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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Instutitionen för Konstruktions- och 
Produktionsteknik vid Linköpings Universitet. Arbetet är det avslutande momentet på 
min civilingenjörsutbildning i Industriell Ekonomi. Arbetet har utförts på initiativ av 
Volvo Wheel Loaders vid deras fabrik i Arvika.  
 
Många personer har hjälp och stöttat mig under det här arbetet. Jag vill rikta ett 
speciellt tack till Magnus Byggnevi, Hans Broström och Krister Ericson vid Volvo 
Wheel Loaders samt till Tore Dahlberg vid Linköpings Universitet. 
 
Arbetet har varit mycket lärorikt och givit mig erfarenheter som kommer att vara 
värdefulla i framtiden.  
 
 
Arvika December 2005 
 
Stefan Bergdahl 
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Summary 
Breakdowns of welded structures are usually a consequence of fatigue loading. 
Fatigue fractures are commonly initiated in the region close to the weld toe but can 
also initiate from the weld root and from discontinuities inside the weld. The purpose 
of this investigation was to examine the weld quality of welded joints produced at 
Volvo Wheel Loaders factory in Arvika. The goal of the investigation is to give a 
clearer insight regarding factors influencing the fatigue strength of the welded joints 
and thereby give a better foundation for fatigue strength calculations.  
 
The investigation is including examination of the weld geometry, weld discontinuities 
and the effects of shot peening. Mainly three different methods for collecting test data 
have been used: Plastic replicas cast on the weld profile, weld specimens from a rear 
frame belonging to a wheel loader of model L110E/120E and Almen testing of the 
shot peening. 
 
The results showed that it is not possible to control even transition between the weld 
material and the base material without after treatment. The most frequent reason why 
the welded joints did not fulfill the demands in the Volvo Corporate Standard was leg 
deviation outside the acceptable limit. The most frequent weld defect was lack of 
fusion inside the weld. The occurrence of this defect was overrepresented in butt 
welds. The results also showed that the fatigue enhancing effects of shot peening are 
with today’s process just being used to a minor degree. 
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Sammanfattning 
Haverier av svetskonstruktioner domineras av utmattningsbrott. Utmattningsbrott 
initieras oftast i övergången mellan grundmaterial och svetsgods, men också i 
svetsens rot och utifrån defekter i svetsgodset. Målet med undersökningen är att få 
svetskvalitén vid Volvo Wheel Loaders i Arvika kartlagd. Genom bättre insyn i 
situationen vad gäller statusen hos faktorer med stor påverkan på 
utmattningshållfastheten fås bättre underlag till hållfasthetsberäkningar. Detta 
möjliggör mer exakta livslängdsberäkningar av svetsförbanden och skapar 
förutsättningar för en mer exakt dimensionering.  
 
Undersökningen har begränsats till att studera svetsens geometri, effekterna av 
blästring med stålkulor samt förekomsten av diskontinuiteter i svetsarna på en bakram 
till Volvos hjullastare L110E/120E. Huvudsakligen har tre metoder använts för att 
studera dessa faktorer. Avgjutningar har använts för att undersöka svetsens yttre 
geometri. Svetsprover har tagits för att möjliggöra studier av diskontinuiteter i svetsen 
och studera svetsens inre geometri. Almenprover har utförts för att studera effekterna 
av blästring med stålkulor på bakramen. 
 
Resultaten visade att god svetsgeometri idag inte kan kontrolleras utan 
efterbehandling. Den vanligaste orsaken till att svetsarna inte uppfyllde kraven i 
Volvo Corporate Standard var för stor katetavvikelse. Den vanligaste svetsdefekten 
var inre bindfel vars förekomst var överrepresenterad i stumfogar. De 
utmattningshöjande effekterna som kan åstadkommas med blästring med stålkulor 
utnyttjas med dagens process endast i mindre omfattning. 
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1 Inledning 
Volvo CE är idag en av världens ledande tillverkare av anläggningsmaskiner, med ett 
sortiment som omfattar hjullastare, grävmaskiner, ramstyrda dumprar, väghyvlar och 
kompaktmaskiner. Volvo Wheel Loaders, tillverkare av hjullastare och en del i Volvo 
CE har som vision att uppfattas som världens ledande leverantör av hjullastare. För att 
Volvo Wheel Loaders skall uppnå denna vision behöver de ligga i framkant av 
utvecklingen inom samtliga verksamhetsområden, däribland konstruktion och 
produktionsteknik, två ämnesområden som kommer att beröras i denna undersökning. 
Svetsförband konstruerade vid Volvo Wheel Loaders i Eskilstuna och tillverkade vid 
Volvo Wheel Loaders fabrik i Arvika kommer att studeras med avseende på faktorer 
som påverkar utmattningshållfastheten.  
 
Kvalité är ett viktigt konkurrensmedel för Volvo CE och begreppet tillhör företagets 
kärnvärden. Att producera högkvalitativa svetsar är kostsamt, vilket innebär att 
konstruktionen av svetsförband blir en balansgång mellan höga produktionskostnader 
och havererade maskiner. Att hålla nere produktionskostnaderna är en nödvändighet 
för att vara konkurrenskraftig på världsmarknaden. Samtidigt måste haverier undvikas 
då de kan sluta med mycket kostsamma kampanjer samt skada varumärket.  
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2 Bakgrund 
Haverier av svetskonstruktioner domineras av utmattningsbrott. Utmattningsbrott 
initieras oftast i övergången mellan grundmaterial och svetsgods, men också i 
svetsens rot och utifrån defekter i svetsgodset. Detta beror på att anvisningar och 
diskontinuiteter av olika slag uppstår under svetsprocessen varifrån 
utmattningssprickor sedan kan propagera. Grundmaterialets och tillsatsmaterialets 
hållfasthetsdata är av mindre betydelse för utmattningshållfastheten i ett svetsförband. 
Inte heller den absoluta spänningsnivån spelar en större roll för 
utmattningshållfastheten. Istället är det spänningsvidden, svetsförbandets geometri 
och diskontinuiteter i svetsen som till stor del bestämmer svetsförbandets livslängd.  
 
Att beräkna utmattningshållfasthet för svetsförband är komplicerat. Anledningen till 
detta är att det inte finns två svetsar som ser likadana ut, samt att 
utmattningshållfastheten påverkas av en stor mängd variabler med en komplex 
inverkan på varandra. De teorier och metoder som används inom området bygger i 
allmänhet på praktiska erfarenheter och på fullskaleprov av konstruktionselement [2]. 
Numera är också datorprogram baserade på finita elementmetoden vanliga 
beräkningsverktyg.  
 
Målet med undersökningen är att få svetskvalitén vid Volvo Wheel Loaders i Arvika 
kartlagd. Genom bättre insyn i situationen vad gäller statusen hos faktorer med stor 
påverkan på utmattningshållfastheten fås bättre underlag till hållfasthetsberäkningar. 
Detta möjliggör mer exakta livslängdsberäkningar av svetsförbanden och skapar 
förutsättningar för en mer exakt dimensionering. Sammantaget leder detta till bättre 
kvalitet och en lägre kostnad. 
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3 Syfte 
I direktiven från Volvo CE gavs att ett antal svetsförband skall undersökas med 
avseende på kvalitetsfaktorer som påverkar utmattning. Undersökningen skulle 
innehålla följande: Svetsens geometri (påverkar spänningsflödet vid belastning), 
svetsdefekter (påverkar spänningsflödet vid belastning) och efterbehandlingsprocesser 
(påverkar spänningsflödet vid belastning samt egenspänningstillståndet). 
 

 
 

4 Frågeställningar 
Det första som undersöktes var vilka faktorer det är som bestämmer 
utmattningshållfastheten i ett svetsförband. Därefter fastställdes det vilka egenskaper 
det är hos svetsförbandet som påverkar dessa faktorer. För att kunna undersöka 
statusen på svetsförbanden behövdes metoder för att mäta och/eller på annat sätt 
undersöka de olika egenskaperna. Vad finns det för metoder att tillämpa och vilka av 
dem är lämpliga och möjliga att använda? Därefter gjordes en omfattande fältstudie 
för att samla in data. Slutligen behövdes analysverktyg och bedömningsunderlag för 
att sammanställa och dra slutsatser utifrån de resultat som framkommit. 

 
 
1. Vilka faktorer påverkar utmattningshållfastheten i svetsförband? 

Resultat som framkom av litteraturstudien. 
o Geometrisk spänningskoncentration 
o Storlek och lokalisering av svetsdiskontinuiteter 
o Medel- och restspänning 
o Spänningsamplitud 
o Materialegenskaper 
 
 

2. Vilka egenskaper hos svetsförbandet påverkar dessa faktorer? 
Resultat som framkom av litteraturstudien. 

o Sprickliknande diskontinuiteter 
o Volymetriska diskontinuiteter 
o Geometriska diskontinuiteter 
o Restspänning: Från svetsprocessen, kulpening och TIG-behandling 
o Yttre laster: Medelspänning och amplitudspänning 

 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka och analysera aktuell status på svetsförband med avseende 
på svetsgeometrins, diskontinuiteters samt blästringens påverkan på 
utmattningshållfastheten. 
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3. Hur kan dessa egenskaper undersökas? 

Tillgängliga metoder för insamling av data. 
o Svetsprover (snittning) 
o Avgjutning av svetsprofil 
o Ultraljudsprovning 
o Magnetpulverprovning 
o Almenprovning 
 
 

4. Hur kan resultatet analyseras och bedömas? 
o Standarder utformade för ändamålet 
o Jämförelse med tidigare undersökningar 
o Beräkning av spänningskoncentration med FEM-modellering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4:1: Frågeställningar och avgränsning 
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5 Metodval 
Metodvalen redovisas kort i detta kapitel. Utförligare beskrivning och teori angående 
metoderna återfinns i Kapitel 8. 
 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att besvara de två första punkterna i 
frågeställningen. Dessa frågor behövde besvaras innan metodval kunde ske och 
riktlinjer för fältstudierna kunde upprättas. Litteraturstudier har sedan bedrivits 
parallellt med datainsamlingen för att ge nödvändiga kunskaper inom berörda 
områden samt för att underlätta och motivera metodval under arbetets gång. Delar av 
litteraturstudien redovisas i Kapitel 7 för att ge läsaren insikt i teori som berör studien.  

5.1 Praktiska metoder för insamling av data 
Fokus i studien ligger i att undersöka svetsens geometri. En studie [3] av 
svetsgeometri utförd vid Volvo Articulated Haulers i Braås används som underlag för 
valet av metod för att undersöka svetsgeometrin. Där framkom att avgjutningar av 
svetsen ger nära nog exakta mått av den yttre geometrin. Då avgjutningar går snabbt 
och enkelt att genomföra undersöks ett stort antal svetsar med denna metod för att få 
en hög statistisk säkerhet i undersökningen. 
 
Svetsprover är en gammal och väl beprövad metod där svetsen sågas itu och 
tvärsnittet slipas och etsas. Svetsprover utförs då det möjliggör studier av 
inbränningen samt inre svetsdefekter. Omfattningen av utförda svetsprover begränsas 
av att de är mycket tidskrävande samt att metoden är förstörande och således dyr att 
använda i en större omfattning. 
 
Ultraljudsundersökning samt magnetpulverprovning är två metoder som används vid 
revision av svetsar på Volvo Wheel Loaders i Arvika. Dessa metoder användes initialt 
i arbetet för att bedöma nyttan av dem i den här studien. Användningen av dessa 
metoder har sedan begränsats till utvärdering av de olika testmetoderna. 
 
Två efterbehandlingsprocesser som tillämpas vid Volvo Wheel Loaders i Arvika är 
TIG-behandling (uppsmältning av svetsövergångar) samt blästring med stålkulor. 
Båda dessa har en positiv inverkan på utmattningshållfastheten för svetsförbanden och 
de är i hög grad intressanta att undersöka. TIG-behandlingens effekt på 
svetsgeometrin undersöks med ovan nämnda metoder; avgjutningar och svetsprover. 
Effekten av kulpening är komplicerad att undersöka varför många företag idag inte 
tillgodoräknar sig de positiva effekterna från kulpening, däribland Volvo Wheel 
Loaders. I den här studien har kulpeningsprocessen undersökts med Almenprover och 
täckningsgraden mätts med en optisk metod.  
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5.2 Analys och bedömning av resultat 
Detta examensarbete är främst en statistisk undersökning av svetskvalité vilket 
medför att inga djupare analyser av resultatet har utförts. Resultatet har bedömts 
utifrån Volvo Corporate Standard [1]. En jämförelse med en tidigare utförd 
kvalitetsundersökning vid nuvarande Volvo Wheel Loaders i Arvika genomfördes för 
att påvisa en eventuell förbättring av svetsproduktionen. 
 
Både för Volvo Corporate Standard och ISO-standarden (5817) saknas riktiga 
kriterier för bedömning av svetsgeometrin. För att ändå möjliggöra en relevant 
bedömning av svetsgeometrin utformades analysverktyg i form av FEM-modeller 
konstruerade i ANSYS Workbench. Tåradier och anslutningsvinklar varierades och 
maximal spänningskoncentrationen bestämdes för olika geometriska fall. Genom att 
använda ett gränsvärde för spänningskoncentrationen kunde en bedömning av 
svetsgeometrin utföras. 

6 Avgränsningar 
Studien är generell på så sätt att en mängd olika svetsförband har varit föremål för 
undersökningen. Inga specifika lastfall har undersökts och således har inte faktorer 
såsom amplitud-, medel- och maximispänningar innefattats i studien. Utformningen 
av svetsförbanden har av samma anledning inte beaktats utan begreppet svetsgeometri 
syftar i den här studien till formen på själva svetsen, inte svetsförbandets utformning. 
Studien har utifrån det avgränsats till tre faktorer som påverkar 
utmattningshållfastheten i ett svetsförband. 
 

o Effekten av geometrisk spänningskoncentration 
o Storlek och lokalisering av diskontinuiteter 
o Restspänningar orsakade av blästring med stålkulor 
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7 Litteraturstudie 
Det är i realiteten omöjligt att exakt bestämma utmattningshållfastheten för en 
produktionssvets. De främsta anledningarna till detta är att det inte finns två svetsar 
som ser likadana ut samt att utmattningshållfastheten påverkas av en stor mängd 
variabler som påverkar varandra på ett komplext sätt. 

7.1 Introduktion till utmattningsbrott 
Sammanfattningsvis är utmattning den process då en spricka bildas och tillväxer 
under repeterad eller fluktuerande belastning. 
 
När ett material utsätts för dynamisk belastning så kan en utmattningsspricka bildas 
och börja propagera efter ett visst antal lastcykler. En konstruktion kan utsättas för 
flera miljoner cykler innan ett haveri slutligen uppstår. Utmattning av detta slag är ett 
stort problem i områden nära propellrar, roterande maskiner och andra områden 
utsatta för konstant vibration. Men utmattning är även ett problem för konstruktioner 
som utsätts för lägre antal lastcykler, vilket ofta är fallet för komponenter i 
entreprenadmaskiner som kommer att arbeta tiotusentals timmar innan de skrotas. [4] 
 
Det går att skilja mellan tre olika faser i en utmattningssprickas utbredning genom 
materialet: Sprickinitiering, det antal belastningscykler det tar att från dislokationer i 
atomgittret hos materialet bilda en egentlig spricka. Sprickpropagering, efter det att en 
spricka utbildats växer sprickan en bestämd längd för varje ny lastcykel. Restbrott,  i 
takt med att sprickan växer intensifieras spänningen omkring den och slutligen nås 
stadiet där kvarvarande material inte längre står emot lasten och brott uppstår. [5] 
 
Varje gång sprickan öppnar sig når materialpåkänningen sträckgränsen i sprickspetsen 
varvid en plastisering och avrundning av sprickan sker. När sprickan sluter sig veckas 
sprickfronten och den erhåller en mycket kraftig anvisning. Detta är också 
förklaringen till de karakteristiska ränderna (chevronmönster) som uppstår på 
brottytan i ett utmattningsbrott. [6] 
 
Initieringsfasen vid utmattning är svårast att behandla matematiskt. Denna fas är 
emellertid ofta av mycket stor betydelse. Upp till 95 % [7], beroende på material, av 
livslängden kan utgöras av denna initieringsfas. Initieringsfasen övergår inte direkt i 
en regelmässig propagering av sprickan men efter ett övergångsskede då sprickan är 
mycket liten kommer den att växa enligt Paris lag [8]. 
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7.2 Svetsbetingad förlust av utmattningsstyrka 
De flesta utmattningsbrott i svetsförband initieras i ytan, generellt sett vid svetstån, 
men kan även uppstå från svetsens rot eller från diskontinuiteter i själva svetsen. 
Konsekvensen av detta är att ett svetsförbands totala livslängd styrs, bortsett från 
spänningen, av kombinationen av defekter i svetsen och spänningskoncentrationer på 
grund av svetsens geometri.  
 
Vid svetsning av stål uppstår diskontinuiteter i det svetspåverkade materialet. Ofta är 
dessa av sådan art att initieringsfasen helt eller delvis är passerad. Vid beräkningar av 
svetsens livslängd bortser man i regel från initieringsfasen, vilket innebär att svetsens 
verkliga livslängd ofta kan vara betydligt längre. 

 
Figur 7:1: Zoner och zongränser [42] 
 
Ett svetsförband består av tre zoner (se Figur 7:1); svetsgods, värmepåverkad zon 
(blandgods) och grundmaterial. Varje zon har olika metallurgisk struktur och den 
värmepåverkade zonen kan i sin tur indelas i flera zoner med olika metallurgiska 
strukturer. Vanligtvis när man analyserar hållfasthet antar man att idealiska 
förhållanden råder, såsom att materialet är homogent, har perfekt form, är isotopiskt 
osv. Detta är ofta ett bra sätt för att kunna utföra grundläggande, enkla och 
användbara analyser inom hållfasthetsberäkning. Men på grund av en svets 
komplexitet med avseende på formavvikelse, strukturskillnader  och restspänningar 
går det inte att idealisera problemen på detta sätt. Svetsen utgör i sig en diskontinuitet 
[8] icke enbart med avseende på geometri och angripande krafter, utan också med 
avseende på svetsförbandets mekaniska egenskaper, som hårdhet, sträckgräns, seghet 
osv, som avviker mer eller mindre från basmaterialets. Detta påverkar svetsens 
utmattningshållfasthet. [4] 
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7.3 Faktorer som påverkar utmattningshållfastheten 
De fem faktorerna med störst påverkan på ett svetsförbands utmattningshållfasthet är: 

o Spänningsamplituden 
o Medelspänning och restspänning 
o Materialegenskaper 
o Geometrisk spänningskoncentration 
o Storlek och lokalisering av svetsdiskontinuiteter 
 

Detta är forskare och experter generellt eniga om, däremot går åsikterna isär om vilka 
av dessa som har störst betydelse. Den inbördes storleksordningen är omtvistad och 
varierar med olika geometrier, med svetsens dimensioner, med restspänningarna och 
med diskontinuiters storlek och typ. [9] 

7.3.1 Spänningsamplituden 
För svetsförband behöver man ofta inte ta hänsyn till de absoluta spänningarna. Vid 
utmattning är spänningsamplituden dimensionerande. Detta beror på att det i svetsen 
finns inbyggda restspänningar vilka kan vara lika med materialets sträckgräns eller 
något lägre. Vid första belastningscykeln adderas den pålagda lasten med 
restspänningarna, varvid i det mest påkända området erhålles en materialflytning. I 
följande cykler kommer lasten att pendla mellan sträckgränsen och den lägre last som 
ges av spänningsomfånget, oavsett nominell högsta spänning. [8] 

7.3.2 Restspänning 
Restspänning är de spänningar som existerar i en komponent om man bortser från 
spänningar från alla yttre laster. Restspänningar skapas av termisk, mekanisk eller 
metallurgisk påverkan. Termiska restspänningar uppstår på grund av att materialet 
expanderar när det värms upp. När det sedan svalnar och är fixerat eller till viss del 
fixerat under krympningen uppstår plastiska deformationer som orsakar spänningar. 
Generellt sett är det den metall som svalnar sist som ger upphov till restspänningar. 
Restspänningar på grund av av termisk påverkan uppstår nästan alltid vid svetsning i 
svetsgodset och i det närliggande grundmaterialet. Mekaniskt inducerade 
restspänningar uppstår då materialet deformeras på grund av mekaniskt påförd drag- 
eller tryckspänning. Detta sker till exempel vid blästring med stålkulor. Metallurgiska 
restspänningar uppstår då materialstrukturen och materialegenskaperna ändras vid 
uppvärmning och nedkylning. Detta sker under svetsprocessen och då uppstår 
inhomogeniteter i materialet. [4] 
 
Restspänningarna är balanserade [4] så att spänningsfältet är i statisk jämvikt. Finns 
det dragspänning i något område i svetsen finns det också tryckspänning i något 
angränsande område som uppväger dessa. Restspänningar har betydande påverkan på 
utmattningshållfastheten [10] i ett svetsförband, och det är väl dokumenterat att 
dragrestspänningar har en förlustbringande effekt medan tryckrestspänningar har en 
fördelaktig effekt. Om det existerar dragrestspänningar omkring en spricka eller 
sprickliknade defekt kommer det att väsentligt förkorta livslängden jämfört med om 
det istället hade förekommit  tryckrestspänningar. 
 
En del beskyller restspänningarna för att vara orsaken till svårförklarade 
utmattningsbrott, medan en del menar att effekten av restspänningar snabbt avtar och 
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blir betydelselös efter ett antal lastcykler. Två fakta är dock fastställda;  
restspänningen ändrar sig till följd av repeterad belastning och spänningsfördelningen 
omkring en spricka förändras då sprickan tillväxer på grund av upprepad pålastning. 

[9] 

7.3.3 Materialegenskaper - Grundmaterialets och svetsgodsets 
påverkan 

För de svetsbara stålen har man sökt material- eller sträckgränsberoende hos 
koefficienterna i Paris lag. Det visade sig att konstanterna inom ramen för normal 
spridning är oberoende av materialhållfastheten. Propageringshastigheten är 
densamma för svetsgods, HAZ (värmepåverkad zon) och basmaterial hos CMn-stål 
och seghärdat stål. Ett förhållande som har den allra största betydelse för 
utmattningshållfastheten hos en svetskonstruktion, då en svets i allmänhet utgör en så 
stark anvisning att sprickan är att betrakta som i det närmaste initierad. Tillväxttiden 
av sprickan blir därmed dimensionerande. [8] Det som i huvudsak skiljer de olika 
stålens utmattningsegenskaper åt är hur lång initieringsfasen är. Desto renare stål och 
ju högre hållfastighet stålet har, desto längre initieringsfas. Har man svetsat i 
materialet, så uppkommer sprickor och slagginneslutningar i en sådan omfattning att 
initieringsfasen kan anses passerad redan från början. Svetsförbandets livslängd beror 
då av sprickans propagering till kritisk storlek. [11] 

7.3.4 Effekten av geometrisk spänningskoncentration 
Anledningen till att en spricka uppstår och propagerar, fastän den nominella 
spänningen är långt under materialets sträckgräns, är förekomsten av 
spänningskoncentrationer. En spänningskoncentration är ett område där spänningen är 
över medelspänningen, vilket uppstår vid olika diskontinuiteter, då dessa verkar som 
en störning i spänningsflödet. Spänningskoncentration anges ofta som ett förhållande 
mellan maximal spänning och nominell spänning (Kt) och är direkt avgörande för en 
komponents livslängd. Under statisk belastning har spänningskoncentrationen i ett 
duktilt material obetydlig påverkan på den totala styrkan hos komponenten, på grund 
av att volymen av det högt påkända materialet är mycket liten jämfört med den totala 
volymen. Under cyklisk belastning då den mindre volymen utsätts för upprepad hög 
spänningen uppstår skador i form av sprickinitiering och sprickpropagering. 
Spänningen vid sprickorna intensifieras under propageringen, vars hastighet ökar tills 
brott slutligen uppstår. [12] 
 

 
Svetsgeometrins påverkan på svetsen livslängd Figur 7:2: Spänningskoncentration i svetstån [12] 
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Det är väl dokumenterat att den lokala svetsgeometrin, tåradien, anslutningsvinkeln 
såväl som smältdiken och andra diskontinuiteter i hög grad påverkar 
utmattningshållfastheten. Spänningskoncentrationer som uppstår på grund av 
geometrin i kombination med anvisningar som uppstått under svetsprocessen avgör 
var en spricka kommer att uppstå och hur den kommer att propagera. [13] [14] 
 
Från spänningsanalyser av idealiserade modeller representerande tvärsnitt av en 
kälsvets går det påvisa att spänningskoncentrationen i svetstån under dragspänning är 
ungefär densamma som i kanten på ett modellerat hål. Men utmattningshållfastheten 
är dock i praktiken väsentligt lägre för svetsen. Denna skillnad beror på att svetståns 
verkliga geometri är  betydligt mer komplex än modellens. Smältdiken, sprickor, och 
sprickliknande defekter förekommer ofta vid svetstån och det uppstår höga spänningar 
vid dessa. Är sprickinitieringsfasen passerad och det existerar en spricka kommer det 
att skapas en så hög spänningskoncentration i sprickspetsen att  
spänningskoncentrationen orsakad av svetsgeometrin saknar betydelse. Existerar 
däremot inga anvisningar i svetstån kommer Kt att ha stor inverkan på 
initieringsfasens längd. [12] 
 
Geometrin för en kälsvets ur ett makro/mikro perspektiv 
Svetsgeometrin kan benämnas ur makro- respektive mikroperspektiv. 
Makroperspektivet beskriver svetsens profil som helhet. En konvex profil som i Figur 
7:3:a innebär att övergången mellan svets och grundmaterial blir skarp vilket medför 
hög spänningskoncentration i svetstån. Vinkeln i Figur 7:3 kan användas [15] som 
mått på huruvida svetsgeometrin är god ur makroperspektivet. När makrovinkeln 
börjar gå under 100 grader ökar spänningskoncentrationen till sådana nivåer att 
mikrogeometrins betydelse blir ringa. För större makrovinklar som i Figur 7:3:b ges 
förutsättningar för god svetsgeometri med låg spänningskoncentration i övergången. 
För vidare analys krävs då att svetsen studeras i ett mikroperspektiv. I 
mikroperspektivet är det främst svetståns utformning och förekomsten av små 
anvisningar som bestämmer spänningskoncentrationen. Sammantaget är det 
samverkan mellan mikrogeometriska och makrogeometriska anvisningar som 
slutligen bestämmer spänningskoncentrationen i svetstån [11]. 
 

 
     a)                  b)  
 
Figur 7:3: Makrovinkeln i en kälsvets; a) liten makrovinkel; b) stor makrovinkel 
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Geometriska effekter i en kälsvets 
Geometrin i svetstån kan användas för att bestämma den elastiska 
spänningsfördelningen och spänningskoncentrationsfaktorn i kälsvetsar utan sprickor. 
Som tidigare nämnts bildas ofta sprickliknande defekter i svetstån. Dessa 
sprickliknande defekter bidrar till en snabbare sprickinitieringen, varför återstående 
del av livslängden består av propagering av dessa sprickor. Analys av 
sprickpropagering görs med linjär brottsmekanik. Brist på färdiga lösningar innebär 
att FE metoder ofta tillämpas. Studier utförda med FEM-modeller på varierande 
tåradier och anslutningsvinklar har visat att Kt (för kälsvetsar utan sprickor) och 
spänningsintensitetsfaktorn (för kälsvetsar med initierade sprickor) är känsliga för 
förändringar i radien och vinkeln. [16] 
 
Pang H. L. J. [17] utförde en undersökning där spänningsanalyser på kälsvetsar med 
tåradie 0.5; 1.0; 2.5; 5.0 mm utfördes med hjälp av FEM-modeller. 
Anslutningsvinkeln var 45° för samtliga modeller. Kt för de olika radierna beräknades 
till 3.309; 3.079; 2.658; 1.948. Den beräknade tiden för en modellerad spricka (0.15 
mm), placerad i svetsövergången, att propagera till en längd av halva plåttjockleken 
(6.25 mm) visade sig öka betydligt med större tåradier. Tåradie 5.0 mm hade 53 % 
längre livslängd jämfört med tåradie 0.5 mm. Detta tyder på att 
spänningskoncentration orsakad av storleken på tåradien har en betydande effekt även 
när en spricka är introducerad. 
 
Spänningskoncentrationsfaktor (Kt) i en kälsvets 
Som tidigare beskrivits bidrar en 
lägre spänningskoncentrationsfaktor 
till längre livslängd hos ett 
svetsförband. I en studie [3] utförd 
på Volvo AH i Braås användes Kt < 
2.5 för att bedöma huruvida 
övergången mellan svets och 
grundmaterial kan anses jämn vilket 
är ett krav i svetsklass B och för 
tilläggsbeteckning U i Volvo 
Corporate Standard [1]. Detta 
gränsvärde stämmer väl överens 
med rön från Svenskt Stål AB [11] 
som visar på att det krävs relativ 
hög spänningsamplitud för att 
sprickor som bildas skall propagera 
då Kt är 2.5 eller lägre. Vid 
beräkningar måste dock beaktas att 
spänningskoncentrationen förändras 
vid sprickor som bildas även i 
områden med låga 
spänningskoncentrationer och då 
kan överstiga gränsvärdet för Kt där 
sprickor växer till brott. (se Figur 7:4)        
      
 

Figur 7:4: Begränsad/obegränsad livslängd [11] 
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Den största spänningskoncentrationen är lokaliserad till svetstån. Tåradien och 
anslutningsvinkeln är de geometriska parameter som har störst inverkan på 
spänningskoncentrationen i svetstån. Spänningskoncentrationsfaktorn har också visat 
sig öka med ökad plåttjocklek. I Figur 7:5 visas samband mellan Kt, tåradie, 
anslutningsvinkel och plåttjocklek som var result av en studie [18] utförd av Barsoum, 
Z. och Samuelsson, J.  

  
a)                b) 
Figur 7:5: Kt i svetstån med avseende på; a) tåradie och plåttjocklek; b) tåradie och 
anslutningsvinkel 
 
Engesvik och Larsen [19] har också tagit fram grafiska beskrivningar (Figur 7:6) av 
förhållandena mellan vinkel, radie och Kt. Studien visar att Kt påverkas mycket lite av 
anslutningsvinkeln för stora radier mer än 5mm, att minskande radie får större 
påverkan på Kt, att större vinklar gör att radiens påverkan på Kt ökar och sammantaget 
att radien har något större påverkan på Kt än anslutningsvinkeln. Figurerna nedan 
beskriver Kt 0.5 mm ifrån svetstån. 

 
 

a)                b) 
Figur 7:6: Kt 0.5 mm från svetstån med avseende på tåradie och anslutningsvinkel  
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7.3.5 Diskontinuiteter 
Diskontinuiteter och defekter innebär att en svets inte är homogen. Formavvikelser 
innebär att svetsen inte har perfekt form, till exempel när ett smältdike, för hög 
svetsråge eller rotsvulst förekommer [20]. Om man betraktar en svets i mikroskop ser 
man att det ofta finns små defekter i både grundmaterial och svetsgods. Sprickorna 
uppkommer bland annat på grund av kallflytningar och hydrogenförsprödningar. 
Dessutom finns ofta slagginneslutningar strax under ytan av svetsen. Samtliga dessa 
typer av störningar kallas mikrogeometriska anvisningar. Utöver dessa 
mikrogeometriska anvisningar kommer också makrogeometriska anvisningar. Det kan 
till exempel vara smältdiken, hög svetsråge, överrunnen svets med mera. 
Diskontinuiteter och defekter kan delas in i tre kategorier med olika egenskaper [4]: 
 

1. Sprickliknande diskontinuiteter: 
o Sprickor 
o Bindfel 
o Ofullständig genomsvetsning 
o Överrunnen svets 
o Smältdiken (av mindre karaktär) 
 

2. Volymetriska diskontinuiteter, invändiga defekter: 
o Porer 
o Blåsor 
o Slagginneslutningar 
 

3. Geometriska diskontinuiteter, antingen i själva strukturen som helhet eller 
i sammanfogningen: 

o Formfel 
o Kantförskjutning (misalignment) 
o Smältdike (vida, ej skarpa) 
 

 
Figur 7:7: Svetsdiskontinuiteter 
 
Existensen av en diskontinuitet gör i sig inte detaljen olämplig för sitt ändamål, utan 
detta beror på graden av defekten jämfört med krav och standard för den givna 
detaljen. Hur betydande diskontinuiteten är beror på storlek, form och position, 
tillsammans med storlek och riktning på spänningen i området. Vid defekter och 
geometriska diskontinuiteter uppstår spänningskoncentrationer ofta med spricktillväxt 
som följd. Spricktillväxt kan uppstå både på grund av inre och yttre diskontinuiteter, 
dock uppstår majoriteten av sprickorna vid svetstån. [21] 
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Här nedan beskrivs svetsdefekter och diskontinuiteter som kan förekomma i svetsar 
vid Volvo Wheel Loaders i Arvika. 
 
Bindfel 
Ett bindfel är ett område mellan svetsgods och grundmaterial där de metallurgiska 
bindningarna är otillräckliga. Detta är en relativt vanligt förekommande svetsdefekt 
vid svetsning med trådelektrod och blandgas. Det finns en mängd anledningar till 
varför de uppkommer. Två vanliga orsaker är felaktig fogberedning och felaktiga 
svetsparametrar [8]. I trånga fogtyper attraheras ljusbågen ofta av den ena fogsidan, 
vilket orsakar bindfel eller otillräcklig inbränning på den andra fogsidan. Ett liknande 
resultat uppstår också om ljusbågen är felriktad [22]. Det är viktigt att ha rätt 
ström/spänningsförhållande för att inbränning skall ske i fogsidorna [22]. Dock kan 
för hög strömstyrka eller för låg svetshastighet orsaka att smältan rinner före 
svetsbågen med dålig, inhomogen inbränning som resultat. Påverkan av ett bindfel 
behandlas med brottmekanik och likställs beräkningsmässigt ofta med en spricka. 
Vissa bindfel upptäcks inte med röntgen och är ibland svåra att upptäcka i en 
ultraljudsundersökning då ytorna kan vara så hårt sammanpressade att endast en liten 
mängd ultraljudvågor reflekteras [23]. 
 
Överrunnen svets 
Defekten överrunnen svets innebär att svetssmältan har runnit ut över grundmaterialet 
vid svetsens tå. Den konvexa anslutningen till grundmaterialet innebär också att yttre 
bindfel (> ca 0.5 mm) som regel uppstår. Orsaken till denna defekt kan vara för låg 
svetshastighet, för hög strömstyrka eller felaktig pistollutning. [15] 
 
”Cold laps” 
Cold laps är ett litet yttre bindfel som löper mellan svetstån och grundmaterialet. 
Storleken på dessa cold laps kan variera från knappt mätbara (0,05 mm) upp till 0,5 
mm. På grund av sin ringa storlek är de därför mycket svåra att upptäcka med dagens 
kontrollmetoder. [15] 
 
I en studie [13] av Samuelsson, J. jämfördes och summerades arbeten relaterade till  
cold laps och svetsgeometri. Denna studie visade att det var svårt att åstadkomma god 
svetsgeometri utan att cold laps uppstod under svetsprocessen. Där framgick också att 
dimensionering för god svetsgeometri är riskabelt då cold laps i svetstån kan 
förekomma. 
 
Volvo Corporate Standard [1] tillåter inte yttre bindfel i någon svetsklass, ändå är det 
kännt att cold laps förekommer i svetsar på den färdiga produkten. Volvo Corporate 
Standard är i sin nuvarande form inte tillämpbar för cold laps. I ett framtida perspektiv 
med minskade dimensioner, höghållfasta stål och högre krav på svetsgeometrin 
kommer cold laps kunna skapa stora problem. En definition av cold laps behövs för 
att man skall kunna introducera dem i Volvo Corporate Standrad och en 
kontrollmetod behöver utvecklas för att man skall kunna identifiera dem. [15] 
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Porer 
Då svetsgodset stelnar sker det en krympning som kan orsaka mikroporositeter. 
Hålrum i svetsen kan också uppstå genom att lösligheten av gaser i svetsgodset 
minskar avsevärt vid stelnandet och då kan utfällas i form av porositeter [8]. Vid 
MIG/MAG-svetsning uppstår porer i svetsgodset oftast på grund av störningar i 
gasskyddet. Orsakerna till detta kan vara flera [5]: 

o Felaktig inställning av mängden skyddsgas. Flödet måste vara tillräckligt och 
anpassat bland annat till använd svetsström. För hög mängd kan ibland också 
ställa till problem genom virvelbindningar i gasmunstycket. 

o Drag i lokalen. Lufthastigheter över 0.5 m/s kan störa gasskyddet (något 
beroende på inställt gasflöde). 

o Felaktig utrustning. Tilltäppta kanaler eller läckage kan göra att skyddsgasen 
inte kommer fram. 

 
Rotfel och ofullständig inbränning 
Rotfel eller ofullständig inbränning uppträder när inbränningen inte är tillräcklig och 
fogytorna endast blir delvis sammanfogade. Detta kan ske på flera sätt [24]: 
 

På grund av för stor spalt. 

På grund av för liten spalt som hindrar inträngning. 

På grund av felplacerade svetsar.  

På grund av för låg svetstemperatur. 
 
Figur 7:8: Orsaker till rotfel och ofullständig inbränning [23] 
 
Kantförskjutning 
Kantförskjutning (misalignment) leder till en generell ökning av den nominella 
spänningen genom att det uppstår böjspänning i förbandet. Notera dock att denna 
diskontinuitet inte får någon effekt om förbandet utsätts för böjspänning eller en 
dragspänning parallell med svetsen. Kantförskjutning kan delas in i två kategorier; (1) 
förskjuten axiell sammanfogning och (2) felaktig vinkel på de sammanfogade 
elementen. Undersökningar har visat att lokala spänningsökningar upp till 30 % kan 
förekomma på grund av denna formavvikelse. [25] 

 
 
Smältdiken 

   a)                          b) 
Figur 7:9: Kantförskjutning;  a) Felaktig vinkel;  b) Förskjuten axial sammanfogning [44] 
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Smältdiken  introducerar en spänningskoncentration när de utsätts för laster vinkelrätt 
mot diket, men de påverkas ej av longitudinella laster. Generellt sett finns det tre 
kategorier av smältdiken; (1) vida och kurvliknande, (2) smala och sprickliknande och 
(3) mikrospricka. De två senare beräknas med brottmekanik. Experimentella 
undersökningar har visat att ett smältdike med 1 mm djup kan förkorta livslängden 
med upp till 30 %. [26] 

7.4 Efterbehandling 
I rullande material som till exempel hjullastare kan lastcykeltalet komma att överstiga 
10^7-10^8, och i de mest utsatta svetsarna kan anvisningarna därför behöva reduceras. 
Det finns ett flertal olika efterbehandlingsmetoder som markant ökar svetsförbandets 
utmattningshållfasthet. I princip finns det tre faktorer att påverka med efterbehandling 
för att öka utmattningshållfastheten i svetsförbandet: (1) Minska 
spänningskoncentrationen orsakad av svetsens geometri, (2) avlägsna anvisningar i 
svetstån och svetsroten och (3) avlägsna ofördelaktig restspänning. Även om en del 
efterbehandlingstekniker kan innefatta alla tre faktorerna så kan metoderna indelas i 
två breda kategorier, nämligen de som bygger på att förändra svetsens profil och de 
som bygger på att förändra restspänningen i svetsen. Exempel på metoder i först 
kategorin är slipning och TIG-behandling, exempel i andra kategorin är kulpening och 
avspänningsglödgning. [7] 
 
Vid Volvo Wheel Loaders i Arvika är det främst två efterbearbetningsmetoder som 
används och som kommer att undersökas i denna studie; TIG-behandling och 
blästring med stålkulor. TIG-behandling används på svetsar som utsätts för 
extraordinärt höga belastningar. Blästring med stålkulor är en metod som påverkar de 
mekaniska egenskaperna nära ytan på en artikel. Vid Volvo Wheel Loaders i Arvika 
används blästring på ett flertal detaljer. Processens huvudsakliga syfte är att rengöra 
ytan samt att ge en god fästyta för färg. De positiva effekterna blästring med stålkulor 
har på utmattningshållfastheten tillgodoräknas inte vid hållfasthetsberäkning av 
svetsförband och fungerar därför endast som en extra säkerhetsfaktor. 

7.4.1 TIG – behandling 
TIG står för Tungsten Inert Gas. TIG-behandling är en uppsmältningsmetod som 
härstammar från svetsmetoden med TIG. TIG-svetsning är gasbågesvetsning med en 
elektrod av volfram som inte smälter. Inert skyddsgas används, Argon eller Helium, 
bland annat för att den heta elektroden inte skall ta skada.[5] 
 
Fördelarna med TIG-behandling uppnås genom att materialet runt svetstån smälts upp 
på en ytlig nivå (0,5-1 mm). Resultatet av detta är att  defekter i svetstån såsom 
slagginneslutningar och små sprickor avlägsnas. Övergången mellan svetsgods och 
grundmaterial blir också jämnare vilket medför att spänningskoncentrationen i 
svetstån reduceras.[7] En faktor som påverkar resultatet av TIG-behandlingen är  
positioneringen av ljusbågen. Som det illustreras i Figur 7:10 skall den alltid 
positioneras vinkelrätt mot ytan som behandlas. Om övriga faktorer är opåverkade är 
det bågens position som bestämmer lokaliseringen av den uppsmälta zonen. Den 
idealiska positionen för bågen beror på svetsens profil.  
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För en konvex profil skall bågen placeras längre ifrån svetstån längs grundmaterialet, 
för en konkav profil skall bågen positioneras närmare svetstån för att uppnå bästa 
effekt. [7] 
 

 
Figur 7:10: Positionering av elektrod vid TIG-behandling [7] 
 
I en studie [7] på initiativ av The Welding Institute undersöktes effekten av TIG-
behandling med hänsyn till bågens position, svetshastighet, bågenergi och svetsprofil. 
Bäst resultat framkom med position 0,5-1,5 mm och utfört på struken svets. Vid  2 x 
10^6 cykler och konstant lastamplitud var medelökningen av livslängden 150 %. 
Resultaten från den optimala uppsättningen parametrar uppvisade liten variation i den 
experimentellt uppmätta livslängden. I över hälften av proverna initierades sprickor i 
grundmaterialet utanför svetsen. Sämst resultat uppvisades då bågen var riktad mot 
svetsytan (-0.5 till -1.5 mm), av det drogs slutsatsen att bågen alltid skall placeras på 
plåtsidan om svetsövergången. Värt att tillägga är att även proven som ej hade 
idealiska parametrar uppvisade betydligt bättre profiler samt högre livslängd än de 
obehandlade.  
 
Något att beakta vid TIG-behandling är att övergången mellan svets och 
grundmaterial sällan löper som en rak linje, vilket försvårar automatisering av 
processen. Problemet kan lösas med hjälp av pendling av ljusbågen [15]. Vid Volvo 
Wheel Loaders i Arvika utförs TIG-behandlingen manuellt. Detta medför att bågen 
kan korrigeras efter svetsen form. Samtidigt ställer det höga krav på svetsarens 
noggrannhet och det är svårt att för hand placera bågen i den idealiska zonen som är 
förhållandevis smal. 
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7.5 Blästring med stålkulor 
Blästring med stålkulor är en kallbearbetningsmetod där ytan på en komponent 
bombarderas av partiklar. Processen kallas också för kulpening (från engelskans shot 
peening) men kommer i denna studie refereras till som blästring med stålkulor, då det 
är benämningen som används vid Volvo Wheel Loaders i Arvika. 

7.5.1 Generellt om blästring med stålkulor 
Kontrollerad kulpening är en mycket vanlig efterbehandlingsmetod som används 
flitigt inom maskinindustrin. Tekniken går ut på att små hårda sfäriska objekt av stål, 
gjutjärn, glas, eller kapad tråd ”skjuts” på det föremål man vill behandla. De 
fördelaktiga effekterna från denna teknik kommer sig huvudsakligen av de 
tryckrestspänningar som uppstår i ytan på grund av plastiska deformationer, men 
modifieringen av de mekaniska egenskaperna orsakas också av deformationshärdning. 
Tryckrestspänningen i ytan på materialet dämpar effekten av ytliga sprickor och 
förebygger sprickinitiering. Detta sammantaget leder till att komponenten blir mer 
beständig mot yttre påfrestning som utmattning och spänningskorrosion. [27] [28]  
Förbättringsgraden av de mekaniska egenskaperna beror mycket på den aktuella 
tillämpningen och utgångstillståndet hos komponenten som skall behandlas. Blästring 
med stålkulor är särskilt gynnsamt vid förekomst av dragrestspänningar, grunda 
ytdefekter, stor spänningsgradient och ytojämnheter [29]. Det finns en mängd olika 
blästrings maskiner. Dessa kan delas in i två kategorier som bygger på två helt olika 
teknologier att projicera ”skotten”, antingen med tryckluft eller med hjul som slungar 
iväg partiklarna. [27] 
 
Förutom egenskaperna hos materialet som skall behandlas har också en rad 
parametrar i själva processen stor påverkan på resultatet, några av dem är: 

o Åtkomlighet 
o Hastighet på kulorna 
o Massflöde 
o Dimension, form och 

hårdhet på kulorna 
o Projektionsvinkel 
o Exponeringstid 
o Intensitet 
 

Figur 7:11 visar hur några av 
dessa parametrar påverkar 
restspänningens uppkomst 
från ytan och en liten bit ner 
i materialet. Mängden av 
påverkande parametrar gör 
det problematiskt att kontrollera  
och repetera blästring med  
stålkulor. För att få en kontrollerad metod är det viktigt att betrakta effekten av varje 
enskild parameter i processen. Ett stort problem vid kulpening av svetskonstruktioner 
är åtkomligheten. Stora delar av konstruktionen är ofta helt eller till viss del skymd 
och kommer således att utsättas för betydligt mindre exponering.  

Figur 7:11 Faktorer som påverkar restspänningen 
efter bästring med stålkulor 
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Då bristfälligheten i kontrollen av blästring med stålkulor idag är stor är det många 
företag som endast använder processen som en extra säkerhetsfaktor och inte tar med 
den i hållfasthetsberäkningarna [27]. 

7.5.2 Almenintensitet 
Almenintensiteten är ett mått på energin i partikelflödet. Den går att mäta med ett 
Almenprov och värdet ges av utböjningen av Almenprovplåten som är proportionell 
mot energinivån på partikelflödet. Utböjningen kan plottas som en funktion av tiden, 
Almenintensiteten fås vid den tidpunkt då en fördubbling av exponeringstiden ger 10 
% ökning av båghöjden. När kurvaturen planar ut sägs en mättnad ha uppstått och 
provplattan har absorberat all den energi den är kapabel att uppta i form av plastisk 
deformation. [30] Almenintensiteten påverkas i hög grad av projektionshastigheten, 
men också av projektionspartiklarnas hårdhet, densitet och dimension [27]. 
Almenintensiteten kan således ökas genom högre projektionshastighet eller tyngre 
(större) kulor. Rekomenderad Almenintensitet för konstruktionsstål är 0.012-0.016 
tum A [42]. (Mer om Almenprovning i Kapitel 8.5) 

7.5.3 Intensitet och tryckrestspänning 
Det förekommer samband mellan restspänningen som tillförs materialet och 
Almenintensiteten, men Almenintensiteten är inte enbart relaterad till en uppsättning 
av restspänningar i Almenprovplåten utan olika restspänningsuppsättningar kan ge 
samma Almenintensitet. Än mindre kan Almenintensiteten relateras till 
restspänningens fördelning i en komponent bestående av ett annat material än 
Almenprovplåten. Av denna anledning ger inte enbart Almenintensiteten adekvat 
information om tryckrestspänningarna introducerade i komponenten. [28] 
Almenintensitet skall framförallt betraktas som en metod att kontrollera och 
avstämma processen med eftersom den inte direkt kan kopplas till nivån och 
utbredningen av restspänning i den behandlande komponenten [30]. 

7.5.4 Täckningsgrad 
När partiklarna skjuts mot en yta under blästringsprocessen efterlämnar nedslagen 
små fördjupningar i materialet. Täckningsgraden kan definieras som proportionen 
mellan exponerad yta och arean av fördjupningarna sett i ett 2-dimensionellt 
perspektiv. Kontroll av täckningsgraden är en avgörande och kanske viktigaste 
faktorn att ta hänsyn till vid kulpening. Täckningsgraden bestäms av nedslagsytans 
area, massflödet och exponeringstiden. [30] 
 
Svårigheten i att formulera täckningsgraden ligger i att fördjupningarna kommer att 
överlappa varandra. Överlappningen ökar med tiden då sannolikheten för 
överlappning ökar med antalet nedslag på den exponerade ytan. Avrami [32] har tagit 
fram en metod att använda vid beräkning av täckningsgraden. Den förutsätter vissa 
förenklingar; att varje partikel träffar ytan på ett statistiskt slumpmässigt sätt, att 
partiklarna gör ett cirkulärt nedslag av samma storlek varje gång samt att 
partikelflödet är konstant. 
 
 S = 1-exp(-p*r^2*A*t)  S = Täckningsgrad 
      r  = radien på nedslagsytan 
      A = kulflöde / m^2*s 
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Vidare bygger denna beräkningsmetod på att den exponerade ytan är oändligt stor så 
att inga kanteffekter uppstår. Detta antagande är dock rimligt då kulpenade ytor i regel 
är mycket större än nedslagsarean. Eftersom ytan är oändligt stor kan full 
täckningsgrad aldrig uppnås utan den kommer att konvergera mot 100 %. [30] Vid en 
verklig kulpeningsprocess kan 100 % täckningsgrad uppnås varför Avramis metod 
inte är tillämpbar för täckningsgrad nära 100 %. 
 
En naturlig följd av blästring med stålkulor är plastiskt deformation av materialet nära 
ytan. Under processen kommer delar av det behandlade området att träffas av flera 
nedslag. Vid 90 % täckningsgrad är det vanligaste antalet nedslag för en given punkt 
två. Detta tal kommer snabbt att öka när vi närmar oss 100 % täckningsgrad, 
motsvarande tal för 99 och 99,9% täckningsgrad är 4 och 6. Vid varje nedslag 
deformationshärdas ytan, när duktiliteten slutligen är mättad börjar det att uppstå 
mikrosprickor om processen fortlöper. Överdriven kulpening leder således till  
negativa effekter. Det finns alltså en optimal täckningsgrad som är under 100 %. Det 
är också rimligt att påstå att detta värde också är under 90 % för många material. Vad  
optimal täckningsgrad är samt vid vilken exponeringstid den inträffar beror helt av 
materialets egenskaper samt processparametrarna. [31] [33] 
 
Täckningsgraden relateras ibland till Almenintensiteten, bland annat i Volvo Coporate 
Standard [29]. Täckningsgraden är enligt definition 100 % vid Almenintensiteten, 
annan täckningsgrad skall sedan definieras som förhållandet mellan använd tid och tid 
till 100 % täckningsgrad. Men är inte det behandlade materialet SAE 1070 stål med 
hårdhet Rockwell C 44-50, samma som Almenprovplåten, kan täckningsgraden inte 
relateras till Almenintensiteten. För mjuka material som till exempel Aluminium 
kommer en hög täckningsgrad att uppnås betydligt snabbare då nedslagsytan för varje 
partikel blir större än för ett hårdare material. [30]  

7.5.5 Täckningsgrad och restspänning 
Om man studerar den behandlade ytan i ett 
2-dimensionellt perspektiv sett uppifrån 
utbreder sig tryckrestspänningen utifrån 
fördjupningarna i materialet och minskar 
progressivt ju längre ifrån nedslagscentrum 
man kommer. Detta innebär att en 
opåverkad yta inte behöver vara en svag 
punkt utan att det även där förekommer 
tryckrestspänning. Den största 
tryckrestspänningen förekommer under 
fördjupningen och således återfinns den 
högsta restspänningsnivån en bit ner i 
materialet. En annan orsak till hög 
tillförlitlighet i denna process är att 
spänningsnivåer inte kan förändras abrupt. 
Det är därför inte möjligt att ha små 
områden med dragrestspänning i ytan på ett  
kulpenat område om spridningen på nedslagen är någorlunda jämt fördelad. [31]  
 

Figur 7:12: Tryckrestspänningens 
fördelning i ytan (sett uppifrån). 
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Signifikant ökning av utmattningshållfastheten kan uppnås vid 50-75 % 
täckningsgrad. Fördelaktiga effekter kan ibland uppnås upp emot 100 % 
täckningsgrad men bör ställas mot de ekonomiska aspekterna av en längre 
exponeringstid. [30] 

7.5.6 Sammantaget 
Den självklara frågan som man ställer sig är förstås; hur skall korrekt exponeringstid 
bestämmas för att ge maximal utmattningshållfasthet? Tyvärr är det mycket svårt att 
ge ett svar på denna frågan då det finns en så stor mängd påverkande parametrar. 
Enligt professor David Kirk är utmattningshållfastighetstest det enda sättet att få ett 
exakt svar [30]. Almenintensitet och täckningsgrad kan ge en ungefärlig beskrivning 
av storlek och fördelning av restspänningen för den behandlade komponenten, men 
för en noggrann beskrivning behöver fler parametrar beaktas. 
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8 Metod – genomförande 
I detta kapitel beskrivs de metoder som användes för insamling av data. 

8.1 Avgjutningar 
I den här metoden används en silikonmassa som placeras på svetsen. Den ger ett 
negativ av svetsprofilen som snittas och sedan skannas in. Med hjälp av ett 
datorprogram kan sedan mätningar på geometrin utföras. 

8.1.1 Avgjutningsmassa 
Avgjutningsmassan som är vald för ändamålet är polyvinylsiloxane silicone (PVS). 
Denna typ av avgjutningsmassa ger ett nära nog exakt negativ av svetsen [3]. Andra 
fördelar med denna typ av massa är att den inte fäster på stål efter härdning och är 
således lätt att avlägsna. Den finns i olika viskositeter vilket innebär att man kan 
anpassa typ av massa efter ändamål, det går utmärkt att utföra avtryck underifrån. 
Lagringstiden för PVS är god, så studier kan utföras på avtrycken lång tid efter att de 
tillverkats. 
 
Två typer av avgjutningsmassa beställdes till den här undersökningen, Provil Novo 
Light och Provil Novo Putty soft. Båda består av två komponenter, bas och 
katalysator, som härdar efter att de har blandats. 
 
Tabell 8:1: Avgjutningsmassan egenskaper 

 
Provil Novo Light har låg viskositet och fyller ut smältdiken, porer med mera på ett 
tillfredställande sätt, men är också på grund av sin låga viskositet lite svårare att jobba 
med. Den är väldigt elastisk efter stelnande men samtidigt lite ömtåligare vilket gör 
den svårare att skära till och lättare att skada. 
 
Provil Novo Putty soft är betydligt mer lättarbetad då konsistensen är degig, dock 
riskerar man med denna massa att inte fylla ut små anvisningar i materialet.  Denna 
massa är segare efter härdning, vilket gör den lätt att skära i och risken är mindre att 
avtrycket skadas. 

8.1.2 Genomförande 
Båda typerna av avgjutningsmassor är lätta att applicera då de klibbar fast på plåtytan. 
Efter blandning börjar de successivt att härda och processen sker relativt snabbt. För 
att inte massan skall hinna bli stel under appliceringen och därmed riskera att 
avtryckens kvalité försämras applicerades maximalt tre avtryck åt gången.  

  
Blandnings-
tid (s) 

Total 
arbets- 
tid (min) 

Stelnings-
tid (min) 

Hårdhet 
shore A 

Max 
formförändring 
under 
compression % 

Återgång 
efter 
deformering 
% 

Krympning 
% 

Provil Novo 
Putty soft  45 1.5 3.75 60 2.6 99.7 0.22 
Provil Novo 
Light 30 2.5 4.5 52 3.1 99.8 0.20 
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Bäst avtryck skapades genom att först applicera ett tunt lager Novo Light för att sedan 
förstärka avtrycket med Novo Putty soft. Detta är samma förfarande som används när 
avgjutningar görs av tänder, vilket är PVS-massans egentliga ändamål. 
 
Innan massan appliceras på svetsen rengörs ytan från sot och smuts. När avtrycket 
härdat kan det enkelt avlägsnas från ytan. Därefter skärs avtrycket isär för att få en 
plan yta som sedan kan skannas in. Mätning på avgjutningarna genomförs i Adobe 
Photoshop 7.0 på inskannade bilder av avgjutningarnas profiler. Upplösningen på 
bilderna är 2000 dpi och programmet tillåter mätningar med en noggrannhet på 0.1 
mm respektive 0.1°. 

8.2 Svetsprover 
Ett svetsprov beskriver ett snitt av svetsen. Att studera genomskärningen ger mycket 
relevant information angående svetskvalitén. Metoden tillåter exakta mått på svetsens 
geometri. Till skillnad från avgjutningar har man i denna metod möjlighet att studera 
inbränningen i svetsen. Bindfel, porer och andra svetsdefekter kan också lokaliseras 
och studeras. Till skillnad från ultraljudprovning och röntgen går det avgöra vilken 
typ av diskontinuitet som påträffats i svetsen. Den stora nackdelen med denna metod 
är att den är förstörande. 

8.2.1 Genomförande 
Provbitar har med hjälp av gasskärare tagits ur en bakram till hjullastarna 
L110E/120E. Studieobjektet var samma bakram som MP-provningen och 
ultraljudundersökningen utfördes på. Detta för att möjliggöra en avstämning av 
revisionsmetoderna. Ett transversellt snitt sågas genom svetsprovet. Tvärsnittet 
planslipas med olika slippapper upp till 2500 mesh, därefter poleras ytan med 
polermedel innehållande syntetiska diamantkorn. Slutligen etsas ytan med fyra-
procentig nital, en blandning av salpetersyra och etanol, vilket medför att 
inbränningen tydligt visualiseras. Svetsproverna har undersökts med ett optiskt 
mikroskop för att studera inbränning och svetsdefekter. Inskannade bilder av 
tvärsnitten har mätts i Solid Edge. Totalt utfördes 29 stycken svetsprover 
representerande 26 olika svetsar. 

8.3 Magnetpulverprovning 
Magnetpulverprovning är en ytprovningsmetod. Den används för att upptäcka yttre 
defekter hos föremål som går att magnetisera. Under gynnsamma förhållanden går det 
även att upptäcka sprickor som ligger alldeles under ytan. För att lättare upptäcka 
sprickor målas ytan som skall undersökas med vit färg. Principen för 
magnetpulverprovning är att provföremålet eller en del av det magnetiseras så att 
magnetiska kraftlinjer uppstår i materialet. Om dessa kraftlinjer skärs av, till exempel 
av en spricka, störs de magnetiska kraftlinjerna och ändrar riktning runt sprickan. Ett 
magnetpulver (små järnspånor) som lagts på ytan följer de magnetiska kraftlinjerna 
och indikerar var på ytan sprickan finns. 
 
MP-provningen genomfördes av Hans Cederlöf vid Volvo Wheel Loaders i Arvika. 
Studieobjektet var en bakram till hjullastare L110E/120E. 
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8.4 Ultraljudsprovning 
Ultraljudprovning av svetsar är en metod som används för att hitta inre 
diskontinuiteter i svetsar. Den stora fördelen med denna metod är att den är 
ickeförstörande vilket gör den lämplig att utföra frekventa kvalitetskontroller med. 

8.4.1 Allmänt om ultraljudsprovning 
Ultraljudsprovning av svetsar bygger på att olika material har olika akustisk 
impedans. De flesta diskontinuiteter i svetsar reflekterar därför ljudvågor. För att små 
diskontinuiteter i storleksordningen några millimeter skall kunna upptäckas, måste 
också det använda ljudets våglängd ligga i millimeterområdet och följaktligen skall 
ljudets frekvens vara av storleksordningen megahertz (MHz). 
 
Ultraljudpulser från en så kallad sökare tillföres provföremålet via ett 
kopplingsmedium för att åstadkomma effektiv akustisk koppling mellan sökare och 
provyta. Sökaren utgöres av en piezoelektrisk kristall med hållare och erforderlig 
elektronik. Kopplingsmediumet består vanligen av en vätska, till exempel olja eller ett 
halvflytande medium som fett eller gel. 
 
Ljudvågorna sänds ut via sökaren och reflekterar mot avvikande material. Som 
mottagare för de reflekterade ultraljudspulserna fungerar en liknande eller ofta samma 
sökare. Mätapparaturen som alstrar de utsända ljudimpulserna och förstärker de 
mottagna retursignalerna är utrustad med ett katodstrålerör som visar såväl gångtid 
som amplitud hos ekosignalerna. Ur denna information är det möjligt att upptäcka, 
lokalisera och i viss mån storleksuppskatta diskontinuiteter. Även om 
ultraljudsprovning i teori är tämligen enkelt är det en svår konst att utföra. Det 
praktiska utbytet av ultraljudsprovning och resultatets pålitlighet bestäms i hög grad 
av kontrollpersonens kompetens och erfarenhet, av mätutrustningens kvalitet, och av 
skickligheten hos den person som utvärderar de gjorda iakttagelserna. [34] 

8.4.2 Ultraljudsprovningens begränsningar 
Som nämnts tidigare är det möjligt att lokalisera och i viss mån storleksuppskatta 
diskontinuiteter med ultraljudprovning, men det går inte att med säkerhet specificera 
vilken typ av diskontinuitet det rör sig om. Med erfarenhet och god kunskap går det 
dock att göra en kvalificerad uppskattning utifrån den information som erhållits. Grov 
yta ger försämrad akustisk koppling och kan ge okontrollerad avböjning av enskilda 
partier i ultraljudknippet. En sådan variation av brytningsvinkel kan i det närmaste 
omöjliggöra en noggrann lokalisering av diskontinuiteter i materialet. I vissa fall 
påverkas ultraljudstrålens fortplantning menligt av inhomogeniteter i materialet. Detta 
kan leda till förvrängning av strålknippens form och till att vissa delar av svetsen blir 
avskärmade och måste därför avsökas i andra vinklar om så möjligt. Dessa 
inhomogeniteter kan också störa lokaliseringen av diskontinuiteter i svetsgodset samt 
ge upphov till falska indikeringar som är svåra att analysera. [34] 
 
Ultraljudprovningen utfördes av Hans Cederlöf i enlighet med Volvo Wheel Loaders 
Technical procedure [35].  



 37  

8.5 Almenprover och täckningsgrad 
Målet med experimentet var att bestämma Almenvärdena för de valda positionerna 
samt uppskatta täckningsgraden för respektive exponeringstid och position. 
Almenprover genomfördes på bakramar till hjullastare L110E/120E och L150E/180E. 
Tre provelement svetsades fast på objektet som var föremål för provningen, en 
provfixtur var placerad för att utsättas för bästa exponering, medan de övriga två på 
positioner som delvis är skuggade. Försöket utfördes på fem bakramar som utsattes 
för olika exponeringstid. 

8.5.1 Almenprov 
Almenprover är idag den vanligaste metoden att kontrollera kulpening med och är 
introducerad i Volvo Corporate Standard [29]. Almenprover utförs med hjälp av en 
standardiserad stålplatta som endast kulpenas på ena sidan. Restspänningarna på den 
kulpenade sidan kommer att kröka plattan. Båghöjden som mäts i en speciell fixtur är 
det så kallade Almenvärdet.  
 

 
Figur 8:1: Almenprov 

 
Figur 8:2: Mättnadskruva för Almenvärden 
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Plottar man båghöjden som funktion av tiden kommer det bildas en kurva med 
exponentialform (se Figur 8:2). John Almen utvecklade denna testmetod i början av 
40-talet. Han definierade intensiteten (the intensity of blast stream), som den punkt 
där utböjningen ökar med 10 % vid en fördubbling av exponeringstiden. Vid denna 
punkt sägs en mättnad ha inträffat och täckningsgraden skall då vara 100 %. [29] [36] 
Tre olika typer av provplattor, N, A och C, kan användas vid Almenprovning. 
Intensiteten mäts och ges i mm eller tum följt av vilket typ av provplatta som använts, 
till exempel 0.40 mm A [29]. I de utförda försöken används provplatta A som är bäst 
anpassad till de Almenvärden som förekom. Utböjningen mättes upp med en 
Almenmätare av typ: Vacu-Blast Mercer type 10 
 
För att kunna beräkna Almenintensiteten för de undersökta positionerna behöver en 
ekvation bestämmas för den kurva som bäst beskriver resultatet. Av tidigare 
undersökningar framgår att kurvan är av exponentialtyp och bäst representeras av ett 
andra gradens polynom. Kurvan för Almenvärdet kan beskrivas med följande 
ekvationer: 
 h = a(1 – exp(-b*t)   (1)  
 h = a(1 – exp(-b*tc)   (2)  
 h = a(1 – exp(-b*tc) + d*t  (3) 
h är båghöjden, t är exponeringstiden och a, b, c och d är parametrar. Ekvationerna (1) 
till (3) är progressivt mer exakta i att beskriva formen av kurvan.[37] I den här studien 
kommer MS Excel att användas för att beräkna parametrarna för vald ekvation.  

8.5.2 Täckningsgrad 
Mätning av den verkliga täckningsgraden görs på inskannade bilder av 
Almenprovplåtarna. Mätningen utförs genom att ett rutnät placeras på en del av den 
inskannade bilden. Varje ruta kontrolleras, består den till största delen av ett nedslag 
bedöms hela rutan som ett nedslag och vice versa. Att mäta täckningsgrad nära 100 % 
är mycket svårt, men att utföra mätningar på ett område med stor andel yta utan 
nedslag går att genomföra med tillförlitligt resultat. Genom att mäta täckningsgraden 
för en yta utsatt för liten exponering kan ett värde för p*r^2*A (Avramis ekvation 
Kapitel 7:5:4) bestämmas. Detta värde kommer att vara konstant för processen 
förutsatt att flödet samt den genomsnittliga nedslagsarean är oförändrad.  
Täckningsgraden kan sedan beskrivas som funktion av tiden. [31] 
 

      

Figur 8:3: 42 % täckningsgrad 
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9 Metodutvärdering / datatillförlitlighet 
I detta kapitel utvärderas tillförlitligheten i resultaten från de olika metoderna.  

9.1 Svetsprover 
Totalt utfördes 29 svetsprover på 20 kälfogar och 9 stumfogar. Detta är ett relativt litet 
antal och man bör reservera sig mot den statistiska osäkerheten som råder. 
Svetsprover ger mycket goda förutsättningar för precisa mätningar av svetsgeometrin. 
Inbränningen visualiseras tydligt i svetsproverna. Tåradien är betydligt lättare att 
urskilja på ett svetsprov än för en avgjutning då inbränningen underlättar 
lokaliseringen av svetsövergången. Dock finns det även för svetsprover specifika fall 
där tåradien är svår att bestämma på grund av ojämnheter i ytan. Svetsproverna har 
studerats i ett optiskt mikroskop. Mätningarna har utförts på inskannade bilder med 
upplösningen  2000 dpi.  

9.2 Avgjutningar 
Fem olika svetsar har undersökts. Totalt utfördes 130 stycken avgjutningar på 13 olika 
ramar. Detta medför hög statistisk säkerhet i undersökningen. Avgjutningsmassans 
egenskaper (se Kapitel 8.1.1) medför att avgjutningarna blir nära ett identiskt negativ 
av svetsen. Mätningarna har utförts på samma sätt som för svetsproven. Detta 
sammantaget ger förutsättningar för ett rättvisande resultat. 
 
En källa till osäkerhet i resultatet är svårigheten att definiera tåradien, vilket också 
medför svårighet att definiera anslutningsvinkel eftersom den tangerar cirkeln som 
representerar tåradien. Till skillnad från svetsproverna kan vi inte urskönja 
inbränningen som annars väsentligt underlättar identifieringen av tåradien. 
Problematiken ligger i att det finns ojämnheter i ytan på materialet som medför att det 
kan vara svårt att urskilja små tåradier. En konservativ bedömning kan till exempel ge 
en tåradie på 0.1 mm istället för tåradien 1.0 mm.   

9.3 Almenprover / täckningsgrad - metodutvärdering 
Ett Almenprov för varje position och exponeringstid har utförts. Utböjningen av 
Almenprovplattan uppvisar stor spridning. Detta framgår bland annat av att båghöjden 
i position 1 är densamma för exponeringstid 2 min som för 4 min. Detta trots att båda 
proverna utfördes på samma ram i samma fixtur och de rådande förhållandena torde 
ha varit identiska för de båda proven. Proven för exponeringstid 6 min utfördes på en 
annan typ av bakram än de övriga proven. Motsvarande positioner valdes, men 
resultatet på position 2 och 3 skall ändå betraktas med viss skepticism då ramarna 
skiljer sig betydligt i sin utformning.  
 
Problematiken i Almenprovning som helhet ligger i att identiska Almenvärden kan 
bestå av mycket varierande djup av den plastiska deformationen i ytan. Det är alltså 
möjligt att med samma Almenintensitet skapa mycket olika uppsättningar av 
restspänningar i olika material. Två Almenvärden kan därför inte jämföras utan att 
övriga faktorer som material, kultyp, hastighet, åtkomlighet med mera också beaktas i 
jämförelsen. [27] 
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Täckningsgraden har mätts på Almenproverna för exponeringstid 2, 4, 6 minuter. För 
varje prov bedömdes 100-150 rutor (se Figur 8:3). Optisk mätning av täckningsgraden 
innebär en subjektiv bedömning  av huruvida ett specifikt område har träffats av en 
kula. I vissa fall kan detta vara svårt att avgöra då nedslagsytan inte tydligt skiljer sig 
från plåtytan. 

9.4 Magnetpulverprovning 
Problematiken i MP-provning ligger huvudsakligen i att  den kan ge falska 
indikationer. Dessa kan uppstå på grund av att smuts ansamlats i till exempel en repa 
eller en skarp svetsövergång. Noggrann rengöring innan ytan beläggs med färg är 
viktig för att få ett tillförlitligt resultat. 

9.5 Ultraljudsprovning 
Erfarenheter från ultraljudsprovning vid Volvo Wheel Loaders fabrik i Arvika visar 
att det är svårt att bedöma indikationerna från defekter som påträffas vid 
ultraljudsprovning. Det har i flera fall visat sig att storleken och utbredningen av 
defekterna har missbedömts och överskattats. Känsligheten i mätapparaturen kan 
ställas in men minskad känslighet ökar risken för att allvarliga defekter förblir 
oupptäckta. Det skall poängteras att kunskapen och erfarenheten hos personalen som 
utför ultraljudsprovningen har mycket stor betydelse för tillförlitligheten i resultatet. 
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10 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas resultat från fältstudierna. Fullständigt resultat från 
avgjutningarna och  svetsproven återfinns som Bilaga A och B. 

10.1 Svetsprocessen 
Den huvudsakliga svetsprocessen som används vid Volvo Wheel Loaders i Arvika vid 
svetsning av fram- och bakramar är robotiserad Gas Metall Bågsvetsning (GMAW) 
med Blandgas. Denna metod har använts för samtliga svetsar undersökta med 
avgjutningar och för större delen av svetsarna som svetsprov tagits ifrån. 
Grundmaterialet är normala konstruktionsstål av CMn-typ i plåttjocklekar 8-80 mm. 
Tillsatsmaterialet är trådelektrod av typ ER70S-6, diameter 1.2 mm. 
 
Tabell 10:1: Övrig svetsdata 
Elektrod utstick 18-25 mm 

Skyddsgas Blandgas Ar 92 % +CO2 8 % 
Spänning 28 - 32 Volt 
Ström 250 - 400 Amp och  ˜ 600 Amp med dubbeltråd 
Svetshastighet 0.3 - 1.0 m/min. 
Övrigt 
 
 

-Robotutrustningar är försedda med fogsökning och fogföljning 
-Svetsning sker på blästrad plåt 
-Spaltöppningar ca 0.5 – 1.0 mm 

 

10.2 Nomenklatur 
Almenprov 

En standardiserad stålplatta som används för mätning av intensiteten av 
blästring med stålkulor. 

 
Anslutningsvinkel (a) 

Vinkel mellan en förlängning av 
grundmaterialet och en linje som representerar 
formen av svetsen nära svetstån, linjen 
tangerar cirkeln som representerar övergången 
mellan grundmaterial och svetsgods.  
(se Figur 10.1) 

 
Anvisning 
 En liten geometrisk avvikelse. 
 
Avgjutning  
 Ett negativ av svetsens profil. 
 
Diskontinuitet 

En inhomogenitet i svetsen som både kan vara en strukturskillnad i materialet, 
en svetsdefekt eller en geometrisk avvikelse. 

 
 

Figur 10:1: Tåradie och 
anslutningsvinkel 
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Djupmått (d)   
Summan av a-mått och inträngning i 
bisektrisens riktning 
 

Effektivt a-mått (aeff) 
Svetsdjupet i en kälfog. Det effektiva a-måttet 
kan ej överstiga tjockleken hos den tunnaste 
plåten i svetsförbandet. (se Figur 10:2) 

 
Formavvikelse 

Att svetsen har en avvikande form på makronivå, till exempel svetsråge eller 
ett stort smältdike  
 

Index 
Beskriver avgjutningarnas position på testobjektet. (se Tabell 10:2) 
 

Intensitet 
 Mått på energin i partikelflödet vid kulpening (fås geom Almenprovning). 
 
Katetlängd, stående katet (kS) 

Sträckan från att svetsen börjar resa sig ovanför en förlängning av 
grundmaterialet till motsatt fogyta. (se Figur 10:5) 

 
Katetlängd, liggande katet (kL) 

Sträckan från att svetsen börjar resa sig ovanför en förlängning av 
grundmaterialet till motsatt fogyta. (se Figur 10:5) 

 
Makrovinkel 

Vinkeln mellan grundmaterial och svetsgods sett ur makroperspektiv  
(se Figur 7:3). 

 
MAG-svetsning 

MAG står för Metal Active Gas. Vilket är Gas 
Metall Bågsvetsning med aktiv skyddsgas. 

 
Nominellt a-mått (a) 

Höjden i den största likbenta triangel som kan 
inskrivas mellan fogytorna och svetsens toppyta.  
(se Figur 10:3) 
 

Svetsdjup i stumfog (s)  
Minsta kraftöverförande del i en stumfog.  
Minsta avstånd från grundmaterialets toppyta 
till svetsens rot. (se Figur 10:4) 

 
Tåradie (r) 

Tåradien är radien på en cirkel som passar in på 
övergången mellan grundmaterial och svetsgods 
(se Figur 10:1). 

Figur 10:2: Effektivt a-mått 

Figur 10:3: Nominellt a-mått 

Figur 10:4: S-mått i stumsvets 
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Sidointrängning, stående plåt (iS) 
Svetsens inbränning i 
horisontalt led vid halva 
katetlängden. 
(se figur 10:5) 

 
Sidointrängning, liggande plåt (iL) 

Svetsens inbränning i vertikalt 
led vid halva katetlängden. 
(se Figur 10:5) 

 
Spalt 
Mellanrum mellan sammanfogade 
plåtar 
 
Spänningskoncentrationsfaktor (Kt) 

Är förhållandet mellan maximal 
spänning och nominell pänning. 

 
Svetsprov 

En provbit vars tvärsnittsyta är slipad och etsad 
 
Svetsläge 

PA = ”bästa läge”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10:5: Måttsättning av en kälsvets 

Figur 10:6: Svetslägen 
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10.3  Avgjutningar 
Här nedan redovisas en sammanfattning av resultaten från avgjutningarna, i 
sammanställningen har bedömningar utförts utifrån Volvo Corporate Standard [1]. 
Avgjutningar utfördes på 13 slumpvis utvalda bakramar till hjullastare L110E/120E. 
Avgjutningarna genomfördes mellan 2005-08-23 och 2005-09-08. Tio avgjutningar 
utfördes på vardera ram. Komplett data från avgjutningarna redovisas i Bilaga A. 
 
Tabell 10:2: Avgjutningarnas positioner 

Index: 
Svets 
nr Ritnings nr Sida 

Svets- 
läge Position: 

A 28 11 176 994 Cent. PB Övre midjelagring, undre kuts.  
B 28 11 176 994 Cent. PB Övre midjelagring, undre kuts. 
C 43 11 177 320 Höger PA 2400-2500mm i horisontalt led från origo.  

D 28 11 177 320 Höger PA 
I kurvatur, 2025-2125mm i horisontalt led 
från origo. 

E 28 11 177 320 Höger PA 
I kurvatur, 2025-2125mm i horisontalt led 
från origo. 

F 43 11 177 320 Höger PA 1580-1680mm i horisontalt led från origo.  
G 43 11 177 320 Vänster PA 2400-2500mm i horisontalt led från origo.  

H 28 11 177 320 Vänster PA 
I kurvatur, 2025-2125mm i horisontalt led 
från origo. 

I 28 11 177 320 Vänster PA 
I kurvatur, 2025-2125mm i horisontalt led 
från origo. 

J 43 11 177 320 Vänster PA 1580-1680mm i horisontalt led från origo.  
 
Avgjutningarna från de olika positionerna kommer fortsättningsvis att referera till det 
index som anges i Tabell 10:2.  
 

 
 
Figur 10:7: Avgjutningarnas positioner 
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Index A och B är placerade på kälsvetsen i övre midjelagringen på den undre kutsen. 
Inga avgjutningar placerades på svetsstart/-avslut. Dessa positioner uppvisar ofta 
avvikande geometri men skall vara placerade i mindre påkända områden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Index C, F är placerade på höger ramsida på samma svets, men på positioner lång 
ifrån varandra. G och J är placerade på motsvarande positioner på vänster ramsida (se 
Figur 10:9:a). D och E är placerade på höger ramsida där svetsfogen kröker sig. H och 
I är placerade på motsvarande positioner på vänster ramsida. (se Figur 10:9:b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10:8: Index A och B 

a)                            b) 
Figur 10:9; a) Index C, F, G och J; b) Index D, E, H och I 
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10.3.1 Nominellt a-mått 
Angivet a-mått för C, F, G och J är 5 mm, observera dock att de är svetsade med a-
mått 6 mm. Bedömningen sker utifrån det svetsade a-måttet. Totalt uppmättes 130 
stycken a-mått. I genomsnitt var de 3.4 % större än det angivna a-måttet med en 
standardavvikelse på 9.4 %. 6.9 % av a-måtten var underkända enligt ritningskravet 
och 33 % var under angivet a-mått. 
 
Tabell 10:3: Resultat nominellt a-mått 
Index A,B C,F G,J D,E H,I C,F,G,J D,E,H,I 
Angivet a-mått (mm) 5 6 (5) 6 (5) 8 8 6 (5) 8 
Antal avgjutningar (st) 26 26 26 26 26 52 52 
Medelvärde (mm) 5.29 6.18 6.14 8.67 7.8 6.16 8.23 
Standardavvikelse (mm) 0.58 0.39 0.5 0.69 0.67 0.44 0.81 
Median (mm) 5.45 6.2 6.2 8.55 7.75 6.2 8.3 
Minimum (mm) 4.2 5.5 5 7.4 6.7 5 6.7 
Maximum (mm) 6.1 6.9 7.1 10.8 9 7.1 10.8 
Antal under angivet  
a-mått 7 8 8 3 17 8 10 
Andel under angivet  
a-mått 

26.9
% 

30.8
% 

30.8
% 

11.5
% 

65.4
% 30.8% 38.5% 

Andel under angivet  
a-mått normalfördelning 

30.9
% 

32.4
% 

39.0
% 

16.7
% 

62.0
% 36.0% 38.6% 

Tillåten avvikelse (mm) 0.5 0,6 0.6 0,8 0.8 0.6 0.8 
Antal under tillåten 
avvikelse (st.) 3 0 2 0 4 2 4 
Andel under tillåten 
avviklese 

11.5
% 0% 7.7% 0% 

15.4
% 3.8% 7.7% 

Andel under tillåten 
avvikelse 
normalfördelning 8.6% 2.4% 6.9% 1.7% 

18.7
% 4.4% 10.0% 
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10.3.2 Katetlängd 
Totalt har katetlängderna mätts på 130 stycken avgjutningar. Av dessa hade 25.4 % 
(33 st.) minst en katetlängd som överskred ritningskravet. 
 
Tabell 10:4: Resultat katetlängd 
Index A,B C,F G,J D,E H,I 
Stående katet      
Antal avgjutningar (st.) 26 26 26 26 26 
Medelvärde (mm) 8.25 10.22 10.07 14.17 13.2 
Standardavvikelse (mm) 1.04 0.58 0.75 1.08 1.18 
Median (mm) 8.4 10.15 10.15 14.2 13.05 
Minimum (mm) 6.1 9.1 8.5 11.3 11.4 
Maximum (mm) 10.2 11.3 11.6 15.9 15.3 
Tillåten avvikelse (mm) 3 3.2 3.2 3.6 3.6 
Antal över tillåten avvikelse 1 0 0 10 6 
Andel över tillåten avvikelse  3.8% 0% 0% 38.5% 23.1% 
Andel över tillåten avvikelse 
normalfördelning 4.1% 0.6% 1.6% 43.0% 16.0% 
Liggande katet      
Antal avgjutningar (st) 26 26 26 26 26 
Medelvärde (mm) 10.04 9.93 9 13.53 12.2 
Standardavvikelse (mm) 0.73 1.02 1.37 0.61 1.17 
Median (mm) 9.95 10.1 10.05 13.6 12.3 
Minimum (mm) 8.8 7.8 7.5 12.3 9 
Maximum (mm) 11.9 11.6 12.9 14.9 13.8 
Tillåten avvikelse (mm) 3 3.2 3.2 3.6 3.6 
Antal över tillåten avvikelse 12 0 3 3 0 
Andel över tillåten avvikelse 46.2% 0% 11.5% 11.5% 0% 
Andel över tillåten avvikelse 
normalfördelning 48.4% 4.4% 10.9% 8.6% 3.2% 
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10.3.3 Tåradie 
Position anger om tåradien är positionerad på den liggande eller stående fogytan för 
svetsen (se Figur 10:8 och 10:9). Index A och B är svetsade i svetsläge PB, övriga i 
svetsläge PA. Stående svetsövergången för index D, E, I och H är TIG-behandlade. 
Total mättes 255 stycken tåradier. 
 
Tabell 10:5: Resultat tåradie 

Tåradie 
Index A,B A,B C,F C,F G,J G,J D,E D,E H,I H,I 
Position(ståe./ligg.) S L S L S L S L S L 
Antal avgjutningar (st) 24 25 26 26 25 26 25 26 26 26 
Medelvärde (mm) 2.1 1.0 1.6 1.6 1.6 1.4 5.0 2.2 5.6 1.8 
Standardavvikelse (mm) 0.27 0.22 0.32 0.29 0.38 0.31 0.5 0.39 0.44 0.33 
Median (mm) 2.05 0.15 1.15 1.08 0.65 0.73 6.35 1.65 5.95 1.45 
Minimum (mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.95 0.1 1.75 0.1 
Maximum (mm) 4.95 3.75 6.9 6.5 6.8 5.4 9.2 7.5 9.3 6.5 

 

Tåradier övre midjelagring (A,B)
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Figur 10:9: Resultat tåradie index A och B. 
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Tåradier (D,E,H,I)
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Figur 10:10: Resultat tåradie index D, E, H och I 
 

Tåradier (C,F,G,J)
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Figur 10:11: Resultat tåradie index C, F, G och J 
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10.3.4 Anslutningsvinkel 
Totalt uppmättes 254 stycken anslutningsvinklar. Medelvärdet var 36.1° med 
standardavvikelse 9.7°. 
 
Tabell 10:6: Resultat anslutningsvinkel (grader) 

 
A,B 
(S) 

A,B 
(L) 

C,F 
(S) 

C,F 
(L) 

G,J 
(S) 

G,J 
(L) 

D,E 
(S) 

D,E 
(L) 

H,I 
(S) 

H,I* 
(L) Tot. 

Antal 24 25 26 26 26 26 25 26 26 24 254 
Medel 41.6 37.9 34.5 34.7 37.1 36.3 36.8 31.0 37.4 34.2 36.1 
Median 42.1 35.7 33.6 33.6 38.4 38.4 37.5 32.3 38.3 33.3 35.6 
Std.avv. 12.2 9.5 6.7 7.3 10.2 10.0 9.5 8.2 12.7 6.3 9.7 
Min. 11.3 24.7 23.7 21.2 17.6 16.4 17.0 15.6 14 24.6 11.3 
Max. 57.2 60.8 49.3 47.0 56.2 61.4 49.7 43.4 61.7 47.0 61.7 
*Två vinklar 101,3° respektive 118,2° är ej medtagna I beräkningarna. 

 

Anslutningsvinklar
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Figur 10:12: Resultat anslutningsvinkel 
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10.4  Svetsprover 
Här redovisas resultaten från mätning och undersökningen av svetsproverna. En 
utförlig beskrivning av varje svetsprov ges i Bilaga B. 
 
Tabell 10:7: Resultat svetsprover (bakram hjullastare L110E/120E) 
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Kälfogar 
1 5 PA 5.7 Nej Nej 35.9 25.2 9.3 8.9 1.1 0.7 0.5 2.15 

2a 5 PB 4.8 Ja Nej 20.1 47.5 8.1 7.9 1.3 2.2 1.2 1.85 

3a 5 PB 6 Nej Nej 21.4 25.2 9.6 11.6 0.9 2.9 1.2 0.2 

4a 5 PA 4.8 Nej Nej 33.5 40.9 9.9 7.0 2.5 0.6 7.05 0.1 

4b 5 PA 5.5 Nej Nej 23.5 26.4 11.8 8.5 1.8 0.9 5.85 0.45 

5a 5 PA 5.3 Nej Nej 35.5 35.0 10.1 8.0 1.4 0.8 0.55 2.45 

5b 5 PA 5.7 Nej Nej 26.5 40.8 8.7 8.6 2.1 1.1 0.2 0.1 

6a 5 PA 5.6 Nej Ja 43.3 41.2 9.4 10.4 1.3 0.8 3.7 3.85 

6b 5 PA 5.6 Nej Nej 35.8 37.8 5.1 10.9 1.5 1.3 0.45 0.85 

7 5 PA 5.3 Nej Nej 45.3 37.0 7.8 9.2 1.1 1.1 1.8 0.1 

8 5 PA 5.4 Ja Nej 53.7 28.8 9.8 8.2 0.8 1.1 0.1 0.5 

16a 6 PB 4.1 Nej Nej 40.6 26.5 6.1 11.7 0.4 3.3 0.1 0.7 

16b 6 PB 4.7 Nej Nej 30.7 77.0 7.9 6.6 3.5 0.5 1.85 0.1 

17a 6 PB 5.0 Nej Nej 47.7 37.1 8.2 9.2 0.9 2.2 3.75 0.55 

17b 6 PB 5.1 Nej Nej 47.3 77.3 7.8 7.2 3.5 0.5 2.75 0.1 

18 6 PA 6.0 Ja Nej 22.9 26.8 10.0 10.5 1.0 1.7 1.15 3.2 

19 8 PA 8.5 Nej Nej 39.0 30.7 15.7 13.3 2.6 1.4 1.95 1.4 

20 6 PA 5.8 Nej Nej 38.5 25.6 9.3 10.0 1.1 1.9 1.35 1.1 

21 8 PA 8.6 Nej Nej 39.4 37.2 14.0 12.9 1.6 0.9 5.65 0.35 

22 8 PA 8.7 Nej Nej 47.2 28.8 15.3 13.4 1.5 1.4 1.9 0.5 

Stumfogar 

2b 13 PA 13.8 Nej Nej 3.3 4.6  

3b 13 PA 13.4 Nej Nej 16.6 19.7  

9 Genom PA 14.8 Nej Nej -13.4 -8.5  

10 8 PA 3.9 Ja Ja -17.2 -7.2  

11 8 PA 9.4 Nej Nej -2.2 2.4  

12 Genom PA 14.4 Ja Nej -15.7 -16.3 
 

13 Genom PA 10.7 Nej Ja -6.4 -13,7  

14 Genom PA 12.2 Ja Ja -3.8 -14,1  

15 Genom PA 14.7 Nej Nej -14.7 -10,0  

 
 

Svetsprov 17a, 17b är ej medtaget i 
denna sammanställning då samma 
svetsar också representeras av 
svetsprov 16a, 16b. 
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Total är 44 % av svetsproverna underkända enligt Volvo Corporate Standard STD 
5605.51. Den vanligaste orsaken till att en svets inte uppfyller ritningskravet är för 
stor katetavvikelse. Om man skulle bortse från kravet på katetavvikelse skulle 22 % 
inte uppfyllt ritningskravet. 
 
Tabell 10:8: Sammanställning av resultat från svetsprover 
 Underkända % Anmärkning % Totalt antal (st) 

A-mått 6 22 18 

S-mått 33 22 9 

Katetavv. 44 - 18 

Sidointr. - 55 18 

Porer 0 22 27 

Bindfel 15 - 27 

Anslutn.vink - 11 18 

Totalt 44 41 27 

10.5  Almenprover-Resultat 
Almenprover utfördes för fem olika exponeringstider. Proven placerades på position 
1, 2 och 3 (Figur 10:13), där position 1 är utsatt för bästa exponering [38] och position 
2 och 3 är delvis skymda. Sammanlagt utfördes 15 stycken Almenprover. Värde 
saknas för exponeringstid 4 min, position 3 på grund av att fixturen lossnade under 
försöket. En bakram till hjullastare L150E/180E var föremål för undersökningen, med 
undantag för exponeringstiden 6 min där en bakram till L110E/120E användes. I detta 
fall placerades proverna på motsvarande positioner. Kultypen som användes var 
Ferrosad F20 med kuldiameter 1-1.6 mm och hårdhet 40-46 Rockwell C. Typ av 
provplåt som användes var Almenplatta A. 
 
Tabell 10:9: Resultat Almenprover 

 
 

 
 
 

 
 

Exponerings-
tid Position 

Almenvärde 
(mm) 

1 0.15 
2 0.06 

2 min 22 s 3 0.04 
1 0.15 
2 0.15 

4 min 22 s 3 - 
1 0.19 
2 0.13 

6 min 22 s 3 0.14 
1 0.29 
2 0.16 

8 min 44 s 3 0.09 
1 0.30 
2 0.22 

12 min 22 s 3 0.10 

Figur 10:13: Positioner för Almenprover 
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Den verkliga täckningsgraden mättes upp på Almenprovplåtarna för exponeringstid 
2.37, 4.37, 6.37 minuter. Resultatet redovisas i Tabell 10:10. 
 
Tabell 10:10: Resultat från mätning av täckningsgrad 
Optisk mätning av täckningsgraden 
Exponeringstid Position Täckningsgrad 

2 min 22 s 1 22.5 % 
 2 15.2 % 
 3 11.2 % 

4 min 22 s 1 42.4 % 
 2 40.3 % 

6 min 22 s 1 62.7 % 
 2 49.6 % 

 3 45.6 % 
 

10.6 Magnetpulverprovning 
Här nedan redovisas resultatet från MP-provningen på en bakram till hjullastare 
L110E/120E. Tre indikationer på yttre bindfel påträffades.  
 
Tabell 10:11: Resultat från magnetpulverprovning 
Svets nr: Ritning Position: Anmärkning: 

7 11 176 994 270-90 grader 
Liten teckning runt kallflytning 
270° (start/stopp) 

6 11 176 994 200-0 grader 
Tydlig teckning längs kallflytning 
300° (start/stopp) 

övre 11 147 887 140-270 grader 
Teckning överkant på svets 
180° - 250° 

216 11 177 801 2/2 Höger sida Ingen anmärkning 
216 11 177 801 2/2 Vänster sida Ingen anmärkning 

28/43 11 177 320 
Höger sida 1145-2330 från 
bakkant Ingen anmärkning 

28/43 11 177 320 
Vänster sida 1145-2035 från 
bakkant Ingen anmärkning 

4 11 177 320 Vänster sida, hela svetsen Ingen anmärkning 
4 11 177 320 Höger sida, hela svetsen Ingen anmärkning 
26 11 177 801 1/2 Vänster sida Ingen anmärkning 
26 11 177 801 1/2 Höger sida Ingen anmärkning 
15 11 177 801 1/2 Höger insida  Ingen anmärkning 
15 11 177 801 1/2 Vänster insida Ingen anmärkning 

224 11 177 801 2/2 
Höger sida, lodrätt del av svets 
båda sidor och överkant Ingen anmärkning 

224 11 177 801 2/2 
Vänster sida, lodrätt del av svets 
båda sidor och överkant Ingen anmärkning 

2 11 177 801 1/2 200-370 mm från överkant Ingen anmärkning 
2 11 177 801 1/2 220-400 mm från överkant Ingen anmärkning 
59 11 177 801 1/2 120 mm centrerat Ingen anmärkning 
31 11 177 801 1/2 Vänster sida Ingen anmärkning 

31 11 177 801 1/2 Vänster sida Ingen anmärkning 
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10.7 Ultraljudsprovning 
Provningen skedde i enlighet med Volvo Wheel Loaders Technical procedure 
dokument: Volvo UT-100 upplaga 3. Fyra svetsfogar på vardera ramsida, samt två 
svetsfogar på kutsar tillhörande midjelagringen undersöktes. Utrustning som användes 
vid provningen var en ultraljudsapparat som arbetar enligt impulsekoprincipen. 
Frekvensen som användes vid provningen var 4 MHz på samtliga fogar. Som 
kopplingsmedium användes ett för ändamålet utformat gel. Här nedan redovisas 
resultatet från ultraljudsprovningen på en bakram till hjullastare L110E/120E.  
 
Tabell 10:12: Resultat från ultraljudsprovning 

Svets Ritning Sida 

Appendix 
(Technical 
Procedure) Sökare Anmärkning 

6 11 176 994 C 1.4 
70°, 
0° 

Flera indikationer på mindre 
rotfel. Alla under 2mm, alltså 
inom tillåtet intervall då kravet 
på inbränning (s-måttet) är 
13mm. 

7 11 176 994 C 1.4 
70°, 
0° 

Flera indikationer på mindre 
rotfel. Alla under 2mm, alltså 
inom tillåtet intervall då kravet 
på inbränning (s-måttet) är 
13mm. Slagginneslutning ”kl 
10”, 15-20mm lång, 10mm ner i 
plåten. Inbränningen (s-måttet) är 
alltså 5mm på detta ställe. 

15 
11 177 801 

1/2 H 1.7 70° 

Rotfel, 14mm ner, ca 80mm från 
kant. Uppskattningsvis 1-1.5 
mm. 

15 
11 177 801 

1/2 V 1.7 70° 
Mindre rotfel, ca 80mm från 
kant. 

26 
11 177 801 

1/2 H 1.7 70° 

Delvis ej inbrännt i rotstöd på 
flertalet ställen bl.a. 75mm från 
kant. 

26 
11 177 801 

1/2 V 1.7 70° Rotfel 75mm från innerkant. 
4 11 177 320 H 1.8 70° Ingen anmärkning 

4 11 177 320 V 1.8 70° 
Mindre rotfel 30mm från 
överkant 

216/217 
11 177 801 

2/2 H 1.10 70° 
Mindre rotfel längs hela undre 
svetsen (22mm in underifrån). 

216/217 
11 177 801 

2/2 V 1.10 70° 

Mindre rotfel på flera ställen 
längs övre svetsen (28mm in 
underifrån). 
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11 Analys och bedömning 
I detta kapitel analyseras resultaten och bedöms utifrån Volvo Corporate standard. 

11.1 Avgjutningar 
Ritningskravet anger svetsklass C för samtliga svetsar som har undersökts med 
avgjutningar. 130 st avgjutningar har totalt utförts, av dessa uppfyller 32 % (41 st.) 
inte kraven i Volvo Corporate standard 5605.51 på max tillåten katetavvikelse 
och/eller tillåten a-måttavvikelse. Av denna andel har 6 procentenheter ett a-mått 
under tillåten avvikelse. En procentenhet hade både katetlängd över tillåten avvikelse 
samt a-mått under tillåten avvikelse och resterande 25 procentenheter uppfyller inte 
kravet på maximal tillåten katetavvikelse.  

11.1.1 Nominellt a-mått 
För svetsklass C tillåts en lokal avvikelse på -0.1 x angivet a-mått. Huruvida 
avvikelsen är lokal är ej möjligt att avgöra då endast ett transversellt snitt är undersökt 
och det saknas således information om svetsens form i längsgående riktning. 
Bedömningen är därför optimistisk då samtliga avvikelser antas vara lokala. Totalt har 
130 st avgjutningar utförts. Av dem har 33.1 % ett a-mått som understiger det som är 
angivet för svetsen och 6.9 % uppfyller inte ritningskravet. 
 

Index A och B

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Avgjutningsprover (totalt 26 st.)

A
-m

åt
t (

m
m

)

Angivet a-mått (5 mm)

Maxmimal tillåten avvikelse (0,5 mm)

 
Figur 11:1: Spridning av nominellt a-mått för index A och B 
 
På svetsen i övre midjelagringen, representerad av index A och B utfördes totalt 26 st 
avgjutningar. Av dessa är 26.9 % under det angivna a-måttet och 11.5 % uppfyller 
inte ritningskravet. 
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Index C, F, G och J
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Figur 11:2: Spridning av nominellt a-mått för index C, F, G och J. 
 
På svetsarna representerade av index C, F, G och J utfördes totalt 52 st avgjutningar. 
Av dessa är 30.8 % under det angivna a-måttet och 3.8 % uppfyller inte 
ritningskravet. 
 

Index D, E, H och I
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Figur 11:3: Spridning av nominellt a-mått för index D, E, H och I 
 
På svetsarna representerade av index D, E, H och I utfördes totalt 52 st avgjutningar. 
Av dessa är 38.5 % under det angivna a-måttet och 7.7 % uppfyller inte 
ritningskravet. A-måtten i index H och I (vänster sida), har väsentligt mindre a-mått 
än motsvarande svets på höger sida (index D och E). A-måttet är i genomsnitt 7.8 mm 
på vänster respektive 8.67 mm på höger sida. Katetlängderna på höger sida uppvisar 
också motsvarande större längder jämfört med vänster sida. Enligt Christer Ericson 
[39] kan det finnas två anledningar till varför denna avvikelse har uppstått, (1) sämre 
passform på vänster sida vilket har medfört en större spalt, (2) svetsroboten är 
programmerad olika för de båda sidorna.  
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I fall (1) skulle mer tillsatsmaterial åtgå till att fylla upp spalten och mindre material 
bidra till att bygga upp a-måttet. I fall (2) är roboten programmerad olika för de båda 
sidorna, den ena sidan kan vara programmerad med ett mindre a-mått. En annan 
troligare orsak kan vara att a-måttet på höger sida längre tillbaka varit för litet något 
som sedan korrigerats genom lägre svetshastighet.  

11.1.2 Katetlängd 
I svetsklass C tillåts en katetavvikelse 2 + 0.2 x angivet a-mått.  
 
För index A och B, svets i övre midjelagring, visar sig en tydlig trend. De stående 
kateterna är väsentligt kortare än de liggande. Medelvärden för dem är 8.25 respektive 
10.04 mm. En stor andel (46.2 %) av de liggande kateterna ligger utanför tillåten 
avvikelse. Svetsen är utförd i robot i svetsläge PB, något som enligt Christer Ericson 
[39] kan vara anledningen till liggande katet är längre. I svetsläge PB svetsas en 
kälfog stående horisontellt vilket kan medför att svetsen ”rinner något” och den 
liggande kateten blir därmed längre. Andra orsaker till denna typ av formavvikelse 
kan vara felaktig fogberedning eller att svetspistolen är felriktad och/eller fel 
positionerad. 
 
I index D, E, H och I är de stående kateterna i genomsnitt betydligt längre än de 
liggande kateterna på båda sidorna. Svetsarna är utförda i bästa läge (PA) och borde 
således uppvisa symmetrisk yttre geometri. Denna avvikelse kan förklaras med att 
övre svetsövergångar är TIG-behandlade. TIG-behandling har smält upp och slätat ut 
övergången mellan svets och grundmaterial vilket har medfört att de stående kateterna 
har blivit längre. 
 
Sammantaget så uppfyller en stor andel (25.4 %) av de undersökta svetsarna inte 
ritningskravet på grund av att katetavvikelsen är över den tillåtna. Det finns flera 
orsaker som kan ha bidragit till de stora katetlängderna. (1) Ett ökat a-mått ger längre 
kateter om övrig geometri fortsatt är densamma. Då katetavvikelsen bedöms skall 
detta enligt standarden ske utifrån det enligt ritningen angivna a-måttet. Således 
kommer en svets med lokalt större a-mått riskera att bli underkänd enligt standarden 
ty katetavvikelsen blir större än den tillåtna. (2) Makrogeometrin har också direkt 
påverkan på katetlängderna. En svets med en konkav form får till följd av sin 
geometri proportionellt sett längre kateter än en svets med konvex form. (3) Som 
nämns i tidigare stycke ökar också TIG-behandlingen katetlängden. Samtliga orsaker 
(1), (2) och (3) har en positiv inverkan på utmattningshållfastheten och syftet med 
kravet på katetavvikelse i Volvo Coporate Standard bör därför ifrågasättas. 
 
Katetlängdens inverkan på spänningskoncentrationen undersöktes med FEM-modeller 
och har i enlighet med tidigare studier [19] mycket liten påverkan på 
spänningskoncentrationen. För beskrivning av modell, tillvägagångssätt samt resultat 
från spänningsanalys se Bilaga C. 
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11.1.3 Tåradie och anslutningsvinkel 
För svetsklass C i Volvo Corporate Standard finns inga krav på tåradien. För 
svetsklass A skall tåradien = 4 mm. För svetsklass B och för tilläggsbeteckning U  
anges inget värde för tåradien men övergången mellan svetsgods och grundmaterial 
skall enligt standarden vara ”jämn”. Anslutningsvinkeln är inte en faktor som det tas 
hänsyn till i Volvo Corporate Standard. 
 
För att kunna bedöma svetsgeometrins påverkan på spänningskoncentrationen har 
olika geometriska fall analyserats med hjälp av FEM-modeller. Generella modeller 
har tagits fram utifrån avgjutningarna av svetsarna representerade av index C, D, E, F, 
G, H, I och J. Ett T-förband kan användas för att representera lastfallen i dessa svetsar 
[40].  
 
Modell 1 är utformad för tåradier = 1.5 mm. För beskrivning av modell 1 se Bilaga C.  
Modell 2 är utformad för tåradier = 1.5 mm. För beskrivning av modell 2 se Bilaga C. 
Modell 3 är utformad för den TIG-behandlade svetsövergången. För beskrivning av 
modell 3 se Bilaga C. 
Modell 4 utformad för fall där stora anslutningsvinklar förekom (= 45) grader. 
 
Som beskrivs i kapitel 7, är tåradien och anslutningsvinkeln de geometriska 
parametrarna med störst påverkan på spänningskoncentrationen och de används som 
variabler i undersökningen. Symmetri i geometri och laster innebär att endast en sida 
av svetsförbandet behöver studeras. I båda lastfallen (se Figur 11:5) studeras 
spänningskoncentrationen i svetstån vid påförd dragspänning. 

 
Figur 11:4: Lastfall 1 

 
Figur 11:5: Lastfall 2 
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Förhållande mellan tåradien och Kt för 
Lastfall1
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Figur 11:6: Förhållande mellan tåradien och Kt för lastfall 1. Anslutningsvinkel är 
35° i samtliga fall. 
 

Förhållande mellan tåradien och Kt
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Figur 11:7: Förhållande mellan tåradien och Kt för lastfall 2. Obehandlad övergång 
representeras av modell 1 för radier = 1 mm och av modell 2 för radier = 1.5  mm. 
Den TIG-behandlade övergången representeras av modell 3. Anslutningsvinkel är 35° 
i samtliga fall. 
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Inga tåradier < 1 mm har modellerats för den TIG-behandlade svetsövergången då 
endast ett sådant fall påträffades (tåradie = 0.95 mm) ibland avgjutningarna. Lastfall 2 
uppvisar genomgående något lägre spänningskoncentrationer för samtliga tåradier 
jämfört med lastfall 1. Detta stämmer med tidigare studier då det har visat sig att 
spänningskoncentrationen sjunker med minskad plåttjocklek (se Kapitel 7.3.4). 
Spänningskoncentrationen för den TIG-behandlade övergången är något högre än för 
motsvarande tåradie vid den obehandlade svetsövergången. Vid TIG-behandling 
bildas ofta en liten fördjupning innan svetsövergången. Denna har modellerats och är 
trolig orsak till den något högre spänningskoncentrationen. 
 
Anslutningsvinkel 
Anslutningsvinkeln uppvisade relativt liten variation för de undersökta svetsarna. Av 
de uppmätta anslutningsvinklarna är 4.3 % > 55° och endast 0.8 % > 75° vilket är 
anledningen till varför vinklar mellan 25° och 55° huvudsakligen modellerades. 
Modell 1 och 2 används för att studera anslutningsvinkelns påverkan på Kt för vinklar 
mellan 25° och 55°. 
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Figur 11:8: Förhållande mellan anslutningsvinkel och Kt för lastfall 1. 
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Figur 11:9: Förhållande mellan anslutningsvinkeln och Kt  för modell 4. 
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Sammanfattningsvis 
Det finns ett starkt samband mellan tåradien och Kt vilket ökar för minskande tåradier. 
Anslutningsvinkelns effekt är inte lika påtaglig för de undersökta intervallen och när 
tåradien är större än 1,0 mm är anslutningsvinkelns effekt på Kt förhållandevis 
betydelselös. Dock har anslutningsvinkeln en betydande effekt på Kt för övergångar 
med små tåradier.  
 
Om Kt = 2.5 används för att definiera en jämn övergång, skulle det enligt denna 
undersökning ungefär motsvara en tåradie = 1 mm och man skulle då kunna bortse 
anslutningsvinkelns effekt. Dock kan Kt riskera att överskrida 2.5 i enskilda fall för 
anslutningsvinklar > ca 45°.  
 
Tabell 11:1 visar andelen svetsövergångar med tåradie = 1.0 mm som kan antagas ha 
en jämn övergång (spänningskoncentration < 2.5).  
 
Tabell 11:1: Antal och andelar av avgjutningarna med tåradie = 1 mm. 
 Antal totalt Antal > 1.0 mm Andel > 1.0 mm 
Totalt 252 165 65 % 
TIG-behandlade 51 50 98 % 
Svetsläge PA (TIG-behandlade ej 
inräknade) 155 70 55 % 
Svetsläge PB 49 29 59 % 
Stående övergång, svetsläge PB 24 18 75 % 
Liggande övergång, svetsläge PB 25 11 44 % 

 

11.2  Svetsprover 
Totalt har 29 svetsprover förberetts och undersökts, varav 9 stumfogar och 20 
kälfogar. För att få statistisk säkerhet i undersökningen och kunna fastslå 
svetsstatusen skulle ett större antal svetsprover helst på olika ramar behöva utföras. 
Dock ger resultatet tydliga indikationer på hur nuläget ser ut angående flera 
kvalitetsfaktorer.  
 
Nedan görs en jämförelse med en kvalitetsundersökning [41] utförd på en framram 
avsedd för hjullastare L180 vid Volvo Michigan Euclid (nuvarande Volvo Wheel 
Loaders)  i Arvika 1995, då 110 st svetsprover undersöktes. 
 
Betydande förändringar av svetsproduktionen har skett de senaste tio åren. Mer 
bearbetning på ingående detaljer har gett bättre passform mellan detaljerna, fler 
svetsar produceras i svetsläge PA (bäst läge), och högre svetshastigheter används. 
Sedan undersökningen 1995 har svetskraven på Volvo Wheel Loaders i Arvika också 
skärpts. Då, för cirka 10 år sedan, användes svetsklass D i stort sett uteslutande på 
svetsarna i framramen. Idag är ritningskravet svetsklass C för samtliga svetsförband  i 
bakramen på hjullastare L110E/120E. 
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11.2.1 a-mått 
Framram L180, 1995: 5.7 % underkända enligt ritningskravet. 30 % får anmärkning 
(a-måttet understiger det angivna). Total andel små a-mått är 35.7 %. 
 
Bakram L110E/120E, 2005: 11.6 % är underkända enligt ritningskravet och 
ytterligare 16.7 % får anmärkning då a-måttet understiger det angivna. Total andel 
små a-mått är 27.8 %. 
 
Jämförelse kan också göras med avgjutningarna, 33 % hade små a-mått och 6.9 % var 
underkända enligt ritningskravet. Situationen ser i stort sett oförändrad ut. Det skall 
dock beaktas att det finns stort ekonomiskt intresse i att minimera a-måtten, varför en 
strävan efter större a-mått kanske inte har funnits. Något som bättre kan beskriva 
svetskvalitén med avseende på a-måtten är variationen utifrån det angivna a-måttet. 
Beräkningar har utförts på undersökningen från 1995 och jämförts med denna 
undersökning. 1995 var a-måtten i genomsnitt 3.8 % större än det angivna med 
standardavvikelsen 25.4 %. Detta kan jämföras med svetsproverna i denna 
undersökning där a-måtten i genomsnitt var 3.3 % större än det angivna med 
standardavvikelse på 12.8 % och med avgjutningarna som i genomsnitt var 3.4 % 
större med standardavvikelse 9.4 %. Spridningen av a-måtten har alltså kraftigt 
minskat. 

11.2.2 Sidointrängning 
Det finns inga krav på sidointrängningen vare sig i Volvo Coporate Standard eller i 
ISO-standarden. Eventuell bristande sidointrängning är ändå intressant att undersöka 
då det ger indikationer på att det är ökad risk för fel i svetsprocessen. Dålig 
sidointrängningen påverkas bland annat av svetspistolens läge och lutning samt av 
passningen mellan de sammanfogade elementen. 
 
För att kunna göra en jämförelse med undersökningen från 1995 väljs samma gräns 
för acceptabel sidointrängning = 1 mm. I fall där bindfel förekommer längs fogytan 
bedöms det också  som bristfällig sidointrängning. Sidointrängningen i stumfogar är i 
många fall svår att bedöma på grund av svårigheten att avgöra fogytans position samt 
spaltens bredd. Därför har endast kälsvetsarna i denna studie undersökts med 
avseende på sidointrängningen. 
 
Framram L180, 1995: 53 % av svetsarna har en sidointrängning < 1 mm på minst en 
av fogsidorna.  
 
Bakram L110E/120E, 2005: 55 % av svetsarna har sidointrängning < 1 mm på minst 
en av fogsidorna. 
 
Ingen större förändring tyckts ha skett vad gäller sidointrängningen. 
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11.2.3 Anslutningsvinkel 
Framram L180, 1995: 19 % av proverna har minst en anslutningsvinkel > 50 grader, 
ett kriterium som bestämdes för studien 1995. 
 
Bakram L110/120E, 2005: I denna studie hade 11 % av svetsproverna minst en 
anslutningsvinkel > 50 grader.  
 
Ibland avgjutningarna där ca 250 anslutningsvinklar mättes upp översteg 7.5 % 50 
grader. Detta sammantaget gör att det med stor säkerhet kan antagas att 
svetsgeometrin idag ser bättre ut med avseende på anslutningsvinkeln. 

11.2.4 Bindfel 
Framram L180, 1995: Inre eller yttre bindfel påträffades i 23 % av svetsarna.  
 
Bakram L110/120E, 2005: Inre eller yttre bindfel påträffades i 15 % av svetsarna. 
 
Resultaten visar en minskning av bindfel med 35 % eller 8 procentenheter. Samtliga 
påträffade bindfel i denna undersökning var inre bindfel som löpte  längs fogytan. 
Bindfel är inte tillåtet enligt standarden för svetsklass C.  

11.2.5 Katetavvikelse 
Framram L180, 1995: 13 % av svetsarna har en katetavvikelse som överstiger 
ritningskravet. 
 
Bakram L110/120E, 2005: 44 % av svetsarna har en katetavvikelse som överstiger 
ritningskravet. I avgjutningarna där tre olika svetsar undersöktes var det 25.4 % som 
hade för stor katetavvikelse. Vi kan således konstatera att katetavvikelsen generellt 
sett har ökat sedan undersökningen 1995. 
 
Det finns flera faktorer som påverkar katetavvikelsen, bl.a. a-måttet, svetsens 
makrogeometri, svetsläge och svetspistolens positionering.  
Att svetspistolen skulle vara sämre positionerad idag och/eller att sämre svetslägen 
generellt skulle användas stämmer inte. A-måtten är idag i genomsnitt i stort sett 
oförändrade vilket tyder på att det måste finnas andra orsaker till att katetlängderna 
idag är större. Troligt är att svetsens geometri idag ser annorlunda ut ur ett 
makroperspektiv. Mindre anslutningsvinklar tyder på svetsarna idag har en mer 
konkav form vilket bidrar till större katetlängder i förhållande till a-måttet.  

11.2.6 Porer 
Framram L180, 1995: 3,6 % av proverna hade för hög pormängd enligt Volvo 
Corporate Standard för svetsklass D. I undersökningen ansågs porer inte vara något 
stort problem. 
 
Bakram L110/120E, 2005: Inget prov uppvisade för hög pormängd eller för stora 
porer. I denna undersökning har kraven på pormängd och porernas utsträckning 
skärpts då proverna bedöms med svetsklass C, ändå var samtliga prover väl inom det 
tillåtna. Porbildning under svetsprocessen förefaller ha minskat och är idag inget 
problem. 
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11.2.7 S-mått (stumfogar) 
Framram L180, 1995: stumfogarnas s-mått mättes inte i undersökningen. 
 
Bakram L110/120E, 2005: 9 st. stumfogar har undersökts. Av dessa hade 56 % (5 st.) 
ej fullständig genombränning. Två av dessa uppfyllde ändå ritningskravet. I de övriga 
fallen är ritningskravet fullständig genombränning och då tillämpas STD 5605,51 
Nr:3 [1] i dessa fall hamnar ändå samtliga tre svetsar utanför gränsen för tillåten 
ofullständig genombränning för svetsklass C. Alltså är 33 % (3st) underkända.  

11.2.8 Effektivt a-mått 
Svetsdjupet i en kälfog kan benämnas som det effektiva a-måttet. Inga krav 
förekommer på aeff för kälfogar i Volvo Corporate Standard. Det kan ändå vara 
intressant att studera det effektiva a-måttet, då ett tillgodoräknande av det vid 
hållfstighetsberäkning av svetsförbanden länge varit ett ämne för diskussion vid 
Volvo Wheel Loaders. 
 
Förhållande mellan aeff och a-mått har undersökts. Detta för att visa hur det effektiva 
a-måttet skiljer sig från det angivna. I genomsnitt var aeff 1,4 mm eller 25 % större än 
svetsat a-måttet. Samma förhållande beräknades för undersökningen från 1995. Då 
var det effektiva a-måttet i genomsnitt 1.8 mm eller 39 % större än det svetsade. Det 
effektiva a-måttet är idag mindre. Anledningen till detta kan vara att det idag används 
högre svetshastigheter vilket kan medföra  sämre inbränning. En annan bidragande 
faktor kan vara att spalterna har minskats för att minimera åtgången av 
tillsatsmaterial, men smala spalter kan också medföra sämre inbränning. 
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11.3 Almenprov / täckningsgrad 
Genom att kurvanpassa utfallet från Almenproverna kan förhållandet mellan 
Almenvärde och exponeringstid bestämmas. Vid val av ekvation till kurvan bör indata 
vara fler än antal parametrar i ekvationen, detta för att undvika förvrängning av 
kurvan. Då vi har fem indata är ekvation (1) och (2) möjliga att använda för position 1 
och 2. För position tre måste ekvation (1) väljas då värde för exponeringstiden 6 min 
saknas. Samtliga ekvationer undersöktes och ekvation (1) visade sig överensstämma 
bäst med indatan. Genom en iterativ metod har värdet på parametrarna a och b 
beräknats med minstakvadratmetoden. 
 
 Ekvation (1)  h = a(1 –exp(-b*t)  
 
Tabell 11:2: Båghöjd beräknad med minstakvadratmetoden för ekvation 1. 

Position 
Exponeringstid 
(min) 

Båghöjd 
(mm) 

Beräknad 
båghöjd Residual  Residual^2 

1 0 0 0 0 0 
1 2,37 0,15 0,108031598 -0,0419684 0,0017613 
1 4,37 0,15 0,173318979 0,02331898 0,0005438 
1 6,37 0,19 0,221482873 0,03148287 0,0009912 
1 8,73 0,29 0,262339459 -0,0276605 0,0007651 
1 12,37 0,3 0,302564197 0,0025642 6,575E-06 
    Total 0,004068 

Tabell 11:3 Parametrar i ekvation 1. 
Position A B 
1 0,356956 0,152094 
2 0,256337 0,13525 
3 0,112309 0,328388 

 
När kurvorna för respektive position tagits fram skall Almenintensiteten bestämmas. 
Som beskrivs i Kapitel 8.5 återfinns Almenintensiteten i den punkt där båghöjden 
ökar med 10 % vid en fördubbling av exponeringstiden. Detta kriterium kan utryckas 
med följande modifikation av den valda ekvationen (Ekvation 1). 
 f(t) = 1.1 * a(1 –exp(-b*tc) - a(1 –exp(-b*2tc) 
 
Intensiteten återfinns vid tiden, t, då f(t) = 0  

f(t) = 0 
h(2t) / h(t) = 1,1   
a(1 –exp(-b*2tc) / a(1 –exp(-b*tc) = 1,1 
exp(-b*2t) – 1.1* exp(-b*t) -0.1 = 0 
 

Om x = exp(-b*t^c) kan funktionen uttryckas som 
  x^2 – 1,1*x + 0.1 = 0 
 
Faktoriseras uttrycket fås (x-1)*(x-0,1) = 0 alltså är x = 1 eller 0,1 vilket ger  

exp(-b*t) = 1 eller 0,1  
t = -ln(1)/b eller -ln(0,1)/b 

 
Första lösningen är i origo alltså är t = -ln(0,1) / b 
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Lösningen ger att mättnad uppstår vid exponeringstid 15, 17 och 7 minuter för 
position 1, 2, och 3. Almenintensiteten är då enligt beräkningarna 0.32 mm A, 0.23 
mm A och 0.1 mm A.  
 
Ett mätvärde saknas för position 3. Värdet från exponeringstid 6 min för samma 
position avviker kraftig, antagligen till följd av att det utfördes på en annan ramtyp. 
Detta medför att kurvan för position 3 är kraftigt  missvisande och fortsättningsvis är 
den inte med i analysen. 
 
Figur 11:10 och 11:11 visar Almenintensiteten som förhållande av exponeringstiden 
för position 1 och 2. Vid tolkning av resultatet måste det iakttas att ett flertal 
processparametrar skiljer sig för de olika positionerna. Partikelhastigheten som har 
stor betydelse för värdet på Almenintensiteten kommer variera mellan de tre 
positionerna. 4 st slunghjul 
sitter monterade på ena sidan i 
kulpeningsmaskinen. 
Provernas positioner är på 
olika avstånd från slunghjulen 
och kulorna kommer att ha 
förlorat mer hastighet när de 
träffar position 2 och 3 jämfört 
med position 1. Då detaljen 
som skall kulpenas långsamt 
roterar innebär det att de olika 
proven kommer att vara 
skymda delar av 
exponeringstiden. Beroende på 
provernas placering kommer 
alltså massflödet variera dem  
emellan. Ett större antal 
partiklar träffar prov 1 som är 
placerad i bästa åtkomlighet 
jämfört med position 2 och 3 
som är placerade i delvis 
skymda positioner. 
Sammantaget skall högst 
Almenintensitet uppträda i 
position 1 då det kan antagas 
att kulor där träffar med högst 
hastighet. 100 % täckningsgrad 
kommer först uppnås för 
position 1 då den utsätts för det 
största massflödet. Detta 
stämmer med provresultaten 
både vad gäller Almenintensitet  
och den optiska mätningen av  
täckningsgraden. 
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Figur 11:10 Almenvärden för position 1. 

Figur 11:11: Almenvärden för position 2. 
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Enligt Volvo Corporate Standard för kulpening [29], som dock inte tillämpas för 
processen vid Volvo Wheel Loaders i Arvika, är kraven på Almenintensiteten i fall 
där inga särskilda specifikationer förekommer 0.35 mm A +/- 25 % och täckningsgrad 
på minimum 100 %. Rekomendationer för konsruktionsstål [42] är 0.3 – 0.4 mm A. 
För position 1 och 2 är intensiteten efter 6.37 min, den tid som bakramen behandlas, 
beräknad till 0.22 mm A respektive 0.15 mm A och uppmätt intensitet för samma tid 
var 0.19 mm A respektive 0.13 mm A. Täckninggraden definierad utifrån 
Almenintensiteten (se Kapitel 7.5) för samma positioner och exponeringstid är 42 % 
respektive 37 %. Alltså uppfyllern inte kulpeningen kraven i Volvo Corporate 
Standard [29] och är långt under rekomendationerna för konstruktionsstål [42]. Skulle 
position 1 och 2 behandlas till 100 % täckningsgrad, 15 respektive 17 min, skulle 
position 1 uppfylla kraven i standarden men inte provet i position 2.  
 
Den verkliga täckningsgraden beräknad med Avramis metod redovisas i Figur 11:12. 
Det går inte att jämföra denna täckninggrad med den som nämns i tidigare stycke, då 
sambandet mellan den verkliga täckningsgraden och exponeringstiden inte är linjärt.  
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Figur 11:12: Täckningsgrad beräknad med Avramis ekvation. 
 
Den ”verkliga” täckningsgraden för position 1, 2 och 3 vid 6.37 min är beräknad till 
55 %,  47 % och 28 %. Då konstruktionsstålet och även svetsarna är mjukare än 
Almenprovplåten kommer täckningsgraden vara högre för dessa. Signifikant  ökning 
av utmattningshållfastheten åstadkoms redan vid 50-75 % täckningsgrad [30].  Man 
kan dock att konstatera, att fördelaktiga effekter från blästring med stålkulor går 
förlorade för positioner som är delvis skymda. Detta är fallet för de flesta svetsar. 
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11.4  Magnetpulverprovning 
I de 20 undersökta svetsarna påträffades tre indikationer på yttre bindfel. Två av dem 
påträffades på kutsar i övre midjelagringen. Dessa bindfel kan härledas till att 
kallflytning har uppstått i svetsavslutet där svetsstarten överlappas, vilket kan vara ett 
operatör eller program fel. Svetsstart/-avslut skall o andra sidan vara placerade i 
mindre påkända områden då svetsdefekter av olika slag är vanligt förekommande i 
dessa positioner. Detta är således defekter man i viss utsträckning måste räkna med 
och de skall inte utgöra någon risk ur hållfasthetssynpunkt om de är rätt placerade. Ett 
yttre bindfel indikerades också i nedre midjelagringen. Indikationen löpte en längre 
sträcka längs svetsövergången. Två svetsprover togs ut för denna sträcka vilka båda 
tydligt visade att inget yttre bindfel förekom. Orsaken till indikationen kan ha berott 
på dålig rengöring före provning. Sot och smuts i svetsövergången kan orsaka en falsk 
indikation.  

11.5  Ultraljudundersökning 
Svetsprover har tagits ifrån några av de svetsar som har undersökts med ultraljud. Här 
nedan görs en jämförelse av resultaten i dessa fall. Det måste beaktas att snitten i 
svetsproverna inte ligger exakt där indikationen påträffades i ultraljudsprovningen. 
 
Svets 15, ritning 11 177 801 1/2 
Höger: Ett mindre rotfel uppskattat till 1-1.5 mm påträffades i ultraljudsprovningen.  

Inga defekter förekom i svetsprovet. 
 

Vänster: Mindre rotfel på ett flertal ställen påträffades i ultraljudsundersökningen. 
Svetsprovet visade att svetsen ej var inbränd i rotstödet, som lossande vid 
snittningen av svetsen. Ett 2 mm långt bindfel som utgick ifrån svetsroten och 
en slagginneslutning i svetsroten förekom också. 

 
Svets 26, ritning  11 177 801 1/2 
Höger: Ultraljudprovningen visade mindre rotfel på ett flertal ställen, uppskattningsvis 

dålig inbränning i rotstödet. Svetsprovet hade ej fullständigt genombränning 
och ett 1,5 mm långt bindfel utgick ifrån roten. 
 

Vänster: Ett mindre rotfel påträffades.  
Inga defekter påträffade i svetsprovet. 
 
Svets 4, ritning 11 177 320  
Höger: Ingen anmärkning i ultraljudsprovningen.  

Inga fel påträffade i svetsprovet. 
 

Vänster: Enstaka rotfel påträffades i ultraljudsundersökningen. I svetsprovet 
påträffades ett större bindfel (4.7 mm) som löpte längs fogytan ifrån 
svetsroten. 
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12 Diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras  resultatanalysen med intention att 
komma fram till generella slutsatser. 

12.1 Svetsgeometri 
Sammantaget kan konstateras att svetsprocessen på Volvo Wheel Loaders i Arvika 
producerar svetsar med liten variation i makrogeometrin. Detta styrks också av att 
anslutningsvinklarna ligger inom ett relativt smalt intervall. På mikronivå ser dock 
situationen annorlunda ut med stora variationer av tåradien. Det i kombination med att 
tåradien är svår att definiera och därmed att mäta gör att det är mycket svårt att 
kontrollera en jämn svetsövergång utan efterbehandling. 

12.1.1 Tåradie 
Sammantaget är variationen av tåradierna stor. Skarpa övergångar med mycket små 
tåradier är vanliga både för svetsar utförda i svetsläge PA och PB. Tåradien varierar 
oregelbundet så tillvida att samma svets utförd i samma robot uppvisar stora 
variationer i tåradien, från knappt mätbara (< 0.1 mm) upp till 7 mm. Det kan dock 
konstateras att svetsläget påverkar uppkomsten av skarpa övergångar. Den liggande 
övergången i svetsläge PB uppvisar en större andel skarpa övergångar  än den stående 
övergången och svetsövergångarna i svetsläge PA. Över hälften av dessa tåradier var 
mindre än 0.2 mm, vilket bidrar till betydligt högre spänningskoncentration i svetstån 
för dessa fall. Det är tidigare känt att risken för stora katetavvikelser, yttre bindfel och 
”cold laps” ökar för den liggande svetsövergången i svetsläge PB. Detta svetsläge 
undviks idag i möjligaste mån, något som denna undersökning styrker.  
 
Det kan konstateras att TIG-behandling ger markant större tåradier och att det är en 
bra metod för att garantera jämn övergång.   

12.1.2 Katetavvikelse 
En stor andel av svetsarna både i svetsproverna och avgjutningarna är underkända 
enligt Volvo Corporate Standard pågrund av att minst en av katetlängderna överskred 
ritningskravet. Frågan är varför detta krav finns med i Volvo Coporate Standard. Stora 
katetlängder i sig har inte negativ påverkan på utmattningshållfastheten. I analysen 
beskrevs troliga orsaker till varför denna avvikelse var så vanlig. Samtliga dessa 
orsaker har en positiv inverkan på utmattningshållfastheten. Det finns en strävan efter 
att producera svetsar med stora tåradier och låga anslutningsvinklar då det minskar 
spänningskoncentrationen i svetstån vilket bidrar till bättre utmattningshållfasthet. 
Detta leder till större katetlängder, varför kravet på katetavvikelse borde tas bort eller 
revideras. Eventuellt skulle ett samband mellan liggande och stående katet kunna 
införas då det skulle möjliggöra en bedömning av huruvida svetsen ligger ”snett”, 
något som standarden inte tar hänsyn till idag. Värt att tillägga är att detta krav 
tillämpas i mycket liten utsträckning vid svetsrevision på Volvo Wheel Loaders i 
Arvika.  



 71  

12.1.3 Effektivt a-mått 
Vid Volvo Articulated Haulers i Braås sker hållfasthetsberäkningar utifrån det 
effektiva a-måttet (aeff) istället för a-måttet (a) som för svetsarna vid Volvo Wheel 
Loaders i Arvika. Skulle samma förfarande användas för svetsarna vid Volvo Wheel 
Loaders i Arvika skulle mängden tillsatsmaterialet kunna minskas väsentligt. Hur 
mycket a-måttet kan reduceras vid tillgodoräknande av inbränningen beror ut av 
lastfallet. För vridning [43] där inbränningen är av största betydelse kan a-måttet 
minskas med dubbla inbränningen. Till exempel skulle ett a-mått 6 mm kunna 
minskas till 4 mm för 1 mm inbränning, vilket skulle minska volymen tillsats material 
med 44 %. Även om man väljer en stor säkerhetsmarginal och endast tillgodoräknar 
sig en mindre andel av det effektiva a-måttet bidrar det till att betydligt minska 
volymen av tillsatsmaterial. Det finns alltså stora besparingar att göra genom ett 
tillgodoräknande av djupinträngningen En del av problematiken med  att 
tillgodoräkna sig inbränningen är att det effektiva a-måttet är svårt att kontrollera. Ett 
avvikande a-mått kan upptäckas med blotta ögat medan det effektiva a-måttet endast 
med säkerhet kan fastställas genom förstörande metoder. Alternativt skulle 
ultraljudprovning kunna användas för att mäta inbränning i svetsar där åtkomligheten 
tillåter det. 

12.1.4 FEM-modeller 
För tåradier större än 1 mm hade anslutningsvinkeln liten påverkan på 
spänningskoncentrationen. Då anslutningsvinklarna är förhållandevis låga och 
uppvisar liten spridning för de undersökta svetsprocesserna kan den bortses vid 
bedömningen av huruvida svetsövergången är jämn. Kt varierade mycket lite mellan 
de olika modellerna. Katetlängden hade inte heller någon nämnvärd påverkan på 
spänningskoncentrationen. Det som förutom tåradien och anslutningsvinkeln tycktes 
ha en betydande påverkan på Kt var när svetsövergången modellerades som en 
fördjupning i materialet, detta fenomen påträffades i mycket liten utsräckning för 
obehandlade svetsar. Dock var det vanligt förekommande för TIG-behandlade 
svetsövergångar, dessa uppvisar o andra sidan så stora tåradier att Kt ändå är låg i 
dessa fall. Sammantaget kan därför enbart tåradien användas för bedömning av jämn 
svetsövergång. Svårigheten med att definiera och därmed mäta tåradien kvarstår dock. 

12.2 Svetsdefekter 
Inre bindfel i stumfogar anses idag vara ett av de största problemen vid svetsning på 
Volvo Wheel Loaders i Arvika. Nio stumfogar undersöktes vid snittningen vilket är 
ett för litet antal för att det skall gå att dra några generella slutsatser utifrån det. 
Anmärkningsvärt är ändå att 3 av 9 visade sig ha inre bindfel i kombination med 
otillräcklig inbränning.  
 
Inga yttre bindfel eller ”cold laps” förekom i något av svetsproverna. Inte heller några 
sprickor påträffades.  
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12.3 Blästring med stålkulor 
Blästringen som används vid Volvo Wheel Loaders fabrik i Arvika har som primärt 
syfte att rengöra och skapa en bra fästyta för färg. Det är känt  att blästringen med 
stålkulor också har en positiv effekt på utmattningshållfastheten. I denna studie har 
Almenintensiteten och i viss mån även täckningsgraden undersökts. 
Tryckrestspänningarna orsakde av blästringen har inte fastställts. Almenintensiteten 
visade att processen inte klarar kraven i Volvo Corporate Standard [29] för en position 
i bästa åtkomlighet och är klart under rekomendationer för konstruktionsstål [42]. För 
att åstadkomma högre Almenvärden behöver exponeringstiden förlängas eller 
massflödet ökas. Skulle man vilja öka Almenintensiteten behöver varje kula tillföra 
mer energi vid nedslag. Detta skulle kunna åstadkommas med högre 
projektionshastighet. 
 
Täckninggraden definierad utifrån Almenintensiteten skall vara minst 100 % enligt 
kravet i Volvo Corporate Standard [42]. Idag är den 42 % respektive 37 % för 
position 1 och 2. Således skulle inte ens en fördubbling av exponeringstiden ge 100 % 
täckninggrad för en position i bästa åtkomlighet. En ökning av massflödet är också en 
tänkbar lösningen för att uppnå kraven i standarden, det skulle dock kräva investering 
i ny utrustning. Det skall beaktas att blästringprocessen vid Volvo Wheel Loaders 
fabrik i Arvika har inte utformats för att klara kraven i standarden utan kan ses som en 
bonus med avseende på utmattningshållfastheten.  
 
Den ”verkliga” täckningsgraden mättes upp för de tre undersökta positionerna. I bästa 
åtkomlighet var den 55 %, i de delvis skymda positionerna 47 % respektive 28 %. 
Svetsar är oftast lokaliserade så att de är delvis skymda, detta gäller i synnerhet 
kälsvetsar som på grund av sin form begränsar infallsvinkeln. Det måste beaktas att 
denna täckngsingsgrad är uppmätt på Almenprovplåtar, vilka är betydligt hårdare än 
svetsarna. Detta innebär att täckningsgraden i praktiken är högre. Ett rimligt 
antagande är ändå att täckningsgraden är under 50 % för majoriteten av svetsarna. Det 
finns således stora fördelar att vinna genom ökat massflöde eller ökad  exponeringstid.  
 

13 Slutsatser 
o Stora variationer av tåradien förekommer. 
o Svetsläge PB ökar risken för skarp svetsövergång (små tåradier) på den 

stående fogsidan.  
o TIG-behandlingen kan konstateras vara en mycket effektiv metod för att 

säkerhetsställa en jämn svetsövergång 
o För kälsvetsar är den vanligaste avvikelsen från ritningskravet för stor 

katetavvikelse. 
o Spänningskoncentrationsfaktor 2.5 kan likställas med tåradie 1.0 mm för de 

modellerade svetsarna. 
o Inga yttre bindfel eller cold laps påträffades i svetsproverna. 
o Blästringen med stålkulor uppfyller inte kraven i Volvo Corporate Standard 

STD 1042.1 
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A. Mätresultat från avgjutningarna 
 
Tabell A:1: Mätresultat från avgjutningarna 

Index A B C D E F G H I J 

Provram 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Datum Testram Testram Testram Testram Testram Testram Testram Testram Testram Testram 

a-mått 5,9 5,8 6,2 8,4 8,1 5,8 5,9 8,7 7,1 6,3 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 82,6 82,7 87,5 89 81,8 84,5 90 
Katet 
(stående) 10,2 8,6 11,3 12,9 12 9,4 10,3 13,2 12,2 10,9 
Katet 
(liggande) 9,9 9,9 10,8 13,5 14,3 8,6 10 13,6 12,7 12,9 
Radie 
(stående) 4,95 2,3 6,9 1,3 2,6 3,8 kass 4,9 6,15 1,15 
Radie 
(liggande) 0,1 3,75 6,5 7,5 2,55 1,25 2,55 2,15 2,5 1,45 
Vinkel 
(stående) 56,6 42,4 37,4 22,8 40,6 30,7 39 32,8 21,6 37,6 
Vinkel 
(liggande) 32 43,7 45,8 39,6 23,9 41,8 28 33,7 29,7 48,5 

Provram 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Datum 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 
05-08-

23 

a-mått 4,7 4,5 6,5 8,1 7,8 6,6 6,6 7,4 8,7 6,8 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 87,6 90 90 90 86,6 86,6 90 
Katet 
(stående) 8,3 7 10,6 13,1 13,8 10,3 10,1 13,4 14,9 9,7 
Katet 
(liggande) 11,9 11,3 10,4 14,3 13,8 10,6 11,6 12,2 13,8 12 
Radie 
(stående) kass 0,85 0,2 0,95 8,2 0,6 0,55 2,25 6,85 0,1 
Radie 
(liggande) kass 3,1 1,25 6,1 0,3 1,1 5,4 6,5 3,05 0,6 
Vinkel 
(stående) kass 45,7 27,5 29,6 40,2 34,1 31,2 14 39,5 33,4 
Vinkel 
(liggande) kass 35,7 31,6 43,4 19,1 38,9 41,5 44,9 28,8 31 

Provram 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Datum 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 
05-08-

24 

a-mått 5,4 5,2 6,2 8,7 9,1 6,3 5,3 7,6 8,9 6,6 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 84,3 83 90 88 87,8 82,1 90 
Katet 
(stående) 8,5 8,1 9,1 13,7 14,5 10,2 10,2 13,7 14,9 10,4 
Katet 
(liggande) 10,3 10,4 9,7 12,6 14 10,3 7,6 13,1 13,7 10,8 
Radie 
(stående) 3,3 1,3 0,1 6,75 4,1 2,55 1,9 8,4 8,05 0,1 
Radie 
(liggande) 0,15 0,6 2,45 0,15 1,6 1,2 0,45 3,3 1,55 2,85 
Vinkel 
(stående) 29,7 35,2 47,5 46,1 29,2 34,7 34,8 30,6 45,1 18,5 
Vinkel 
(liggande) 40 26,8 38 35,3 35,5 30,3 61,4 37,2 24,6 43,9 
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Tabell A:1: Fortsättning 
Index A B C D E F G H I J 

Provram 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Datum 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 
05-08-

26 

a-mått 5,8 5,9 5,5 7,4 7,9 6,7 6,4 7,8 7,9 6,2 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 84,6 83,5 90 90 84 83,6 90 
Katet 
(stående) 8,9 8,7 11,2 11,3 14,3 10,7 10 11,4 12 10,4 
Katet 
(liggande) 8,8 9,3 7,9 12,7 12,7 11,6 10,1 12,3 11,7 9,7 
Radie 
(stående) 2,75 1,3 3,65 2,6 2,7 1,25 0,1 1,75 5,05 2,7 
Radie 
(liggande) 1,85 1,35 0,4 2,1 5,2 1 0,2 0,3 0,3 0,75 
Vinkel 
(stående) 49,9 41,7 30,1 34,2 31 36,9 43,5 32,1 48,8 34,3 
Vinkel 
(liggande) 58 51,9 39,6 25,1 36,7 24,8 28,1 32,8 44,4 32,5 

Provram 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Datum 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 
05-08-

29 

a-mått 5,9 6,1 5,7 9,1 9,2 6,2 6,2 7,7 8,1 6,3 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 84,1 83,6 90 90 85,3 83,9 90 
Katet 
(stående) 9,6 9,5 10,5 13,9 14,9 10,8 9,5 11,8 14 10,7 
Katet 
(liggande) 10,3 9,9 8,2 13,3 14,9 10,2 9,2 12,3 13 10,8 
Radie 
(stående) 4,45 1,45 2,45 6,45 6,35 3,9 0,3 6,5 2,45 2,05 
Radie 
(liggande) 0,1 0,15 0,8 1,15 0,6 0,1 0,1 0,1 4,1 5,15 
Vinkel 
(stående) 55,6 19,6 37,6 46,5 30,7 33,1 50,1 53,7 44,9 17,6 
Vinkel 
(liggande) 31,9 28,5 38,3 37 25,5 31,7 37,4 30,9 41,6 39,4 

Provram 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Datum 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 
05-08-

30 

a-mått 4,4 5,2 5,7 9,5 8,9 6,6 5 6,7 6,7 6,2 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 83,6 84,7 90 90 84,7 84,7 90 
Katet 
(stående) 6,6 7,8 9,4 15,5 15,9 10,7 8,9 13,4 14,1 10,4 
Katet 
(liggande) 9,2 9,7 9 13,6 13,9 10,7 7,5 9,3 9 10,3 
Radie 
(stående) 0,65 3 0,1 3,35 2,45 2,85 0,35 3,35 2,15 3,9 
Radie 
(liggande) 2,25 0,15 4,05 0,7 2,25 0,1 1,05 0,1 0,1 1,1 
Vinkel 
(stående) 35,6 49,4 30,5 49,7 47,3 30,9 25,3 42 37,1 38,3 
Vinkel 
(liggande) 35,3 45 43,2 32,7 31,9 29,3 34,1 101,3 118,2 35,2 
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Tabell A:1: Fortsättning 

Index A B C D E F G H I J 

Provram 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Datum 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 
05-08-

31 

a-mått 5,2 5,5 5,7 8,4 8,3 6,3 5,5 7,3 7,7 6 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 84,9 83,8 90 90 84,4 83,9 90 
Katet 
(stående) 8,9 8,2 10,1 13,9 14,7 10 8,7 12,5 12,7 10,5 
Katet 
(liggande) 10,3 11 9 13,4 13,6 11 7,9 11,4 11,7 10,5 
Radie 
(stående) 2 1,1 1,75 6,45 Kass 0,4 0,1 7,5 7,2 6,8 
Radie 
(liggande) 0,1 0,1 2,75 1,75 0,15 0,1 0,7 2,7 3,9 0,25 
Vinkel 
(stående) 35,9 40,3 30,5 46,9 kass 30,8 56,2 47,3 47,8 46,6 
Vinkel 
(liggande) 33,7 24,7 31,4 17,1 15,6 31,4 45,5 28,8 47 16,4 

Provram 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Datum 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 
05-09-

01 

a-mått 4,2 5,7 5,9 8,4 8,6 6,1 5,4 7,8 8,5 5,9 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 82,6 82 90 90 84,8 82,5 90 
Katet 
(stående) 6,2 9,3 10 13,3 14,2 10 8,5 12,5 15,3 9,1 
Katet 
(liggande) 10,5 9,5 9,6 12,7 13,6 10 8,4 12,2 12,9 10,4 
Radie 
(stående) 0,1 kass 2,4 8,1 6,35 1,55 0,2 4,6 9,25 0,45 
Radie 
(liggande) 1,8 0,15 2,15 2,2 4,55 0,45 1,95 0,1 3,2 1,65 
Vinkel 
(stående) 25,4 kass 36,9 47,2 27,7 35,6 48,1 29,1 42,1 25,2 
Vinkel 
(liggande) 45,2 31,9 38,4 31,1 39,1 43,1 40,2 24,6 38,9 26,1 

Provram 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Datum 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 
05-09-

02 

a-mått 4,2 5,5 6,7 8,9 8,5 6,9 6,1 8,3 8,6 6,6 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 83,3 85 90 90 82,8 81,7 90 
Katet 
(stående) 6,1 9,3 10,1 14,4 15,3 9,9 10,3 13,6 14,6 9,5 
Katet 
(liggande) 9,3 10,7 10 13,7 13,6 11,3 8,8 12,7 12,6 11,6 
Radie 
(stående) 0,6 0,25 0,2 7,4 5,2 0,1 1,4 4,4 9,3 0,65 
Radie 
(liggande) 1,35 0,1 2 3,05 1,7 1,05 0,35 2,15 1,35 0,25 
Vinkel 
(stående) 57,2 11,3 30,8 46,6 20,9 39,4 28,1 17,5 34,7 48,1 
Vinkel 
(liggande) 39,6 25,9 47 41,4 24,1 29,9 38 35,7 28,7 17,6 
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Tabell A:1: Fortsättning 

Index A B C D E F G H I J 

Provram 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Datum 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 
05-09-

05 

a-mått 5,7 5,9 6,3 9 8,5 6,1 6,4 9 8,3 7,1 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 83,6 84,9 90 90 83,4 84,1 90 
Katet 
(stående) 8,9 8,5 9,6 14,1 14,2 10 11,6 15 14,5 11,5 
Katet 
(liggande) 9,7 8,8 9,9 13,1 13,9 10,5 9,6 13 13,1 11 
Radie 
(stående) 3,45 2,1 0,75 1,6 3,05 1,65 3,1 5,85 8,05 0,9 
Radie 
(liggande) 1,9 0,1 3,6 0,9 5,3 1 0,35 1,2 1,15 0,45 
Vinkel 
(stående) 52,3 34,3 36,8 31,4 29 24,5 38,5 55 61,7 21 
Vinkel 
(liggande) 39 60,8 45,3 41,7 35,4 26 38,5 37,1 26,7 31,5 

Provram 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Datum 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 
05-09-

06 

a-mått 4,5 5,2 5,5 8,7 10,8 5,8 6,2 7,3 6,9 6,7 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 83,5 83,7 90 90 83,9 85 90 
Katet 
(stående) 6,7 7,9 10,3 14,3 15,8 10,3 10,1 12,9 12,5 10,7 
Katet 
(liggande) 10 10,5 7,8 13,2 13,8 10,6 9,5 11,5 11,3 9,7 
Radie 
(stående) 0,6 2 0,75 6,85 9,2 0,55 0,4 6,05 3,05 4,05 
Radie 
(liggande) 1,5 0,1 0,2 0,1 1,6 0,15 0,25 0,9 0,1 0,3 
Vinkel 
(stående) 32,6 46,7 33,5 45,5 42,3 23,7 41,4 34,8 18,3 46,8 
Vinkel 
(liggande) 33,4 31,3 49,3 23,4 29,5 21,2 30,9 32,2 35,5 43,9 

Provram 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Datum 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 
05-09-

07 

a-mått 4,9 5,6 6,2 9,7 9,2 6,7 5,6 7,2 7,8 5,7 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 80,6 82,6 89 90 83,5 83,3 90 
Katet 
(stående) 7,8 8,2 10,1 15,4 15,1 11,2 10 11,4 12,9 9,8 
Katet 
(liggande) 9,5 10,5 9,9 14,4 13,3 10,9 9,3 11,6 13,3 10,2 
Radie 
(stående) 3,25 3,1 1,05 7,35 2,8 1,95 4,1 6,55 4 5,2 
Radie 
(liggande) 1,5 0,1 2,65 2,95 1,2 0,9 4,45 3,5 3 3,15 
Vinkel 
(stående) 53,8 55,5 46,5 37,5 17 29,9 40,2 47,3 25,1 46,9 
Vinkel 
(liggande) 35,8 48,7 37,2 34,5 37,8 33,7 47,5 37,1 32,4 37,4 
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Tabell A:1: Fortsättning 

Index A B C D E F G H I J 

Provram 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Datum 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 
05-09-

08 

a-mått 5,6 5 6,1 8 8,3 6,4 6,2 7,4 7,3 6,4 
a-mått 
(angivet) 5 5 6 8 8 6 6 8 8 6 

Katet vinkel 90 90 90 85 83,6 90 90 84,9 85,1 90 
Katet 
(stående) 8,5 8,2 9,3 14,1 13,9 10,6 9,8 12 11,9 10,2 
Katet 
(liggande) 9,8 10,1 9,1 12,3 13,5 10,6 8,8 11,6 11,7 11,7 
Radie 
(stående) 2,45 3 0,1 7,2 6,85 0,21 0,2 4 7,5 0,1 
Radie 
(liggande) 0,15 2,4 0,1 0,9 0,95 2,6 0,1 0,1 0,45 0,8 
Vinkel 
(stående) 40,8 50,7 45,6 44 36 26,3 41,3 21,2 47 31,8 
Vinkel 
(liggande) 31,7 37,4 23,6 29,8 17,7 25,9 45,3 38,7 28,5 22,9 
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Bilaga B 
Svetsprover 

 
Beskrivning av samtliga utförda svetsprov 
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B. Svetsprover 
 Svetsprov   

Svets nr: 77        
Ritning: 11 177 801A0/2       
Index 1       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 5.7       
Katet, stående (mm) 9.3       
Katet, liggande (mm) 8.9       
Djupmått (mm) 7.4       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 7.0       
Sidointrängning, S (mm) 1.1       
Sidointrängning, L (mm) 0.7       
Tåradie, stående (mm) 0.5       
Tåradie, liggande (mm) 2.15       
Anslutningsvinkel, S 35.9       
Anslutningsvinkel, L  25.2 
Svetsläge PA       
Kommentarer  Bedömd svetsklass C 

Figur B:1 Svetsprov nummer 1. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 28.6        
Ritning: 11 176 994       
Kälfog        
Index 2a       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 4.8       
Katet, stående (mm) 8.1       
Katet, liggande (mm) 7.9       
Djupmått (mm) 7.1       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.3       
Sidointrängning, S (mm) 1.3       
Sidointrängning, L (mm) 2.2      
Tåradie, stående (mm) 1.2      
Tåradie, liggande (mm) 1.85      
Anslutningsvinkel, S (grader) 20.1      
Anslutningsvinkel, L (grader) 47.5 
Svetsläge PB      
Stumfog        
Index 2b     
Angivet s-mått 13      
Svetsklass C      
Konsekvensklass 3      
S-mått (mm) 13.8      
Svetsråge 1.1       
Anslutningsvinkel (V) 3.25       
Anslutningsvinkel (H) 4.61 
Fogtyp Hel V-fog 
Svetsläge PA       
Kommentarer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En spalt på 1.7 x 0.5 mm förekommer mellan svetsfogarna. 
 
Kälsvets:  
En por, tillåten enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 29. 
A-måttet avviker -0.2 mm, dock inom tillåten avvikelse enligt STD 
5605.51 tabell 1, nr 22. 
 
Bedömd svetsklass C 
 
Stumsvets: 
Svetsrågen är inom tillåten avvikelse enligt STD 5605,51, tabell 1, 
nr 11. 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:2 Svetsprov nummer 2a och 2b. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 28,6        
Ritning: 11 176 994       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
Kälfog        
Index 3a 
A-mått (mm) 6       
Katet, stående (mm) 9.6       
Katet, liggande (mm) 11.6       
Djupmått (mm) 8.0       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 8.1       
Sidointrängning, S (mm) 0.9       
Sidointrängning, L (mm) 2.9       
Tåradie, stående (mm) 1.2       
Tåradie, liggande (mm) 0.2       
Anslutningsvinkel, S  21.4       
Anslutningsvinkel, L 25.2 
Svetsläge PB       
Stumfog        
Index 3b     
Angivet s-mått 13      
Svetsklass C      
Konsekvensklass 3      
S-mått (mm) 13.4      
Svetsråge 1.2      
Anslutningsvinkel (V) 16.6      
Anslutningsvinkel (H) 19.7 
Fogtyp Hel V-fog 
Svetsläge PA     

Kommentarer 

Kälsvets 
Bedömd svetsklass C (Bortsett från katetavvikelsen) 
 
Stumsvets 
Svetsrågen är inom tillåten avvikelse enligt STD 5605.51, tabell 1, 
nr 11. 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:3 Svetsprov nummer 3a och 3b. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 225, 226        
Ritning: 11 177 801 A0/2       
Index 4a       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 4.8       
Katet, stående (mm) 9.9       
Katet, liggande (mm) 7.0       
Djupmått (mm) 7.7       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.1       
Sidointrängning, S (mm) 2.5       
Sidointrängning, L (mm) 0.6       
Tåradie, stående (mm) 7.05       
Tåradie, liggande (mm) 0.1       
Anslutningsvinkel, S (grader) 33.4       
Anslutningsvinkel, L (grader) 40.9 
Svetsläge PA       
index 4b       
A-mått (mm) 5.5       
Katet, stående (mm) 11.8       
Katet, liggande (mm) 8.5       
Djupmått (mm) 6.0       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 5.6       
Sidointrängning, S (mm) 1.8       
Sidointrängning, L (mm) 0.9       
Tåradie, stående (mm) 5.85       
Tåradie, liggande (mm) 1.0       
Anslutningsvinkel, S (grader) 23.5       
Anslutningsvinkel, L (grader) 26.4 
Svetsläge PA         

Kommentarer 

Spalten mellan plåtarna har bredden 0.8-1.3mm.  
 
4a 
A-måttet är 0.2 mm under det angivna, dock inom tillåten 
avvikelse enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 22 
 
Bedömd svetsklass C 
 
4b 
Bedömd svetsklass B (bortsett från katetavvikelse) 

Figur B:4 Svetsprov nummer 4a och 4b. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 1,2        
Ritning: 11 177 801A02       
Index 5a       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 5.3       
Katet, stående (mm) 8.0       
Katet, liggande (mm) 10.1       
Djupmått (mm) 6.5       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.9       
Sidointrängning, S (mm) 1.4       
Sidointrängning, L (mm) 0.8       
Tåradie, stående (mm) 0.55       
Tåradie, liggande (mm) 2.45       
Anslutningsvinkel, S 35.5       
Anslutningsvinkel, L 35.0 
Svetsläge PA       
Index 5b       
A-mått (mm) 5.7       
Katet, stående (mm) 8.7       
Katet, liggande (mm) 8.6       
Djupmått (mm) 6.9       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.9       
Sidointrängning, S (mm) 2.1       
Sidointrängning, L (mm) 1.1       
Tåradie, stående (mm) 0.2       
Tåradie, liggande (mm) 0.1       
Anslutningsvinkel, S 26.5       
Anslutningsvinkel, L 40.8 
Svetsläge PA         

Kommentarer 

5a 
Bedömd svetsklass C 
 
5b 
Bedömd svetsklass C 

Figur B:5 Svetsprov nummer 5a och 5b 
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 Svetsprov   

Svets nr: 1,2        
Ritning: 11 177 801A02       
Index 6a       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 5.6       
Katet, stående (mm) 9.4       
Katet, liggande (mm) 10.4       
Djupmått (mm) 5.2       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 5.0       
Sidointrängning, S (mm) 1.3       
Sidointrängning, L (mm) 0.8       
Tåradie, stående (mm) 3.7       
Tåradie, liggande (mm) 3.85       
Anslutningsvinkel, S 43.3       
Anslutningsvinkel, L 41.2 
Svetsläge PA       
Index 6b       
A-mått (mm) 5.6       
Katet, stående (mm) 9.5       
Katet, liggande (mm) 10.9       
Djupmått (mm) 7.2       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.8       
Sidointrängning, S (mm) 1.5       
Sidointrängning, L (mm) 1.3       
Tåradie, stående (mm) 0.5       
Tåradie, liggande (mm) 0.85       
Anslutningsvinkel, S (grader) 35.8       
Anslutningsvinkel, L (grader) 37.8 
Svetsläge PA         

Kommentarer 

6a 
Bindfel som utgår ifrån roten. 1 mm längs vertikal plåt, 1 mm längs 
horisontell plåt. Bindfel tillåts ej i svetsklass C enligt STD 5605.51, 
tabell 1, nr 26. 
 
6b 
Bedömd svetsklass C (bortsett från katetavvikelse) 

Figur B:6 Svetsprov nummer 6a och 6b 
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 Svetsprov   

Svets nr: 16        
Ritning: 11 176 994       
Index 7       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 5       
A-mått (mm) 5.3       
Katet, stående (mm) 7.8       
Katet, liggande (mm) 9.2       
Djupmått (mm) 7.4       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.3       
Sidointrängning, S (mm) 1.1       
Sidointrängning, L (mm) 1.1       
Tåradie, stående (mm) 1.8       
Tåradie, liggande (mm) 0.1       
Anslutningsvinkel, S  45.3       
Anslutningsvinkel, L 37.0 
Svetsläge PA         
Kommentarer  Bedömd svetsklass C 

Figur B:7 Svetsprov nummer 7. 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 16         
Ritning: 11 176 994       
Index 8       
A-mått (mm) 5.4       
Katet, stående (mm) 9.8       
Katet, liggande (mm) 8.2       
Djupmått (mm) 7.0       
Effektivt a-mått, aeff (mm) 6.5       
Sidointrängning, S (mm) 0.8       
Sidointrängning, L (mm) 1.1       
Tåradie, stående (mm) 0.1       
Tåradie, liggande (mm) 0.5       
Anslutningsvinkel, S  53.7       
Anslutningsvinkel, L 28.8 
Svetsläge PA         

Kommentarer 

 En por, tillåten enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 29. 
 
Bedömd svesklass C 

Figur B:8 Svetsprov nummer 8. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 15         
Ritning: 11 177 801 A0/2      
Index 9       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-mått Ej angivet       
S-mått 14.8       
Svetsråge 0.4       
Ej utfylld svets 0.38       
Anslutningsvinkel, V -13.4       
Anslutningsvinkel, H -8.5       
 Fogtyp Hel V-fog       
 Svetsläge PA       
            

Kommentarer 

Svetsrågen är inom tillåten avvikelse enligt STD 5605.51, tabell 1, 
nr 11. 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:9 Svetsprov nummer 9. 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 4        
Ritning: 11 177 320       
Index 10       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-mått 8       
S-mått 3.9       
Svetsråge 0.2       
Ej utfylld svets 0.34       
Anslutningsvinkel, V -17.2       
Anslutningsvinkel, H -7.2       
 Fogtyp Halv V-fog        
 Svetsläge PA       
            

Kommentarer 

S-mått avviker med 4.1 mm, alltså klart under angivet s-mått för 
svetsen.  
 
Fyra st porer, varav den största har elliptisk form (0.8 x 1.1 mm), 
samtliga är dock tillåtna enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 29 och 30.  
 
Bindfel längs högra kanten som utgår ifrån por, 4.7 mm långt. 
Bindfel tillåts ej i svetsklass C enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 26. 

Figur B:10 Svetsprov nummer 10. 
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 Svetsprov   
Svets nr: 4         
Ritning: 11 177 320      
Index 11       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-matt 8       
S-mått 9.4       
Svetsråge 0.7       
Anslutningsvinkel, V -2.2       
Anslutningsvinkel, H 2.4       
 Fogtyp Halv V-fog       
 Svtesläge PA       
          
            

Kommentarer 

Svetsrågen är under inom tillåten avvikelse enligt STD 5605.51, 
tabell 1, nr 11. 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:11 Svetsprov nummer 11. 
 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 26         
Ritning: 11 177 801 A0/2      
Index 12       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-matt Ej angivet       
S-mått 14.4       
Ej utfylld svets 0.74       
Anslutningsvinkel, V -15.7       
Anslutningsvinkel, H -16.3       
 Fogtyp Hel V-fog       
 Svetsläge PA       
          
            
MP-provning/ultraljud Ultraljud: Rotfel 75 mm från innerkant. 

Kommentarer 

En por, tillåten enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 29. 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:12 Svetsprov nummer 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92  

 Svetsprov   
Svets nr: 26         
Ritning: 11 177 801 A0/2      
Index 13       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-mått Ej angivet       
S-mått 10.7       
Ej utfylld svets 0.6       
Anslutningsvinkel, V -6.4       
Anslutningsvinkel, H -13.7       
 Fogtyp Hel V-fog       
 Svetsläge PA       
          
            

Kommentarer 

S-måttet är ej angivet enligt ritning, vilket medför att ofullständig 
genombränning maximal får vara 1 mm på denna svets enligt STD 
5605.51, tabell 1, nr 3. Ofullständig genombränning för svetsen är 
2.4 mm.  
 
Bindfel på vänster sida, 1.5 mm långt. Bindfel tillåts ej i svetsklass 
C enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 26. 

Figur B:13 Svetsprov nummer 13. 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 15        
Ritning: 11 177 801 A0/2       
Index 14       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-mått Ej angivet       
S-mått 12.2       
Ej utfylld svets 0.64       
Anslutningsvinkel, V -3.8       
Anslutningsvinkel, H -14.1       
 Fogtyp Hel V-fog       
 Svetsläge PA       
         
           

Kommentarer 

Bindfel på höger sida 2 mm långt. Bindfel tillåts ej i svetsklass C 
enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 26. 
 
S-måttet är ej angivet enligt ritning, vilket medför att ofullständig 
genombränning maximal får vara 1 mm på denna svets enligt STD 
5605.51, tabell 1, nr 3. Bindfelet medför att ofullständig 
genombränning är 2.8 mm. 
 
5 st. porer, samtliga är dock tillåtna enligt STD 5605.51, tabell 1, 
nr 29 och 30. 

Figur B:14 Svetsprov nummer 14. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 15        
Ritning: 11 177 801 A0/2       
Index 15       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet s-matt Ej angivet       
S-matt 14.7       
Svetsråge -       
Anslutningsvinkel, V -14.7       
Anslutningsvinkel, H -10       
 Fogtyp Hel V-fog       
 Svetsläge PA       
         
           
Kommentarer Bedömd svetsklass B 

Figur B:15 Svetsprov nummer 15. 
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 Svetsprov   

Svets nr: övre/undre        
Ritning: 11 147 887       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3a       
Angivet a-matt 6       
Index 16a       
A-mått (mm)  4.1       
Katet, stående (mm)  6.1       
Katet, liggande (mm)  11.7       
Djupmått (mm)  5.6       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  4.9       
Sidointrängning, S (mm)  0.4       
Sidointrängning, L (mm)  3.3       
Tåradie, stående (mm) 0.1       
Tåradie, liggande (mm) 0.7       
Anslutningsvinkel, S 40.6       
Anslutningsvinkel, L 26.5 
Svetsläge PB       
Index 16b       
A-mått (mm)  4.7       
Katet, stående (mm)  7.9       
Katet, liggande (mm)  6.6       
Djupmått (mm)  8.3       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  6.9       
Sidointrängning, S (mm)  3.5       
Sidointrängning, L (mm)  0.5       
Tåradie, stående (mm) 1.85       
Tåradie, liggande (mm) 0.1       
Anslutningsvinkel, S (grader) 30.7       
Anslutningsvinkel, L (grader) 77 
Svetsläge PB         

Kommentarer 

16a 
A-mått avviker -1.9 mm, det är under tillåten avvikelse enligt STD 
5605.51, tabell 1, nr. 22. 
 
16b 
Undre svets: A-mått avviker -1.3 mm, det är under tillåten 
avvikelse enligt STD 5605.51, tabell 1, nr. 22. 

Figur B:16 Svetsprov nummer 16a och 16b. 
 



 95  

 
 Svetsprov   

Svets nr: övre/undre         
Ritning: 11 147 887       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-mått 6       
Index 17a       
A-mått (mm)  5.0       
Katet, stående (mm)  8.2       
Katet, liggande (mm)  9.2       
Djupmått (mm)  8.2       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  7.0       
Sidointrängning, S (mm)  0.9       
Sidointrängning, L (mm)  2.2       
Tåradie, stående (mm) 3.75       
Tåradie, liggande (mm) 0.55       
Anslutningsvinkel, S 47.7       
Anslutningsvinkel, L 37.1 
Svetsläge PB       
Index 17b       
A-mått (mm)  5.1       
Katet, stående (mm)  7.8       
Katet, liggande (mm)  7.2       
Djupmått (mm)  8.5       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  8.0       
Sidointrängning, S (mm)  3.5       
Sidointrängning, L (mm)  0.5       
Tåradie, stående (mm) 2.75       
Tåradie, liggande (mm) 0.1       
Anslutningsvinkel, S (grader) 47.3       
Anslutningsvinkel, L (grader) 77.3 
Svetsläge PB         

Kommentarer 

17a 
A-mått avviker -1.0 mm, det är under tillåten avvikelse enligt STD 
5605.51, tabell 1, nr. 22. 
 
17b 
Undre svets: A-mått avviker -0.9 mm, det är under tillåten 
avvikelse enligt STD 5605.51, tabell 1, nr. 22. 

Figur B:17 Svetsprov nummer 17a och 17b. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 43        
Ritning: 11 177 320       
Index 18       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 6(5)       
A-mått (mm)  6.0       
Katet, stående (mm)  10.0       
Katet, liggande (mm)  10.5       
Djupmått (mm)  8.5       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  7.7       
Sidointrängning, S (mm)  1.0       
Sidointrängning, L (mm)  1.7       
Tåradie, stående (mm) 1.15       
Tåradie, liggande (mm) 3.2       
Anslutningsvinkel, S 22.9       
Anslutningsvinkel, L  26.8 
Svetsläge PA       

Kommentarer 

En por, tillåten enligt STD 5605.51, tabell 1, nr 29 
 
Bedömd svetsklass B 

Figur B:18 Svetsprov nummer 18. 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 28        
Ritning: 11 177 320       
Index 19       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 8       
A-mått (mm)  8.5       
Katet, stående (mm)  15.7       
Katet, liggande (mm)  13.3       
Djupmått (mm)  9.3       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  10.0       
Sidointrängning, S (mm)  2.6       
Sidointrängning, L (mm)  1.4       
Tåradie, stående (mm) 1.95       
Tåradie, liggande (mm) 1.4       
Anslutningsvinkel, S 39.0       
Anslutningsvinkel, L  30.7 
Svetsläge PA       
Kommentarer Bedömd svetsklass B (Bortsett från katetavvikelsen)  

Figur B:19 Svetsprov nummer 19. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 43         
Ritning: 11 177 320      
Index 20       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 6 (5)       
A-mått (mm)  5.8       
Katet, stående (mm)  9.3       
Katet, liggande (mm)  10.0       
Djupmått (mm)  7.4       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  7.7       
Sidointrängning, S (mm)  1.1       
Sidointrängning, L (mm)  1.9       
Tåradie, stående (mm) 1.35       
Tåradie, liggande (mm) 1.1       
Anslutningsvinkel, S 38.5       
Anslutningsvinkel, L  25.6 
Svetsläge PA       
Kommentarer Bedömd svetsklass C  

Figur B:20 Svetsprov nummer 20. 
 

 Svetsprov   
Svets nr: 28         
Ritning: 11 177 320      
Index 21       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 8       
A-mått (mm)  8.6       
Katet, stående (mm)  14.0       
Katet, liggande (mm)  12.9       
Djupmått (mm)  9.6       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  10.0       
Sidointrängning, S (mm)  1.6       
Sidointrängning, L (mm)  0.9       
Tåradie, stående (mm) 5.65       
Tåradie, liggande (mm) 0.35       
Anslutningsvinkel, S 39.4       
Anslutningsvinkel, L  37.2 
Svetsläge PA       
Kommentarer Bedömd svetsklass C (bortsett från katetavvikelse) 

Figur B:21 Svetsprov nummer 21. 
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 Svetsprov   

Svets nr: 28        
Ritning: 11 177 320       
Index 22       
Svetsklass C       
Konsekvensklass 3       
Angivet a-matt 8       
A-mått (mm)  8.7       
Katet, stående (mm)  15.3       
Katet, liggande (mm)  13.4       
Djupmått (mm)  10.1       
Effektivt a-mått, aeff (mm)  10.0       
Sidointrängning, S (mm)  1.5       
Sidointrängning, L (mm)  1.4       
Tåradie, stående (mm) 1.9       
Tåradie, liggande (mm) 1.1       
Anslutningsvinkel, S 47.2       
Anslutningsvinkel, L  28.8 
Svetsläge PA       
Kommentarer  Bedömd svetsklass B (bortsett från katetavvikelse) 

Figur B:22 Svetsprov nummer 22. 
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C. FEM-modellering 

C.1 Modeller 
Modell 1 är utformad utifrån svets index C, F, G och J (se Figur 3:1) för radier = 1.5 
mm. Svetsövergångar med liten tåradie karaktäriseras generellt av att svetstån tydligt 
utmärker sig.  En liten svetsråge är vanligt förekommande och har modellerats.  
 

 
Figur C:1: Modell 1 
 
Modell 2 är utformad utifrån svets 
index C, F, G och J ( se Figur 3:2)  för 
tåradier = 1.5. Då uppträder en något 
annorlunda profil. Profilen 
karaktäriseras av en jämn övergång där 
cirkeln representerande 
svetsövergången planar ut i en större 
cirkel. R sätts till största möjliga värde 
och kommer att variera för olika 
tåradier och anslutningsvinklar. 
 
 
Modell 3 är utformad utifrån svets index D, E, H 
och i Figur 3:3. Övre svetsövergången är TIG-
behandlad. TIG-behandlingen bildar en 
”urgröpning” i grundmaterialet här satt till 0,2 
mm. R varierar med tåradien och 
anslutningsvinkeln och ges största möjliga värde. 
Denna modell används för att studera 
spänningskoncentrationen i den TIG-behandlade 
svetsövergången. 
 
 
 
 
 

Figur C:2: Modell 2 

Figur C:3: Modell 3 
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Modell 4 är modellerad utifrån de fall där stora anslutningsvinklar förekom. I fall med 
stora anslutningsvinklar förekommer alltid, av geometriska skäl, en viss svetsråge och 
ofta i kombination med små tåradier och korta katetlängder. Denna modell används 
för att bedöma anslutningsvinkelns påverkan på Kt för vinklar = 45 grader. 
 

 
Figur C:4: Modell 4 
 
C.2 Meshning 
Svetsövergångar med tåradier ner till 0.1 mm har modellerats. För att möjliggöra en 
korrekt beräkning av spänningskoncentrationen för övergångar med så små tåradier 
krävs en fin meshning. En fin meshning (små element) kräver hög datorkapacitet. För 
att  få fram tillfredställande resultat med tillgänglig utrustning har meshningen 
koncentrerats omkring den punkten där maximal spänningskoncentration föreligger. 
Beräkningen görs mindre krävande genom att modellerna endast är 0.2 mm breda, 
problemet som skall lösas är 2-dimensionellt och modellerna kan således göras 
mycket smala. Meshningen koncentreras till ytan på materialet precis efter 
övergången från grundmaterial till svetsgods, där vet vi av erfarenhet att 
spänningskoncentrationen är störst. Genom att koncentrera meshning på detta sätt 
klarar datorn av att utföra beräkningar där elementen endast är i storleksordningen av 
några mikrometer. 

 
Figur C:5: Meshning fokuserad runt svetstån. 
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Figur C:6: Förstorning av svetstån. 
 

 
Figur C:7 Maximal spänningskoncentration i svetstån 
 
Då problemet är att betrakta som tvådimensionellt avläses maximal huvudspänning i 
tvärsnittet. 
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C.3 Resultat 
 
Tabell C:1: Lastfall 1, modell 1. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 1 1 0.1 35 4.45 
Modell 1 1 0.2 35 3.47 
Modell 1 1 0.4 35 2.96 
Modell 1 1 0.7 35 2.61 
Modell 1 1 1.0 35 2.40 
Modell 1 1 1.5 35 2.20 

 
Tabell C:2: Lastfall 1, modell 2. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 2 1 0.1 35 4.38 
Modell 2 1 0.2 35 3.73 
Modell 2 1 0.4 35 3.02 
Modell 2 1 0.7 35 2.71 
Modell 2 1 1 35 2.47 
Modell 2 1 1.5 35 2.24 
Modell 2 1 2 35 2.08 
Modell 2 1 3 35 1.87 
Modell 2 1 4 35 1.74 

 
Tabell C:3: Lastfall 2, modell 1, 2 och3. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. A-mått Kt 
Modell 1 2 0.1 35 6 3.86 
Modell 1 2 0.2 35 6 3.07 
Modell 1 2 0.4 35 6 2.63 
Modell 1 2 0.7 35 6 2.3 
Modell 1 2 1.0 35 6 2.17 
Modell 2 2 1.5 35 6 2.02 
Modell 2 2 2 35 6 1.85 
Modell 2 2 3 35 6 1.68 
Modell 2 2 4 35 6 1.57 
Modell 3 2 1 35 8 2.52 
Modell 3 2 2 35 8 2.01 
Modell 3 2 4 35 8 1.63 
Modell 3 2 6 35 8 1.47 
Modell 3 2 9 45 8 1.33 

 
Tabell C:4: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt  för tåradie 2.0 mm. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 2 1 2 25 1.98 
Modell 2 1 2 35 2.08 
Modell 2 1 2 45 2.13 
Modell 2 1 2 55 2.13 
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Tabell C:5: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt  för tåradie 1.0 mm. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 1 1 1 25 2.25 
Modell 1 1 1 35 2.40 
Modell 1 1 1 45 2.45 
Modell 1 1 1 55 2.54 

 
Tabell C:6: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt  för tåradie 0.7 mm. 
Geometri Lastfall  Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 1 1 0.7 25 2.31 
Modell 1 1 0.7 35 2.61 
Modell 1 1 0.7 45 2.64 
Modell 1 1 0.7 55 2.80 

 
Tabell C:7: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt för tåradie 0.2 mm. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 1 1 0.2 25 3.03 
Modell 1 1 0.2 35 3.47 
Modell 1 1 0.2 45 3.63 
Modell 1 1 0.2 55 3.96 

 
Tabell C:8: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt  för tåradie 1.0 mm för stora vinklar. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 4 1 1 45 2.55 
Modell 4 1 1 55 2.61 
Modell 4 1 1 65 2.61 
Modell 4 1 1 75 2.67 

 
Tabell C:9: Anslutningsvinkelns påverkan på Kt  för tåradie 0.1 mm för stora vinklar. 
Geometri Lastfall Tåradie Anslut. Vink. Kt 
Modell 4 1 0.1 45 5.01 
Modell 4 1 0.1 55 5.33 
Modell 4 1 0.1 65 5.75 
Modell 4 1 0.1 75 5.92 

 
Tabell C:10: Katetlängdens påverkan på Kt 
Geometri Lastfall Tåradie Katet längd Kt 

Modell  1 1 9 2.54 
Modell  1 1 9.5 2.50 
Modell  1 1 10 2.49 
Modell  1 1 10.5 2.48 

 
 
 


