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Exempelvis, om man byter drivmedel från petrole
umbaserat till LNG blir den totala minskningen av 
utsläppen av växthusgaser 25–30 %, beroende på 
hur mycket metangas som släpps ut under livscy
keln – från produktion till användning. 

VARFÖR NEDKYLNING? 
Varför kyler man ned gasen till –161 °C vid atmo
sfärstryck? Svaret är enkelt; genom att kyla ner 
naturgasen till denna temperatur under atmo
sfärstryck övergår gasen som namnet antyder till 
flytande form varvid volymen reduceras ungefär 
sexhundra gånger vilket gör den enklare och 
billigare att transportera och förvara. Många av 
världens stora gasreserver finns på geografiskt 
svårtillgängliga platser långt från slutanvändarna i 
USA, Europa och Asien. 

Processen som sker i en tank fylld med LNG kan 
liknas vid kokande vatten. Medan vattnet kokar 
kommer det, under ett visst tryck, alltid att hålla 
en konstant temperatur. Detsamma gäller LNG. 
Sakta men säkert omvandlas (kokar) gasen från 
flytande tillbaka till gasform, med andra ord måste 
man förbruka LNG i samma takt som det värms 
upp och kokar så inte trycket ökar för mycket inne 
i tanken. Med ökat tryck höjs även kokpunkten och 
temperaturen på vätskan ökar. Den vätska som 
omvandlas till gas inne i cisternen får inte släppas 
ut i atmosfären under normal drift för att undvika 
metanutsläpp till atmosfären. Detta betyder att 

under normal drift så behöver LNGtankens högsta 
tillåtna tryck alltid vara högre än drifttrycket. 
Detta förutsätter ett gasuttag som överstiger för
ångningshastigheten i alla driftlägen. För moderna 
LNGtankar ligger förångningshastigheten nor
malt på mindre än 0,1 % av tankens geometriska 
volym per dygn. Detta betyder i realiteten att en 
modern LNGtank kan stå oanvänd i ca två veckor. 
Generellt har förvaringstankarna dubbla väggar 
med isolering mellan väggarna. De fasta land
baserade tankarna brukar vara cylinderformade 
med ett välvt tak, och de fartygsbaserade brukar 
vara cylinderformade och ligga på rad/rader.  

LNG SOM KEMIKALIERÅVARA
Förutom förbränning av naturgas och biogas för 
uppvärmning, elproduktion eller framdrivning av 
fordon används LBG, men framförallt LNG som 
råvara för att framställa andra ämnen som exem
pelvis eten och vätgas. Dessa basråvaror kan sedan 
med hjälp av olika katalytiska steg och i reaktorer 
under högt tryck, (bl.a. FischerTropschprocessen 
som används vid krackning) framställa ett brett 
spektrum av produkter, allt från olika kemikalier 
till drivmedel och plaster. Vätgasbehovet ökar 
ständigt. Som exempel kan nämnas dagens oljeraf
finaderier som från att ha varit producenter, har 
blivit storkonsumenter av vätgas i processen. En 
viktig pådrivande faktor i denna utveckling är de 
strängare bränslespecifikationer som ständigt 

LNG (Liquefied Natural Gas) får allt större betydelse för världens 
bränsle marknad och antalet process- och terminalanläggningar 
liksom transporter ökar för varje år. Denna konvertering drivs 
mycket av att industrin och transportindustrin har tuffa framtida 
mål att minska sina utsläpp.

SVETSNING AV APPLIKATIONER  
FÖR FLYTANDE GAS

Svetsning med pulver-
båge (UP, SAW, 121) i läget 
liggande vertikal (PC, 2G).



29svetsen #4 2012

tänd  I  tryck  I  svetsa

ny teknologi
nya användarfördelar

Nu kan du få ut mer av din svetsmaskin och samtidigt 
glädjas över el-och gasbesparingar.

Migatronic introducerar Omega2. Uppgraderad från 
innersta till ytterat med ny teknologi, som lyfter svets-
kvaliteten och användarvänligheten till nya höjder. 
Omega2 täcker alla behov vid MIG/MAG svetsning 
från lätt- till tungindusti. Från Omega2 220 A till den 
högpresterande Omega2 550 A. Omega2 maskinerna 
har dessutom ett uppdaterat tillbehörsprogram, som 
bjuder på ännu fler starka fördelar.

Telefon: 031-44 00 45  •  www.migatronic.se

Skillnad  
mellan LNG och LBG
Skillnaden mellan LNG (flytande natur-
gas) och LBG (flytande biogas) är att 
LNG är ett fossilt bränsle. Biogas (och 
LBG) räknas som förnybart bränsle som 
produceras vid bakteriell nedbrytning av 
organiskt material utan tillgång till syre. 
 I Sverige sker LBG-produktion i en 
anläggning i Lidköping men biogas-
produktion (till gasfas) sker i över 
220 anläggningar runt om i Sverige. 
Fler produktionsanläggningar som 
den i Lidköping (där man i ett slutsteg 
kyler ner gasen till vätska) är på gång, 
bland annat i Helsingborg. Drygt 130 
av anläggningarna är belägna vid 
kommunala reningsverk och använder 
avloppsslam som råvara i rötnings-
processen. 
 Vid ca 60 produktionsanläggningar 
utvinns gasen ur avfallsupplag och 
10–20 anläggningar producerar biogas 
genom samrötning av olika avfall. 44 
% av producerad biogas används för 
uppvärmning och lika stor procentuell 
del används som drivmedel till fordon. 
CNG (Compressed Natural Gas) är 

namnet på fordonsgasen, där både 
naturgas och biogas används. Gasen är 
inte nedkyld, utan tryckkärl (200–250 
bar) används för att volymen ska bli 
tillräckligt liten för att kunna användas 
i olika fordon.
 Naturgas (LNG) och biogas (LBG) 
består till största delen av metan 
(CH4) men kan även innehålla tyngre 
gaser som etan, butan och propan. 
Sammansättningen hos biogasen 
beror på råvarorna och processen och 
sammansättningen hos naturgasen 
varierar beroende på var i världen den 
utvinns. Generellt varierar metanhalten 
mellan ca 87 och 99,7 % varvid fördel-
ningen hos de andra gaserna också 
varierar kraftigt. 
 Generellt innehåller även naturgas-
en små mängder vatten, och koldioxid 
(CO2). Dessa två komponenter måste 
avlägsnas innan gasen kyls ner till –161 
°C eftersom de annars skulle utskiljas 
som fasta partiklar i den flytande 
gasen och kunna skada utrustnin-
gen. Man använder kryoteknik för att 
producera LNG och/eller LBG, gasen 
kyls och kondenseras helt enkelt i olika 
processteg ned till –161 °C.›

introduceras i Europa och USA. Exempelvis inne
håller svensk dieselolja av miljöklass 1 mindre än  
10 ppm svavel. 

GRUNDMATERIAL OCH SVETSNING
Förvaring och hantering av olika kryogena vätskor 
ställer stora krav på den mekaniska hållfastheten 
hos materialen och främst då segheten vid låga 
temperaturer. Generellt, globalt brukar stora land
baserade innerförvaringstankar byggas i stål lege
rat med 5–9 % nickel, fartygstankar i aluminium 
och kondenseringsanläggningar, rörsystem samt 
tankar för annan transport tillverkas vanligen i 
austenitiska rostfria stål. Materialvalet för de olika 
applikationerna varierar dock en del geografiskt.

Slagseghetstest enligt Charpy V sker vanligtvis 
vid –196 °C och är enkelt att utföra eftersom provet 
kyls snabbt och lätt i flytande kväve. Det vanligaste 
specificerade kravet förutom minimum slagseghet 
vid –196 ºC är på lateral expansion. Lateral ex
pansion är enkelt förklarat ett mått på hur mycket 
materialet förflyttas plastiskt under slagprovet, 
det vanligaste kravet är minimum 0,38 mm. Detta 
krav hittas i ASME (t.ex. ASME B31.3 for process 
piping) men används flitigt även för konstruktioner 
som inte byggs enligt ASME. TÜV har för vissa 
europeiska projekt haft ett slagseghetskrav på min 
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32 J vid –196 °C. Generellt finns det ett linjärt sam
band mellan slagseghet (J) och lateral expansion: 
ju högre slagseghetsvärde (J) desto högre värde 
(mm) på lateral expansion.

De 9 %iga nickelstålen som används till förvar
ingstankar för LNG är seghärdade eller s.k. dub
belnormaliserade och anlöpta. Det senare innebär 
en värmebehandling där man flera gånger värmer 
stålet till tvåfasområdet, alltså genomför en delvis 
austenitisering. Under värmebehandlingen löser 
dessa små austenitområden större delen av kolet 
och kvävet genom diffusion, vilket leder till att kol 
och kvävehalterna minskar i martensiten/ferriten, 
som därigenom blir mindre hård och spröd. De 
högre kol och kvävehalterna medverkar dessutom 
till att austenitområdena förblir stabila vid allt 
lägre temperaturer, vilket ger stålet dess utmärkta 
seghet vid kryotemperaturer. Den martensit som 
inte ombildas till austenit anlöps naturligtvis också 
vid värmebehandlingen och bidrar till ökad seghet 
även hos denna strukturbeståndsdel. 

Vid tankbyggnation används främst rörtråd 
(FCAW, 136) för de vertikala svetsarna (PF, 3G) 
och pulverbågsvetsning (UP, SAW, 121) för de hori
sontala (PA, 1G) och de liggande vertikala (PC, 2G). 
Ett bra exempel är Rodoverken AB i Stenugnsund 
som har utvecklat en metod för att bygga tankar 
som används framgångsrikt inte bara i Sverige. 
Denna metod innebär att man skruvar upp tanken 
underifrån som en spiral. 

I de 9 %iga nickelstålen är risken för väte
sprickor liten eftersom de innehåller en viss mängd 
austenit, (se tidigare stycke). Dessutom används 
oftast tillsatsmaterial som ger ett austenitiskt eller 
nickelbassvetsgods, vilket också löser eventuellt 
väte (H). Värmetillförseln brukar dock begränsas 
till 2 kJ/mm för att bredden på den värmepåverka
de zonen (HAZ) ska minimeras. I den värmepåver
kade zonen kommer man att förstöra den fördelak
tiga strukturen hos grundmaterialet som beskrevs 
i förra stycket, varför man vill hålla HAZ så smal 
som möjligt. Vanliga rekommendationer vid svets
ning är låg mellansträngstemperatur (exempelvis 
max. 120 °C) och flersträngssvetsning för att uppnå 
svetsnormaliserng av den värmepåverkade zonen.

För att svetsgodset ska uppnå önskad seghet vid 
låga temperaturer är det nödvändigt att använda 
austenitiska rostfria eller nickelbaserade tillsats

material. Det vanligaste tillsatsmaterialet för svets
ning av 5–9 % Nistål är en belagd elektrod (SMAW, 
111), solidtråd (GMAW, 135) eller en rörtråd 
(FCAW, 136) som ger ett svetsgods av nickelbastyp.

Exempel på klassningar av tillsatsmaterial som 
ger austenitiskt rostfritt svetsgods är E 18 14 Mn 6 
och Nickelbas ERNiCrMo3 eller ENiCrMo6. 

ALUMINIUM
De flesta aluminiumlegeringar uppvisar liten 
förändring i mekaniska egenskaper vid kryotempe
raturer jämfört med rumstemperatur. Vid kryo
temperaturer ökar generellt hållfastheten något, 
slagsegheten förblir ungefär på samma nivå medan 
töjningen minskar något. Det främsta argumentet 
för att använda aluminium som konstruktions
material är naturligtvis vikten och de främsta 
argumenten emot aluminium är priset, den relativt 
dåliga töjningen och att aluminium har mindre 
motstånd mot brand.

Trots den dåliga töjningen har ASME godkänt 
användning av legeringarna 5083 och 5456 för 
tryckkärl inom intervallet från –196 °C till +65 °C. 
De legeringar som oftast övervägs för icke tryck
satta kryoapplikationer är 1100, 2014, 2024, 2219, 
3003, 5083, 5456, 6061, 7005, 7039 och 7075. 
Legering 5083O är dock den mest använda alu
miniumlegeringen för kryogena tillämpningar och 
jämfört med andra legeringar har den väsentligt 
större brottseghet. Av de andra legeringarna i olika 
värmebehandlade tillstånd har 2219T87 den bästa 
kombinationen av hållfasthet och brottseghet, 
både vid rumstemperatur och vid –196 °C. Vanligen 
svetsar man med TIG (GTAW, 141) växelström, och/
eller den mer produktiva metoden MIG (GMAW, 
131). De vanliga rekommendationerna för svetsning 
av aluminium gäller även här; noggrann oxidbort
tagning och rengöring, förvärmning vid större 
godstjocklekar och att svetsa snabbt och varmt. 
Man bör dock vara uppmärksam på den reduce
rade hållfastheten i den värmepåverkade zonen 
så att svetsförbanden placeras och dimensionera 
med hänsyn till detta. Hos de åldrade kvaliteterna 
(härdbara) kan hållfastheten reduceras upp till 
40 % och hos de ej härdbara (delhårda eller hel
hårda tillstånd) ända upp till 50 %.

AUSTENITISKT ROSTFRITT STÅL 
De austenitiska standardstålen, som 304L (1.4307) 
och 316L (1.4432) uppvisar bra slagseghetsvär
den ned till –196 °C. Dessa vanliga rostfria stål är 
relativt lätta att svetsa, men man brukar begränsa 
värmetillförseln till max. 2 kJ/mm för att optimera 
egenskaperna hos förbandet. Svetsgodset i sig, geo
metrin på svetsen och hur svetsgodset stelnar krä
ver större noggrannhet, eftersom dessa variabler 

 C % Mn % Si % Ni % P % S %
ASTM A 353 <0,13 <0,98 0,13–0,32 8,40–9,60 <0,035 <0,040
X8Ni9 <0,10 0,3-0,8 <0,35 8,5–10 <0,020 <0,010
X7Ni9 <0,10 0,3-0,8 <0,35 8,5–10 <0,015 <0,005

Stål legerade med 9 % nickel. Exempel på kemisk sam-
mansättning hos grundmaterial för LNG-tankar enligt 
ASTM och EN 10028-4

 
”... Många av världens stora 
gasreserver finns på geografiskt 
svårtillgängliga platser  ...”
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och främst svetsgodset kemiska sammansättning 
påverkar om man klarar slagsegheten och kan und
vika varmsprickor. En parameter som påverkar är 
mängden ferrit i svetsgodset. Den ska vara tillräck
ligt låg för att svetsgodset ska klara slagseghets
provningen vid –196 ºC och så hög att det stelnar 
primärt ferritiskt för att undvika uppkomsten av 
varmsprickor. Krom (Cr), molybden (Mo) och niob 
(Nb) främjar ferrit, medan kol (C), nickel (Ni) och 
kväve (N) främjar austenit. Det är balansen mellan 
dessa som till stor del bestämmer ferrithalten, men 
även andra faktorer såsom extremt snabb eller 
långsam avkylning har betydelse.

I vissa fall, exempelvis vid svetsning med belagd 
elektrod (SMAW, 111), kan ljusbågen/smältan ta 
upp kväve (N) från luften varvid ferrithalten kan 
bli låg och varmsprickor uppstå. I andra fall, exem
pelvis vid pulverbågsvetsning (UP, SAW, 121) kan 
krom (Cr) brännas bort i smältan, (långt utstick, 
hög bågspänning etc.) varvid samma problem kan 
uppstå. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Det som främst påverkar svetsgodsets förmåga att 
klara slagseghetskraven vid –196 ºC är dock halten 
av mikroslagg, som mäts genom kemisk analys av 
syrehalten. 

Generellt ger de gasskyddade processerna TIG 
och MIG/MAG med solida trådar så metallurgiskt 
rent svetsgods att det inte är några problem att 
uppfylla kraven. De slaggproducerande proces
serna (SMAW 111, FCAW 136 och SAW 121) ger van
ligen inte riktigt lika metallurgiskt rent svetsgods 
varvid det ibland, främst för de rostfria austenitis
ka rörtrådarna, kan vara svårare att uppnå kraven. 
De riktigt duktiga tillverkarna av rostfria till
satsmaterial har bra tillsatsmaterial, t.o.m. rutila 
belagda elektroder (SMAW 111) som klarar nämnda 
krav, (slagseghet vid –196 ºC och min. lateral ex
pansion på 0,38 mm). Tidigare var det enda alter
nativet att svetsa med de inte så användarvänliga 
basiska elektroderna, men nu finns det alternativ 
som både är betydligt mera lättsvetsade och ger ett 
bättre resultat med bland annat mjukare övergång
ar till grundmaterialet och bättre slagglossning.  

Forskning inom det här området pågår kontinu
erligt och mycket pekar på att LNG/LBG är ett steg 
på vägen mot minskade utsläpp och helt förnybara 
energikällor. Nya processer och material kommer 
att testas och tas i bruk, vilket också kommer att 
ställa krav på att svetsbranschen följer med i den 
framtida utvecklingen. 

Johan Ingemansson, teknisk chef
johan.ingemansson@bwgnordic.com

Böhler Welding Group Nordic AB
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Corema Svetsekonomi – Er kompletta 
leverantör inom svetsning och slipning

Vi kan bland mycket annat erbjuda 
• Ett komplett utbud av svets- och ytbearbetningsartiklar,  

vi representerar de flesta tillverkarna på marknaden
• Svetsprover i vår testcell, låt oss visa hur ni kan öka er 

produktivitet med hjälp av en plasma-hybrid
• Kalibrering/validering av svetsutrustning enligt gällande 

svensk standard SS-EN 50504
• Svetsarprövning enligt SS-EN 287
• Utbildning ”Heta Arbeten”
• All utrustning för svetsaren och sliparen

Kontakta oss redan idag för mer information!

 MER OM GAS
Mycket av informa-
tionen i denna artikel är 
hämtad från Energigas 
Sveriges hemsida 

Vill du veta mer om en-
ergigaser, läs mer på 
www.energigas.se

Energigas är en 
medlems finansierad 
branschorganisation 
som arbetar för ökad 
användning av energi-
gaser.

Tack till Mattias Hanson, 
Ansvarig projekt LNG 
Energigas Sverige för 
värdefulla synpunkter.
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