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Möjligheten att reducera vikt och kostnader är det 
som driver både utveckling och användning av hög-
hållfast stål. Dagens höghållfasta stål är ofta av så 
kallad TMCP-typ (Thermo Mechanically Control-
led Processing), vilket innebär att valsnings- och 
kylningsstegen är noga designade och kontroll-
erade i syfte att ge stålen optimal kornstorlek och 
mikrostruktur. På det viset kan man ge materialet 
både hög hållfasthet och hög seghet utan att be-
höva använda sig av stora legeringstillsatser. 

VIKTIGT MED STYRNING OCH KONTROLL
Att svetsa TMCP-stål kan vara både enkelt och 
komplicerat. Den enkla delen är att höghållfasta 
stål som regel har låg legeringnivå, vilket gör 
att svetsbarheten är god. Det finns ingen större 
sprickrisk i grundmaterialet och risken för hårda 
områden i HAZ är lätt att kontrollera. 

Den problematiska delen är att den noggrant 
designade mikrostrukturen i grundmaterialet 
påverkas av svetsvärmen, vilket innebär att mjuka 
zoner uppstår i HAZ. De mjuka zonernas bredd 
och hårdhetsnivå styrs av värmetillförsel, arbets-
temperatur och grundmaterialets tjocklek. Hög 
värmetillförsel och liten plåttjocklek resulterar i 
mjukare och bredare värmepåverkade zoner. Men 
så länge de mjuka zonerna inte tillåts bli alltför 
breda är påverkan av svetsförbandets hållfasthets-
nivå relativt låg. Noggrann styrning och kontroll av 
svetsproceduren är därför viktig vid svetsning av de 
termo-mekaniskt processade stålen. 

Det är också viktigt att bara eftervärmebehand-
la fogar i TMCP-stål om det är absolut nödvändigt 
– och i så fall med största försiktighet. Som regel 

bör temperaturen hållas under 600 °C, ibland 
lägre. Kontrollera alltid med ståltillverkaren innan 
värmebehandling. Vid för hög temperatur riskeras 
hållfastheten i hela det värmebehandlade området. 
Detta gäller även uppvärmning vid riktning av 
svetsade konstruktioner, där största försiktighet 
måste iakttas.

SLAGSEGHETEN PÅVERKAS AV STRUKTUREN
Att utveckla tillsatsmaterial som matchar både den 
höga hållfastheten och den goda slagsegheten hos 
TMCP-stålen är inte helt okomplicerat. I svetsgod-
set, alltså i den uppsmälta delen av svetsfogen, kan 
man inte utnyttja de termo-mekaniska metoderna 
som ger TMCP-materialet dess fina egenskaper. 
Strukturen i svetsgodset kan snarare liknas vid 
ett gjutgods, vilket kan ha både en stor s.k effektiv 
kornstorlek och en accentuerad textur. 

Slagsegheten påverkas starkt av både dessa. 
Enkelt uttryckt kan man säga att för att få hög 
slagseghet gäller det att tvinga sprickan att ändra 
riktning så många gånger som möjligt, och i 
centrum av en svetsfog kan det villkoret vara svårt 
att uppfylla. 

När de termo-mekaniska metoderna inte kan 
utnyttjas finns det i stort sett bara en möjlighet 
att öka svetsgodsets hållfasthet och det är genom 
att öka legeringshalten i tillsatsmaterialet. Ökad 
legeringshalt kan i princip alltid öka risken för 
martensitbildning i svetsgodset. I de allra flesta fall 
är martensitiska mikrostrukturer sprödare än fer-
ritiska strukturer och den ökade hållfastheten som 
man uppnår genom legering, uppnår man alltså i 
många fall på bekostnad av slagsegheten.

Att balansera halterna av olika legeringsämnen 
för att optimera de båda egenskaperna hållfasthet 
och slagseghet är därför ett noggrant arbete. Sam-
tidigt måste tillsatsmaterialen designas med en 
viss robusthet, så att de både tål en realistisk grad 
av utspädning från grundmaterialet och en viss 
variation i svetsparametrar – utan att för sämras 
alltför mycket.

Svetsning av höghållfasta 
stål – lätt men inte simpelt

Stål med hög hållfasthetsnivå är högintressanta för konstruktörer 
inom exempelvis offshore, bygg, skeppsbyggnad och transport – 
speciellt om stålen kombineras med bra slagseghet vid låga tempe-
raturer. Men kombinationen hög hållfasthet och hög seghet kan vara 
svår att uppnå i en svetsfog. 

 Textur
Textur innebär att de kristaller som materialet är 
uppbyggt av inte har en slumpmässig orientering 
utan att tillväxten är styrd i en viss riktning. Effektiv 
kornstorlek är den kornstorlek materialet har om 
man bortser från lågvinkelkorngränser. 

690 MPa
Definitionen av ter-
men höghållfast stål 
kan variera beroende 
på bransch. I den här 
artikeln definieras 
höghållfasta stål som 
stål med sträckgräns 
högre än 690 MPa.
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ÖKAD RISK FÖR VÄTESPRICKOR
Förutom problem med låg seghet medför en ökad 
legeringshalt också en ökad risk för vätesprickor i 
svetsgodset. Traditionellt har vätesprickor främst 
setts som ett problem i den värmepåverkade zonen, 
men med en ökande legeringshalt i svetsgodset 
förflyttas fenomenet mer och mer till själva svets-
godset. Detta beror på två faktorer: 

• Risken för martensitbildning ökar, vilket  
ger sprödare mikrostruktur. Sprödare  
mikrostruktur har lägre tolerans för väte.

• En ökad legeringsnivå leder till sänkt  
temperatur för omvandling från austenit  
till ferrit under svalningsprocessen. 

Alla olegerade och låglegerade stål kan existera i 
olika kristallstrukturer beroende på vilken tem-
peratur materialet befinner sig vid. Sekunderna 
efter svetsning befinner sig både svetsgods och 
värmepåverkad zon vid en temperatur som medför 
austenitiskt tillstånd. När fogen svalnar når mate-
rialet förr eller senare en viss temperatur där det 
austenitiska tillståndet inte längre är stabilt, utan 
materialet övergår till ett ferritiskt tillstånd. 

Temperaturen för denna omvandling är gene-
rellt sett lägre ju högre legerat materialet är. I de 
fall som ett lägre legerat TMCP-stål svetsas med ett 
högre legerat tillsatsmaterial kan alltså den värme-
påverkade zonen komma att omvandlas före svets-
godset. I ”vanliga” stål är det normalt tvärtom, då 
tillsatsmaterialen som regel har lägre legeringshalt 
(framför allt kolhalt) än grundmaterialen. 

Varför är då detta ett problem? Jo, på grund av 
att väteatomen trivs mycket bättre i austenit än 
i ferrit, eller mera tekniskt uttryckt: austenitens 
löslighet för väte är högre än ferritens. 

Det medför att när den värmepåverkade zonen 
har omvandlats till ferrit och svetsgodset fortfar-
ande är i austenitiskt tillstånd, kommer väte (vars 
atomstorlek är liten och därmed har lättrörliga 
atomer) att förflytta sig från den värmepåverkade 
zonen till svetsgodset. Genom denna rörelse kon-
centreras vätet till den del av svetsen som i just det 
här fallet har den för vätesprickor mest känsliga 
mikrostrukturen.

LOKALA SKILLNADER I LEGERINGSHALTEN
En ytterligare förvärrande omständighet i försö-
ken att legera upp svetsgodsen till högre hållfast-
hetsnivåer, är det faktum att ett svetsgods aldrig 
kan betraktas som homogent med avseende på 
legeringshalten. De först stelnade områdena kom-
mer att ha lägre legeringshalt än den genomsnitt-
liga sammansättningen, medan de sist stelnade 
områdena kommer att ha högre legeringshalt än 
genomsnittet. Detta beror på att svetsgodset inte 
stelnar ögonblickligt när man passerar en viss  
temperatur, utan att det stelnar gradvis under  
ett temperaturintervall. Inom detta temperatur-
intervall varierar lösligheten för legeringsämnen  
i järnkristallen. 

Bilden beskriver hur detta kan ta sig uttryck 
i svetsgodset. Skillnaderna i den lokala kemiska 
sammansättningen mellan två olika områden i 
bilden beskrivs med hjälp av kolekvivalenten CE. 
Kolekvivalenten kan användas för att väga in  
legeringsämnenas inverkan på materialets härd-
barhet i förhållande till kolets inverkan. 

Ett högre värde på kolekvivalenten innebär 
en högre risk för martensitbildning vid en viss 
svalningshastighet. Eftersom risken för hydrogen-
sprickor är högre i hårda martensitiska strukturer 
innebär denna inhomogenitet att svetsgodsen lokalt 
kan ha högre risk för hydrogensprickor än vad den 
genomsnittliga sammansättningen förutsäger.

›

Skillnad i kemisk sam
mansättning mellan först 
och sist stelnade smälta 
i ett svetsgods, uttryckt 
som skillnaden i kol
ekvivalent CE.

CE=0.7  CE=1.3

 Kolekvivalent
Värdet på kolekvivalenten beräknas enligt formeln: 
CE= C+Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15 (%) 
I exemplet i bilden är kolekvivalenten beräknad på 
detta sätt, CE 0.7 i de först stelnade områdena och 
CE 1.3 i de sist stelnade områdena. 
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DEN FÖRSTA INHERENT FLAMSKYDDADE KOLLEKTIONEN FÖR TUNG SVETS. 
OUTBACK HEAVY WELDING uppnår ett fantastiskt skydd och en unik livslängd tack vare 
den helt nya smarta mixen av inherenta fibrer. Mjukt material, ergonomisk design och flera 
ventilationsdetaljer gör Outback till den första kollektionen skyddskläder för tung svets 
som man verkligen vill ha på sig.

www.tranemo.com

OUTBACK 
HEAVY WELDING
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 HÄRDBARHET
Ett materials härdbarhet är lika med dess benägen-
het att bilda martensit. 

Det viktigaste att tänka på när det gäller tillsats-
materialen är att de ovillkorligen måste hanteras 
så att de inte tar upp fukt från omgivningen. 
Självskrivet är att fogytor och grundmaterialet 
närmast fogen ska vara rent, fritt från olja och rost 
samt torrt när svetsningen sker.

Eva-Lena Bergquist
Senior metallurgist

Esab

”I de allra flesta fall är martensi-
tiska mikrostrukturer sprödare 
än ferritiska strukturer ...”

ATT SVETSA HÖGHÅLLFASTA STÅL
Sammanfattningsvis gäller det alltså att ha bra 
kontroll på sin svetsprocedur och att hantera 
tillsatsmaterialen med omsorg när man svetsar 
höghållfast stål. Svetsproceduren måste vara ut-
formad så att avsvalningshastigheten blir optimal, 
inte för snabb på grund av risken för martensitbild-
ning i svetsgodset och inte för långsam på grund 
av risken för alltför breda mjuka värmepåverkade 
zoner i grundmaterialet. 


