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En av de vanligaste svetsdefekterna är stel-
ningssprickor. Stelningssprickor är en variant 
av sprickbildning inom den grupp som brukar 
benämnas varmsprickor. 

Andra spricktyper inom gruppen är till exem-
pel varmsprickor i den värmepåverkade zonen 
(liquation cracking), sprickor orsakade av duktili-
tetsminskning (ductility dip cracking) och konta-
mineringssprickor (kopparsprickor). Stelnings-
sprickorna är överlägset vanligast och många 
sätter därför likhetstecken mellan varmsprickor 
och stelningssprickor.

VARFÖR UPPSTÅR STELNINGSSPRICKOR?
Grundorsaken till att stelningssprickor uppkom-
mer ligger i att metaller expanderar när de värms 
upp och krymper när de svalnar igen. Till det kom-
mer att hållfastheten hos de flesta metaller sjunker 
ganska drastiskt med förhöjd temperatur. 

Under svetsningsoperationen så är uppsmält-
ningen av fogytor och tillsatsmaterial inte det enda 
som händer, utan som alla vet sker ju också upp-
värmning av grundmaterialet bredvid fogen. Den 
delen av materialet kommer då att vilja expandera, 
medan materialet som finns utanför den värmepå-
verkade zonen inte är så benäget att röra på sig och 
ger därför inget utrymme för expansionen. Till-
sammans med den sänkta hållfastheten i området 
kan det komma att leda till att plastisk deformation 
sker i den värmepåverkade zonen. När materialet 
sedan svalnar igen så inleds krympningen. Krymp-
ningen orsakar att avståndet mellan fogytorna 
ökar och eftersom plastisk deformation har skett 
blir fogutrymmet något större än det var i kallt till-
stånd. Det finns då en risk att stelningsfronterna 
som växer fram från fogytorna inte förmår att nå 
varandra. Då uppstår en centrumstelningsspricka.

Det finns flera faktorer som ökar risken för 
att stelningsfronterna inte ska nå varandra. De 
viktigaste är svetsgodsets stelningsintervall och 
svetssträngens inträngningsprofil samt i vissa fall 
även fogens utformning. 

SVETSGODSETS STELNINGSINTERVALL
De flesta metallegeringar stelnar inte momentant 
vid en specifik temperatur, utan stelningen sker 
gradvis över ett temperaturintervall. Ju större det 
temperaturintervallet är, ju större är risken för 
att en stelningsspricka ska uppstå. Dels innebär 
ett stort stelningsintervall att krympningen har 
nått ett senare (längre framskridet) stadie, dels 
innebär det också att ljusbågen har rört sig en 
längre sträcka från en bestämd punkt innan allt 
har stelnat i den punkten. Det betyder att man 
minskar möjligheten för smälta att flyta tillbaka 
och kompensera för krympningen.

Legerings- och föroreningselementens inverkan på 
stelningsintervallet är olika. Vissa element har en 
stor och välkänd påverkan, medan andra är mera 
harmlösa. Exempel på ett föroreningselement med 
stor påverkan som ofta omnämns i samband med 
stelningssprickor är svavel i järn legeringar. Svavel 
bör som regel minimeras för att ge största säkerhet 
mot stelningssprickor i järnbaserade svetsgods. I 
nickellegeringar är det ofta legeringsämnena niob 
och molybden som orsakar problem. Eftersom 
de fyller andra funktioner i legeringen och är till-
satta med avsikt är det inte lika lätt att minimera 
halterna, utan man måste då jobba mer med till 
exempel svetssträngens inträngningsprofil för att 
minimera riskerna.

SVETSSTRÄNGENS INTRÄNGNINGSPROFIL
Det stelnande svetsgodset tillväxer i den termiska 
gradientens riktning. Det innebär i praktiken att 
tillväxtriktning är vinkelrät mot smältgränsen. 
För en djup och smal inträngningsprofil betyder 
det att tillväxtriktningen i en stumfog i princip blir 
parallell med plåtytan och att stelningsfronterna 
ska mötas i ett sent skede, i strängens centrum. 

Stelningssprickor 
– hur och varför?
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Stelningsspricka i svets
fog med djup och smal 
inträngning.

›

”Det finns flera faktorer som ökar 
risken för att stelningsfronterna 
inte ska nå varandra.”
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Äntligen kapskivor 
utan kompromisser!

På Tyrolit vet vi hur viktigt det är med rätt produkter. Därför 
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EN 1011-2:2001 anger en formel, utvecklad 
för pulverbågsvetsning och avsedd att ge ett 
mått på känsligheten för stelningssprickor i 
ett svetsgods. 

Genom att sätta in haltvärden på vissa grundäm-
nen i svetsgodsens sammansättning i formeln får 
man ett resultat uttryckt i enheten UCS. UCS står 
för ”unit of crack susceptability”. Här är formeln:

 UCS = 230 x % C + 190 x % S + 75 x % P +  
 45 % Nb – 12,3 x % Si – 5,4 x % Mn -1

Värden lägre än 10 UCS visar att svetsgodset har 
låg känslighet för stelningssprickor medan värden 

över 30 UCS visar på hög känslighet. För värden 
däremellan är risken för sprickor högre vid ett 
högt djup/breddförhållande, svetsade vid höga 
svetshastigheter eller där svetsförbandhets geo-
metri är ofördelaktigt.

Fastän formeln är utvecklad för pulverbågsvets-
ning, anses den enligt EN 1011-2:2001 kunna an-
vändas för att bedöma risken för stelningssprickor 
även vid andra svetsmetoder. Det bör påpekas att 
formeln är ett relativt trubbigt verktyg och dess-
utom bara är anpassad till vissa haltområden.

”Unit of crack susceptability”

 LÄS MER
Mer om dessa kan du läsa i EN 1011-2:2001.
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Gå IWS-utbildning hos Montico!
Montico har lång erfarenhet av att bedriva IWS-  
utbildning och är ett av de ledande utbildnings- 
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har utbildat över 250 svetsansvariga och vi vill  
gärna utbilda fler. Vill du bli en av dem?  
Läs mer och anmäl dig på www.montico.se  
eller ring oss på 0200-76 70 00 så berättar vi mer!

www.montico.se

Svetsen_1_2019.indd   1 2019-02-08   09:33:12

Eftersom krympningen samtidigt verkar på fogen 
blir det i ett sådant fall extremt svårt att undvika 
en stelningsspricka. Betydligt bättre förutsätt-
ningar att få en svetssträng fri från stelnings-
sprickor får man om svetsparametrarna justeras så 
att inträgningsdjup och -bredd har ett förhållande 
på ca 0,8. Djupet bör alltså vara något mindre än 
bredden. I det fallet kommer stelningsfrontens till-
växt att ske diagonalt upp mot ytan och man kan 
inte längre tala om två stelningsfronter som möts 
i centrum, utan snarare blir det en stelningsfront 
där centrumdelen successivt vävs samman. Den 
sist stelnade smältan kommer att förskjutas upp till 
ytan där den inte skapar några problem.

Om förhållandet mellan inträngningsdjup och 
–bredd görs allt för litet uppstår dock en risk för att 
få stelningssprickor mellan svetsgodsets pelar-
kristaller istället. Vid allt för litet djup kommer 

tillväxtriktningen att vara vinkelrät mot plåtytan. 
Eftersom det finns sent stelnande smälta även 
mellan pelarkristallerna kan då ett stort antal 
stelningssprickor som inte behöver vara oriente-
rade till svetssträngens centrum uppstå. Vid till 
exempel påsvetsning (cladding) kan detta vara ett 
besvärande problem. 

Ett specialfall med ökad risk för bildande av 
stelningssprickor är när inträngningsprofilen får 
så kallade måsvingar (flare angles). I det fallet 
byter stelningsfronten tillväxtriktning just i vecket 
under måsvingen. Där uppstår därmed en extra 
stor risk att smälta kommer saknas vid fullbordad 
stelning.

En sista viktig faktor avseende svetssträngens 
profil är ytans krökning. En konkav toppyta ger en 
ofördelaktig spänningsbild som kan ge stelnings-
sprickor i svetssträngen trots att råden om djup- 
och breddförhållande har följts. En konvex toppyta 
är i det avseendet betydligt bättre.

FOGENS UTFORMNING
Angående fogens utformning finns speciellt en 
sak att påpeka och det är att det är viktigt att se 
till att värme kan transporteras bort från botten 
av strängen. Det gör man genom att undvika för 
stora rotspalter alternativt använda kyld back-
ing. Om värme inte kan avledas från botten av 
strängen får man liksom i fallet med för stort djup-/
breddförhåll ande ett ogynnsamt stelningsmönster 
som koncentrerar den sist stelnade smältan till 
centrum av svetssträngen.

Eva-Lena Bergquist
senior metallurg

ESAB AB

›

Stelningsspricka i kälfog 
som uppstått på grund 
av för stor rotspalt, vilket 
leder till ogynnsamt 
stelnings mönster.

Krympspänningar

Delvis uppsmält 
område

Stelningsriktning

”En sista viktig 
faktor avseende 
svetssträngens 
profil är ytans 
krökning.”

Inträngningsprofil med 
”måsvingar”, det vill säga 
en kraftig breddning av 
profilen vid ytan. Pilarna 
markerar ändring i stel
ningsriktning.




