Sveising og andre
sammenføyningsmetoder
© Frey Publishing

1
08.05.2014

Definisjon


Sveising er en sammenføyningsmetode der
delene sammenføyes under tilførsel av
energi. Når det også tilføres et
tilsettingsmateriale, har dette omtrent
samme smeltepunkt som materialene som
skal sammenføyes.
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Nummersystem for sveiseprosedyrer
basert på lysbue
Lysbuesveising
–
–
–
–

11 Metall lysbuesveising uten dekkgass
12 Sveising under vann
13 Metallbuesveising med dekkgass
14 Gass-sveising med elektrode som ikke blir
konsumert
– 15 Plasmasveising
– 18 Andre sveisemetoder
Oversikten er basert på NS ISO 4063: Welding and allied processes —
Nomenclature of processes and reference numbers
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Nummersystem for andre
sveiseprosedyrer
2 Motstandssveising
3 Gass-sveising
4 Trykksveising
5 Buesveising (laser, elektronbue)
7 Andre sveisemetoder
8 Skjæring
9 Lodding
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Viktige sveise- og kuttemetoder for stål











Manuell metall-lysbuesveising med dekket elektrode
(Metode 111 i henhold til NS ISO 4063)
Metall inertgass-sveising MIG (Metode 131 i henhold
til ISO 4063)
Metall aktivgass-sveising MAG (Metode 135 i
henhold til ISO 4063)
Wolfram-inertgasssveising TIG (Metode 141 i henhold
til ISO 4063)
Oksygen-acetylensveising (Metode 311 i henhold til
ISO 4063)
Acetylen-oksygenskjæring
Plasmaskjæring

5

08.05.2014

EN ISO 4063 - 111 manuell metalllysbuesveising med dekket elektrode Shielded Metal Arc Welding (SMW)
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Sveiseprosessen





Lysbuen, som dannes
mellom elektroden og
arbeidsstykket, smelter
elektroden og kantene
til delene som skal
sveises sammen.
For å beskytte
sveisebadet når dette
størkner, er elektroden
påført et belegg.
Belegget danner et
beskyttelseslag, såkalt
slagg, over sveisebadet
når dette størkner.
Slagget blir banket av
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Dekkede
elektroder





Kjernen er vanligvis av
samme materiale som
delene som skal sveises
sammen. Diameteren til
kjernen angir
elektrodens størrelse.
Etter beleggets
sammensetting skiller vi
mellom rutile, sure og

basiske elektroder
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Rutile elektroder




Titandioksid en viktig
bestanddel i belegget. Det
kan utgjøre inntil 50 %.
Elektrodene er lette å
sveise med. Sveisen hefter
bra, og det er lett å tenne
elektroden både første gang
og etterpå. Belegget
(slagget) løsner lett og
sveisen blir pen og jevn.
Ulempen er at rutile
elektroder gir svakere
sveisefuge enn de basiske
elektrodene.
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Sure elektroder


Sure elektroder har
belegg med oksider
med lav pH - verdi.
Slike elektroder
brukes ofte som
førstestreng i en dyp
V – fuge
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Basiske elektroder




I basiske elektroder er kalk en viktig bestanddel i
belegget. Elektrodene gir en seig sveis som ikke
sprekker så lett. Det gjør slike elektroder mer
egnet til sveising av konstruksjonsstål som for
eksempel skipsstål.
Basiske elektroder brukes på konstruksjoner som
er utsatt for høy belastning. Når det er fare for
herding, er basiske elektroder helt overlegne.
Basiske elektroder er ømfintlige for fuktighet og
må oppbevares tørt og varmt. Elektroder for
sveising av rustfrie stål er gjerne basiske.
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Utstyr for gassveising og skjæring
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Sveising av aluminium








Både ren aluminium og de fleste
legeringene er sveisbare, men
herdbare legeringer er en
utfordring
Smeltepunktet for aluminium er
660 °C, mens stålets er ca. 1460
°C.
Varmeledningsevnen til
aluminium er tre ganger så høy
som for stål. Det betyr at varmen
hurtig ledes vekk fra sveisebadet.
Aluminium har svært høy affinitet
til oksygen. Det dannes et
oksidsjikt på overflaten som lett 14
fører til sveisefeil.
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Sveising av herdbare
legeringer


Figuren er hentet
fra Askeland:
The Science and
Engineering of
materials side
465
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Forskjeller mellom sveising av stål og
aluminium
Smeltepunktet til aluminiumoksid (Al2O3)
er 2050 °C. Smeltepunktet til aluminium er
660 °C. Oksidsjiktet påvirker sveisingen.
Jernoksid smelter ved omtrent samme
temperatur som jern.
 Tettheten til jernoksid er mindre enn
tettheten til jern. Tettheten til aluminiumoksid er høyere enn tettheten til
aluminium. Disse forskjellene gjør at
sveiseprosessene for stål og aluminium
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nødvendigvis blir forskjellige.
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Forberedelser og
forhåndsregler




Hvis oksidsjiktet ikke blir fjernet, blir
aluminiumen liggende som en smelte
innenfor en seig hinne av
aluminiumoksid. Under størkningen
synker oksidet og blir en del av sveisen.
Det skader sveisen.
Oksidsjiktet kan børstes vekk eller
slipes av like før sveisingen finner sted.
Slipestøv må fjernes slik at det ikke blir
med i sveiseoperasjonen. Flatene må
deretter avfettes og tørkes. Det er viktig
å unngå trekk under sveisearbeidet.
Trekk fører til at dekkgassen blåser
vekk. Bruk av riktig strøm og riktig
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dekkgass reduserer også
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oksideringsproblemet.

Tungsten Inert Gas arc welding (TIG)




EN ISO 4063: 141



Det dannes det en lysbue
mellom en wolframelektrode og
arbeidsstykket. Dekkgassen
(argon, helium eller en
blanding) danner en inaktiv
atmosfære rundt sveisebadet.
Sveisingen kan skje med eller
uten tilsatsmateriale, avhengig
av tykkelsen til arbeidsstykket.
Tilsettingen kan skje manuelt,
eller automatisk.
Sveisehastigheten er lav.
Metoden er egnet til gods med 18
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tykkelse opp til 6 mm.

Metal Inert Gas Welding (MIG)


EN ISO 4063: 141

Den viktigste forskjellen fra TIG er
at selve elektroden er
tilsatsmateriale. Sveisingen foregår
med likestrøm. Elektroden er
gjerne positiv. Det er stor
varmeutvikling ved elektroden. Det
gir store avsettmengder. Metoden
er rask og kan automatiseres. MIG
er mindre egnet til sveising av tynt
gods, men er velegnet til sveising
av godstykkelser over 2,5 mm.
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Friction Stir Welding (FSW)
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Trykksveising




Når vi trykksveiser, varmer vi opp materialet i
delene som skal sveises, og presser delene
sammen. Stål blir varmet opp til en temperatur som
ligger over rekrystalisasjonstemperaturen, altså til
over 711 ºC.
De fleste metalliske materialer kan trykksveises.
Punktsveising av tynne plater er et eksempel på en
trykksveisemetode som blir mye brukt.
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Liming


Liming er et viktig supplement til de mer
kjente sammenføyningsmetodene.
Aluminium er det metallet som limes mest.
Det mest kjente eksempelet er liming av
fly. Det har vært gjort siden 1940-tallet.
Men det finnes mange flere eksempler. Vi
kan nevne bremsebelegget til personbiler
som blir limt på støpte bremseklosser av
aluminium.
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Belastningstyper


Ved utforming av
limfuger, må vi ta
hensyn til hva slags
belastninger fugen vil
bli utsatt for. Generelt
kan vi si at
sammenføyninger utsatt
for strekk, trykk- eller
skjærbelastninger egner
seg for liming, mens
skrelling og kløving
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ikke gjør det.
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Styrke

Temperaturområde

Kjemikaliebestandighet

Anearobe lim

Herder i kontakt med metall i fravær av luft. Herder senere på aluminium enn
stål. Maksimal spalteåpning er 0,6 mm. Brukes som tetningsmiddel og
låsemiddel for skruer

17- 30 MPa

-50 til 177 ºC

Cyanokrylater

Såkalt ”Superlim”. Hurtigherdende ved opptak av fuktighet. Trenger minst 40 %
relativ fuktighet for å herde. Maksimal spalteåpning er 0,25 mm.

12 – 16
MPa

-50 – 80 ºC

Lite kjent.
Variabel

Modifisert
akrylat (High
performance)

1- eller 2-komponenetlim som kan herde ved romtemperatur. God slag- og
slitestyrke

25 – 35
MPa

-70 – 120 ºC

God ved
tilstrekelig
forbehandling

Epoksy

Det mest brukte limet i strukturelle forbindelser. 1- eller 2-komponent. Krever
vanligvis varmeherding for å oppnå høy styrke. Tilsettingsstoffer gjør limet
sterkere, mer fleksibelt. Bedrer skrellstyrken, men svekker
høytemperaturegenskapene

25 – 45
MPa

-55 – 200 ºC

God ved
tilstrekkelig
forbehandling

Polyuretan

Hurtigherdende 1- eller 2-komponentlim med god fleksibilitet. Styrken
avhengig av tykkelsen på limfugen. Meget vannresistent, men ikke alle flater er
like tørre. Kan føre til dårlige langtidsegenskaper for limfugen. Problemet kan
løses ved å bruke primer. Brukes til å lime plast til metall i bilindustrien.

17 – 25
MPa

-160 – 80 ºC

God ved
tilstrekkelig
forbehandling, det
vil si priming

Fenoler

Den første limtypen som ble brukt på metaller. Krever trykk på 0,3 – 0,7 MPa
og temperatur på over 150 ºC for å herde

30 MPa

-50 – 176 ºC

Polyamider

Kostbart høytemperaturlim som er relativt komplisert å bruke.

Smeltelim

Gir mulighet for god
Produktivitet og blir derfor brukt i masseproduksjon av deler med liten
belastning

Gummilim

Herder ved fordamping av løsemiddel. Det finnes svært mange ulke typer og
kvaliteter. Brukes til å lime andre materialer som tre, gummi, plast og glass til
metall. Brukes ikke i strukturell sammenheng

Silikonlim

Lim med liten styrke, men god fleksibilitet og gode høytemperaturegenskaper

Trykkfølsomt lim

Brukes ofte i tapeform. Herder ikke og har derfor liten styrke. Brukes til å feste
pyntelister av aluminium på biler

Tåler over 300
ºC i flere hundre
timer

3 - 6 MPa

+60 – 250 ºC

God
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Lodding

Det smeltede tilsatsmaterialet
fukter flatene og tilsatsmateriale
diffundere inn i arbeidsstykket.
Minst en av komponentene i
tilsatsmaterialet må kunne løses i
metallene som skal loddes og
danne en intermetallisk
forbindelse.



Ved lodding bruker et
tilsatsmateriale med
mye lavere
smeltetemperatur enn
arbeidsstykket.
Loddingen foregår ved
at metallene som skal
loddes sammen blir
varmet opp slik at
tilsatsmaterialet smelter
og flyter mellom dem.
Arbeidsstykkene bør ha
en spalte på 0,05 – 0,1
mm mellom seg som
tilsatsmaterialet kan
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fylle

