
övervakning av Magnus Brännbacka. Som tillsatsmaterial användes ESAB:s OK 48.00 som är en basisk 
elektrod i klass EN ISO 2560-A, se bilaga 1. Elektroderna var vakuumförpackade och de elektroder som 
återstod när arbetsdagen var slut kasserades. Anledningen till detta är att höljet på elektroderna annars 
kan absorbera väte från atmosfären.  

Två olika fogtyper användes. Den första var en v-fog som fogberedes enligt figur 5. Egentligen skulle en 
dubbel v-fog tillämpas här för att motverka deformation av plåtarna men en enkel v-fog användes för att 
få så stora spänningar som möjligt i svetsförbandet och därmed försöka att provocera fram 
sprickbildning.  

Fogberedningen utfördes på Hammarö Svetsteknik där plåtarna skars med acetylen och oxygen. 
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Figur 5. V-fog. 

Tre stycken v-fogsplåtar svetsades upp enligt Caverion’s WPS nr: W01-168He, se bilaga 2. 
Dessa tre förvärmdes till olika temperaturer: 

- 40°C: Se bilaga 3 för svetsprotokoll. 
 

- 150°C: Se bilaga 4 för svetsprotokoll.  
 

- 250°C: Se bilaga 5 för svetsprotokoll 
 
Från början var tanken att öka förvärmningen med 50°C per svetsförband. Denna temperaturökning 
ändrades dock till 100°C på grund av att temperaturen var svår att avläsa då den varierade på olika 
ställen på plåtarna och att mätutrustningen ej var nykalibrerad. Detta ledde till att två plåtar återstod så 
dessa användes till att göra viss provning på enkelsträngssvetsar. 
 
Figur 6 visar en helsvetsad plåt med v-fog. 
 
Mellan varje sträng så mättes temperaturen med en elektrisk 
termometer. Vid för hög mellansträngstemperatur tilläts den 
sjunka innan fortsatt svetsning och vid för låg 
mellansträngstemperatur värmdes plåten upp. 
Till rotsträngen användes Ø 2,5 mm elektroder och till övriga 
strängar Ø 4,0 mm elektroder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Helsvetsad plåt med v-fog 
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I fallet med enkelsträngssvetsplåtarna så slipades ett spår i plåten enligt figur 7.  

 
 
 
 
Detta gjordes för att undersöka den förvärmningstemperatur som behövs vid enkelsträngssvetsning med 
en lägre sträckenergi Q. Följande förvärmningstemperaturer tillämpades: 
 

- 20°C: Se bilaga 6 för svetsprotokoll. 
 

- 150°C: Se bilaga 7 för svetsprotokoll 
 

 

 

Figur 8 visar en enkelsträngssvetsad plåt. 

Figur 7. Enkelsträngssvets. 

Figur 8. Enkelsträngssvetsad plåt. 
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Till dessa försök användes Ø 2,5 mm elektroder. 

All svetsning genomfördes i position PA som innebär horisontellt läge. Efter svetsning så fick 
provbitarna stå vilande i rumstemperatur i fyra dagar för att ge tid för sprickbildning.  

3.2.2 Oförstörande provning 
Två typer av oförstörande provningar utfördes på de svetsade plåtarna för att undersöka om sprickor 
hade uppkommit. Dessa två var magnetpulverprovning och ultraljud. Provningarna utfördes av Fredrik 
Söderholm på Dekra Industrial AB i Karlstad. Skulle dessa provningar ge indikationer på 
diskontinuiteter kan de undersökas mer ingående genom mikroskopi. 

3.2.2.1 Magnetpulverprovning 
Magnetpulverprovning är en oförstörande provningsmetod som 
används för indikering av defekter i ytan eller dess omedelbara 
närhet i ferromagnetiska material. 
När provföremålet utsätts för ett magnetfält uppstår läckfält om 
defekter finns närvarande. Om små fina järnspånpartiklar 
appliceras på ytan kommer dessa att attraheras till läckfältet och 
synliggöra defekten (Jernkontoret 2007).  
I detta fall användes järnspånspartiklar som var färgade med ett 
fluorescerande ämne enligt figur 9. Genom att belysa 
provföremålet med ultraviolett ljus kan defekten upptäckas. 
En förutsättning är att magnetfältets kraftlinjer skär defekterna 
vinkelrätt mot defekternas längdriktning. Av denna anledning 
magnetiserades provobjekten i två riktningar. Se bilaga 8 för 
provprotokoll.  

Figur 9. Magnetpulverprovning. 
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3.2.2.2 Ultraljudsprovning 
Ultraljudsprovning är en oförstörande kontrollmetod av 
svetsar som bygger på att olika ämnen har olika akustisk 
impedans. De flesta diskontinuiteter i svetsar reflekterar 
därför ljudvågor. För att små diskontinuiteter skall kunna 
upptäckas måste det använda ljudets våglängd också ligga i 
samma eller mindre storleksordning. 

Ett kopplingsmedium, i detta fall en gel appliceras först på 
provobjektet för att åstadkomma en effektiv akustisk 
koppling mellan sökare och provyta. Sökaren placeras på 
provobjektet och skickar ut ultraljudsimpulser genom 
provobjektet som reflekteras till en mottagare som ofta är 
samma eller en liknande anordning som sökaren. 

Mätapparaturens elektronikdel, som alstrar de utsända 
ljudpulserna och förstärker de mottagna resurssignalerna, är 
utrustad med ett katodstålrör som visar såväl gångtid som 
amplitud hos ekosignalerna. Hur en ultraljudsutrustning kan 
se ut visas i figur 10. 
Ur denna information är det möjligt att lokalisera de reflekterande ytorna och att bilda sig en uppfattning 
om deras reflektionsförmåga. Med god kännedom om det provade materialet kan man med hjälp av 
denna information göra en praktisk tolkning av eventuellt förekommande diskontinuiteter såsom storlek 
och läge (Metallnormcentralen 1979). 

Ett provprotokoll från ultraljudsprovningen är bifogat som bilaga 9. 

3.2.3 Förstörande provning 
Genom att såga upp de svetsade plåtarna ges möjlighet att studera svetsförbandet inifrån. Vart de olika 
provbitarna är tagna illustreras i figur 11. 

                                     
 Figur 11. Positioner på använda delar för förstörande provning 

Figur 10. Ultraljudsutrustning. 
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3.2.3.1 Hårdhetstest 
Hårdhetstesterna genomfördes av Henrik Nöbauer på Karlstads universitet. En strimla på 10 mm sågades 
ut 30 mm in på plåten enligt figur 11. 

Strimlorna sågades sedan upp i en finsåg 
och provbitarna gjöts in i bakelitpuckar Ø 30 
mm. 
Provbitarna från v-fogsplåtarna var för stora 
för att gjuta in hela så de delades upp i 3 
delar A-C enligt figur 12. 
Provbitarna slipades med olika slippapper 
ned till 500 mesh och polerades sedan med 
monokristallina diamantkorn med en storlek 
ned till 3 µm. Slutligen etsades bitarna med 
treprocentig nital som är en  
blandning av salpetersyra och etanol för att  
visualisera HAZ. 

Sammanlagt gjordes ca 900 mätningar på v-fogsplåtarna enligt figur 13 och på enkelsträngssvetsarna 
enligt figur 14. Mätningarna gjordes med Vickersmetoden och trycktes med 50 gram. Mätning 1 till 20 
på v-fogsplåtarna utfördes 2 mm in från den övre ytan och med ett mellanrum på 500 µm. Mätning 21 
till 40 i HAZ utgår ifrån övergångszonen enligt figur 13 och går i riktning mot grundmaterialet. Dessa 
mätningar utfördes 3 mm in från ytan och gjordes i ett zick-zack mönster med ett avstånd på 40 µm i x-
led och 100 µm i y-led. Anledningen till detta är att deformationshärdning kan uppstå runt intrycket och 
mätningen kan ge ett för högt värde om de ligger för nära varandra. Struers som tillverkar utrustning för 
hårdhetsmätning rekommenderar att avståndet mellan mätningarna skall vara minst 3 diagonaler av 
intrycksstorleken (Struers 2015). 

På enkelsträngssvetsarna gjordes mätning 1 till 10 0.5 mm in från den övre ytan och mätning 11 till 20 
0,8 mm ned från samma yta. Distansen mellan mätpunkterna var samma som på v-fogsplåtarna. 

 

Figur 13. Mätpunkter på v-fogsplåtarna. 

 

Figur 12. Positioner på delar för hårdhetsmätning av v-fogsplåtar. 
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Utöver mätpunkterna som visas i figur 13 och figur 14 gjordes ett antal slumpmässigt valda mätningar 
runtom i HAZ. 

Alla 900 värden som uppmättes kommer inte att redovisas i denna rapport utan endast ett utplock av 
dem. Värdena som har valts är de hårdaste som mättes upp på respektive område då det är de som är 
intressanta. De slumpmässigt utvalda värdena kommer i fortsättningen att benämnas med bokstäverna 
A-F. 

3.2.3.2 Strukturanalys 
För att skaffa sig en bild av svetsförbandets mikrostruktur etsades nya prover av svetsfogarna med lägst 
förvärmningstemperatur, det vill säga 40°C på v-fogsplåtarna och 20°C på enkelsträngssvetsplåtarna, 
som sedan undersöktes i mikroskop. Även här användes treprocentig nital som etsmedel. Anledningen 
till att provet med lägst förvärmningstemperatur studerades är att det antas att mikrostrukturen generellt 
sett följer samma mönster fast i olika skala i alla prover. 

Som ett hjälpmedel för att analysera strukturen har ett CCT-diagram för S355J2 använts (Piekarska et al. 
2011).  

Figur 14. Mätpunkter på enkelsträngssvetsplåtarna. 
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4. Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultaten som har erhållits. 

De olika kolekvivalenterna beräknades med ekvation 2, 14 och 16 enligt tabell 9. 

 Tabell 9. Kolekvivalenter. 

CEIIW	  [%]	   CET	  [%]	   CEN	  [%]	  
0,503	   0,388	   0,520	  

 
I figur 15 visas en graf över hur förvärmningstemperaturen varierar mellan CET, CEIIW, CEIIW 
matematisk och CEN matematisk för en godstjockleksintervall mellan 5-150 mm och en sträckenergi på 
1 kJ/mm. 

 
För att bilda en uppfattning om sträckenergins inverkan på förvärmningstemperaturen har en graf 
plottats enligt figur 16 i samma godstjockleksintervall fast med en sträckenergi på 2 kJ/mm. 
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Figur 15. Den beräknade förhöjda arbetstemperaturen vid 1 kJ/mm.  
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Tabeller med exakta förvärmningstemperaturer med sträckenergier på 0.5 kJ/mm, 1 kJ/mm, 1,5 kJ/mm 
och 2 kJ/mm enligt de olika beräkningsmodellerna återfinns i bilaga 10. 

CET-metoden tar stor hänsyn till godstjocklek medans sträckenergin inte påverkar nämnvärt då 
skillnaden mellan de två fallen aldrig är större än 10°C. Temperaturen planar ut mer och mer med 
godstjockleken vilket kan antas bero på att vid en viss tjocklek kyls svetsförbandet maximalt och 
tjockare gods kommer därför inte att öka avsvalningshastigheten. 

Den matematiska versionen av CEIIW kommer enligt figur 15 och figur 16 aldrig att ge en lägre 
förvärmningstemperatur är CEIIW. Den beräknar en väldigt hög temperatur redan vid en relativt tunn 
godstjocklek för att sedan plana ut helt. CEIIW tar större hänsyn till sträckenergin än dess matematiska 
motsvarighet och CET-metoden.  

Den matematiska lösningen av CEN-metoden ger en orimligt hög förvärmning enligt alla beräkningar 
om man jämför med övriga modeller. Den ger en temperatur långt över smältpunkten på tunna plåtar och 
sjunker till en början med en ökande godstjocklek. Även vid kurvans extrempunkt ligger temperaturen 
högt och når sedan värden som skulle vara svårt att applicera i verkligheten. Den tar inte speciellt stor 
hänsyn till sträckenergin då den största skillnaden mellan figur 15 och figur 16 är runt 10°C. 

CEN-metoden ger förvärmningstemperaturer enligt figur 17 vid en sträckenergi på 1,7 kJ/mm. 
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Figur 16. Den beräknade förhöjda arbetstemperaturen vid 2 kJ/mm. 
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                               Figur 17. Den beräknade förhöjda arbetstemperaturen enlig CEN vid 1,7 kJ/mm 

CEN-metoden utvecklas mer liknande en rät linje än övriga modeller. Den kan enbart beräknas på de 6 
förutbestämda tjocklekar som står angivna på x-axeln i figur 17. Jämför man dessa med CET-
beräkningarna för 2 kJ/mm så hamnar man på relativt lika värden trots att kurvorna ser olika ut. Man kan 
också konstatera att den ser helt annorlunda ut än sin matematiska översättning. 

4.1 Materialprovning 
V-fogsplåtarna svetsades med en sträckenergi på 1,6 kJ/mm och enkelsträngsplåtarna med en 
sträckenergi på 0,9 kJ/mm. 

Den förvärmning som krävs enligt de undersökta metoderna på svetsproverna redovisas i tabell 10. 

 Tabell 10. Förvärmningstemperaturer för 1,6 kJ/mm respektive 0,9 kJ/mm. 

Svets	   CEIIW	  [°C]	   CEIIW	  matematisk	  [°C]	   CET	   CEN	   CEN	  matematisk	  [°C]	  
V-‐fog	   100	   200	   143	   140	   241	  

Enskelsvets	   150	   200	   152	   -‐	   251	  
 

 

4.1.1 V-fog 
Inga spår av sprickor upptäcktes i något av svetsförbanden i varken magnetpulverprovningen eller 
ultraljudsprovningen. 

Det visade sig att svetsförbandens hårdaste del var dess ovansida vid toppsträngen. I figur 18 kan de 
hårdaste mätvärdena från de olika förvärmningstemperaturerna avläsas. Dessa värden är tagna 2 mm ned 
från plåtens ovansida. De duktilaste området är i grundmaterialet för att sedan öka i HAZ och sedan 
sjunka i svetsgodset. I bilaga 11 redovisas alla mätvärden enligt figur 13. 
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                          Figur 18. Hårdheten vid 1,6 kJ/mm 

40°C är uppenbarligen en allt för låg förvärmningstemperatur för dessa plåtar. Med en hårdhet i HAZ på 
432 HV kan det antas att det föreligger en stor risk för att vätesprickor kan uppstå även om inga sådana 
upptäcktes i detta svetsförband. 

150°C klarar riktlinjerna för hårdheten. Med en maximal hårdhet på 311 HV är temperaturen fullt 
godtagbar. 

250°C ger ännu lägre mätvärden med ett maxvärde på 281 HV i HAZ och generellt sett ett duktilare 
material genom hela svetsen. Denna temperatur visade sig dock vara onödigt hög då man uppnår goda 
mätvärden redan vid en förvärmning på 150°C. 

4.1.2 Enkelsträngssvets 
Inte heller här gav magnetpulverprovningen eller ultraljudsprovningen några indikationer på 
sprickbildning. 

Figur 19 visar en profil över de hårdaste mätvärdena i svets, HAZ och grundmaterial. Samtliga 
mätvärden enligt figur 14 återfinns i bilaga 12. 
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                        Figur 19. Hårdheten vid 0,9 kJ/mm. 

Vid 20°C förvärmningstemperatur uppmättes en hårdhet på 472 HV i HAZ och vid 150°C en hårdhet på 
430 HV. Bägge dessa maxvärden är för höga enligt riktlinjerna och bägge dessa temperaturer måste 
därför anses som för låga. 

4.2 Strukturanalys 
Här presenteras den genomförda analysen av hur svetsförbandets mikrostruktur ser ut. Denna analys 
anses komplex i svetsförband så det som redogörs här är endast en tolkning av strukturen och kan inte 
garanteras som absolut fakta.  

I figur 20 visas en etsad genomskärningsbild av v-fogssvetsförbandet som var förvärmt till 40°C. Vid A 
kan övergångszonen urskiljas och vid B övergår HAZ till opåverkat grundmaterial. Man ser redan i 
denna figur en skillnad på strukturen i toppsträngarna och mellansträngarna. Skillnaden syns ännu 
tydligare i figur 21. 

                      
 Figur 20. Genomskärning av v-fog. Foto: Anders Lipkin. 
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I figur 21 visas en förstorad bild av v-fogens toppsträng tagen från C i figur 20. Här kan långa dendriter 
utan sekundära armar utskiljas. 

 
Figur 21. Förstorning av v-fogens toppsträng. Foto: Anders Lipkin. 

Figur 22 visar enkelsträngssvetsen som var förvärmd till 20°C. 

 
Figur 22. Genomskärning av enkelsträngssvets. 

Vid a syns svetsens övergångszon tydligt och vid b övergår HAZ till opåverkat grundmaterial. Även här 
kan dendriter utskiljas, dock inte lika tydligt som i figur 21 vilket endast beror på bildens kvalitet. 
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Figur 23 visar en förstorad bild av svetsgodset. Det som ses här är hur toppsträngarna ser ut på v-fogarna 
och enkelsträngssvetsarna. 

 
Figur 23. Förstorning av toppsträng. 

De stora vita stråken som kan urskiljas vid a består av ferrit medans de packade områdena av svarta och 
vita stråk vid b kan anses bestå av fin perlit. 
I mitten av figuren kan en geometri urskiljas som kan vara ett gammalt austenitkorn. 

Figur 24 är tagen vid mittensträngarna i v-fogssvetsarna. 

 
Figur 24. Förstorning av mittensträng. 

Här syns stora områden med ferrit och större områden med mer kompakt cementit än i figur 23.  
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Figur 25 visar mikrostrukturen i korntillväxtzonen strax utanför övergångszonen. 

 
Figur 25. Förstorning av korntillväxtzonen. 

Runt det mörka området vid a och i figurens övre högra hörn vid b kan bainit och/eller martensit vara 
närvarande. För att fastställa detta skulle dock bilden vara tvungen att förstoras upp ännu mer.  
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Figur 26 kommer ifrån den partiellt omvandlade zonen i HAZ. 

 
Figur 26. Förstorning av den partiellt omvandlade zonen. 

Här finns större områden av ren ferrit (de vita områdena) än de mörka områdena som kan antas bestå av 
perlit och/eller bainit. De grå kristallerna vid a kan eventuellt vara martensitöar vilket skulle kunna göra 
dem till initieringspunkter för sprickor. Detta kan dock inte fastställas utan även här skulle det behövas 
en större förstorning för att vara säker. 

4.3 Felkällor 
Svetsförbanden förvärmdes lokalt med gasol. Hade förvärmningen skett i ugn hade temperaturen över 
plåten blivit jämnare och lättare att kontrollera. 

Enligt SIS (2008) skall hårdhetsmätningar med Vickersmetoden på svetsprover tryckas med 10 kg. I 
detta projekt trycktes de med 50 g. Detta kan tänkas leda till felaktiga mätvärden då det finns en 
möjlighet att träffa en hård karbid när mätningarna utförs vilket skulle ge ett allt för högt mätvärde. 

För att visualisera HAZ vid hårdhetsmätningarna så etsades provbitarna så att mätningarna kunde utföras 
på rätt ställe. Problemet blev att intrycken i materialet blev väldigt svåra att utskilja på vissa ställen 
vilket kan ha lett till felaktiga mätvärden.  
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5. Diskussion 

5.1 Utvärdering av resultat 

5.1.1 Hårdhet och beräkningsmodeller 
Resultatet visade att beräkningsmodellerna gav bitvis ganska spridda förvärmningstemperaturer. CET-
metoden var bäst lämpad för svetsning med en så pass hög sträckenergi som 1,6 kJ/mm och uppåt enligt 
figur 16 och figur 18. Den är enkel att använda och gav en hårdhet som höll sig under de 380 HV som 
SIS (2008) anger som den maximala hårdhet som får förekomma i ett svetsförband om det inte ska 
föreligga risk för vätesprickor.  Problemet är dock att den enbart lämpar sig för en hög sträckenergi då 
den tar allt för lite hänsyn till variation i denna. Maxskillnaden mellan 1 kJ/mm och 2 kJ/mm är ca 10°C 
vilket visade sig vara allt för lite.  
CEN-metoden gav även den ett resultat som klarade kraven. Den kan dock enbart användas vid 
sträckenergier på 1,7 kJ/mm och är en väldigt krånglig metod jämfört med CET-metoden. Detta gör det 
svårt att motivera ett användande av den under normala förutsättningar. Möjligtvis är den gynnsammare 
vid stora inspänningsgrader men det har inte undersökts i detta projekt och kan därför inte bekräftas. 
 
När sträckenergin sänktes till 0,9 kJ/mm så erhölls för hårda värden även i svetsförbandet som var 
förvärmt till 150°C. Det innebär att bara de matematiska översättningarna av CEIIW och CEN beräknar 
en tillräckligt hög förvärmningstemperatur. Det man bör ha i åtanke är att dessa har som avsikt att likna 
sina grafiska motsvarigheter och skulle de fungera optimalt så är det alarmerande nog ingen av 
modellerna som beräknar en tillräckligt hög förvärmningstemperatur.  
Det visade sig att CEIIW tar störst hänsyn till sträckenergin. Vid höga sträckenergier ger den en lägre 
förvärmningstemperatur än de övriga medans den ger en högre förvärmningstemperatur än CET-
metoden på låga sträckenergier. Eftersom resultatet visar att ingen modell ger en tillräckligt hög 
temperatur vid lägre sträckenergier kan man anta att den som beräknar högst temperatur är den bäst 
lämpade. Detta gör CEIIW mest lämplig för beräkningar av förvärmningstemperaturen vid sträckenergier 
som understiger 0,9 kJ/mm. Viktigt dock att ha i åtanke är att de försök som gjorts i detta projekt visar 
på att alla modeller beräknar en för låg förvärmningstemperatur vilket innebär att erfarenhet spelar in i 
val av denna och CEIIW ger en lågt räknad rekommendation mer än en korrekt temperatur. 

Man kan tycka att den matematiska tolkningen av CEIIW är en god modell för dessa beräkningar på 
grund av att den aldrig ger ett lägre resultat än den grafiska modellen och bör således vara säkrare för att 
motverka vätesprickor. Problemet verkar dock vara att den går upp mot 200°C i princip på en gång 
vilket egentligen helt tar bort behovet av en beräkningsmodell, man skulle bara behöva värma materialet 
till 200°C vilket försvårar själva svetsningen. 

Man kan konstatera att Yurioka & Kasuya (1995) har helt rätt när de hävdar att det är svårt att 
konvertera CEN-metoden till en matematisk algoritm. Den använda formeln i detta projekt verkar inte 
fungera alls då alla förvärmningstemperaturer som beräknats är helt orimliga. Avsvalningsformeln 
innehåller väldigt många variabler som tillsammans kan orsaka en stor felberäkning i slutändan. Det bör 
dock tas i åtanke att en andrahandsreferens har använts i denna rapport. En artikel skriven av 
upphovsmännen om just denna modell finns tillgänglig hos The Japan Welding Society. Problemet är att 
den är på japanska vilket inte kunde tolkas under detta projekt. Artikeln återfinns i referenslistan för den 
intresserade (Satoh et al. 1971). Innan man avskriver beräkningsmodellen helt bör denna artikel 
översättas för att undersöka om feltolkningar har uppstått men i nuläget kan det konstateras att denna 
metod inte bör användas alls. 
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5.1.2 Oförstörande provning 
Ingen av svetsfogarna visade några indikationer på vätesprickor. Man bör dock ha i åtanke att 
svetssträckan var relativt kort och att sprickor inte nödvändigtvis behöver uppstå. I de här försöken har 
ju heller inga externa spänningar påtvingats plåtarna. ”On site” så skall ofta rör och plåtar passas in 
varpå dessa externa spänningar är oundvikliga vilket gynnar uppkomsten av vätesprickor. 

Troligt är att om en stor mängd svets skulle läggas under omständigheter där gränsvärdena på hårdhet 
överskrids kommer vätesprickor att uppstå. 

5.1.3 Strukturanalys 

5.1.3.1 Makrobilder 
Det var intressant att se hur mycket toppsträngarna i skiljde sig jämfört med mellansträngarna i figur 20, 
figur 21, figur 23 och figur 24. I toppsträngen kan man urskilja dendriter utan sekundära armar och att 
att stelningen har startat nedifrån och gått uppåt. Detta beror på att stålet har svalnat i riktning mot 
temperaturgradienten, d.v.s. mot den varmaste punkten som i detta fall är ljusbågen. Anledningen till att 
dendriterna saknar de sekundära armar som erhålls i ett vanligt göt beror på att svalningshastigheten är 
väsentligt snabbare vid svetsning än vid gjutning så dessa armar hinner helt enkelt inte bildas (Jarfors et 
al. 2010). 

5.1.3.2 Mikrobilder 
Toppsträngen i figur 23 består delvis av ferrit och delvis av fin perlit vilket innebär att svalningen borde 
ha skett relativt snabbt. Enligt CCT-diagrammet (Piekarska 2011) skulle bainit och martensit kunna vara 
närvarande men med tanke på att svetsgodset nästan ligger på samma hårdhet som grundmaterialet enligt 
figur 18 kan det antas att så inte är fallet. 

Svetsgodset i figur 24 har direkt efter svetsning sett likadant ut som i figur 23 men har sedan skiftat 
struktur avsevärt. Materialet har troligtvis blivit glödgat av värmetillförseln som har uppstått vid 
svetsningen av de överliggande strängarna. Detta förklarar faktumet att materialet i svetsförbandets 
undersida blev duktilare än materialet på förbandets ovansida där en högre hårdhet uppmättes. Delar av 
cementiten ser ut att ha sfäroditiserats. Detta indikerar på att temperaturen har legat vid ± 50°C av A1-
temperaturen enligt figur 2. Detta har skett upprepade gånger på grund av flersträngssvetsning (Callister 
& Rethwisch 2011). 

I figur 25 som visar strukturen i korntillväxtzonen uppmättes den högsta hårdheten enligt figur 18 vilket 
antyder att en annan struktur erhållits än i svetsgodset. Detta område bör ha gått igenom bainitområdet 
och eventuellt även martensitområdet enligt Piekarska’s (2011) CCT-diagram.  

I figur 26 från den partiellt omvandlade zonen har troligtvis temperaturen legat i austenit + ferrit 
området i fasdiagrammet enlig figur 2 vilket har lett till att all ferrit inte har transformerats till austenit. 
Den andel av materialet som har austinitiserats har blivit fin perlit och/eller bainit efter svalning. 

Det visade sig svårt att analysera dessa mikrobilder. Martensit skulle teoretiskt kunna finnas i HAZ men 
detta gick inte att bekräfta. Den enda slutsatsen som kan dras är att den hårdaste zonen är 
korntillväxtzonen. Intressant är att mellansträngarna och toppsträngarna skiljer sig otroligt mycket åt. 
Mellansträngarna är på grund av glödgningen duktila medans toppsträngen och HAZ runt om den är 
hårda. Detta visar på att en god geometri bör vara ännu viktigare i svetsförband än i andra 
konstruktioner. En kombination av en allt för snäv vinkel mellan toppsträng och grundmaterial, hårt och 
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sprött material och eventuella smältdiken vid övergångszonen torde ge stora förutsättningar för att brott 
skall uppstå. 

5.2 Utvärdering av arbetssätt 
Jag tycker att den använda metoden fungerade väldigt bra och jag har under hela projektets gång haft 
klart för mig vad som skall göras härnäst och vart jag ska. En variant som jag övervägde i början var att 
förvärma plåtarna till de temperaturer som beräkningsmetoderna tagit fram. Nackdelen med att göra så 
är dock att man inte får svar på om temperaturen var för högt beräknad och därför togs beslutet att svetsa 
upp dem stegvis.  

Något som jag borde ha gjort är att kapa upp en av plåtarna för enkelsträngssvetsarna i två delar så att 
jag hade kunnat testa en högre förvärmning och undersöka hur hög temperatur som faktiskt krävdes på 
dem. Visserligen så var det ingen av ursprungsmodellerna som gav en högre förvärmningstemperatur än 
runt 150°C men det hade varit intressant att ta reda på vilken temperatur som krävs för att uppnå bra 
värden. 

Skulle jag göra om hela den praktiska delen igen så hade jag dock inte svetsat enkelsträngsplåtarna alls 
utan istället svetsat ihop de sista två plåtarna med en v-fog och förvärmt den till 100°C enligt CEIIW. 
Denna temperatur är troligtvis för låg men detta kan inte fastställas i nuläget utan att ha genomfört 
förstörande provning av ett sådant förband.   
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6. Slutsats 
Det visade sig att sträckenergin spelar en otroligt stor roll i val av beräkningsmodell för den förhöjda 
arbetstemperaturen i S355J2. Olika modeller tar olika stor hänsyn till denna och det finns därför inte en 
modell som kan anses vara bäst för detta stål. Den matematiska tolkningen av CEIIW ger inte ett bra 
resultat då den beräknar en maximal temperatur redan vid relativt tunna godstjocklekar och den 
matematiska tolkningen av CEN visade sig vara oanvändbar på grund av helt orimliga beräkningar på 
alla godstjocklekar och sträckenergier. 

CET-metoden visade sig vara den bäst lämpade beräkningsmodellen och rekommenderas för förhöjd 
arbetstemperatur vid sträckenergier på över 1,6 kJ/mm där den beräknar en fullt god temperatur. 

För sträckenergier på under 0,9 kJ/mm så rekommenderas CEIIW-modellen att användas. Här skall det tas 
i åtanke att den kan ge för låga temperaturer så erfarenhet måste spela in. 

För sträckenergier mellan 0,9 kJ/mm och 1,6 kJ/mm kan ingen helt korrekt slutsats dras men 
rekommendationen är att även här använda sig av CET-modellen då den beräknar högst 
förvärmningstemperatur och bör således vara säkrast för att motverka vätesprickor. 

Martensitiska områden kan finnas närvarande men kan inte konstateras. Det mest kritiska området där 
vätesprickor skulle kunna uppstå är i korntillväxtzonen i HAZ där de högsta hårdhetsvärdena uppmättes. 

I detta projekt så har bara elektroder med en vätehalt på 5 ml/100g använts. I vidare studier hade det 
varit intressant att byta elektrod och därmed variera vätehalten för att undersöka hur den hade påverkat 
resultatet. Det hade även varit intressant att variera godstjockleken på plåten i det praktiska arbetet för 
att se hur väl beräkningsmodellerna överensstämmer med den.  

Det enda materialet som har undersökts är S355J2 och det hade varit intressant att undersöka andra 
material för att se hur resultaten varierar med dem.  
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Jag vill rikta ett stort tack till Magnus Brännbacka och Morgan Kilman på Caverion Sverige AB som 
med stor entusiasm och kunskap hjälpt och väglett mig i detta examensarbete.  

Tack till Göran Karlsson på Karlstads universitet för god handledning. 

Tack till Karlstads Industri som bidrog med plåtar för svetsning. 

Tack till Dekra Industrial Karlstad som ställde upp med ultraljudsprovning och magnetpulverprovning. 

Tack till Hammarö Svetsteknik för hjälpen med fogberedningen. 

Tack till Anders Lipkin för hjälp med fotografering.  
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B1.1 

Bilaga 1: OK 48.00. 



 

B2.1 

Bilaga 2: WPS W01-168He. 



 

B3.1 

Bilaga 3: Provprotokoll v-fog 40°C. 



 

B4.1 

Bilaga 4: Provprotokoll v-fog 150°C. 



 

B5.1 

Bilaga 5: Provprotokoll v-fog 250°C. 



 

B5.2 

 



 

B6.1 

Bilaga 6: Provprotokoll enkelsträngssvets 20°C. 



 

B7.1 

Bilaga 7: Provprotokoll enkelsträngssvets 150°C. 



 

B8.1 

Bilaga 8: Provprotokoll MT-provning. 

 

 



 

B9.1 

Bilaga 9: Provprotokoll UT-provning. 
 

 



 

B10.1 

Bilaga 10: Förvärmningstemperaturer med olika sträckenergier. 
 

S355J2	  0,5	  kJ/mm	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tjocklek	  [mm]	   CET	   CEIIW	   CEIIW	  matematisk	   CEN	  matematisk	  

5	   68	   0	   0	   6700	  
10	   90	   125	   200	   668	  
15	   110	   150	   200	   377	  
20	   128	   150	   200	   302	  
25	   143	   175	   200	   270	  
30	   156	   200	   200	   259	  
35	   167	   200	   200	   253	  
40	   175	   200	   200	   254	  
45	   183	   200	   200	   259	  
50	   188	   200	   200	   265	  
55	   192	   200	   200	   273	  
60	   195	   200	   200	   281	  
65	   198	   200	   200	   291	  
70	   200	   200	   200	   301	  
75	   201	   200	   200	   309	  
80	   202	   200	   200	   319	  
85	   203	   200	   200	   330	  
90	   203	   200	   200	   344	  
95	   204	   200	   200	   353	  
100	   204	   200	   200	   365	  
105	   204	   200	   200	   374	  
110	   205	   200	   200	   386	  
115	   205	   200	   200	   396	  
120	   205	   200	   200	   409	  
125	   205	   200	   200	   421	  
130	   205	   200	   200	   436	  
135	   205	   200	   200	   446	  
140	   205	   200	   200	   455	  
145	   205	   200	   200	   472	  
150	   205	   200	   200	   487	  
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S355J2	  1	  kJ/mm	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tjocklek	  [mm]	   CET	   CEIIW	   CEIIW	  matematisk	   CEN	  matematisk	  

5	   62	   0	   0	   5869	  
10	   84	   0	   194	   584	  
15	   104	   75	   200	   348	  
20	   122	   125	   200	   288	  
25	   138	   125	   200	   262	  
30	   151	   150	   200	   249	  
35	   161	   150	   200	   249	  
40	   170	   175	   200	   250	  
45	   177	   175	   200	   256	  
50	   182	   175	   200	   263	  
55	   186	   175	   200	   271	  
60	   189	   175	   200	   279	  
65	   192	   175	   200	   289	  
70	   194	   175	   200	   299	  
75	   195	   175	   200	   309	  
80	   196	   175	   200	   319	  
85	   197	   175	   200	   330	  
90	   198	   175	   200	   340	  
95	   198	   175	   200	   353	  
100	   198	   175	   200	   365	  
105	   199	   175	   200	   374	  
110	   199	   175	   200	   385	  
115	   199	   175	   200	   398	  
120	   199	   175	   200	   409	  
125	   199	   175	   200	   420	  
130	   199	   175	   200	   431	  
135	   199	   175	   200	   444	  
140	   199	   175	   200	   459	  
145	   199	   175	   200	   470	  
150	   199	   175	   200	   483	  
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S355J2	  1,5	  kJ/mm	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tjocklek	  [mm]	   CET	   CEIIW	   CEIIW	  matematisk	   CEN	  matematisk	  

5	   56	   0	   0	   5086	  
10	   78	   0	   150	   498	  
15	   98	   0	   200	   322	  
20	   116	   20	   200	   274	  
25	   132	   100	   200	   253	  
30	   145	   125	   200	   245	  
35	   156	   125	   200	   243	  
40	   164	   150	   200	   246	  
45	   171	   150	   200	   252	  
50	   176	   150	   200	   259	  
55	   181	   150	   200	   267	  
60	   184	   150	   200	   277	  
65	   186	   150	   200	   286	  
70	   188	   150	   200	   297	  
75	   189	   150	   200	   308	  
80	   191	   150	   200	   319	  
85	   191	   150	   200	   327	  
90	   192	   150	   200	   338	  
95	   192	   150	   200	   350	  
100	   193	   150	   200	   360	  
105	   193	   150	   200	   374	  
110	   193	   150	   200	   386	  
115	   193	   150	   200	   395	  
120	   193	   150	   200	   409	  
125	   194	   150	   200	   421	  
130	   194	   150	   200	   430	  
135	   194	   150	   200	   443	  
140	   194	   150	   200	   454	  
145	   194	   150	   200	   467	  
150	   194	   150	   200	   483	  
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S355J2	  2	  kJ/mm	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tjocklek	  [mm]	   CET	   CEIIW	   CEIIW	  matematisk	   CEN	  matematisk	  

5	   51	   0	   0	   4210	  
10	   73	   0	   106	   414	  
15	   93	   0	   200	   297	  
20	   111	   0	   200	   261	  
25	   126	   0	   200	   245	  
30	   139	   75	   200	   237	  
35	   150	   100	   200	   239	  
40	   159	   125	   200	   240	  
45	   165	   125	   200	   247	  
50	   171	   125	   200	   255	  
55	   175	   150	   200	   264	  
60	   178	   150	   200	   273	  
65	   180	   150	   200	   284	  
70	   182	   150	   200	   294	  
75	   184	   150	   200	   305	  
80	   185	   150	   200	   314	  
85	   186	   150	   200	   327	  
90	   186	   150	   200	   338	  
95	   187	   150	   200	   347	  
100	   187	   150	   200	   360	  
105	   187	   150	   200	   369	  
110	   187	   150	   200	   384	  
115	   188	   150	   200	   395	  
120	   188	   150	   200	   406	  
125	   188	   150	   200	   418	  
130	   188	   150	   200	   430	  
135	   188	   150	   200	   443	  
140	   188	   150	   200	   454	  
145	   188	   150	   200	   468	  
150	   188	   150	   200	   482	  



 

B11.1 

Bilaga 11: Hårdhetsmätningar v-fog. 
Mätningar enligt figur 13. 

40°C 

Mätning	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hårdhet	  [HV]	   195	   198	   262	   267	   253	   241	   317	   308	   189	   170	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  
Hårdhet	  [HV]	   205	   214	   266	   250	   233	   236	   251	   248	   221	   210	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
Hårdhet	  [HV]	   403	   406	   395	   382	   354	   382	   376	   356	   349	   347	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

Mätning	   31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	  
Hårdhet	  [HV]	   266	   253	   242	   244	   245	   255	   249	   248	   244	   250	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

Mätning	   A	   B	   C	   D	   E	   F	  
Hårdhet	  [HV]	   432	   388	   390	   362	   353	   340	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

150°C 

Mätning	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hårdhet	  [HV]	   180	   197	   258	   266	   230	   232	   263	   262	   194	   196	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  
Hårdhet	  [HV]	   219	   222	   248	   233	   231	   235	   240	   242	   215	   216	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
Hårdhet	  [HV]	   312	   317	   285	   273	   268	   311	   292	   299	   289	   284	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  
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Mätning	   31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	  
Hårdhet	  [HV]	   250	   228	   227	   230	   232	   242	   241	   235	   238	   241	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

250°C 

Mätning	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hårdhet	  [HV]	   189	   207	   242	   239	   223	   220	   229	   237	   177	   199	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	  
Hårdhet	  [HV]	   196	   200	   228	   215	   206	   209	   212	   209	   203	   204	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
Hårdhet	  [HV]	   281	   262	   258	   274	   267	   271	   267	   261	   255	   254	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

Mätning	   31	   32	   33	   34	   35	   36	   37	   38	   39	   40	  
Hårdhet	  [HV]	   252	   242	   235	   229	   242	   243	   228	   234	   214	   219	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  



 

B12.1 

Bilaga 12: Hårdhetsmätningar enkelsträngssvets. 
Mätningar enligt figur 14. 

20°C 

Mätning	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hårdhet	  [HV]	   215	   278	   442	   380	   269	   308	   360	   368	   263	   224	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	  
Hårdhet	  [HV]	   466	   422	   418	   403	   406	   452	   472	   429	   432	   417	   442	   437	   427	   401	   406	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

Mätning	   A	   B	   C	   D	   E	  
Hårdhet	  [HV]	   512	   434	   432	   415	   408	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

150°C 

Mätning	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  
Hårdhet	  [HV]	   205	   191	   302	   358	   265	   276	   280	   292	   201	   203	  
Område	   gm	   gm	   HAZ	   HAZ	   svets	   svets	   HAZ	   HAZ	   gm	   gm	  

 

Mätning	   11	   12	   13	   14	   15	   6	   17	   18	   19	   18	   21	   22	   23	   24	   25	  
Hårdhet	  [HV]	   366	   337	   332	   331	   328	   417	   358	   356	   354	   384	   430	   378	   406	   366	   351	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

Mätning	   A	   B	   C	   D	   E	  
Hårdhet	  [HV]	   467	   448	   410	   326	   360	  
Område	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	   HAZ	  

 

 


