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Kommission II Bågsvetsning och tillsatsmaterial 
Ordförande: Gerhard Posch (Schweiz) 
Nedan beskrivs några av de presentationer/diskussioner som togs upp under C-II 
under konferensen. 

Kommission II-A Metallurgy of Weld Metals,  
ordförande: Thomas Kannengiesser (Tyskland)  
 
The constitution of weld 
Inverkan på porbildning med olika partiers sammansättning av superduplexa 
tillsatsmaterial, varierade skyddsgaser samt varierad värmetillförsel och 
förvärmningstemperatur vid gasmetallbågsvetsning presenterades som: 
II-1967-16 (II-A-298-16): Studies on the Pore Formation in Super Duplex Stainless 
Steel Welds by J. Stuetzer, M. Zinke, S. Juettner.  

Weld metal cracking 
Kombinationen av bågtypens och fogutformningens inverkan på reaktionskrafter 
och böjmoment vilka uppstår vid svetsningen av olika hårt inspända förband av 
S960QL presenterades som: II-1971-16 (II-A-310-16): Optimization of welding 
loads using modified spray arc process by D. Schroepfer, A. Kromm and Th. 
Kannengiesser 
 
Kommission II-C, Testing and Measurement of Weld Metal,  
ordförande: Zhuyao Zhang (England) 

 
Ferrite in high alloyed weld metal  
Under denna kategori presenterades två bidrag, varav det första var från Sverige. 
II-1992-16 (II-C-492-16): Dissimilar Welding of Superduplex and Super Austenitic 
Stainless Steels by Z. Zhou, J. Löthman  
Här visas resultat i korrosionsmotstånd och mekaniska egenskaper hos 
blandskarvar mellan superduplexa material och superausteniter typ ”Alloy 254”, 
vilka TIG svetsats med olika tillsatsmaterial. Även viss variation av skyddsgas 
provades för superduplext tillsatsmaterial. En redovisning av förekomsten av 
intermetalliska faser, samt en rankning av tillsatsmaterialen görs baserat på 
mekaniska egenskaper och korrosions resultat hos svetsgodset. 
  
Det andra bidraget rörde möjligheten att använda konventionella fognings-
strömkällor och tillsatsmaterial till 3D-printning av impellerblad av duplext stål. 
II-1988-16 (II-C-499r1-16): Feasibility study: Material properties of CMT – Metal 
Additive Manufactured Duplex Stainless Steel blades by G. Posch, K. Chladil, H. 
Chladil. 
 

Corrosion testing of weld metal 
II-2012-16 (II-C-512-16): Effects of nitrides precipitation in duplex stainless steel 
by M. De Marco, M. Palombo, M. Zabbia, A. Pianezze, A. Taiche, V. Spinelli, M. 
Delucchi and A. Barbucci. Presentationen beskrev hur duplexa material typ UNS 
S32205 och UNS S32750 har utsatts för olika svalningshastigheter genom kylning 



 

 

i olika media i syfte att framställa material med olika mängd kromnitrid-
utskiljningar. Mängden av intermetalliska faser inklusive Cr2N begränsas i 
standarder, såsom Norsok, och studien försökte undersöka om det finns korrelation 
mellan nitridhalten och punktfrätningsmotståndet eller slagsegheten hos de 
behandlade materialen. Resultatet var att de snabbast kylda proven med högst andel 
Cr2N inte försämrades avsevärt med avseende på punktfrätning eller slagseghet.  
 
C-II-E: Standardization,  
ordförande: David Fink (USA) 
Diskussioner under rubriken “Update Standards for Welding Consumables in 
Review” beskrivs inte närmare här då det regelbundet informeras om 
nya/uppdaterade standarder via avsnittet Standardspalten i tidningen Svetsen. 

 
Round Robin on analysis of tramp elements 
Svetsgods i stål 2-1/4 Cr -1 Mo – V begränsas i API-RP-934A till en så kallad Kf-
faktor av max 1,5 ppm, där Kf=Pb + Bi + 0.03Sb. En arbetsgrupp inom IIW 
kommission II-E , har baserat på tidigare rapporterade Round Robin, formulerat ett 
ställningstagande om vikten om att mätosäkerheten vid analys av dessa låga halter 
av bly och vismut beaktas om Kf-faktorn ska införlivas i t.ex. produktstandarder.  
Detta presenterades som: II-1980-16 (II-E-706r1-16): Round Robin on analysis of 
tramp elements - Draft position statement as an ISO Technical Report for 
consideration by II-E – Dr. Kotecki 
 

Round Robin on analysis of fluxes 
Även denna RR har rapporterats om tidigare och nu hade arbetet efter en 
omröstning inom gruppen resulterat i: II-1982-16 (II-E-708r1-16): Round Robin on 
Flux Analysis Draft position statement as an ISO Technical Report for 
consideration by II-E – Dr. Kotecki. Dokumentet diskuterades och det beslutades 
att dr Kotecki ska skicka rapporten till ISO, vilka beslutar om revidering av 
existerande fluxstandard.  
 
Fredrik Wedberg, Esab AB, 
delegat IIW Kommission II 

 


