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Sammanfattning 
Det här examensarbetet har utrett riskerna för att få bindfel vid gasmetalbågsvetsning av halv V-fog 

på uppdrag för DEKRA Industrial AB som utför teknisk kontroll, certifiering, provning och besiktning. 

Arbetet utreder ett tidigare fall där indikationer från ultraljudsprovning visade att bindfel och 

ofullständig inträngning fanns i den större delen av svetsförbanden i en konstruktion. De 

svetsförbanden var svetsade med gasmetalbågsvetsning och har en halv V-fogs utformning. 

En litteraturstudie gjordes om ljusbågsteorin och orsaken till bindfel. Sedan svetsades fyra prover 

upp, två med snäv fogvinkel och två med bred fogvinkel, där det tidigare fallet försöktes efterliknas. 

Proverna provades med ultraljudsprovning och makroskopisk provning för att finna bindfel och andra 

defekter. 

Litteraturstudien visar att bindfel uppkommer så fort ljusbågen inte hinner smälta upp det 

underliggande materialet och smältan läggs på osmält material. En av orsakerna till det är fel 

pistolvinkel vilket ger att ena fogen inte smälts och bindfel erhålls. Dessutom så spelar 

elektrodutsticket stor roll där ett för långt elektrodustick antingen ger en för kall process eller ett för 

stort smältbad beroende på om parametrarna ändras av svetsaren. Vid svetsning i halv V-fog så är 

åtkomligheten dålig så det är stor risk att få både fel pistol vinkel och ett felaktigt elektrodutstick. 

Provsvetsningens resultat var att de snäva halva V-fogarna var svår svetsade och fick ofullständig 

inträngning och innehöll bindfel och slagginneslutningar. Dessutom var topsträngarna svårsvetsade 

med WPS:ens parameterar. Slutsatsen efter svetsningen och provningen är att risken för bindfel är 

hög vid snäva fogar samt att de som svetsat i det tidigare fallet inte kan ha följt sina WPS:er för att 

uppnå godkända toppsträngar. 
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Abstract 
Title: Investigation of risks and limitations when using gas metal arc welding for assembly 

This thesis work has evaluated the risks of getting lack of fusion during gas metal arc welding of 

single-bevel prepared T-joints. The work has been done at DEKRA Industrial AB that is specialized in 

certification, testing and inspection. The reason for this work is an earlier case where ultrasound 

testing indicated lack of fusion and lack of penetration was located in the major part of the weld 

joints in a construction. Those weld joints had been gas metal arc welded and had a single-bevel 

preparation. 

A literature study was done on the subject of weld arc theory and the cause of lack of fusion. Then 

four samples were welded trying to imitate the earlier case, two with a wide joint preparation and 

two with a narrow preparation. The samples were subjected to ultrasound testing and macroscopic 

analysis to evaluate the existence of lack of fusion and other defects. 

The literature study shows that lack of fusion appear as soon the weld arc miss the base material and 

the molten weld consumable solidify on unmelted material. One of the causes is a wrong pistol angle 

which will make the weld arc miss one of the joint walls. Also, another important parameter is the 

electrode stick-out. A too long stick-out generates a too cold process or a too large puddle of melted 

metal depending if the welding parameters are adjusted to compensate the stick-out. When welding 

with a single-bevel joint, there is a heightened risk of getting the described problems because of the 

bad accessibility. 

The results from the welding were that the narrow prepared joints were hard to weld with and get 

proper quality, with lack of penetration and lack of fusion. The conclusion from the welding and 

testing is that the risk of getting lack of fusion is high while welding narrow single-bevel prepared T-

joints.  
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1 Introduktion 
Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera riskerna för bindfel vid gasmetallbågssvetsning 

med halv V-fog. Arbetet utförs hos DEKRA Industrial AB där deras svetstekniska och 

provningsavdelning har kommit i kontakt med två fall där halv V-fog och gasmetallbågsvetsning har 

använts och bindfel har funnits. Detta arbete är gjort för att utvärdera hur vissa parametrar som 

åtkomst, fogvinkel, godstjocklek och svetsparametrar påverkar kvaliteten vid användandet av halv V-

fog. 

DEKRA Industrial AB är ett av Europas ledande företag som utför teknisk kontroll, certifiering, 

provning och besiktning. Arbetet är utfört på deras svetstekniska avdelning som utför med 

certifiering och konsultering. 

1.1 Fallet 
I fallet är det en avstickande fyrkantsbalk i en fackverkskonstruktion som sammansvetsats med en 

underliggande balk. Materialet är ett konstruktionsstål, S355J2, och fogen är utformad enligt figur 1. 

Parametrar från fallets WPS finns sammanställt i Bilaga A Parametrar från fallet. Kortfattat så är 

svetsförbandet svetsat med gasmetallbågsvetsning och en fluxfylld rörelektrod. Tillsatsmaterialet var 

ESABs OK Tubrod 58.17 Ø1.2 mm och rekommenderat elektrodutstick enligt tillverkaren är 20 mm. 

Enligt WPS skall det finnas ett rotstöd men kontrollen utifrån verkligheten visar att så var inte alltid 

fallet.  

Svetsningen av fackverkskonstruktionen skedde på marknivå i tält för att sedan lyftas upp i taket där 

det monterades in i den övriga konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraljudsprovning utförd av DEKRA Industrial ABs personal indikerade bindfel hos en majoritet av 

dessa svetsförband och en sammanfattning av resultaten visas i Tabell 1. Indikationernas läge befann 

sig inom det röda området i Figur 1.  

Tabell 1 Sammanfattning av ultraljudsresultatet från DEKRA Industrial ABs personal där flera indikationer kan ha 
detekterats i en svetsfog. 

Tjocklek tl 
[mm] 

Antal 
Svetsar Antal Indikationer 

Antal svetsar med 
indikation 

Andel svetsar med 
indikation 

30 20 16 15 75 % 

35 34 34 26 76 % 

40 14 11 10 71 % 

 

33°±3° 4-6 mm  

50 mm 

tl 

Figur 1. Fallets foggeometri där tl är 30, 35 och 40 mm. Röda 
området är där indikationer från UT provning påträffats. Ej skalenlig. 
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1.2 Svetsmetoder 

1.2.1 Svetsning 
Svetsning definieras enligt Nationalencyklopedin som ”sammanfogningsmetod där fogytorna 

upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.” [1] och den som utför 

svetsningen kallas svetsare. Det finns många olika metoder att svetsa med och de kategoriseras i två 

grupper, trycksvetsning och smältsvetsning. Trycksvetsning är de metoder där materialet aldrig 

uppnår smältpunkten vilket innefattar  

 motståndssvetsning 

 friktionssvetsning 

 högfrekvenssvetsning 

 explosionssvetsning 

 kalltrycksvetsning 

 diffusionssvetsning 

 ultraljudsvetsning.  

Smältsvetsning är de metoder där materialet uppnår så pass hög temperatur att det smälter vilket 

innefattar  

 gassvetsning 

 metallbågsvetsning 

 gasmetallbågsvetsning 

 gasvolframsvetsning 

 elektronstrålesvetsning och lasersvetsning 

 pulverbågsvetsning 

 elektroslaggsvetsning. 

Det här arbetet omfattar endast smältsvetsning och endast metoderna metallbågssvetsning, 

gasvolframsvetsning och gasmetallbågsvetsning kommer beskrivas. 

1.2.2 Svetsparametrar 
Inom svetsning finns det många olika begrepp som används för att beskriva parametrar och 

processer. Sträckenergi är en av de viktigare och beskriver hur mycket energi, värme, per längd som 

tillförs vid svetsningen och ekvation 1 används för att beräkna den. I är strömstyrka (A), U är 

spänningen (V), v är stränghastigheten (mm/min) och 𝜅 är en dimensionslös termisk verkningsgrad 

för att räkna med strålningsförluster i ljusbågen. MMA och MIG/MAG har verkningsgraden 0.8 och 

TIG har 0.6. 

𝑄 =
𝐼 ∗ 𝑈 ∗ 60

𝑣 ∗ 1000
∗ 𝜅     [

𝑘𝐽

𝑚𝑚
] 

Stränghastigheten, också kallad svetshastigheten, är svetsningens framförningshastighet.   

1.2.3 Metallbågsvetsning 
Metallbågsvetsning, också kallad Manual Metal Arc Welding (MMA) eller i dagligt tal, pinnsvetsning, 

är en svetsmetod där elektroden smälts ner med hjälp av en ljusbåge som bildats efter en 

kortslutning. Elektroden består av en solid kärntråd samt ett skyddande hölje med slaggbildande 

material. När höljet smälts ner av ljusbågen bildas det slagg och gas som skyddar smältan mot 

oxidation. Elektroderna kan vara basiska, rutila eller sura. De ger olika egenskaper hos svetsen och 

generellt så ger basiska elektroder den bästa svetskvalitén men rutilelektroder är mer lätt svetsade.  

(1) 
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Figur 2 Schematisk bild av metallbågsvetsning [3] 

Produktiviteten är på en nivå mellan TIG-svetsning och MAG/MIG-svetsning och de största 

användningsområdena är montage och reparationssvetsning. Detta eftersom svetsmaskinen är ofta 

liten och behändig samt att slaggen bildar ett intensivt gasskydd som möjliggör svetsning utomhus 

där vinden annars skulle störa andra former av gasskydd. [2] 

1.2.4 Gasmetallbågsvetsning 
Gasmetallbågsvetsning går till så att en kontinuerlig matad elektrod smälts ner av ljusbåge i en 

skyddsgas. Den kallas oftast för MIG- eller MAG-svetsning beroende på vilken skyddsgas och 

tillsatsmaterial som används. Metal Inert Gas-metoden använder till störstadel inerta ädelgaser som 

argon eller/och helium och Metal Active Gas-metoden använder sig till störstadel av aktiva gaser som 

koldioxid. Vanligast är en blandning av argon och koldioxid i olika grader beroende på grund- och 

tillsatsmaterial.  

Svetsmaskinen består av en strömkälla, trådmatarverk, slangpaket med svetspistol samt en gasflaska. 

Elektroden förvaras upprullad på en spole i en trådrulle i anslutning till matarverket. Strömmen, 

gasen och elektroden leds från slangpaketet in i svetspistolen där strömmen leds in i elektroden 

genom kontaktmunstycket och gasen flödar genom gaskåpan. Se Figur 3 för schematisk bild. 

 

Figur 3. Schematisk bild på svetspistolens främre del för gasmetallbågsvetsning [3] 
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MIG/MAG svetsning är en produktiv process som är väldigt flexibel och kan svetsa olika material i 

olika lägen beroende på val av tillsatsmaterial och gasskydd och mekaniseras med fördel. Den 

används till nästan all form av tillverkning och har på senare år också börjat ersätta 

metallbågssvetsning vid montagesvetsning. 

Elektroden kan antingen vara trådelektrod eller rörelektrod. Rörelektrod är fylld med antingen 

metallpulver eller slaggbildande flux. Den metallpulverfyllda rörelektroden möjliggör ännu högre 

produktivitet och högre parametrar. Den slaggbildande rörelektroden ger en bra kontroll över 

smältan för att underlätta lägessvetsar genom att slaggen lägger sig runt smältan och hjälper den att 

bibehålla sin form oberoende av gravitationen. 

De parametrar som påverkar MIG/MAG-svetsningens processkvalité är  

 spänning 

 ström 

 framföringshastighet 

 trådmatningshastighet 

 elektroddiameter 

 typ av elektrod 

 gasskyddet 

 gasflödet 

 utstickslängd 

 pistolvinkel 

Det som också påverkar kvalitén är hur fogberedningens är gjord och hur den geometriskt ser ut, till 

exempel rätt djup/bred förhållande. Dessutom påverkar rengöring, drag i lokalen och orenheter i 

skyddsgas och grundmaterial den slutliga kvalitén. [4] 

1.2.5 Gasvolframsvetsning 
Gasvolframsvetsning, också kallad Tungsten Inert Gas svetsning, TIG-svetsning, skiljer sig från MMA-

och MIG/MAG-svetsning med att den har en icke smältande elektrod i volfram som bildar en 

ljusbåge. Tillsatsmaterial tillförs separat. Gasskyddet fungerar som hos MIG/MAG-svetsningen, 

förutom att det endast går att använda ädelgas för att undvika att volframelektroden oxiderar. 

 

Figur 4 Schematisk bild av gasvolframsvetsning. [3] 

Svetsmetoden är långsam men ger en högkvalitativ svetsfog som är ren och jämn jämfört andra 

svetsmetoder. Många olika material kan svetsats; stål, rostfritt stål, nickel, koppar, aluminium och till 

och med guld. [5] 
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2 Bindfel 
Bindfel är en allvarlig svetsdiskontinuitet som oftast inte är tillåten [6]. Bindfel definieras som 

”förbindning saknas mellan svetsgodset och grundmaterialet eller mellan angränsande skikt av 

svetsgods” [7], det vill säga att grundmaterialet eller föregående sträng inte har blivit uppsmällt av 

ljusbågen och tillsatsmaterialet har lagt sig på ett fast material utan att smälta ihop. Det finns fyra 

olika sorters bindfel: bindfel mot fogyta, bindfel mellan strängar, bindfel i roten och mikrobindfel, se 

Figur 5 för schematisk förklaring. 

 

Figur 5 Schematisk bild över bindfelens position. (a) bindfel mot fogyta, (b) bindfel mellan strängar, (c) bindfel i roten. 

Mikrostrukturen hos bindfel har fyra olika distinkta utseenden; en jämn gräns där svetsgodset har 

lagt sig på fogytan, ett med ett tunt oxidlager i bindfelet, ett med ickemetalliska inneslutningar och 

en där materialet har dragit isär bindfelet och ett tomrum bildats. Detta kan ses i Figur 6. 

Bindfel är farliga eftersom den bärande arean minskas och spänningar ökar. Dessutom blir det en 

anvisning vid ändarna av bindfelet med en påföljande spänningskoncentration vilket höjer risken för 

utmattningsbrott [8]. 

 

Figur 6 a) jämn övergång, (b) oxidlager i bindfelet, (c) Ickemetalliska inneslutningar, (d) tomrum i bindfelet 

2.1 Orsaker till bindfel 
Grundorsaken för att bindfel bildas är att ljusbågen inte smälter upp materialet. Varför det sker har 

med åtkomst och svetsparametrar att göra.  

 

(a) 

(c) (d) 

(b) (a) 

(c) (c) 
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2.1.1 Åtkomst 
Åtkomsten vid svetsningen har en väsentlig betydelse för svetsfogens kvalitet men som ofta ses förbi. 

Åtkomsten beror på fogens utformning där de viktigaste parametrarna är djupet och bredden, typ av 

fog, svetsens läge och närliggande objekt så som rör och väggar som kan förhindra svetsaren att 

arbeta i rätt position. Dessutom är åtkomsten olika för olika metoder där MMA har en bra åtkomst 

medan MAG och TIG har med sina gaskåpor och begränsade utstickslängd svårt att komma ner i 

djupa och snäva fogar.   

 Vid för djupa och för snäva fogar har speciellt MAG men också TIG svårt att nå ner med 

ljusbågen. Det leder till för långa elektrodutstick vilket ger sämre inträngning och kan leda till 

bindfel. 

 Förhindrad åtkomst av till exempel en vägg eller ett rör kan leda till dålig vinkel på 

svetspistolen vilket leder till att ljusbågen får en felaktig vinkel och värmen blir då felaktigt 

fördelad mellan fogväggarna. 

2.1.2 Svetsparametrar 
Förutom åtkomst så har svetsparametrarna en stor betydelse för uppkomsten av bindfel. Utöver 

elektrodusticket så påverkar ström, spänning, trådmatningshastighet och svetshastighet risken för 

bindfel.  

 För låg ström och spänning ger en för kall process och svag ljusbåge där grundmaterialet inte 

smälts upp. 

 För hög svetshastighet ger inte ljusbågen tillräckligt med tid att smälta upp grundmaterialet. 

 För hög trådmatningshastighet relativt svetshastigheten ger ett stort smältbad som rinner 

före ljusbågen och som då blir blockerad och hindras att smälta grundmaterialet.   

Riskerna för bindfel ökar när det finns syre som oxiderar materialet. Eftersom de flesta 

metalloxiderna som kan bildas; FexOx, MnxOx, SiOx, AlxOx och TiOx, har en låg värmeledningsförmåga 

så agerar oxiderna isolator mellan grundmaterialet och den smälta metallen vilket ytterligare 

förhindrar att grundmaterialet smälts upp. [9] 

2.2 Ljusbågsteknik 
Vid bågsvetsning så flödar en ljusbåge mellan en elektrod och ett arbetsstycke med en temperatur på 

4500–20000°C. [11] Den möjliggörs genom att det finns en potential mellan elektroden och 

arbetsstycket samt en hög ström. Ljusbågen består av joniserad gas, så kallad plasma. Plasmat leder 

ström betydligt bättre än luft och det är därför svetsning kan utföras med en så låg spänning, i 

jämförelse så behövs det 1000 volt/mm med luft som medium. Elektroden kan antingen ha en positiv 

eller negativ pol, det vill säga anod eller katod. Vid MIG/MAG-svetsning och MMA-svetsning så är det 

vanligast med en positiv elektrod medan vid TIG-svetsning så har man en negativ elektrod vid 

svetsning av stål. 
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Figur 7. Simulerad ljusbåge vid MIG svetsning som visar temperatur fördelningen från J. Hu och H.L Tsai 

I ljusbågen så rör sig elektroner från katoden mot anoden och joner i motsatt håll. Högst värme 

utvecklas vid anoden där elektroner i höghastighet bombarderar ytan. Elektronerna emitteras från 

katodfläckar som vandrar runt på ytan av katoderna. Det är lokala punkter som har fått en mycket 

högre temperatur än omkringliggande material och därför har lättare att emittera elektroner än den 

resterande ytan av katoden. [11] 

2.2.1 Reglering av ljusbågen 
Beroende på vilken metod som svetsmaskinen är till för finns det olika karakteristiker som processen 

kan styras med; flack och fallande karakteristik. Karakteristiken används för att stabilisera processen 

mot variationer i spänning, ström och båglängd. 

MIG/MAG har en konstant spänning, det som kallas flack karakteristik. Det innebär i praktiken att 

spänning är den styrande parametern för processen till skillnad från MMA och TIG som har en 

fallande karakteristik där strömmen är den styrande parametern. Maskinerna kan styra detta väldigt 

snabbt, runt en tiondelssekund för att ställa om parametern.  

Till exempel i en MAG process, båglängden plötsligt blir längre genom att svetspistolen förs upp, då 

reagerar svetsmaskinen med att sänka strömmen så att elektrodens avsmältningshastighet minskar 

och på så sätt minskar båglängden till ursprungslängden. Tvärt om ifall båglängden blir kortare, då 

ökas strömmen så att avsmältningshastigheten ökar. [12] 

2.2.2 Ljusbågens beteende 
Den ljusbåge som kommer att diskuteras här är den ljusbåge som uppkommer vid MIG/MAG 

svetsning och med spraybåge.  

Ljusbågen består av laddade partiklar så kommer den påverkas av magnetism. Men eftersom det 

också är stora strömmar som flödar igenom ljusbågen så har ljusbågen egna magnetfält. Det finns 

tillfällen då ljusbågen vill fästa sig till en specifik sida av fogen. Det beror på att magnetfältet som går 
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runt ljusbågen hellre vill gå igenom ett metalliskt material än luft på grund av det lägre motståndet i 

metallen, så därför drar den sig till grundmaterialet. Dessutom om det blir en skillnad i värme på de 

olika sidorna i fogen så vill ljusbågen dra sig till den varmare sidan därför där har elektronerna lättare 

att emittera. [13] 

Elektrodens riktning kan också ha betydelse för vilken riktning som ljusbågen får. Vid högre strömmar 

så vill ljusbågen hellre följa elektrodens riktning än minsta möjliga avstånd till arbetsstycket. Detta 

kan vid fel elektrodvinkel medföra att ena sidan av fogen får otillräcklig uppvärmning och risken för 

bindfel ökar. [13] 

Ifall elektroden går parallellt nära ena fogväggen så kan ljusbågen i vissa fall krypa upp längs väggen 

och elektroden, se Figur 8. Detta resulterar i att den ljusbågen inte når till fogväggen och risken för 

bindfel ökar.[13]

 

Figur 8. Ljusbågen kryper upp längs fogväggen 

2.2.3 Ljusbågens geometri 
Ljusbågens geometri beror på ström, spänning, gasskydd och elektroddiameter. Om elektrodens 

diameter är stor relativt till strömmen så kommer ljusbågen få en rak cylindrisk form med ett 

långsamt flöde av den joniserade gasen. Med högre ström och mindre diameter så får ljusbågen en 

mer koniskt form där de resulterande magnetiska krafterna som är parallella mot strömmens riktning 

accelererar ner plasmat. Detta ger en bättre inträngning än den raka cylindriska ljusbågen. Detta 

kallas ”pinch effect” som är ett magnetiskt fenomen som snörper av ljusbågen och ger en jet effekt 

som suger in gas in i plasmat vilket ger ett högt flöde, se Figur 9. [14] 
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Längden och bredden på ljusbågen beror på största del på spänningen. Ju högre spänning ju längre 

och bredare ljusbåge fås. Men skyddsgasen har också en effekt på hur ljusbågen ser ut. Argon ger en 

bredare ljusbåge som möjliggör spraybåge. Koldioxiden ger än smalare ljusbåge eftersom när 

molekylerna dissocieras krävs det energi och då drar ljusbågen ihop sig. [15] 

2.2.4 Elektrodutstick 
Elektrodusticket definieras som längden mellan kontaktmunstycket och grundmaterialet. 

Utstickslängden har en stor inverkan på svetsprocessen kvalitet eftersom ju längre elektroden är 

desto varmare blir den av den Ohmska uppvärmningen. Det leder till att elektroden och ljusbågen får 

en mer instabil karaktär. En annan effekt är att avsmältningen av elektroden går fortare vilket 

innebär att strömmen kommer minska. [12] Detta kan leda till att om utstickslängden ökar så 

kommer antingen inträngningen och värmen minska alternativt att trådmatningen ökas för att 

korrigera upp strömmen. Detta kommer leda till ett väldigt stort smältbad med relativ låg 

sträckenergi vilket ger en stor risk att smältan flyter före ljusbågen som leder till bindfel. 

2.2.5 Slutsats utifrån ljusbågstekniken 

 Riktning på elektroden påverkar uppsmältningen då den styr riktningen på ljusbågen 

 Om ljusbågen hamnar för nära ena fogväggen kan det leda till att ljusbågen drar sig dit och 

missar att smälta upp fogväggen på andra sidan 

 För långt elektrodutstick kan leda till en antingen för kall process eller för stort smältbad 

I fallet med en halv v-fog har åtkomst, svetsläge, svetsparametrar och svetsarens erfarenhet stor 

betydelse för vilken riktning och längd elektroden kommer ha.  Eftersom det blir trångt för gaskåpan i 

fogen samt att svetspistolens svanhals kan hindra svetsaren att ha rätt pistolvinkel är risken för 

ogynnsam vinkel samt för lång elektrodustick stor. Detta bidrar till att ljusbågen inte smälter ned 

grundmaterialet. Dessutom är risken stor att elektroden hamnar för nära ena sidan och en felaktig 

uppsmältning sker. Vart risken för bindfel är störst beror på vilken vinkel svetsaren har och hur 

svetsaren kompenserar det långa utsticket.  

  

Figur 9. Den vänstra ljusbågen är den koniska ljusbågen som erhålles vid hög ström och liten 
diameter på elektroden. Den högra är den cylindriska konen. 
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3 Provningsteorin 
För att kvalitetsäkra en svets utför man förstörande och oförstörande provning på svetsförbandet. 

De oförstörande provningsmetoderna är uppdelade i två typer, volymetriska och ytliga 

provningsmetoder. De volymetriska provningsmetoderna är  

 ultraljudsprovning 

 radiografiskprovning 

 och de ytliga är  

 magnetpulverprovning 

 penetrantprovning 

 virvelströmsprovning 

 visuell provning. 

De förstörande metoderna innefattar makroskopisk och mikroskopisk provning, bockprov, dragprov, 

brytprov, slagseghetsprovning och hårdhetsprovning.  

För att detektera volymetriska bindfel är det i första hand ultraljudsprovningen som är mest lämpad 

men även den radiografiska provningen kan detektera bindfelen eftersom bindfelen befinner sig till 

största del inne i materialet. Makroskopisk och mikroskopisk provning kan också detektera bindfel 

och kommer i detta arbete att användas för att verifiera den oförstörande provningen indikationer.  

De oförstörande provningsmetoderna radiografering och ultraljud kommer att utvärderas i syfte att 

finna den metod mest lämpad att detektera bindfel. 

3.1.1 Radiografisk provning 
Radiografisk provning (RT) går ut på att provobjektet genomstrålas med röntgenstrålar som sedan 

fångas på en film. Om provobjektet innehåller defekter så kommer det synas på filmen eftersom mer 

eller mindre röntgenstrålning kommer ta sig igenom. Ju starkare röntgenstrålning desto mer kommer 

filmen svärtas. På så sätt kan olika typer av diskontinuiteter hittas och karakteriseras genom 

geometrin och svärtningen. Till exempel en pora i materialet kommer släppa igenom mer 

röntgenstrålning medan en volframinneslutning kommer släppa igenom mycket mindre 

röntgenstrålning. I det fallet så kommer porer synas som en mörk cirkel medan 

volframinneslutningen kommer vara en vit prick. [16] Radiografisk provning är en användbar metod i 

många fall men lämpligheten i detta projekt beror på två saker: 

 För att en defekt ska kunna hittas krävs det att den ger en tjockleksförtunning alternativt har 

en förhöjd densitet relativt grundmaterialet. Bindfel är plana och ofta väldigt tunna så de är 

ofta svåra att fånga på röntgenbild.  

 Åtkomsten som krävs hos radiografiska provningen är att röntgenrör och röntgenfilm ska 

komma åt på båda sidor om provobjektet. Detta gör att T-förband är svåra att utföra 

radiografisk provning på. 

 Tjocka gods leder till långa exponeringstider vilket oftast innebär att radiografering används 

vid tunnare godstjocklekar. 

Slutsatsen är att dessa två anledningar gör att radiografisk provning inte är lämplig att använda som 

oförstörande metod i detta arbete. 

 



 
  

Sida 11 av 53 
 

3.1.2 Ultraljudsprovning 
Ultraljudsprovning (UT) fungerar genom att ultraljudsvågor generade av piezoelektriska kristaller tar 

sig igenom materialet för att sedan studsa tillbaka till en mottagare. Det är samma princip som 

ekolodet och utvecklades i slutet av 1920-talet.  Ljudet har en hög frekvens på 0,5-10 MHz och för att 

ljudvågorna ska ta sig från den piezoelektriska kristallen in i materialet krävs ett annat medium än 

luft, vanligvist gel eller vatten, för att det ska gå. Väll inne i materialet fortplantar sig ljudvågorna tills 

de möter en reflekterande yta och då skickar en del av ultraljudsvågen tillbaks mot sökaren. Med 

tiden det tar för pulsen att ta sig fram och tillbaka så räknas avståndet ut. Om man vet hur tjockt 

materialet är så kan på så sätt se om det finns några defekter som reflekterar tillbaka ljudvågen innan 

den når fram till andra sidan. 

De piezoelektriska kristallerna sitter i vad som kallas sökare. Det finns olika typer av sökare där 

ibland: enkristallsökare där kristallen både sänder och tar emot, dubbelkristallsökare där en kristall 

sänder och en kristall agerar mottagare samt vinkelsökare där kristallen har en vinkel in mot 

materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns olika metoder att söka igenom ett objekt, till exempel med transmissionsmetoden där 

sökare och mottagare är på vardera sidan om provobjektet och ljudvågorna får gå från sändare till 

mottagare. Ljudvågens styrka som mäts av mottagaren indikerar om det finns några defekter i 

materialet. På grund av begränsad åtkomst och att defektens djup inte går att mäta så används 

transmissionsmetoden sällan, utan den mer lämpade reflektionsmetoden används. Principen för 

reflektionsmetoden visas i figur 8, den går ut på att reflektera ljudvågorna inne i provobjektet och 

mäta hur lång tid det tar för vågorna att komma tillbaka. På så sätt kan man förutom att hitta 

defekter också bestämma deras djup. [16] Ultraljudsprovning är en användbar metod i många fall 

men lämpligheten i detta projekt beror på två saker: 

 Ultraljudsprovning har lättast att hitta defekter som reflekterar ljud bra, till exempel sprickor 

och bindfel som med sin plana utbredning ger en bra reflekterande yta. [17] 

 För att få en bra träffbild så bör ljudvågorna träffa defekten rätvinkligt vilket innebär att man 

bör välja en metod efter vilka typer av defekter som förväntas att uppstå. 

S 
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Figur 10 Principen för enkristallsökare som använder reflektionsmetoden. S är sändpulsen, FE är 
felekot och BE är bottenekot. 
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Figur 11: Bilder från den geometriskastudien med 30 mm (A och B) och 40 mm (C och D) tjock plåt. 
Diametern på gaskåpan var 20 mm. 

Slutsatsen är att ultraljudsprovning är den metod som är mest lämplig för detta arbete så därför 

utförs den oförstörande provningen med hjälp av ultraljud.  

3.1.3 Makroskopisk undersökning 
Till skillnad från ultraljud och radiografisk provning är makroskopisk undersökning, i dagligt tal 

makroprovning, en förstörande provningsmetod där provobjektet kapas upp för att möjliggöra en 

undersökning av den värmepåverkade zonen, bindningen och svetsgodset. Undersökningen görs med 

det obeväpnade ögat eller ett lågupplöst mikroskop och provbiten kan vara etsad eller oetsad men 

vanligast är etsad för då syns den värmepåverkade zonen.  

4 Provsvetsning av halv V-fog och defektprovning 
För att kunna utreda förekomsten av bindfel så gjordes en geometrisk studie där olika halv-v fogar 

ritas upp med vinklarna 30°, 35°, 40° och 45° och åtkomsten testades med gaskåpor vars diameter är 

16, 17, 19 och 21 mm. Sedan tas ett riskområde ut med hänsyn till kontaktrörsavstånd och vinkel 

vilket ledde till beslutet att svetsa upp fyra prover med vinklarna 35° och 45° och tjocklekarna 30 mm 

och 40 mm där alla parametrar och utförande efterliknade det verkliga fallet med balkarna. Efter 

svetsningen provades de fyra proverna med en visuell provning, ultraljudsprovning, makroskopisk 

provning och mikroskopisk provning. 

I detta kapitel kommer geometristudien, utförandet av svetsningen och provningen gås igenom. 

4.1 Geometristudie 
En geometristudie gjordes för att ta reda på vilka vinklar och tjocklekar som har en större risk för 

bindfel och ofullständiginträngning. Svetsfogar i skala 1:1 ritades upp och olika ”gaskåpor” med 

diametrar 16 till 22 mm försökte passas in med 30 och 40 mm tjocka plåtar för att simulera hur en 

svetsare skulle positionera svetspistolen. Studien visade att vid 30° var risken för defekter störst och 

att 45° fog skulle kunna svetsas utan problem. Det grundar sig på elektrodutsticklängden vilket var 28 

mm för 30° och 20 mm för 45° samt hur stor marginal pistolvinkeln har innan ena fogväggen missas. 
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4.2 Svetsningen  

4.2.1 Utförande 
Svetsningen utfördes i en verkstad under kontrollerade förhållanden med en svetsare som inte fått 

någon information om vad svetsningen gick ut på. Svetsaren fick i uppgift att göra sitt bästa för att 

klara av svetsningen. Innan provsvetsningens sattes igång fick svetsaren svetsa upp ett prov enligt SS-

EN 287 som gav giltighet för provsvetsningens parametrar och det provet blev godkänt. 

4.2.2 Svetsningen 
Svetsningen övervakades av examensarbetare Claes Morin och svetsspecialist Hosse Larizadeh, 

anställd på DEKRA Industrial AB. 

Fyra olika prover blev svetsade och deras geometrier är sammanställda i tabell 2. Materialet är 

S355J2 och materialcertifikaten kan hittas i Bilaga B Certifikat. 

Tabell 2 Geometri för livet och respektive provnummer, hänvisar till Figur 12 

Provnummer Tjocklek (t, mm) Längd (l, mm) Bredd (b, mm) Fog vinkel (α) 
 

t30a35 30 350 300 35° 

t30a45 30 350 300 45° 

t40a35 40 350 300 35° 

t40a45 40 350 300 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provbitarna vattenskars, för 40 mm plåtarna, eller sågades, för 30 mm plåtarna, till rätt foggeometri. 

Provbitarnas dimensioner mättas noggrant med skjutmått och gradskiva och sedan fick svetsaren 

häfta upp dem i rätt position med en uppställning som syns i Figur 13, vinkeljärnet bakom svetsen är 

ditsatt för att försöka hålla emot krympningen och böjningen av plåten samt att hindra att svetsaren 

kunde se sitt resultat på roten. 

40 mm 

350 mm 

300 mm 

Fläns 

t 

l 

b 

Liv 

α 

Figur 12. Provbitarnas geometri, livet till vänster och flänsen till höger. 
Hänvisar till Tabell 2 
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Figur 13 Uppställningen av provet. Vinkeljärnet häftades fast med 3 häftor på vardera plåt. Det som syns närmast är 
stopplåten, det finns en likadan start plåt på andra sidan. 

Svetsmaskinens modell var ESAB Origo™ Mig C420w PRO, kalibrerad, och slangpaketet ett vattenkylt 

PSF™ 410W och svetspistolen PSF där gaskåpans diameter var 20 mm. 

Därefter svetsades proverna med parametrarna som plockats från det tidigare fallet. Tillsatsmaterial 

var Elgacore DWA 55E som är en fluxfylld rörelektrod och är väldigt likt tillsatsmaterialet som hade 

använts i fallet. DWA 55E rekommenderas från tillverkaren att svetsas med en elektrodutstickslängd 

på 15-25 mm. WPS:en som svetsaren följde finns i Bilaga C WPS. Under hela tiden så övervakades 

svetsningen och ström, spänning, svetshastighet, trådmatningshastighet, utstick, pistolvinkel, 

strängbredd, gasflöde och mellansträngstemperatur fördes till protokoll. 

 Ström och spänning mättes med en shunt 

 Strängbredden mättes med skjutmått 

 Gasflöde med en gasflödesmätare 

 Utstick med mm-linjal 

 Pistolvinkel med gradskiva 

 Mellansträngstemperatur med termometer 

 Svetshastigheten med tidtagarur 

Efter svetsningen fick svetsaren delge sina tankar och åsikter om svetsningen och sedan gick 

provbitarna på provning. 

4.3 Provning  
Syftet med provningen är att utvärdera svetsningens resultat och utvärdera uppkomsten av bindfel 

eller ofullständig inträngning. Provningsmetoderna som kommer användas är ultraljud (UT) och 

makroprovning. Ultraljudsprovningen användes för att hitta och samt mäta antal och total längd fel 

som eventuellt uppkommit. Makroprovningen för att identifiera indikationerna som 

ultraljudsprovningen hittat. 
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4.3.1 Utförande av ultraljud 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraljudsprovningen provningen utfördes enligt ISO 17640 nivå B med en vinkelsökare och en 

normalsökare enligt Figur 14. Vinkel på vinkelsökare var 45°, 60° och 70° beroende på vilken vinkel 

fogen hade. För fogarna med 45° vinkel så användes 45° och 60° graders sökare. För fogarna med 35° 

vinkel användes 45° och 60° graders sökare. Halvvärdesmetoden användes för att längdbestämda 

indikationerna.  

Ultraljudsinstrumentet var av märke och modell GE USM 35 och sökarna av märke och modell GE 

MWB 45-4 EN, MWK 60-4, MWB 70-4 EN och MSEB4 EN. Dämpningen kalibrerades mot ett 

kalibreringsblock till 5 dB, och en referensnivå kalibrerades med 3 mm breda borrade hål enligt 

teknik 1 i SS-EN ISO 11666, kapitel 4. Referensnivån visar när ett eko är tillräckligt stort för att klassas 

som en diskontinuitet. Provningen utfördes enligt acceptansklass 2. 

Mätosäkerheten för ultraljudsprovning är uträknad till 3.7 mm. Bidragande orsaker är mätfel hos 

linjal 1 mm, mätfel hos markeringar 3 mm och syftningsfel på 2 mm. 

Resultaten från ultraljudsprovningen presenterar indikationer i tvärsnitt av svetsförbandet och 

indikationens utbredning längs svetsförbandet.   

4.4 Makroskopisk provning 
Efter ultraljudsprovningen kapades proverna i en kallkap och sedan slipades sedan upp till godtagbar 

ytfinhet. Därefter etsades proven med Nital 2 % i cirka 10 sekunder för att framhäva strängläggning. 

Proven undersöktes sedan visuellt med ett obeväpnat öga och ett handmikroskop av typ Dino-Lite 

Pro med 55 gångers förstoring. Defekterna karakteriserades efter form och placering. Ifall defekten 

låg i en gräns mellan två strängar eller grundmaterial är det ett bindfel. En defekt mitt i en sträng 

räknas som osmält slagg. 

Område där fel är förväntade 

Figur 14 Skiss över UT provningen 
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5 Resultat 

5.1 Svetsdata 
Antalet strängar per svetsning låg mellan tjugo till trettio stycken vilket gör att en direkt jämförelse är 

svårt. Därför analyseras svetsdata från strängarna som ligger mot den övre fogväggen. I Figur 15 är 

strömmen plottad mot de strängar som ligger an mot den övre plåten.  Just strömmen kollas 

eftersom det är den parametern som är beroende av foggeometrin på grund av elektrodutsticket. 

Spänning och svetshastighet är beroende på inställningar och svetsaren. Det syns tydligt att för 

fogarna med 35° graders fogberedning att strömmen ligger lägre än för 45°. 

 

Figur 15: Den uppmätta strömmen för strängarna som låg mot den övre fogväggen. Inritat är också den inställda strömmen 
för rotsträngarna. 

Elektrodutstickslängden vid svetsning av rotsträngarna för de olika proverna visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Utstickslängden för rotsträngarna för de fyra svetsproverna. 

Prov Utstickslängd 

t40a45 40 mm 

t40a35 33 mm 

t30a45 26 mm 

t30a35 33 mm 

 

I Bilaga D Svetsprotokoll finns protokollen från svetsningen där ström, spänning, svetshastighet, 

utstick, strängbredd och mellansträngstemperatur antecknats.  

I Bilaga D Svetsprotokoll finns skisser på hur strängarna lades.  

5.2 Åsikter från svetsaren 
Svetsarens generella åsikt var att det inte var så svårt att svetsa med halv V-fog, men att han hellre 

skulle använt sig av MMA-svetsning. Han hade inga problem med att se ljusbågen eller smältan. 

Däremot så var parametrarna från WPS:en ej tillämpbara. För rotsträngen så var svetshastigheten för 

hög så han var tvungen att sänka den. För toppsträngarna så hade svetsaren problem med att 

svetsningen blev för varm och smältan rann ner vilket han kompenserade med att sänka strömmen. 

Svetsaren tyckte vid prov t30a35 att han hade svårt att få in den i roten. 
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5.3 Åsikter från övervakarna 
Svetsaren var märkbart irriterad över parametrarna från WPS:en men hade inga problem med 

foggeometrin. En notering som gjordes var att svetsaren provsvetsade först på en plåt med ett 

elektrodutstick på ca 20 mm och fick en ström på 280 ampere. När han senare svetsade rotsträngen 

och fick ett elektrodutstick på 33 mm och 40 mm så sjönk strömmen till 217 ampere respektive 245 

ampere för prov t30a35 och t40a35. Vid svetsningen märktes inte denna strömminskning av varken 

svetsaren eller övervakarna.  

5.4 Visuellkontroll 
Tabell 4. Resultat från den visuella kontrollen. Rotfel innebär ofullständig inträngning. 

Prov   Diskontinuitet Längd 

t30a35 Rotfel I stort sätt hela roten 

t30a45 Inga diskontinuiteter  

t40a35 Rotfel och smältdike på 
rotsidan 

Rotfel 100+65 mm i början och 
start. Smältdiket 135 mm i 
mitten. 

t40a45 Inga diskontinuiteter  

Bilder på svetsförbanden finns i Bilaga E Ultraljudsresultat. 

5.5 Ultraljudsprovning 
Här presenteras resultaten från ultraljudsprovningen med acceptanskrav enligt ISO 11666:2011 nivå 

2. I översiktsbilderna har svetsningen påbörjats från vänstra sidan och avslutas i höger. I Bilaga E 

Ultraljudsresultat finns ljudvägsskisser för ultraljudsprovningen. 

5.5.1 Prov t40a45 
Ultraljudsprovningen gav inga indikationer med 45°, 60° och 0° sökarna på defekter i svetsen.  

5.5.2 Prov t30a45 
Ultraljudsprovningen gav en indikation på diskontinuitet med 60° sökaren lokaliserad vid roten och 8 

mm lång. Ingen indikation med 45° sökaren. Indikationens placering visas i Figur 16. Avstånd X är 315 

mm.  
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Figur 16 Indikationens placering längs svetsförbandet och i fogens 
tvärsnitt. 
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5.5.3 Prov t40a35 
Ultraljudsprovningen gav två indikationer på diskontinuiteter. Indikation 1 detekterades av 60° och 

70° sökare och indikation 2, djup 37 mm, upptäcktes av den raka sökaren. Indikationernas placering 

visas i Figur 18. Avstånd X är 110 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4 Prov t30a35 
Ultraljudsprovningen gav 5 indikationer på diskontinuiteter. De sammanställa i Tabell 5. Den raka 

sökaren indikerade på indikationer 1,3,4 och 5. Indikationernas placering visas i Figur 18. 

Tabell 5. Sammanställning av indikationerna för prov t30a35. 

Indikation  Sökare Längd Djup Avstånd X 

1 60°/70° 15 mm 29 mm 95 mm 

2 60° 12 mm  129 mm 

3 60° 11 mm  250 mm 

4 70° 15 mm 20 mm 215 mm 

5 70° 25 mm 27 mm 250 mm 
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Figur 17. Indikationens placering längs svetsförbandet och i fogens 
tvärsnitt. 

Figur 18. Indikationens placering längs svetsförbandet och i 
fogens tvärsnitt. 
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5.6 Makroskopisk provning 
Totalt gjordes det 9 snitt där en yta undersöktes och snitten sammanfattas i Tabell 6 och 

snittensplacering och defekternas placering i Figur 19. Bild på defekterna finns i figur 19, 20, 21, 22, 

23 och 24. En viss defekt kommer att refereras som provbit-snitt-defekt, till exempel t30a35-3-1.  

Alla proven undersöktes med handhållet mikroskop förutom prov 9 som endast kapades upp för att 

visuellt se om defekt t40a45-1-2 var genomgående, vilket den var. Defekterna karakteriserades efter 

form och placering. 

Tabell 6. Sammanfattning av resultaten från makroskopiska provningen. 

Snitt Avstånd från start UT indikation som 
siktades 

Funnet 

t40a45-1 170 mm ingen 4 defekter 

t40a45-2 270 mm ingen 1 defekt 

t40a35-1 100 mm 1 och 2 2 defekter 

t30a45-1 35 mm 1 2 defekter 

t30a45-2 37 mm 1 2 defekter 

t30a35-1 99 mm 3 och 5 Inget 

t30a35-2 128 mm 3 2 defekter 

t30a35-3 193 mm 2 1 defekt 

t30a35-4 228 mm 1 inget 
 

Tabell 7. Alla defekter som hittats och hur de har klassificerats. 

Defekt Typ av defekt 

t40a45-1-1 Bindfel 

t40a45-1-2 Bindfel 

t40a45-1-3 Slagg 

t40a45-1-4 Slagg 

t40a35-1-1 Bindfel 

t40a35-1-2 Bindfel 

t30a45-1-1 Slagg 

t30a45-1-2 Slagg 

t30a45-2-1 Slagg 

t30a45-2-2 Slagg 

t30a35-2-1 Bindfel 

t30a35-2-2 Bindfel 

t30a35-3-1 Bindfel 
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1 t40a35 Snitt: 

1 2 

1 
t40a45 2 Snitt: 
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2 
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4 
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1 2 Snitt: 

1-1 

2-1 

1-2/2-1 

1 2 3 4 
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Snitt: 
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Figur 19. Defekternas placering i tvärsnittet och snittens placering längs svetsförbandet där makroskopiska 
undersökningen skett 
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Figur 20 Bild A, B, C, D är defekt 1, 2, 3, 4 i snitt 1 för prov 

t40a45. 

 

A B 

A B 

C D 

Figur 21 Bild A, B, är defekt 1, 2 i snitt 1 för prov t40a35. 
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A B 

A B 

A B 

Figur 23 Bild A, B, är defekt 1, 2 i snitt 1 för prov t30a45 

Figur 24. Bild A, B är defekt 1, 2 i snitt 2 för prov t30a45 

Figur 22 Bild A, B är defekt  1, 2 i snitt 2 för prov t30a35 

Figur 22 Bild A, B, är defekt 1, 2 i snitt 1 för prov t30a45 

Figur 23 Bild A, B är defekt 1, 2 i snitt 2 för prov t30a45 

Figur 24 Bild A, B är defekt  1, 2 i snitt 2 för prov t30a35 
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6 Diskussion 
I kapitel Diskussion kommer det diskuteras om hur svetsning gick, hur parametrarna påverkades och 

hur kvalitén på svetsfogarna blev. 

6.1 Diskussion angående svetsförfarandet 
I Tabell 3 så kan man direkt se att elektrodutstickslängden överstiger rekommenderade 

utstickslängden som var 15-25 mm. För prov t40a35 blev elektrodutstickslängden för rotsträngen 40 

mm och för prov t30a35 samt prov t40a45, 33 mm vilket båda är långt utanför rekommenderad 

längd. Svetsaren märkte inte heller utifrån svetsningen att han hade problem med inträngningen 

vilket han hade i både t40a35 och t30a35 där rotfel förekom, Tabell 4.  

När strömmen sjönk på grund av det långa utsticket, se Figur 15, blev svetsprocessen betydligt 

kallare, cirka 30 % till 40 %, på grund av strömmens påverkan på sträckenergin enligt Ekvation 1. Det 

märktes inte på svetsprocessen och slutsatsen att strömmen skulle sjunka med långt utstick och att 

svetsaren skulle missa att kompensera det blev bekräftad då strömmen i rotsträngarna sjönk från de 

inställda 280 ampere till 217 ampere respektive 245 ampere för prov t30a35 och t40a35 vilket kan 

ses i Figur 15. [12] Detta skedde utan att svetsaren märkte det blev och då leder den kallare 

processen till att risken för bindfel ökar. [18] 

6.2 Diskussion angående provningsresultaten 
Ultraljudsresultaten visar indikationer på diskontinuiteter, se Figur 17 och Figur 18, för proven t30a35 

och t40a35 i det område där ultraljudsprovningen hade funnit diskontinuiteter, i roten och de 

närliggande strängarna. 

 I prov t40a45 indikerades inga indikationer med ultraljudsprovningen men bindfel och 

slaggrester hittades med makroprovningen. 

 I prov t30a45 indikerades en liten indikation vid roten med ultraljudsprovningen i början av 

svetsningen som visade sig vara slagg vid makroprovningen. 

 I prov t40a35 indikerades två indikationer vid roten som sträckte sig över merparten av 

svetsförbandet, visade sig vara bindfel vid makroprovningen.  

 I prov t30a35 indikerades fem små indikationer spridda över hela förbandet, några av 

indikationerna visade sig vara bindfel vid makroprovningen.  

 

 

A 

Figur 25 Bild A är defekt 1 i snitt 3 för prov t30a35 
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Att prov t40a45 hade defekter trots att fogen var tänkt att den skulle vara lättsvetsad beror på att 

elektrodutsticket blev 33 mm vid rotsträngarna trots en bred fog. Eftersom tillsatsmaterialets 

rekommenderade utstickslängd är 15-25 mm långt så kan utsticket på 33 mm leda till en instabil 

process som ger bindfel och andra defekter. Att bindfelen inte hittades med ultraljudsprovning kan 

förklaras med att defekterna var orienterade så att 45° sökaren inte kom åt att reflektera sina 

ljudvågor mot defekterna vilket visas i Figur 26. Toppsträngarna stack ut så att sökaren inte kunde 

föras över hela provet. För 60° sökaren så låg defekten vinklad så att den minsta sidan blev reflektor 

vilket inte verkade räcka till. För 0° sökaren så var den lägre defekten vinklad så att den reflekterande 

ljudvågen missar mottagaren hos sökaren. Detta syns i Figur 26 som är skiss över snittet för t40a45 

med ljudvägar inritade. Det som borde gjorts är att slipat ner topsträngarna så att sökarna skulle 

kunna gå över hela svetsförbandet. 

 

Figur 26 Skiss över tvärsnittet för prov t40a45 där defekt 1 och 2 är utritade samt ljudvägar för sökarna. Röda cirkeln visar 
var 45° sökaren inte kommer åt på grund av toppsträngarna. 

Indikationen som hittades i prov t30a45 visade sig vara slagg vilket kan bero på ett rent handhavande 

fel från svetsarens, det var det första provet han svetsade. Antingen svetsade han för fort, hade han 

fel pistolvinkel eller hann inte processen bli tillräcklig varm. Alternativt att slipningen mellan 

svetsningen inte utfördes korrekt. Att indikationen bara är 8 mm lång och ligger i början styrker den 

slutsatsen.  

De två indikationerna som hittades i prov t40a35 blev bekräftade som bindfel med makroprovningen 

styrker tydligt tesen att en trång foggeometri ger en dålig förutsättning för svetsaren att lyckas svetsa 

ett bra svetsförband. Trots att svetsaren svetsade med en väldig långsam svetshastighet så blev det 

rotfel.  



 
  

Sida 25 av 53 
 

 

I prov t30a35 så var tre av indikationerna lokaliserade 20-29 mm från toppen och två lokaliserade 

strax under toppsträngarna. För att få till bra toppsträngar så var svetsaren tvungen att sänka 

strömmen så de indikationerna kan vara bindfel eller slagg på grund av att svetsaren svetsat för kallt. 

Den makroskopiska provningen lyckades inte hitta de indikationerna, kan vara för att snitten lades på 

fel ställe på grund av mätfel. De tre indikationerna vid roten är bindfel och kommit på grund av ett 

för långt elektrodutstick eller en felaktig pistolvinkel. 

6.3 Defekternas betydelse 
Bindfelen och slaggen kan verka små relativt den tjocka plåten men bindfelen var i storleksordningen 

1 mm. 1 mm av 30 mm plåt är 3.3 % vilket kan vara väldigt betydande om du har en utnyttjandegrad 

på omkring 90 % -95 % av förbandet. Utnyttjandegrad är last genom dimensionerad hållfasthet. 

Förutom att förbandet kan ta en lägre last så figurerar bindfelen som initieringspunkter för 

utmattningssprickor eftersom defekterna har skarpa hörn och kanter, till exempel Figur 21 bild B. Ett 

bindfel kan sänka livslängden hos ett utmattningsbelastat förband upp till 10 % enligt [19]. I Figur 22 

bild A så ser man att det redan har blivit en spricka som går från slaggen trots att förbandet inte 

utsatts för last. 

7 Slutsats 
Slutsatsen från litteraturstudien och provsvetsningen är att en snäv halv V-fog ökar risken för bindfel 

och rotfel. Om man ska använda gasmetalbågsvetsning så bör gaskåpan diameter relativt fogvinkel 

beaktas och om elektrodutsticket blir för långt eller åtkomsten för dålig så bör en annan svetsmetod 

användas eller fogen breddas. Dessutom så behöver svetsparametrarna justeras vid olika fogvinklar. 

En annan slutsats är att en procedur som blivit kvalificerad enligt standard för en viss typ av fog inte 

betyder att samma procedur i en annan typ av fog klarar av att ge godkända svetsförband. Därför 

skall man utföra procedurkvalificering på ett prov med halv V-fog för att vara på den säkra sidan. 

Dessutom verkar en geometristudie av åtkomligheten kunna förutsäga kvalitén på svetsförbandet 

vilket borde göras av den svetsansvarige vid framtagande av WPS:er för tjockare svetsförband och 

mer avancerade fogar.  

Angående fallet med fackverkskonstruktionen så är det tydligt att de som svetsat inte har följt sina 

WPS:er eftersom parametrarna gav så dåligt resultat i topsträngarna. Och att de som svetsat i det 

tidigare fallet inte har kompenserat strömmen för det långa elektrodusticket och då svetsat roten 

med en för låg ström. [12] 

8 Rekommendationer 
Anledningen till att snäva halv V-fogar används är att den fog typen ger minst svetsvolym att 

svetsats, vilket ger lägre tillverkningskostnader då både arbetstimmar och tillsatsmaterialkostnader 

minskar. Men om kvalitén på svetsförbanden inte kan garanteras borde ett antal åtgärder eller 

förändringar vidtas. Till exempel behålla halv V-fog men att svetsa med MMA-svetsning istället. 

MMA-elektroden har en mindre diameter än MAG-pistolensgaskåpa vilket gör att den kan komma 

ner i fogen och arbeta, till exempel har en 3,2 mm MMA-elektrod en diameter på cirka 8 mm 

medräknat skyddshöljet. Däremot får man högre tillverkningskostnader eftersom MMA-svetsning är 

en långsammare process än MAG-svetsning. Bågtidsfaktorn, andel av tiden svetsaren kan använda 

för att svetsa, är 30 % för MMA-svetsning och 40 % för MAG-svetsning med rörelektrod, alltså är 

MMA-svetsning en dyrare process att svetsa med. [12]  
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Om det inte finns möjlighet att byta svetsmetod kan fogutformningen ändras. I fallet T-förband så 

kan istället för halv V-fog en J- eller K-fog användas. Däremot så behöver K- och J-fogen mer 

avancerade fogberedningstekniker vilket leder till en ökad kostnad samt att K-fogen kräver åtkomst 

från både över och undersidan. Däremot så behövs inte lika mycket tillsatsmaterial för att fylla dem. 

[20] T-förbandet bör också konstrueras för att möjliggöra åtkomst från alla håll vid en eventuell 

ultraljudsprovning. I det tidigare fallet så var det till exempel endast den vinklade fogväggen som 

kunde utvärderas på grund av åtkomsten. 

 

 

Figur 27 Beskrivning av J- och K-fog från standarden SS-EN ISO 9692 
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Bilaga A Parametrar från fallet 
 Fallet 

Tjocklek (mm) 30, 35, 40 mot 50 

Fogtyp Halv V-fog 

Fogvinkel (grader) 33 +/-3 

Näsa (mm) 0 

Spalt (mm) 4-6 

Svetsmetod (beteck.) 136 

Polaritet =+ 

Spänning (V)  28-32/32-33 

Ström (A)  250-300/280-320 

Bågtyp Spraybåge 

Hastighet (cm/min)  30-40/25-35 

Heat input från WPS (kJ/mm) 1.0–2.0/1.2–1.7  

Uträknad Heat Input utan K 
(kj/mm) 

1–1.9/1.5–2.5 

Uträknad Heat Input (kj/mm) 0.8-1,5/1.2-2 

Tillsatsmaterial ESAB OK Tubrod 15.17 (flux) 

Tillsatsmaterialets diameter 
(mm) 

1.2 

Gasskydd M21 

Gasflöde (l/min) 16 

Grundmaterial S355N-Z35, S355J2 

Arbetstemperatur (°C) +20 

Rotstöd (ja/nej) Ja enligt WPS, inget på plats 

Samma ställning av svetsparametrarna från Fallet. Kommer från tillverkarens WPS. 

 

Bilaga B Certifikat 
Material- och tillsatsmaterialcertifikat. 
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Bilaga C WPS 
WPS för provsvetsningen. 

 

  

Fogberedning och rengöring/

Joint preparation and cleaning

Förbandstyp/Joint type

Svetstyp/Weld type

Pendling tillåten/Weaving allowed

M ax. strängbredd/M ax. width of run

Förhöjd arbetstemperatur/Preheat temp.

M ellansträngstemperatur/Interpass temperature

Häftsvetsning/Tack welding

Längd häftor/Length tack welds

M unstycksdiameter/Nozzle diameter

Avstånd till kontaktrör/Distance contact tube

Tillsatsmaterial/Filler material

Svetsparametrar/Welding parameters

28 32

32 33

Värmebehandling/Post weld heat treatment

Tillverkare /M anufac turer Grans kare /Exam iner

Namn, da tum, s ign/Nam e, date , s ign Namn, da tum, s ign/Nam e, date , s ign

Från/from  [oC] NA Till/to  [oC] NA

Uppvärmningshastighet/Heating rate [oC/h] NA Svalningshastighet/Cooling rate [oC/h] NA

Hålltemperatur/Holding temperature [oC] NA Hålltid/Holding time [h] NA

350 1,2 2,02-n A 1,2 280 320 DC+ 250

Ström-

typ/

Type  o f 

current

Framförings-

hastighet/

Travel speed

min - max

η= 0,8

Sträckenergi/

Heat input

1 A 1,2 250 300

Sträng 

nr/

Run 

no

Index 

tillsatsmaterial/

Filler material 

index

Tråd-

diameter/

Wire 

diameter

Spänning/

Voltage

min - max

V

Ström/

Current

min - max

A

Trådmatninings-

hastighet/

Wire feed speed

min - max

1,5DC+ 300 400 0,8

B

Index Svetsmetod/Welding process Fabrikat/M ake Beteckning/Designation

A 136 ESAB OK Tubrod 15.17 ISO 17632-A: T 46 3 1Ni P C 2 H5

Annan upplysning

Other information

Slipning/Grinding

BW

ss-nb

-

-

Rotgas, flöde/Backing gas, flow rate -

Bågtyp/Arc type Spray

18mm

-

Min 20oC

Max 250oC

Enl Sträng 1

50 mm

Skyddsgas, flöde/Shielding gas, flow rate M21 16 l/min

Grundmaterial grupp

Parent mat. group ISO/TR 15608:2005 Gr 1
Svetsläge

Welding PC

Tjocklek

Thickness 30 mm
Diameter

Diameter -

WPQR Nr

WPQR No -
Datum

Date 2014-11-14

Grundmaterial

Parent material S355N-Z35, S355J2
Svetsmetod

Welding 136

SVETSDATABLAD
WELDING PROCEDURE SPECIFICATION

WPS Nr

WPS No
t30a30

Enligt standard

Acc. to  standard -
Utgåva

Revision 0

30°4-6 

1
n

40 

30 
[mm] 

2
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Bilaga D Svetsprotokoll 
Svetsprotokoll och skiss på strängläggningen. 
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Bilaga E Ultraljudsresultat 
t40a35 

Indikation Sökare Ljudväg 

1 60°/70° 69 / 105 mm 

2 0° 44 mm 

  

1 

2 

1 

2 
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t30a35 

Indikation Sökare Ljudväg 

1 60°/70° 58/86 mm 

2 60° 112 mm 

3 60° 110 mm 

4 70° 106 mm 

5 70° 75 mm 

 

  

1 

5

 

4

 

2

 

3

 

1 2 

3 

4 

5 
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