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Sammanfattning 

Stål är vanligt förekommande i byggnadskonstruktioner eftersom det är starkt, lätt 

att anpassa och ger möjligheten till att bygga stora och komplicerade byggnadsverk. 

När ett byggnadsverk utsätts för upprepade belastningar uppstår utmattning i 

materialet. Vanligtvis har svetsar i en utmattningsbelastad konstruktion lägst 

utmattningsstyrka av komponenterna i konstruktionen, vilket ofta resulterar i att 

sprickor uppkommer vid svetsarna. En utmaning i utmattningsbelastade 

konstruktioner är att svetsars utmattningsstyrka i princip är oberoende av 

konstruktionens grundmaterial, vilket kan begränsa den nytta högre materialkvalité 

ger. Sprickor uppkommer typiskt i områden med höga spänningskoncentrationer där 

geometrin är ojämn. Svetsars geometri är därför vanligtvis mer väsentlig för goda 

utmattningsegenskaper än vad materialstyrkan i grundmaterialet är. 

Utmattningsstyrkan för en svets går att förbättra genom att använda en 

behandlingsmetod som heter Post Weld Treatment (PWT). Metoden förbättrar 

svetsens geometri och leder till minskade spänningar i svetsen. Vid verifiering av 

stålbroar används en beräkningsmetod som heter den nominella metoden och är 

föreskriven i Eurokod. Beräkningsmetoden är grovt förenklad och den beräknade 

livslängden kan bli lägre än vid beräkning av spänningar på detaljnivå med metoder 

som den effektiva notch-metoden.  

Syftet med arbetet är att studera olika dimensioneringsmetoder som behandlar 

utmattningsbelastade svetsars livslängd. Syftet är också att visa hur tillämpning av 

PWT kan förbättra svetsars livslängder. Målet är att för en typsvets beräkna antal 

spänningscykler enligt den nominella metoden och den effektiva notch-metoden, 

samt beräkna hur livslängden för samma typsvets förväntas öka efter tillämpning av 

PWT. Arbetet behandlar endast PWT-metoder som förbättrar geometrin genom 

simuleringar. Arbetet har behandlat stumsvetsar och kälsvetsar lokaliserade på en I-

balk. Geometrins påverkan har undersökts genom att förbättra geometrin vid 

övergången mellan svets och plåt. Vidare har olika råghöjder på stumsvetsen 

simulerats.  

Beräkningarna visar att en högre livslängd erhålls vid tillämpning av den effektiva 

notch-metoden. Vid jämförelse mellan beräkningsmetoderna för stumsvetsen är 

skillnaden i spänningvidd liten. För kälsvetsen erhölls en större skillnad i spänning 

vid beräkning på detaljnivå. Den effektiva notch-metoden kan därför vara av nytta 

när kritiska punkter granskas. Införande av PWT i simuleringar förbättrade 

livslängden på båda svetstyperna som undersöktes. Eftersom PWT kan vara en dyr 

process ifrågasätts varför en stumsvets ska PWT-behandlas när det finns andra 

alternativ för att förstärka utmattningsstyrkan.  

  





 

 

 

Abstract 

Stål är ett material som används i olika byggnadskonstruktioner. I de 

byggnadskonstruktioner som utsätts för upprepade belastningar kan utmattning ske i 

materialet. Utmattning leder till permanenta skador i form av sprickbildning och 

slutligen brott. I svetsade konstruktioner är det ofta svetsar som har den lägsta 

utmattningsstyrkan. För att förbättra en svets utmattningsstyrka finns 

efterbehandlingsmetoder som benämns Post Weld Treatment (PWT).  

Idag används den beräkningsmetod som är föreskriven i Eurokod vid verifiering av 

svetsar. Beräkningsmetoden är förenklad och kan underskatta objektets livslängd 

med hänsyn till utmattning. Syftet med arbetet är att studera olika 

dimensioneringsmetoder som behandlar utmattningsbelastade svetsar samt hur 

tillämpning av PWT kan förbättra en typsvets livslängd. Målet med arbetet är att 

studera en typsvets och visa skillnaden i antalet lastcykler mellan 

beräkningsmetoderna samt hur många lastcykler samma typsvets förväntas öka med 

PWT.  

Teorin och resultaten utgår från vetenskapliga artiklar, litteraturstudier och en 

fallstudie som behandlar både en genomsvetsad stumsvets och en kälsvets 

lokaliserade på en I-balk. Resultatet pekar mot att beräkningsmetoden som används 

idag underskattar livslängden och att PWT kan markant kan förbättra en svets 

utmattningsstyrka. 

Nyckelord: Stumsvets, Kälsvets, PWT, Post Weld Treatment, Element, Nominella 

metoden, Notch-metoden, Lastcykler, Utmattning 

 





 

 

 

Abstract 

Steel is a material used in various building structures. Fatigue can occur in the 

material if building structures is exposed for repeated loads. Fatigue leads to 

permanent damages such as crack initiations and fracture. It is common that welds 

in welded structures have the lowest fatigue strength. A welds fatigue strength can 

be improved with treatments termed Post Weld Treatment (PWT).  

Today a welds fatigue strength is verified with a method described in Eurocode. The 

calculation method is simplified which can underestimate the objects number of 

lifecycles regarding fatigue. The purpose with this essay is to study different 

structural design methods for fatigue exposed welds and how many lifecycles a type 

weld will increase when applying PWT. The goal with this essay is to study a type 

weld and calculate the number of lifecycles between the calculation methods and to 

show how many lifecycles the same type weld will increase when applying PWT. 

The results and theory are based on scientific articles, literature studies and a case 

study which both contains a through welded butt weld and a fillet weld placed on an 

I-beam. The results points at that the calculation method that is used today 

underestimates the number of lifecycles and that the number of lifecycles increased 

significant after PWT.  

Keywords: Butt weld, Fillet Weld, PWT, Post Weld Treatment, Element, Nominal 

Method, Notch-method, Lifecycles, Fatigue 

 





 

 

 

Förord 

Detta examensarbete är framställt i samband med det avslutande momentet på 

Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Författarna har i sin helhet lika stort ansvar för de delar som presenteras av arbetet.  

Den ursprungliga idén till arbetet kommer från konsultföretaget WSP och i det 

genomförda arbetat har dessa idéer utvecklats tillsammans med skribenterna och 

handledare från Linnéuniversitetet. Önskemål om att få arbeta med 

verifieringsmetoder för svetsar och PWT har legat till grund för arbetet. Företaget 

WSP har varit drivande under arbetets gång och medverkat med värdefull 

handledning och rådgivning. Handledare från Linnéuniversitetet har även varit 

drivande och har liksom WSP bidragit med värdefull handledning och rådgivning.  

Vi vill tacka Frida Hult och Martin Persson från WSP som bidrog med 

förutsättningarna till arbetet och som väglett oss hur utmattningsdimensionering 

utförs. Vi vill även tacka våra handledare på Linnéuniversitet Torbjörn Ekevid och 

Jan Oscarsson på Linnéuniversitetet som har visat stort intresse och gett betydande 

handledning för arbetet vad gäller beräkningar och simuleringar.  

 

Johan Gustafsson & Viktor Petersson 

Växjö, 25 juni 2019 
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1 Introduktion 

En utmaning som hela världen påverkas av är att bekämpa klimatförändringarna. I 

princip all mänsklig aktivet bidrar till utsläpp av växthusgaser och är den främsta 

anledningen till varför temperaturen stiger på jordklotet (Naturvårdsverket 2018).  

Byggsektorn stod för 21 % av växthusgasutsläppen i Sverige år 2016 (Boverket 

2019). Vid materialtillverkning sker utsläpp av växthusgaser till atmosfären och år 

2017 stod stålindustrin i Sverige för 6272 tusen ton av koldioxidutsläppen vilket 

motsvarande 33 % av landets totala industriutsläpp (Naturvårdsverket 2018). 

Byggnadskonstruktioner i stål är idag vanligt förekommande eftersom materialet är 

starkt, lätt att anpassa, och innebär ett rationellt byggande (Stålbyggnadsinstitutet 

2017). Materialets bärförmåga och formbarhet ger möjlighet att bygga stora och 

komplicerade byggnadsverk.  

När ett byggnadsverk utsätts för många upprepande belastningar sker utmattning av 

materialet. Exempel på byggnadsverk som utsätts för utmattningsfenomen är 

oljeplattformar, vindkraftverk, broar och höga skorstenar (Fuštar, Lukačević & 

Dujmović 2018). När det kommer till brokonstruktioner kan alla brotyper uppföras i 

materialet stål, men andelen stål är beroende på vilken brotyp som används 

(Stålbyggnadsinstitutet 2016). Alla tågbroar är utsatta för stora belastningar från 

tågtrafik. Lastväxlingarna vid tågpassager kan leda till permanenta skador i form av 

sprickor och brott kan uppkomma då sprickor propagerar genom hela eller delar av 

konstruktionen (Liu, Qu, Nikitas & Ji 2018). 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
För stålbroar som utsätts för utmattningsbelastningar är det vanligt att 

materialdimensionerna ökar då utmattningskänsliga delar blir begränsande för 

konstruktionen (Al-Emrani & Hakimi 2014). Genom att införa efterbehandling av 

svetsar (Post Weld Treatment, PWT) på vissa delar av konstruktionen går det att 

spara material genom att minska dimensioner hos ingående plåtar och använda 

högre materialkvalité på stålet.  

I utmattningsbelastade konstruktioner är det oftast svetsarna som har lägst 

utmattningsstyrka (Pedersen, Mouritsen, Hansen, Andersen & Wenderby 2010). 

Den låga utmattningsstyrkan orsakas av lokala spänningskoncentrationer som 

kommer från svetsens geometri, imperfektioner och höga restspänningar från 

avsvalningsförloppet. Svetsars utmattningsstyrka är i princip oberoende av 

resterande material i konstruktionen. Detta innebär att skillnaden mellan den statiska 

styrkan och utmattningsstyrkan ökar vid högre materialkvalité. I de fall där minskad 

vikt eller minskad materialanvändning erhålls med en högre materialkvalité blir 

svetsarna dimensionerande för konstruktionen och begränsar den nytta en högre 

materialkvalité ger. Vid användning av PWT är huvudmålet att förbättra geometrin 

på svetsens tå för att minska de lokala spänningarna. Med begreppet tå avses 

övergången mellan plåt och svets (Pedersen 2018). Den geometriska förbättringen 
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av tån kan leda till att den kritiska punkten i svetsen som innan utförandet av PWT 

låg i tån, hamnar i roten eller på ytan på svetsen. Svetsens rot är placerad vid 

övergången mellan två profiler som ska svetsas samman och innebär att sprickor 

inte blir synliga förrän de har spruckit genom hela svetsen. Av denna anledning 

anses sprickbildning vid roten farligare än när sprickor börjar växa från svetsens tå. 

PWT kan inte förbättra svetsens rot från ett utmattningsperspektiv utan förbättrar 

endast svetsens tå (Fricke 2013).  

Vid verifiering av svetsar på stålbroar används generellt den metod som finns 

beskriven i Eurokod, vilket är den nominella metoden. Metoden är baserad på 

spänningar utan koncentrationsverkan i den sektion som undersöks (Aygül, Al-

Emrani & Urushadze 2012). Vid användning av metoden beaktas alltså inte svetsens 

lokala spänningskoncentrationer. Eftersom metoden i Eurokod är grovt förenklad 

kan livslängden bli lägre än vid beräkning på detaljnivå. Finns behov av 

materialoptimeringar kan det krävas beräkningsmetoder som är baserade på finita 

elementmetoden, som till exempel hotspot-metoden eller den effektiva notch-

metoden. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att studera olika dimensioneringsmetoder som behandlar 

svetsars livslängd när de utsätts för utmattning. Syftet är också att visa hur 

tillämpning av PWT kan förbättra svetsens livslängd och hur denna 

efterbehandlingsmetod kan påverka konstruktionen, dvs. tjocklekar, dimensioner 

och stålkvaliteter.  

Målen med arbetet är att 

• beräkna livslängden på en typsvets enligt den nominella metoden och 

effektiva notch-metoden, 

• beräkna hur livslängden för samma typsvets förväntas öka när geometrin på 

svetsen förbättras efter utförande av PWT. 

1.3 Avgränsningar 
I denna rapport behandlas två stycken verifieringsmetoder: nominella metoden och 

den effektiva notch-metoden. WSP har tillhandahållit ritningar på typsvetsar (en 

stumsvets och en kälsvets) i en I-balk. Typsvetsarna har undersökts genom finita 

element-simuleringar som baserats på dimensioner och laster som WSP 

tillhandahållit. Inverkan av tvärkraft behandlas inte vid beräkningar och 

simuleringar.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Begreppsförklaring 
 

Amplitud - Avståndet mellan max-/minvärdet och medelvärdet.  

Diskretisering - Att överföra ett matematiskt problem till ett numeriskt lösbart med 

ändligt många variabler. 

Egenspänning - Spänningar som kan skapas vid tillverkning av en konstruktion 

eller detalj.  

Fattningsvinkel - Vinkel med vilken svetsgodset ansluter till grundmaterialet. 

Fältproblem - Ett mätbart problem som kan ställas upp matematiskt för att till 

exempel ta reda på spänningar och temperatur.  

Förbandsklasser - Förbandsklasser är uppdelade i tio grupper ordnade efter 

svetsade profiler och lastöverförande svetsförband. Inom grupperna finns ett antal 

olika fall som anger lastriktning och en kravspecifikation tillsammans med en kort 

beskrivning.  

Imperfektion - En bristfällighet eller skada i objektet.  

Isotropi - Egenskaperna i ett material är oberoende av riktning.  

Martensit - Hård stålstruktur som uppkommer vid snabb avkylning.  

Nominell spänning - Spänning som har beräknats enligt elasticitetsteorin utan 

inverkan av spänningskoncentrationer. Spänningen är medelspänningen och kan 

vara en normalspänning, en skjuvspänning, en huvudspänning eller ekvivalent 

spänning som verkar i grundmaterialet eller i en svets.  

Normalspänning - Spänning som verkar in i ett plans normalriktning. 

Randvillkor - Villkor som ställs inom ett område så att differentialekvationer blir 

lösbara.  

Regndroppsmetoden - Beräkningsmetod för spänningscykelräkning vid 

utmattningsberäkningar. 

Reservoirmetoden - Beräkningsmetod för spänningscykelräkning vid 

utmattningsberäkningar. 

Restspänningar - Spänning som kvarstår i materialet efter svetsutförandet. 

Ripplor - Ytojämnheter som uppstår när svetsen stelnar vid svetsningsprocessen.  

Råghöjd - Anger höjden på svetsgodset som sticker upp över plåtytan.  
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Stålsort - Anger det karakteristiska hållfasthetsvärdet för olika stålkvalitéer och 

namnges efter stålets karakteristiska flytgräns. Vanliga stålsorter är S275 och S355 

där S står för konstruktionsstål.  

Tvärsnittsklass – Karakterisering av ett tvärsnitts bärförmåga med avseende på 

lokalinstabilitet. Består av fyra olika klassindelningar.  

Tvärsnittsklass 1 - Plasticerat tvärsnitt med en rektangulär spänningsfördelning och 

stor rotationskapacitet.  

Tvärsnittsklass 2 - Tvärsnitt som uppnått full plastiskt momentkapacitet med en 

begränsad rotationskapacitet.  

Tvärsnittsklass 3 - Tvärsnitt som uppnått sitt fulla elastiska moment med en 

elastisk spänningsfördelning. 

Tvärsnittsklass 4 - Tvärsnitt som aldrig uppnår elastisk spänningsfördelning utan 

tvärsnittet bucklar vid en spänning som är lägre än flytgränsen.  

2.2 Stål 
Stål är ett vanligt konstruktionsmaterial eftersom dess egenskaper går att anpassa 

beroende på hur materialet ska användas (Åstedt 2009). Konstruktionsståls främsta 

egenskaper är dess hållfasthet, seghet och svetsbarhet.  

2.2.1 Mekaniska egenskaper 

För att erhålla önskade egenskaper hos stål tillsätts legeringsämnen. Det främsta 

legeringsämnet är kol eftersom det förbättrar hållfastheten (Sehlå 2002). Andelen 

kol avvägs eftersom kolet har en negativ effekt på segheten och svetsbarheten. För 

att ge konstruktionsstål bra svetsbarhet bör inte kolhalten överstiga 0,25 % 

(Oscarsson & Dorn 2018). Förutom legeringsämnen finns alltid en mindre mängd 

föroreningar som till exempel fosfor, svavel och kväve. Fosfor och svavel bidrar till 

en ökad hårdhet hos materialet, men gör det också sprödare. Kväve förbättrar 

materialets åldersbenägenhet. 

För att bestämma hållfastheten hos konstruktionsstål utförs dragprov 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Under dragprovets gång deformeras stål först 

elastiskt och sedan plastiskt. Elastisk respons innebär att formen återgår när 

belastningen upphör till skillnad från vid plastisk respons där en viss deformation 

hos materialet kvarstår vid avlastning (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Hållfastheten 

bestäms utifrån två värden; brottgräns 𝑓𝑢 och flytgräns 𝑓𝑦. Flytgränsen avgör stålet 

hållfasthetsklass (Oscarsson & Dorn 2018). 

Genom att stålprodukter kan tillverkas i olika hållfasthetsklasser kan konstruktioner 

optimeras med hänsyn till materialåtgång och större spännvidder 

(Stålbyggnadsinstitutet u.å.). För konstruktionsstål är stålsorten S355 vanligt 

förekommande i järnvägsbroar (The Steel Construction Institute 2014). Stålsorten är 

vanlig eftersom det mest kostnadseffektiva valet erhålls med hänsyn till 

konstruktionens bärighet. I vissa fall där järnvägsbrons utformning styrs av 

utmattningsfenomenet är stålsorten S275 tillräcklig. 
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2.2.2 Svetsar  

För att sammanfoga komponenter i en stålkonstruktion är svetsning den vanligaste 

metoden (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Vid svetsning smälts de komponenter som 

skall sammanfogas samman lokalt och när den smälta metallen kyls och stelnar 

sammanbinds komponenterna. Processen leder till att spänningar skapas i materialet 

eftersom områden vid svetsen värms upp och kyls ned oregelbundet. 

Svetsbarheten beror på stålets sammansättning av legeringsämnen och föroreningar 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Om kolhalten är för hög i stålet försämras 

svetsbarheten. Valet av svetsteknik är viktigt eftersom hårda strukturer kan leda till 

sprickor. Ett mått på stålets svetsbarhet uttrycks av kolekvivalenten som tar hänsyn 

till mängden legeringsämnen i viktprocent. Vid hög kolekvivalent finns risk för att 

martensit bildas vilket ger spröda- och hårda zoner. För att genomföra en normal 

svetsning behöver kolekvivalenten vara under 0,45 viktprocent. 

Egenskaperna hos svetsen kan påverkas under svetsutförandet genom val av 

svetsparametrar och tillsatsmaterial (elektroder) (Stålbyggnadsinstitutet 2008). 

Exempel på egenskaper kan till exempel vara högre hållfasthet, jämnare yta eller 

mer mängd svetsgods. För stålsorter i konstruktioner upp till S355 är stålsorten i 

svetsen starkare än stålsorten i grundmaterialet (Stålbyggnadsinstitutet 2008).  

För att ställa olika krav på svetsar finns tre olika svetsklasser; B, C och D. 

Indelningen baseras på storleken på tillåtna imperfektioner (Stålbyggnadsinstitutet 

2008). Svetsklass B innehåller de mest strikta kraven och svetsklass D de lägsta 

kraven. Svetsklass D bör inte användas för belastade detaljer. Imperfektioner som 

aldrig tillåts är till exempel stora sprickor genom svetsens tjocklek, sprickor i plåten 

som uppkommer efter svetsutförandet och brister i roten (Pedersen 2018). 

Svetsklassen bestäms av konstruktören och redovisas på konstruktionsritningar. 

För svetsar finns olika typer av sammanfogningsalternativ (Stålbyggnadsinstitutet 

2008). Vid sammanfogning av en liggande stålplåt med en stående plåt svetsas 

antingen ytan på ena sidan eller båda sidorna, se Figur 1. Dessa utföranden kallas 

för enkelsidig- respektive dubbelsidig kälsvets. Dimensionen för en Kälsvets anges 

som ett a-mått, se Figur 2. 

  
a) b) 

Figur 1: a) Dubbelsidig kälsvets och b) enkelsidig kälsvets. 
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Figur 2: Utformning och uppdelning av en kälsvets. 

En kälsvets är uppbyggd av en eller flera svetssträngar och kan ta upp spänningar 

vinkelrätt mot svetsens längdriktning (𝜎⊥, 𝜏⊥) och parallellt med svetsens 

längdriktning (𝜏∥, 𝜎∥,) beroende på belastningsfall, se Figur 3. 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008).  

 

a) b) 

 

Figur 3: Spänningar i en kälsvets beroende på lastriktning, a) visar normalspänning och b) visar 

skjuvspänning (Publiceras efter medgivande av SIS 2005). 

En stumsvets är en svets som sammanfogar två stålplåtars ändar 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Normalt måste dessa plåtar förbehandlas genom 

avfasning innan den tänkta fogen svetsas. Fogen vid stumsvetsen har olika 

utformningsalternativ. Beroende på hur stor belastning som svetsen utsätts för skärs 

hela eller en del av plåttjockleken ut, se Figur 4. Stumsvetsars dimension anges med 
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ett S-mått som är definierat från plåtens ytterkant till svetsens inbränningsdjup där 

även roten är placerad, se Figur 5. 

 

Figur 4: Stumsvets genom hela plåttjockleken. 

 

 

Figur 5: Detaljbeskrivning av en stumsvets. 

Normalspänningen beräknas generellt enligt  

 

 

 

𝜎 =
𝑁

𝐴
, 

(1) 

där 𝜎 anger normalspänningen [𝑃𝑎], 𝑁 anger kraften [𝑁] och 𝐴 anger arean [𝑚2] 

(Heyden et al. 2017). Normalspänningen kan också beräknas från momentet och 

tröghetsmomentet för momentbelastade balkar enligt  

 

 

 

𝜎 =
𝑀

𝐼
∙ 𝑦, 

(2) 

där 𝑀 anger momentet [𝑁𝑚], 𝐼 anger tröghetsmomentet [𝑚4] och 𝑦 anger avståndet 

från neutrallagret till punkten där spänningen söks [𝑚].  

Ur utmattningssynpunkt är två områden intressanta; dels tån som är placerad vid 

övergången mellan det svetsade objektet och svetsen, dels roten som är placerad 

längst in från utsidan av svetsen, se Figur 2 och Figur 5. På grund av de 

egenspänningar som uppstår under svetsprocessen är det svårt att uppskatta de 

spänningar som finns i och runt svetsen (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Svetsar är 

placerade i områden där komponenter i en konstruktion möts, vilket innebär 

sektionsändringar och tvärgående anslutningar. I svetsprocessen byggs spänningar 
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in i materialgodset eftersom det sker en ojämn uppvärmning och avsvalning. Det 

som sker är att de delar som svalnar kommer att vilja dra ihop sig i förhållande till 

resterande delar. Dessa resterande delar motverkar krympningen och därmed skapas 

inre dragspänningar samt kompletterande tryckspänningar. Storleken på 

egenspänningarna beror på svetsgodset och materialets hållfasthetsnivå (Eriksson 

2005). I låghållfasta stål är svetsarnas sträckgräns större än grundmaterialets. För 

medelhållfasta stål är hållfastheten ungefär lika stark mellan svetsgods och 

grundmaterial. I höghållfasta stål är däremot stålet betydligt starkare än svetsgodset 

och därför krävs legeringsämnen för att uppnå jämnstarka svetsgods.  

Vid geometriska förändringar som till exempel hål och ripplor bildas 

spänningskoncentrationer, vilket resulterar i högre spänningar än hos ett objekt utan 

geometriska förändringar (Dahlberg & Ekberg 2002). För att ta hänsyn till dessa 

spänningskoncentrationer införs formfaktorn 𝐾𝑡 som tar hänsyn till vilken typ av 

geometrisk förändring som finns. Formfaktorn anger förhållandet mellan maximal 

spänning och nominell spänning, där 𝐾𝑡 ≤ 3 för en strimla med hål (Eriksson 2005). 

Det ska påpekas att det vanligtvis är större spänningskoncentration vid en kälsvets 

eftersom den har en mer abrupt geometriförändring sker än vid en stumsvets. 

Spänningskoncentrationerna går att reducera redan vid utformningen av 

konstruktionernas detaljer. Genom att avlägsna valda ytojämnheter till exempel 

genom slipning går det att öka utmattningshållfastheten. 

2.2.3 I-balkar 

Svetsade balkar ger frihet att anpassa profilerna efter avsedd konstruktion och 

funktion (Stålbyggnadsinstitutet 2018). Svetsning är en dyr process och bör därför 

hållas till enkla utföranden. Tillverkning av stålbalkar sker på beställning och finns 

därför inte på lager att hämta efter behov. Typer av vanligt förekommande svetsade 

balkar är I-balkar, fackverksbalkar, låd- och hattbalkar. Exempel på en svetsad I-

profil redovisas i Figur 6. 

 

Figur 6: Svetsad I-profil. 
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Vid svetsningen av I-balkar värms flänsarna och livplåten upp när detaljerna svetsas 

samman (Stålbyggnadsinstitutet 2008). Under svetsningen och då förbandet är klart 

sker en oregelbunden kylning hos flänsarna och livplåten. Flänsarna svalnar först 

eftersom värmen kan avledas i flera riktningar. Livplåten är placerad mellan 

flänsarna och till skillnad från flänsarna har livplåten färre riktningar i vilka värme 

kan avledas, vilket innebär att avkylningen tar längre tid. Genom denna process 

skapas egenspänningar i materialet vilket har en stor betydelse kring hur balken 

reagerar vid belastning. 

I-balkar som ska klara stora spännvidder kan tillverkas med profilerade liv 

(Stålbyggnadsinstitutet 2008). Vid profilerade liv kan en tunn plåttjocklek användas, 

vilket innebär att material kan besparas. Plåtens tjocklek bestäms av buckling och 

belastning. En I-profil med ett plant liv kan också utformas men risken för buckling 

större och därför behövs större dimensioner för att uppnå samma bärförmåga som 

hos ett profilerat liv. Bucklingsfenomenet beaktas vid beräkningar genom att 

kontrollera tvärsnittsdelarnas slankhet. 

2.3 Utmattning i stål 
Utmattning uppträder vid upprepade belastningar eller varierande laster och kan 

leda till permanenta skador i form av sprickbildning och brott (Pedersen 2018). 

Utmattningsbrott består av två faser; sprickbildningsfasen och spricktillväxtfasen. 

Tiden materialet befinner sig i sprickbildningsfasen avgörs av ytfinheten och 

materialstyrkan. Om materialet befinner sig i spricktillväxtfasen har ytfinheten och 

materialstyrkan en minimal påverkan. 

En konstruktion eller en konstruktionsdetalj anses vara i spricktillväxtfasen när en 

spricka börjar propagera på grund av upprepade belastningar (Dahlberg & Ekberg 

2002). Under upprepade belastningar kommer materialet i sprickspetsen att utsättas 

för plasticerade spänningar i drag och tryck, vilket leder till utvidgning på 

mikroskopisk nivå. Spricktillväxten påverkas bland annat av faktorer som miljö, 

korrosion, temperatur, frekvensen på lasterna, om amplituden är varierande eller 

konstant m.m. 

I stålkonstruktioner som är utmattningsbelastade har svetsarna vanligtvis mindre 

utmattningsstyrka jämfört med resterande material (Pedersen et al. 2010). Den låga 

utmattningsstyrkan härstammar ifrån ripplor och höga restspänningar. Ripplor i ytan 

medför höga lokala spänningskoncentrationer. Vid utmattning har områden med 

höga spänningskoncentrationer en hög påverkan eftersom sprickor kan uppkomma i 

dessa områden (Hobbacher 2010). Därför är det vanligt att geometrin på svetsen är 

mer väsentlig än materialstyrkan vid utmattning. Det skall även påpekas att upp mot 

90 % av alla svetsar redan befinner sig i spricktillväxtfasen då imperfektioner bildas 

i form av små sprickor under produktionen (Pedersen 2018). 

2.4 Post Weld Treatment (PWT) 
PWT förbättrar materialets utmattningsstyrka genom att förbättra geometrin på 

svetsens tå, vilket resulterar i att spänningskoncentrationerna reduceras och att 

spänningsamplituden minskar vid svetsen (Pedersen 2011). Alternativt minskar 

PWT restspänningar i svetsens yta genom att plastiskt bearbeta svetsen lokalt och 



 

10 

 

föra in tryckspänningar i ytan. Vid behandling av svetsens tå flyttas den kritiska 

punkten till den punkten med näst största spänningskoncentrationer vilket i många 

fall är roten på svetsen (Fricke 2013). Sprickbildning från svetsen rot anses som det 

farligare alternativet jämfört med sprickbildning från svetsens tå. Det anses som 

farligare eftersom sprickan först blir synlig när den spruckit genom svetsens 

tjocklek. 

PWT har framförallt tillämpats vid reparationer av svetsade strukturer men har 

börjat appliceras vid nytillverkning av stålkonstruktioner för att minska avståndet 

mellan den statiska styrkan och utmattningsstyrkan (Pedersen 2018). Förbättringen 

av utmattningsstyrkan kan förväntas vara inom 30 – 100 % eftersom det är en 

mängd olika faktorer som påverkar resultatet. PWT innebär en kostnadsökning som 

beror på hur många komponenter och hur stor del av konstruktionen som behöver 

behandlas. Vanligtvis räcker det att identifiera de områden som är högst belastade 

och inte behandla hela svetsen. Detta kan göra att PWT blir lönsam jämfört med att 

öka dimensioner i grundmaterialet menar Pedersen (2018). 

2.4.1 PWT-metoder 

Det finns ett antal olika PWT-tekniker som antingen medför en förbättring av 

geometrin eller som går ut på att tryckspänningar skapas i svetsgodset alternativt 

båda (Al-Emrani & Hakimi 2014). Burr grinding (BG) och TIG dressing (TIG) är 

exempel på tekniker som efter utförandet förbättrar geometrin på svetsens tå. 

Genom att åstadkomma en slät övergång mellan svetsen och grundplåten reduceras 

spänningskoncentrationerna vid behandlat område. Imperfektioner som ripplor 

försvinner också efter behandlingen. Skillnaden mellan TIG och BG är att vid TIG 

behandling smälts svetsen ner medan vid BG bearbetas svetsens fasta form genom 

att slipa bort material med en sliptrissa (Pedersen 2018). Alternativt finns high 

frequency peening (HFP), som är ett samlingsnamn för metoder där svetsen utsätts 

för frekventa stötar från ett eller flera huggjärn. Ett exempel på en HFP-metod är 

ultra sonic impact (UIT). Utmattningsstyrkan förstärks både genom att 

tryckspänningar införs i svetsen samt att ytan blir jämn vid behandlingen. 

Övergången som skapas vid tån bildar en radie som typiskt blir mellan 2 – 3 mm. 

Ytan blir även härdad vilket förhindrar sprickor att initieras från ripplor. Figur 7 

visar hur de olika efterbehandlingsmetoderna har behandlat en svets där As welded 

(AW) är en obehandlad svets.  

 

Figur 7: Förändring av geometrin hos tån på en kälsvets genom olika efterbehandlingsmetoder. AW 

visar en obehandlad svets, BG är burr grinding, TIG är TIG dressing och UIT är ultra sonic impact 

(Publicerat efter medgivande av Pedersen 2011). 
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Enligt en undersökning av Pedersen et. al (2010) förbättrades utmattningsstyrkan 

med 31 % för BG, 38 % för TIG och 33 % UIT vid 100 000 lastcykler när de olika 

PWT-metoderna utfördes på ett objekt med stålkvalitén S700.  

Teng, Fung & Chang (2002) undersökte livslängden på en utmattningsbelastad 

stumsvets och hur geometrin påverkar kritiska punkter och spänningar. Geometrin 

undersöktes genom att ändra fattningsvinklarna samt radien på tån. 

Spänningskoncentrationer minskade i samband med att en mindre fattningsvinkel 

användes, vilket ökade utmattningsstyrkan med 51 % när vinkeln reducerades från 

60° till 20°. För en helt slät stumsvets ökade utmattningsstyrkan med 81 %. 

Spänningskoncentrationer minskade även med en större radie vid svetsens tå. 

Utmattningsstyrkan förbättrades med 21 % när radien ökade från 0 till 0,25 mm. 

Enligt undersökningen är det effektivare att minska svetsens fattningsvinkel än att 

öka radien som appliceras vid svetsens tå.  

2.5 Verifieringsmetoder 
Vid verifiering av svetsars livslängd för utmattning används normalt de regler och 

riktlinjer som anges i Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-9: 

Utmattning (SIS 2005). I nämnda Eurokod beskrivs enbart den nominella metoden. 

Ett alternativ till den nominella metoden är den effektiva notch-metoden som är en 

metod baserad på finita element och som tar hänsyn till svetsens geometri.  

2.5.1 S-N-kurvor och förbandsklasser  

För att bedöma utmattningshållfastheten för en stålkomponent används ofta S-N-

diagram, även kallat Wöhler-kurva. Dessa beskriver förhållandet mellan spänning 

och antal lastcykler (Pedersen 2018). Det finns tre olika typer av S-N-kurvor som 

används. En typ är experimentella kurvor som är framtagna från utmattningstester. 

Den andra typen är syntetiska kurvor som tar hänsyn till materialdata som till 

exempel utmattningshållfasthet. Kurvan är framtagen efter att materialets 

utmattningshållfasthet korrigeras till en komponents utmattningshållfasthet. 

Noggrannheten klassas som låg för dessa kurvor. Den tredje typen är de S-N-kurvor 

som presenteras i standarder som Eurokod. Dessa kurvor tar hänsyn till de värsta 

scenarierna och används därför i dimensioneringssammanhang.  

En S-N-kurva är framtagen från prover av liknande detaljer som är utsatta för olika 

spänningar med konstanta och varierande amplituder (Fuštar, Lukačević & 

Dujmović 2018). S-N-kurvor kan även vara framtagna med andra faktorer som 

påverkar detaljen som tillexempel omgivande miljö, storlekseffekter m.m.  

Förbandsklasser är indelade i tio grupper, som t.ex. svetsade profiler och 

lastöverförande svetsförband (Eriksson 2010). I Eurokod karakteriseras olika 

svetsars utmattningshållsfasthet av deras förbandsklass och anges som ett FAT-

värde. Inom grupperna finns ett antal olika fall som anger lastriktning och en 

kravspecifikation tillsammans med en kort beskrivning, se Figur 8. 
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Figur 8: Exempel på förbandsklasser, hur de beskrivs och hur de skall identifieras (Publicerat efter 

medgivande av SIS 2005). 

Förbandsklassen anger utmattningshållfastheten vid referensvärdet två miljoner 

lastcykler (Eriksson 2010). Förbandsklassens utmattningshållfasthet har en säkerhet 

på 97,7 % mot att utmattningsbrott inte inträffar. För varje enskild förbandsklass 

finns en framtagen S-N-kurva som beskriver sambandet mellan antal lastcykler och 

tillåten spänningsvidd. I Figur 9 visas en typisk S-N-kurva, uppdelade med olika 

lutningar. För en konstant spänningsamplitud är S-N-kurvan indelad i två delar med 

lutningen m=3 upp till fem miljoner lastcykler, därefter planar den av horisontellt. 

För en variabel spänningsamplitud fortsätter kurvan och är indelad i tre delar, där 

den börjar med en lutning på tre upp till fem miljoner lastcykler. Därefter övergår 

kurvan till en lutning på fem upp till 108 lastcykler och sedan avtar den horisontellt. 

 

Figur 9: S-N-kurva för variabel spänningsamplitud och konstant spänningsamplitud. 
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2.5.2 Nominella metoden 

Den nominella metoden är den metod som är mest tillämpad vid dimensionering av 

svetsar mot utmattning (Aygül, Al-Emrani & Urushadze 2012). I metoden används 

medelvärdet av spänningsvidden då ett objekt utsätts för utmattningsbelastning med 

förutsättning att elasticitetsteori gäller. För objekt med komplexa geometrier kan det 

vara olämpligt att tillämpa metoden. Eftersom den nominella metoden är uppbyggd 

genom generaliseringar och förenklingar finns det risk att livslängden blir lägre än 

vid beräkning på detaljnivå, och därmed onödigt konservativ. 

2.5.2.1 Analysmetoder 

Vid beräkning av livslängden används formler enligt Eurokod 3 (SIS 2005). För att 

göra en utmattningsanalys finns två metoder enligt Eurokod; skadetålighetsmetoden 

och livslängdsmetoden. Skadetålighetsmetoden är en metod som baseras på att 

bärverket ska fungera under sin livslängd. I metoden beskrivs att löpande kontroller 

ska planeras för att identifiera eventuella utmattningsskador. Eventuella skador på 

bärverket ska behandlas utan att dess livslängd försämras.  

Dimensionering enligt livslängdmetoden bör användas när det finns risk att lokal 

sprickbildning leder till brott i bärverket eller bärverksdelen (SIS 2005). Enligt 

denna metod ska säkerhetsnivån vara tillräckligt stor för att bärverket kan fungera 

på ett godtagbart sätt utan att regelbundna kontroller behöver utföras. För att 

säkerhetsställa en godtagbar säkerhetsnivå används partialkoefficienten för 

utmattningshållsfasthet  γ𝑀𝐹. Denna koefficient tar hänsyn till konsekvenserna av 

brott samt vald analysmetod, se Tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Rekommenderade värden för partialkoefficienten 𝛾𝑀𝐹 för inverkan av utmattningslast enligt 

Eurokod 3 (SIS 2005). 

Analysmetod Konsekvens av brott 

 Lindrig Allvarlig 

Skadetålighet 1,00 1,15 

Säker livslängd 1,15 1,35 

 

2.5.2.2 Nominell spänning  

Beräkning av spänningar enligt Eurokod 3 bör genomföras i bruksgränstillståndet 

vid utmattningslaster (Eriksson 2010). De nominella spänningarna i en svets 

förutsätter att materialet är i ett elastiskt tillstånd och tar hänsyn till eventuella 

tvärsnittsdeformationer och lastpåverkan. För svetsar bestäms den nominella 

normalspänningen enligt 

 
𝜎𝑤𝑓 = √𝜎⊥𝑓

2 +𝜏⊥𝑓
2 , 

(3)  

där 𝜎𝑤𝑓 anger normalspänningen vinkelrät mot svetsens längdaxel [MPa], 𝜎⊥𝑓 anger 

nominella normalspänningar vinkelrät mot svetsen och anges i [MPa] och 𝜏⊥𝑓 anger 

skjuvspänningar vinkelrät mot svetsen [MPa]. Skjuvspänningar som går parallellt 

med svetsen skall även beaktas enligt 

 𝜏𝑤𝑓 = 𝜏∥𝑓, (4) 
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där 𝜏𝑤𝑓 anges i [MPa]. 

2.5.2.3 Spänningsvidder 

När en detalj utsätts för spänningscykler med konstant amplitud kan 

utmattningslivslängden bestämmas direkt ur ett S-N-diagram (Dahlberg & Ekberg 

2002). För spänningar med varierande amplitud används däremot Palmgren-Miners 

delskadehypotes vilket är vanligast i utmattningssammanhang. Hypotesen tillämpas 

för detaljer som utsätts för en serie med spänningscykler med varierande amplituder. 

De olika delskadorna summeras tillsammans enligt 

 ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
≤ 1𝐼

𝑖=1 , (5) 

 

där 𝐼 är antalet olika spänningsnivåer [st], 𝑁𝑖 antalet spänningscykler [st] till 

utmattningsbrott och 𝑛𝑖 antalet spänningscykler [st]. Brott antas ske då summan av 

alla delskador överskrider 1. Om spänningsserien innehåller ett stort antal cykler 

med spänningsvidder nära detaljens utmattningsgräns kan hypotesen överskatta 

utmattningslivslängden (Eriksson 2005). För cykler där spänningsvidder är mindre 

än utmattningsgränsen, är utmattningslivslängden obegränsad och delskadan noll. 

Vid användning av delskadehypotesen måste spänningsserien delas in i block med 

kompletta spänningscykler och konstanta spänningsvidder (Eriksson 2005). 

Verkliga belastningar är svårare att ta hänsyn till vid delskadeberäkning. En 

varierande minimum-spänning för olika spänningscykler måste bestämmas 

konsekvent vid framtagande av antalet spänningsvidder och storlek. Vid en god 

precision på verklig belastning kan lasten reduceras till ett lastförlopp där minimum-

spänningen är konstant och antas repeteras. Antalet spänningscykler går att beräkna 

genom att använda algoritmer t.ex. regndroppsmetoden och reservoirmetoden.  

När lasten som verkar är varierande uppkommer en spänningsvidd vilket definieras 

som skillnaden mellan maximum- och minimum-spänning (Eriksson 2005).  

Spänningsvidden beskrivs av en sinuskurva och vid utmattningsexperiment används 

en förenklad metod där maximum- och minimum-spänningen alltid är konstant. 

Spänningsvidden beräknas då enligt 

 ∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛, (6) 

där ∆𝜎 anger normalspänningsvidden [𝑀𝑃𝑎], 𝜎𝑚𝑎𝑥 anger största normalspänning 

[𝑀𝑃𝑎] och 𝜎𝑚𝑖𝑛 anger minsta normalspänning [𝑀𝑃𝑎]. 

Det verkliga fallet är normalt inte en spänningsvidd med konstant amplitud utan 

med en variabel spänningsamplitud med varierande maximum- och minimum-

spänning. Vid beräkningar används de nominella spänningarna vilket är spänningar 

som inte tar hänsyn till imperfektioner och andra lokala förändringar i geometrin 

(Boverket 2007). Spänningsvidden är en betydande parameter vid utmattning 

(Eriksson 2010).  
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2.5.2.4 Utmattningshållfasthet 

Utmattningshållfastheten för nominella spänningsvidder hämtas från två serier av S-

N-kurvor (Eriksson 2010). Den första serien behandlar normalspänningsvidder som 

funktion av antalet lastcykler och innehåller 14 individuella kurvor som 

representerar förbandsklasserna. Utifrån S-N-kurvan kan utmattningsgränsen för 

konstant amplitud samt utmattningsgränsen vid delskadeberäkning läsas ut, se Figur 

10. 

 

Figur 10: Framtagna S-N-kurvor för normalspänningsvidder enligt Eurokod 3 (Publiceras efter 

medgivande från SIS 2005). 

Då normalspänningsvidden ligger över utmattningsgränsen vid konstant amplitud 

beräknas ges S-N-kurvan av 

 ∆𝜎𝑅
𝑚𝑁𝑅 = ∆𝜎𝐶

𝑚2 ∙ 106,  
  

(7) 

där ∆𝜎𝑅 anger dimensionerande normalspänningsvidden [MPa], 𝑁𝑅 anger antalet 

lastcykler [st], ∆𝜎𝐶 anger spänningsvidden för förbandsklassens 

utmattningshållfasthet [MPa] och m anger lutningen på kurvan. För spänningsvidd 

under utmattningsgränsen för konstant amplitud ges kurvan av  

 ∆𝜎𝑅
𝑚𝑁𝑅 = ∆𝜎𝐷

𝑚5 ∙ 106, (8) 

där ∆𝜎𝐷
𝑚 anger utmattningsgränsen vid konstant amplitud [MPa].  

Den andra serien S-N-kurvor behandlar skjuvspänningsvidder och innehåller två st. 

kurvor som representerar förbandsklasser mot skjuvspänning. Från dessa kan 

utmattningsgränsen vid delskadeberäkning läsas ut, se Figur 11. 
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Figur 11: Framtagna S-N-kurvor för skjuvspänningsvidder enligt Eurokod 3 (Publiceras efter 

medgivande från SIS 2005). 

2.5.2.5 Utmattningsberäkning 

Vid utmattningsberäkningar enligt Eurokod 3 skall normalspänningsvidden 

 △ 𝜎 ≤ 1.5𝑓𝑦 (9) 

och skjuvspänningsvidder 

 △ 𝜏 ≤ 1.5𝑓𝑦/√3, 

 

(10) 

där △ 𝜎 och △ 𝜏 anger spänningsvidden [𝑁/𝑚𝑚2] och 𝑓𝑦 anger flytgränsen [MPa] 

(SIS 2005).  

Enligt brottkriterierna i Eurokod 3 skall det vid normalspänningsberäkningar även 

visas att  

 𝛾𝐹𝑓 △ 𝜎𝐸,2

Δ𝜎𝐶/ γ𝑀𝑓 
≤ 1.0, 

 

(11) 

och för skjuvspänningsberäkningar att 

 𝛾𝐹𝑓 △ 𝜏𝐸,2

Δ𝜏𝐶/ γ𝑀𝑓 
≤ 1.0, 

(12) 

 

där Δ𝜏𝐶  och Δ𝜎𝐶 anger ett referensvärde för utmattningshållfastheten vid 2 ∙ 106 

cykler. Om inget annat anges i förbandsklasserna ska villkoret 
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(

𝛾𝐹𝑓 △ 𝜎𝐸,2

Δ𝜎𝐶/ γ𝑀𝑓 
)

3

+ (
𝛾𝐹𝑓 △ 𝜏𝐸,2

Δ𝜏𝐶/ γ𝑀𝑓 
)

5

≤ 1.0 

(13) 

 

uppfyllas vid kombinerade spänningsvidder. 

2.5.3 Finita elementmetoden  

Finita elementmetoden (FEM) är en generell metod som används för att lösa 

fältproblem (Cook, Malkus, Plesha & Witt 2002). Vid FEM delas en struktur in i 

mindre sammanhängande elementära element (typiskt tetraedrar eller kuber) som 

representerar kroppens geometri. Angränsande element ansluter till gemensamma 

hörnpunkter som kallas noder. Tillsammans bildar noderna och elementen som 

definieras av hörnnodernas nummer ett beräkningsnät, se Figur 12. Kroppens 

deformation beskrivs i sin helhet av nodernas förskjutningar och kan bestämmas 

från ett system av ekvationer som ställs upp från elementens styvhet och de laster 

som verkar på strukturen. 

 
Figur 12: Exempel på en detalj där ett beräkningsnät har applicerats och varje hörn på kuberna är en 

nodpunkt. 

I ett första steg byggs modellens geometri upp. Därefter skapas en matematisk 

modell när laster, gränsvillkor och differentialekvationer har definierats som 

beskriver modellens beteende (Cook et al. 2002). En fördel med denna metod är att 

analysen kan appliceras på alla typer av geometrier. Det är viktigt att skilja på att en 

FE-analys är en simulering och inte verklighet. Skulle den matematiska modellen 

vara otillräcklig skiljer sig resultatet från verkligheten.  

För att undvika fel i modellen bör förenklingar och indata definieras så nära 

verkligheten som möjligt (Cook et al. 2002). Den matematiska modellen styrs av 

vad användaren tycker är viktigt/oviktigt. Förenkling kan göras i form av att 

definiera en utbredd last som en punktlast även om det avviker från den fysikaliska 

verkligheten. En felkälla vid användning av FEM kan alltså vara att den 

matematiska modellen är felaktigt definierad.  
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En annan felkälla som kan uppstå är vid diskretisering av den matematiska modellen 

(Cook et al. 2002). Diskretisering innebär att det kontinuerliga matematiska 

problemet överförs till ett diskret problem med ändligt många variabler. Denna 

approximation går att förbättra genom att ha fler element med en finare indelning av 

beräkningsnätet. Ett finare beräkningsnät kräver större datakapacitet. Oftast är det 

endast en mindre del av modellen som är intressant vid finita element-analyser. 

Därför kan ett finare beräkningsnät appliceras vid det område som användaren anser 

intressant.  

Vid utmattningsanalys är indelningen av beräkningsnätet känsligt vid utförandet av 

finita element-analyser då det är viktigt att beakta lokala spänningskoncentrationer 

(Dahlberg & Ekberg 2002). Därför ska geometrin vid de kritiska punkterna 

modelleras noggrant för att identifiera korrekta spänningskoncentrationer, speciellt 

vid svetsar där geometrin varierar och kan vara svår att definiera.  

När fler element krävs för att till exempel hitta höga spänningar går det att använda 

submodeller (Cook et al. 2002). Metoden bygger på att plocka ut den intressanta 

detaljen och förfina beräkningsnätet på submodellen. Randvillkor och laster hämtas 

från analyser som är utförda på den globala FE-modellen. Förfarandet används när 

det inte är nödvändigt att analysera hela modellen igen eller för att reducera 

datorkapaciteten som krävts då hela modellens beräkningsnät skulle förfinas. 

2.5.4 Effektiva notch-metoden 

Den effektiva notch-metoden är en metod för svetsverifiering som tillämpas vid 

finita elementanalyser och används alltmer inom industrin (Fuštar, Lukačević & 

Dujmović 2018). Med metoden studeras de kritiska punkterna för svetsens tå och 

rot. Vid tillämpning av metoden förutsätts en elastisk respons. Enligt elasticitetsteori 

blir spänningarna vid svetsen rot och tå oändligt stora vid skarpa övergångar. För att 

lösa detta problem appliceras en referensradie vid dessa punkter, se Figur 13. 
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Figur 13: Exempel på vart referensradierna appliceras (Publiceras efter medgivande av Al-Emrani 

2015). 

Referensradien är antingen 1 mm eller 0,05 mm beroende på om plåttjockleken är 

större eller mindre än 5 mm (Fuštar, Lukačević & Dujmović 2018). Plåttjockleken 

är av betydelse eftersom referensradien som appliceras vid roten drastiskt kan 

reducera tvärsnittet om tvärsnittet är litet, vilket kan påverka spänningsfördelningen. 

Vid applicering av radien i roten finns två tekniker som behandlar hur utskärningen 

utformas (Fricke 2010). Antingen kan utskärningen se ut som Figur 14b, alternativt 

som ett U, se Figur 14c. Figur 14a visar hur modellen ser ut innan någon form av 

referensradie har applicerats. 

 

 

Figur 14: Två alternativ om hur referensradien kan appliceras vid svetsroten där a) visar modellen 

utan referensradie, b) visar en utskärning format som ett U och c) visar en utskärning likt ett nyckelhål 

(Publiceras efter medgivande av Fricke 2013). 

Det är viktigt att beräkningsnätet anpassas till radierna och kraftflödet eftersom 

spänningar noggrant måste uppskattas (Fricke 2010). För kvadratiska element 
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rekommenderas att elementstorleken inte överskrider 0,25 mm med referensradien 1 

mm, respektive elementstorleken 0,17 mm för tetraedriska element. 

Förbandsklassen FAT225 används för stål när referensradien 1 mm används 

(Pedersen 2018). Rekommendationer beskrivs av IIW (International Institute of 

Welding) och är framtaget från en mängd olika utmattningstester för svetsar. FAT-

värdet definieras med en säkerhet på 97,7 % att brott inte inträffar vid 2 ⋅ 106 

lastcykler. 

Den effektiva notch-metoden kan användas för att simulera hur PWT appliceras 

genom att välja ett annat FAT-värde samt en annan storlek på radien vid tån (Fricke 

2010). FAT-värdet som används skiljer sig beroende på hur stor radie som 

appliceras vid svetsens tå. Vid en referensradie mellan 1 – 3 mm används det nedre 

värdet dvs. FAT200 vid 2 ⋅ 106 lastcykler med lutningen 5 i S-N-diagrammet. 

2.6 Lastmodell 
Vid framtagande av laster som verkar på broar beskrivs olika standardiserade 

lastmodeller enligt Eurokod 1 (SIS 2003). Normal järnvägstrafik representeras av 

lastmodell LM 71, som baseras på den statiska effekten av vertikal belastning. Alla 

vertikala laster multipliceras med en faktor 𝛼 för att ta hänsyn till tågtrafik som är 

tyngre eller lättare än normalt för den aktuella bron, där faktorn definieras till något 

av följande värden: 0,75 – 0,83 – 0,91 – 1,00 – 1,10 – 1,21 – 1,33 – 1,46. 

Lastmodellen representerar last från tågtrafik med obegränsad utsträckning enligt 

Figur 15.  

 

Figur 15: Lastuppställning och karakteristiska värden för LM 71 (Publiceras efter medgivande från 

SIS 2003). 

Järnvägsbroar ska enligt Eurokod genomgå en dynamisk analys som beaktar 

hastigheter, typ av konstruktion, längder på spännvidder, böjningskrav m.m. (SIS 

2003). Om en dynamisk analys krävs ska laster multipliceras med en dynamisk 

förstoringsfaktor Φ. Tillämpning av faktorn ger en förstoring av de statiska 

spänningar och är beroende av järnvägsspårens kvalité. För att bestämma den 

dynamiska förstoringsfaktorn finns två olika formler som beaktar järnvägsspårens 

underhåll och bärverksdelens längd. För ett omsorgsfullt underhållet spår används 

 

 𝛷2 =
1,44

√𝐿𝛷
+ 0,82, (14) 

 

för intervallet 1,00 ≤ 𝛷2 ≤ 1,67. För spår med normalt underhåll används där 𝐿𝛷 

beskrivs som bestämmande längd och bestäms efter typ av bärverksdel som beaktas 

i beräkningen och bestäms ur Tabell 2. För intervallet 1,00 ≤ 𝛷3 ≤ 2,0 används 
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 𝛷3 =
2,16

√𝐿𝛷−0,2
+ 0,73, (15) 

 

Tabell 2: värden för den bestämmande längden (Publiceras efter medgivande från SIS 2003). 
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3 Objektsbeskrivning 

Beräkningsobjektet i projektet är en modell tillhandahållen av WSP med bestämda 

dimensioner, laster och stålkvalité. Modellen består av en symmetrisk I-balk 

projekterad för användning i en tågbro som är kontinuerligt upplagd på flera stöd 

där flänsen ska skarvas med en stumsvets. Stålbalken utsätts för upprepade 

lastcykler som orsakar utmattning i materialet. Utöver stumsvetsen kommer även 

kälsvetsar som är placerade på samma I-balk och fäster avstyvningsplåtar mellan 

fläns- och livplåt att studeras. 

3.1 Tvärsnittsdata 
Tvärsnittets dimensioner anges med profilhöjden 3000 mm, profilbredden 700 mm, 

livets höjd 2920 mm, livets bredd 16 mm och flänshöjd 40 mm enligt Figur 16. Där 

stålkvalitén för plåtar och svetsgods består av S355. Stumsvetsen för flänsskarven 

som studeras är placerad i både nedre och övre flänsen enligt Figur 17. 

 

Figur 16: I-balkens tvärsnittsdimensioner. 
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Figur 17: Detaljfigur för stumsvetsen (Publicerat efter medgivande av Hult 2019). 

Kälsvetsarna som studeras är placerade runt avstyvningsplåtarna som är placerade 

mellan flänsplåtarna och på båda sidor om livplåten enligt Figur 18 och Figur 19.

 

Figur 18: Kälsvetsarnas placering i överkant fläns. 

 

Figur 19: Kälsvetsarnas placering på båda sidor om avstyvningsplåten. 
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3.2 Laster  
Tilldelade laster är framtagna med LM 71 som verkar på kontinuerligt upplagda I-

balkar. För att få momentvidden på balkarna är lasten placerad vid olika lägen längs 

bron. Max- och minmoment på olika snitt bestäms från de olika placeringarna. Figur 

20 visar momentfördelningen när lastmodellen har använts genom att visualisera två 

tågpassager över hela bron. I figuren markerar det röda strecket den position där 

svetsarna som ska studeras är placerade på I-balken. Vid detta snitt verkar en 

momentvidd som sträcker sig från ett maxmoment på 3,8 MNm och ett minmoment 

på – 4,5 MNm, där den dynamisk förstoringsfaktorn 𝜙 och faktorn 𝛼 = 1,33 är 

inräknade i lasterna.  

 

Figur 20: Momentens placering av de kontinuerliga I-balkarna (Publicerat efter medgivande av Hult 

2019). 

Inverkan av tvärkraft och normalkraft försummas i detta projekt. Lastkombinationen 

ger upphov till omväxlande drag och tryckspänningar beroende på 

momentriktningen. Illustration för hur krafterna är riktade visas i Figur 21.  



 

26 

 

 

Figur 21: Krafterna och momentens riktning på stålbalken (Publicerat efter medgivande av Hult 

2019). 

3.3 Svetsmodell 
Stumsvetsen ska utformas med full inbränning från båda sidor av plåten vilket 

innebär att svetsen inte har någon rot. Inbränningen är inte symmetrisk utformad 

utan det är olika vinklar mellan inbränningarna i överkant och i underkant fläns, se 

Figur 22. Vid simulering undersöks flera råghöjder för att se hur mycket 

fattningsvinkeln som bildas påverkar utmattningshållsfastheten, se Figur 23, där 𝑥1 

är råghöjden i överkant och 𝑥2 är råghöjden i underkant. Råghöjder som testas i 

över- och underkant är: 2 och 1 mm, 3 och 2 mm, 4 och 3 mm.  

 

Figur 22: Utformning av skarv i stumsvets (Publicerat efter medgivande av Hult 2019). 
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Figur 23: Stumsvets med olika råghöjder i över- och underkant av fläns. 

Kälsvetsar som studeras är placerade i över- och underkant fläns och svetsas runt 

om avstyvningsplåtarna. Figur 24 visar a-mått och placering. 

 

 

Figur 24: Kälsvetsarnas a-mått och placering. 
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4 Metod 

Arbetet baseras på en fallstudie av en I-balk som innehåller två stumsvetsar i en 

flänsskarv och kälsvetsar som fäster en avstyvningsplåt mellan liv- och 

flänsplåtarna. I-balken är utmattningsbelastad och svetsarna är beräknad enligt såväl 

den nominella metoden, som är beskriven i Eurokod 3, som den effektiva notch-

metoden som baseras på finita element analyser. Dessa utfördes i programmet 

Abaqus. Utifrån beräkningsresultaten kan analyser och slutsatser dras om hur 

livslängden skiljer mellan verifieringsmetoderna samt hur mycket PWT förväntas 

påverka livslängden.  

4.1 Handberäkningar 
För den nominella metoden genomfördes handberäkningar för att erhålla en 

livslängd på de svetsar som studerades. Beräkningsgången följer de regler och 

riktlinjer som idag beskrivs i Eurokod 3. De formler som användes för 

beräkningarna presenteras i kapitel 2. Beräkningarna sammanställdes i programmet 

Mathcad som är ett beräkningsprogram för validering och verifiering. 

4.2 Simuleringar 
För den effektiva notch-metoden genomfördes simuleringar i form av finita 

element- analyser i datorprogrammet Abaqus. I Abaqus modellerades I-balken, 

stumsvetsen och kälsvetsen geometriskt utifrån de förutsättningar som var givna. 

Analyser av stumsvetsen med olika råghöjder utfördes för att undersöka dels hur 

mycket höjden på stumsvetsen påverkar livslängden samt hur mycket PWT 

potentiellt kan förbättra utmattningshållfastheten.  

För kälsvetsen undersöktes endast en svetsdimension i form av ett a-mått. För att 

simulera PWT i Abaqus ändrades radien på svetsens tå för att visa hur PWT-

metoder påverkar utmattningshållfastheten i form av en jämnare övergång vid tån. 

Utifrån analyserna avlästes huvudspänningar från svetsdetaljerna på modellerna. 

Dessa spänningar används i beräkningarna enligt den effektiva notch-metoden för 

att undersöka om livslängder blir högre eller lägre. 

4.3 Datainsamling  
Sekundärdata har hämtats utifrån vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att 

förstå problemet kring utmattning och hur de verifieringsmetoder som undersöks 

genomförs. Databasen OneSearch har använts vid sökning av vetenskapliga artiklar. 

Böcker har lånats från Linnéuniversitetet bibliotek i Växjös. Eurokod från Swedish 

Standards Institute har även använts för att förstå hur beräkning enligt den 

nominella metoden går till. Manualer har använts för att lära sig programmet 

Abaqus. Primärdata har samlats in via handberäkningar och simuleringar i FE-

programmet Abaqus för de två typer av typsvetsar som utsätts för utmattningslaster. 

Utifrån handberäkningar och simuleringar går det att få fram data som beskriver 

svetsens livslängd i form av förväntade antal lastcykler till brott.
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5 Genomförande 

För stumsvetsen undersöktes olika råghöjder som ger upphov till olika 

fattningsvinklar för respektive råghöjd, se Tabell 3. Objekten har olika råghöjder i 

överkant (Ö.K.) och underkant (U.K.) fläns, se Figur 23. De olika råghöjderna 

ändrar fattningsvinklarna för testobjekten och därmed olika geometrier vid 

stumsvetsens tår.  

Tabell 3: Råghöjder och fattningsvinklar för stumsvetsens olika testmodeller. 

Objekt Råghöjder Ö.K./U.K. [mm] Fattningsvinklar Ö.K./U.K. [°] 

Modell 1 2/1 16,9/13,1 

Modell 2 3/2 25,16/25,9 

Modell 3 3/4 31,7/37,3 

5.1 Beräkningar 
Vid utmattningsberäkningar för kälsvetsen och stumsvetsen enligt den nominella 

metoden följdes de riktlinjer som anges i Eurokod 3 (SIS 2005) och Eurokod 1 (SIS 

2003), se Bilaga A för fullständiga beräkningar. Sökta parametrar för 

beräkningsgången var tvärsnittets tröghetsmoment, maximala och minimala 

normalspänning samt partialkoefficienter för utmattningsberäkningar, där antalet 

spänningscykler beräknades. Momenten som var angivna i förutsättningarna 

dividerades med faktorn 𝛼 = 1,33 då beräkningar utfördes i bruksgränstillstånd. 

Momenten som användes i beräkningarna enligt den nominella metoden respektive 

den effektiva notch-metoden har storleken: 2,86 MNm respektive -3,38 MNm. 

Partialkoefficienten för utmattningshållfasthet γ𝑀𝐹 valdes till 1,15 eftersom 

dimensionering med förutsatt skadetålighet antogs för broar samt att konsekvensen 

av brott är allvarlig. En förbandsklass för den konstruktionsdetalj som undersöktes 

identifierades för att få ut utmattningshållsfastheten.  

Normalspänningsvidden beräknades för både stum- och kälsvetsen genom ekvation 

(6) vilket är skillnaden mellan maximala och minimala normalspänningar som 

uppstår från momenten. Dimensionerande normalspänningsvidd beräknades genom 

att multiplicera normalspänningsvidden med partialkoefficienter för; 

utmattningshållsfasthet, ekvivalenta spänningsvidder och säkerhetsklass.  

Antalet spänningscykler som svetsarna kan utsättas för innan utmattningsbrott 

förväntas ske beräknades genom ekvation (7). Kontroller enligt ekvation (9) och 

(11) har utförts då spänningsvidden inte får överskrida värdet som är föreskrivet i 

Eurokod 3 för normalspänningsvidder. 

5.1.1 Stumsvets 

Balkens liv tillhör tvärsnittsklass 4 och balkens flänsar tvärsnittsklass 3. 

Tvärsnittsklass 4 innebär att buckling kommer att inträffa i livet innan livets 

momentkapacitet är uppnådd. För att ta hänsyn till att buckling sker beaktas inte den 

bucklade arean i tvärsnittets bruttoarea. Men eftersom tvärsnittet utsätts för 

utmattning innebär detta att tvärsnittet aldrig hamnar i brottgränstillståndet. Därför 

är det inte relevant att beräkna den effektiva arean och det effektiva böjmotståndet 
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som behövs för tvärsnittsklass 4. Istället beräknades tröghetsmomentet utifrån 

bruttotvärsnittet vilket förutsätter att hela tvärsnittet tar upp spänningar.  

Stumsvetsen som undersöktes har en bredd på ca 27 mm i flänsens överkant och en 

bredd på ca 17 mm i flänsens underkant. Eftersom flera råghöjder undersöktes kan 

stumsvetsarna med olika råghöjder identifieras som olika förbandsklasser enligt 

Eurokod (SIS 2005). För modell 1 identifierades svetsen för förbandsklass 90 då 

råghöjden inte överskred 10 % av svetsens bredd i över- och underkant och 

flänsplåten är större än 25 mm, se Figur 25. Samtliga krav som beskrivs utifrån 

råghöjderna som studeras uppfylls för förbandsklass 90. 

 

Figur 25: Krav och beskrivning av förbandsklass 90 (Publicerat efter medgivande från SIS 2005). 

För modell 2 och 3 uppfylldes inte kravet att råghöjden är mindre än 10 % av 

svetsens bredd. Modellerna 2 och 3 tillhör därför förbandsklass 80 och uppfyller de 

krav och beskrivningar som beaktas utifrån dimensionerna på stumsvetsen, se Figur 

26. 

 

Figur 26: Krav och beskrivning av förbandsklass 80 (Publicerat efter medgivande från SIS 2005). 

Utifrån S-N-diagrammet avlästes normalspänningsvidderna för förbandsklasserna 

enligt Figur 27 och Figur 28. 
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Figur 27:Avläsning av normalspänningsvidden för förbandsklass 80 (Publicerat efter medgivande från 

SIS 2005) 

 

Figur 28: Avläsning av normalspänningsvidden för förbandsklass 90 (Publicerat efter medgivande 

från SIS 2005) 
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5.1.2 Kälsvets 

För identifiering av kälsvetsens förbandsklass behövdes a-måttet på 6 mm och 

tjockleken på avstyvningsplåten som är 12 mm. Förbandsklassen bestämdes till 80 

eftersom ytan som svetsarna och avstyvningsplåten tar upp är mindre än 50 mm, se 

Figur 29. 

 

Figur 29: Beskrivning och krav för förbandsklass 80 detalj 7 (Publicerat efter medgivande från SIS 

2005). 

Utifrån S-N-diagrammet avlästes normalspänningsvidden för förbandsklassen enligt 

Figur 30. 

 

Figur 30: Avläsning av normalspänningsvidd för förbandsklass 80 (Publicerat efter medgivande från 

SIS 2005). 

5.2 Simuleringar 
Balken ritades upp i Abaqus enligt underlag från objektsbeskrivningen med en 

balklängd på två meter. Avstyvningsplåtar placerades mellan flänsarna och en 

flänsskarv i centrum av flänsplåtarna enligt Figur 31. Materialet angavs till stål med 
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isotropa och elastiska egenskaper med elasticitetsmodulen E=210 GPa för hela 

modellen. 

 

Figur 31: Uppställning av I-balken i Abaqus. 

För att kunna simulera hur balken deformeras vid böjbelastning, är balken fast 

inspänd på ena sidan och momentet verkar på motstående sida (enligt balkteori), se 

Figur 32. 

 

Figur 32: Balken är fast inspänd via hela livet och flänsarna, och är symboliserat med orangea 

trianglar. 



 

36 

 

Beräkningsnätet på huvudmodellen var begränsat till 250 000 noder eftersom en 

studentversion av Abaqus användes. Detta var ett problem då det krävs en fin 

elementindelning vid analyserna. Submodeller skapades för att kunna göra 

beräkningsnätet finare vid svetsarna utan att uppnå begränsningen. Tidsåtgången för 

beräkningarna ökar med antal element, och därför förfinades endast beräkningsnätet 

vid svetsarna. Eftersom submodellerna bygger på en analys från huvudmodellen 

användes ett beräkningsnät med tetraelement med kantlängder 40 mm globalt över 

hela modellen, se Figur 33. 

 

Figur 33: Beräkningsnät över hela I-balken 

5.2.1 Stumsvets 

Stumsvetsen placerades i centrum av flänsen enligt Figur 34. Bredden på 

stumsvetsen är 27 mm i överkant respektive 17,5 mm i underkant.  

 

Figur 34: Stumsvetsen placerad i centrum av modellen. 

Referensradien på svetsen rundades av till 1 mm då plåttjockleken är större än 5 

mm. Eftersom svetsen är symmetrisk och för att kunna använda önskad storlek på 

element applicerades referensradien endast på ena sidan av stumsvetsen. 

Referensradien applicerades i både över- och underkant för att undersöka vilken 

sida som belastas mest, se Figur 35 och Figur 36. 
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Figur 35:Referensradie applicerad på flänsens underkant och är markerat med rött. 

 

Figur 36:Referensradie applicerad på flänsens ovankant och området är markerat med rött. 

Stumsvetsen är genomsvetsad och därför finns ingen rot, vilket resulterar i att det 

inte krävs någon referensradie vilket hade behövts om en rot existerade i svetsen. En 

submodell skapades som en del av den övre flänsen där stumsvetsen placerades i 

centrum. Längden är 200 mm, bredden 100 mm samt 50 mm av livet, se Figur 37. 
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Figur 37: Dimensioner på submodellen. 

Elementstorleken bestämdes till 15 mm globalt över submodellen, och vid svetsens 

tå angavs elementstorleken till 0,5 mm. För att få ett fint beräkningsnät runt 

stumsvetsen angavs två villkor på elementstorleken. Det ena villkoret innebar att 

elementstorleken ökade från 0,5 mm till 2 mm från svetsen tå och till svetsens mitt. 

Det andra villkoret innebar att elementstorleken ökade från 0,5 mm till 5 mm från 

svetsen tå till flänskanten på submodellen, se Figur 38 och Figur 39. 

Beräkningsnätet förfinades vid svetsens tår på grund av att det teoretiskt är de 

kritiska punkterna i modellen. Eftersom svetsen är symmetrisk förfinades endast ena 

sidan av svetsens tår. 

 

Figur 38: Elementens indelning och storlek från ovansidan. 
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Figur 39: Elementens storlek och indelning från undersidan. 

Momentet som belastar balken har i simuleringarna en riktning som innebär att det 

blir tryck i den övre flänsen respektive drag i den undre flänsen. Spänningsvidden 

beräknades genom att undersöka vilka spänningar som verkar i submodellen. 

Eftersom det var tryck i den övre flänsen är det minimum huvudspänning som 

avläses från modellen. Den maximala huvudspänningen beräknades för hand genom 

att beräkna en faktor som tar hänsyn till att linjärt förhållande mellan 

normalspänningarna råder, se bilaga A för fullständiga beräkningar. Utifrån 

spänningsvidden beräknades livslängden enligt ekvation (7) men istället för 

förbandsklass 80 användes FAT 225. Olika råghöjder prövades vid simuleringar för 

att utföra beräkningar på olika svetsgeometrier. Fattningsvinklar i över- och 

underkant fläns ändras enligt Figur 40.  
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Figur 40: Fattningsvinklar som är beroende råghöjderna i över- och underkantfläns. 

För att simulera tillämpning av PWT ändrades radien vid svetsens tår till 3 mm för 

att simulera en jämnare övergång mellan fläns och svets. Beräkningarna utfördes på 

samma sätt som tidigare men med ekvation (8) och FAT 200 samt m=5.  

5.2.2 Kälsvets 

Kälsvetsarna placerades vid livet och flänsarna för att fästa avstyvningsplåten och 

kälssvetsarna har ett a-mått på 6 mm, enligt Figur 41.  

 

Figur 41: Modell med kälsvetsen i Abaqus. 
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Referensradien på svetsen rundades av till 1 mm eftersom avstyvningsplåten är 

större än 5 mm. Den applicerades på ena sidan av plåten vid svetsens tår, se Figur 

42.  

 

Figur 42: Referensradie applicerad på kälsvetsens tår. 

Vid tillämpning av den effektiva notch-metoden för kälsvetsar ska även en 

referensradie appliceras i svetsens rot enligt Figur 43.  

 

Figur 43: Exempel på hur referensradien kan appliceras vid svetsroten. 

Tillämpning av referensradien vid svetsroten medförde problem när modellen skulle 

delas in i ett fint beräkningsnät. På grund av tidsbrist och brist på erfarenhet av 

programmet bortsågs denna referensradie och modellen byggdes upp utan 

referensradie. En submodell skapades som en del av den övre flänsplåten och med 
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avstyvningsplåten i centrum av modellen. Längden är 200 mm och bredden 200 mm 

samt innehåller 130 mm av livet, se Figur 44. 

 

Figur 44: Dimensioner på submodellen över avstyvningsplåten och kälsvetsarna. 

Beräkningsnätet för kälsvetsen är grövre jämfört med stumsvetsen på grund av att 

en större yta skulle förfinas, vilket innebar att begränsningen 250 000 noder 

uppnåddes med elementstorleken 0,5 mm. Istället valdes elementstorlekarna till 0,8 

mm, se Figur 45. 

 

Figur 45: Indelning av beräkningsnätet för kälsvetsen. 

För att simulera tillämpning av PWT ändrades radien vid svetsens tår till 3 mm för 

att simulera en jämnare övergång mellan fläns- och avstyvningsplåten. 

Beräkningarna utförs på samma sätt som enligt den nominella metoden med 

ekvation (8) men med FAT200 samt att m=5.
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6 Resultat av examensarbetets undersökningar 

6.1 Stumsvets 

6.1.1 Nominella metoden  

Beräkningar för stumsvetsens livslängd enligt den nominella metoden genomfördes 

för två fall där förbandsklassen skiljde dem åt. Utifrån momenten och 

tröghetsmomentet beräknades normalspänningsvidden till 60,1 MPa som uppstår i 

både den nedre och övre flänsen beroende på lastuppställning. Spänningsvidden 

räknades upp med partialkoefficienter som tar hänsyn till utmattningshållfasthet och 

ekvivalenta spänningsvidder, vilket gav en dimensionerande normalspänningsvidd 

på ca 69,1 MPa. Enligt Bilaga A fall 1 med förbandsklass 90 har svetsen en 

kapacitet på ca 4,4 ∙ 106 spänningscykler. Enligt Bilaga A Fall 2 med förbandsklass 

80 fick en kapacitet på ca 3,1 ∙ 106 spänningscykler. 

Vid utmattningsberäkningar framgår det att normalsspänningsvidden inte bör 

överskrida 1,5 av materialets flytgränsvärde enligt ekvation (9). För både fall 1 och 

2 uppfylldes kravet. Ett annat krav var att den reducerade hållfastheten inte får 

överskrida 1,0 enligt ekvation (11), vilket också uppfylldes för båda fallen. 

6.1.2 Effektiva Notch-metoden 

Simuleringar enligt den effektiva notch-metoden genomfördes med olika råghöjder i 

över- och underkant av stumsvetsen på balkens övre fläns. Maximala och minimala 

huvudspänningar uppstod i stumsvetsens tå vid överkanten av svetsen i samtliga 

simuleringar vilket tyder på att stumsvetsen belastas mest i överkant av flänsen, se 

Figur 46.  

 

Figur 46: Svetsen i flänsens överkant belastas mest under simuleringarna. 
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Resultat från den effektiva notch-metoden presenteras i Tabell 4 och innehåller; 

största- och minsta huvudspänning, spänningsvidd och förväntat antal lastcykler 

som I-balken klarar av innan brott. 

Tabell 4: Normalspänningar, normalspänningsvidder och antal lastcykler för olika råghöjder från 

simuleringar enligt notch-metoden. 

Objekt Råghöjd 

Ö.K./U.K. 

[mm] 

Fattningsvinkel 

Ö.K./U.K. 

[° ] 

𝝈𝒎𝒊𝒏 

[MPa] 

𝝈𝒎𝒂𝒙 

[MPa] 

∆𝝈𝑬.𝟐 

[MPa] 

Lastcykler 

[st] 

Modell 1 2/1 16,9/13,1 – 49,5 58,6 108,1 12 ∙ 106 

Modell 2 3/2 25,16/25,9 – 57,5 68,0 125,5 7,6 ∙ 106 

Modell 3 4/3 31,7/37,3 – 63,4 75,0 138,4 5,6 ∙ 106 

 

Jämförs modellerna mot varandra ökar livslängden för modell 2 med 36 % när 

råghöjden minskas med 1 mm (från 3 till 2 mm) i över- och underkant av flänsen. 

Minskas råghöjden ytterligare 1 mm ökar livslängden med 58 % från modell 2 

enligt Figur 47.  

 

Figur 47: Jämförelser mellan fattningsvinklarna på modellerna. 

6.1.3 Tillämpning av PWT 

PWT applicerades på de tidigare simuleringsmodellerna, och livslängden ökade för 

alla versioner i modellen. Huvudspänningar, normalspänningsvidd och antalet 

lastcykler som stumsvetsen förväntas klara innan brott presenteras i Tabell 5.  
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Tabell 5: Normalspänningar, normalspänningsvidd och antal lastcykler för olika råghöjder från 

simuleringar med införande av PWT. 

Objekt Råghöjd 

Ö.K./U.K. 

[mm] 

Fattningsvinkel 

Ö.K./U.K. 

[° ] 

𝝈𝒎𝒊𝒏 

[MPa] 

𝝈𝒎𝒂𝒙 

[MPa] 

∆𝝈𝑬.𝟐 

[MPa] 

 Lastcykler 

[st] 

Modell 1 2/1 16,9/13,1 – 43,1 51,0 94,1 43,1 ∙ 106 

Modell 2 3/2 25,16/25,9 – 50,0 59,2 109,2 20,5 ∙ 106 

Modell 3 4/3 31,7/37,3 – 53,7 63,6 117,3 14,3 ∙ 106 

6.1.4 Jämförelse av livslängd mellan den nominella metoden och effektiva 

notch-metoden utan PWT 

Resultat enligt den nominella metoden innehåller två olika förbandsklasser och 

därför två olika livslängder på 4,4 ∙ 106 respektive 3,1 ∙ 106 lastcykler. Skillnaden 

mellan livslängd från simuleringar för olika råghöjder från effektiva notch-metoden 

mot den nominella metoden presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6: Jämförelse mellan livslängder från effektiva notch-metoden och den nominella metoden. 

Objekt Råghöjd 

Ö.K./U.K. 

[mm] 

Livslängd från 

effektiva notch-

metoden [st] 

Livslängd från 

nominella 

metoden [st] 

Skillnad i 

livslängd 

[st] 

Skillnad i 

livslängd 

[%] 

Modell 1 2/1 12 ∙ 106 4,4 ∙ 106 7,4 ∙ 106 168 

Modell 2 3/2 7,6 ∙ 106 3,1 ∙ 106 4,5 ∙ 106 144 

Modell 3 4/3 5,6 ∙ 106 3,1 ∙ 106 2,5 ∙ 106 82 

 

Jämförelsen mellan beräkningsmetoderna visar att resultatet från den effektiva 

notch-metoden ger en högre livslängd för samtliga fall, och den största skillnaden är 

för modell 1.  

6.1.5 Jämförelse av livslängd med och utan PWT för den effektiva notch-

metoden 

I Tabell 7 redovisas skillnaden mellan PWT-behandlad svets och obehandlad svets i 

antal lastcykler, och där den största skillnaden är för modell 1 med råghöjderna 2 

mm i överkant fläns respektive 1 mm i underkant fläns.  

Tabell 7: Skillnaden i livslängd med och utan PWT enligt den effektiva notch-metoden. 

Objekt Livslängd från 

notch-metoden 

med införing av 

PWT [st] 

Livslängd från den 

effektiva notch-

metoden utan PWT 

[st] 

Skillnad i 

livslängd [st] 

Ökning av 

livslängd [%] 

Modell 1 43,1 ∙ 106 12 ∙ 106 31,1 ∙ 106 264 

Modell 2 20,5 ∙ 106 7,6 ∙ 106 12,9 ∙ 106 170 

Modell 3 14,3 ∙ 106 5,6 ∙ 106 8,6 ∙ 106 153 

 

Enligt resultatet ökar livslängden med 264 % på modell 1. Vid större råghöjder 

påverkar PWT livslängden mindre än för modell 1, eftersom modell 2 och 3 ökar 

med 170 % respektive 153 %, se Figur 48.  
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Figur 48: Ökning av livslängderna med PWT. 

6.1.6 Jämförelse mellan beräkningsmetoderna 

Jämförelse i livslängd för de olika modellerna som studerats presenteras i Figur 49.  

 

Figur 49: Skillnad i livslängd för de olika testmodellerna. 

6.2  Kälsvets 

6.2.1 Nominella metoden  

Beräkningar för kälsvetsens livslängd enligt den nominella metoden genomfördes 

med samma laster som verkar vid stumsvetsen. Normalspänningsvidden beräknades 

till 58,5 MPa som verkar i flänsarna med riktning mot livsplåten. Dimensionerande 
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spänningsvidd med partialkoefficienter inräknat blev 67,2 MPa. Kälsvetsen har en 

kapacitet på 3,4 ∙ 106 lastcykler.  

Utifrån Eurokod 3 ska inte normalspänningsvidden överskrida 1,5 av materialets 

flytgränsvärde vilket uppfylldes. Reducerad hållfasthet vid utmattningsberäkningar 

ska inte överskrida 1,0 vilket även uppfylldes. 

6.2.2 Den effektiva notch-metoden 

Simuleringar genomfördes med en referensradie på 1 mm. Utifrån momenten 

uppstod maximala och minimala huvudspänningar i kälsvetsens tår in mot fläns- 

och livplåten, se Figur 50. 

 

Figur 50: Den minimala spänningen är markerad i blått och belastas mest. 

Spänningar och spänningsvidd utifrån simuleringar enligt den effektiva notch-

metoden presenteras i Tabell 8. Den beräknade livslängden blev 4,6 ∙ 106 lastcykler.  

Tabell 8: Normalspänningar, normalspänningsvidd och livslängder för kälsvetsen utifrån den effektiva 

notch-metoden. 

𝝈𝒎𝒊𝒏 [MPa] 𝝈𝒎𝒂𝒙 [MPa] ∆𝝈𝑬.𝟐 [MPa] Lastcykler [st] 

– 67,7 80,2 147,9 4,6 ∙ 106 

 

PWT applicerades på simuleringsmodellen av kälsvetsen. Livslängden ökade och 

blev 20 ∙ 106 lastcykler. Spänningar, spänningsvidd och antalet lastcykler som 

kälsvetsen förväntas klarar innan brott presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9: Normalspänningar, normalspänningsvidd och livslängd för kälsvetsen från simuleringar med 

införande av PWT. 

𝝈𝒎𝒊𝒏 [MPa] 𝝈𝒎𝒂𝒙 [MPa] ∆𝝈𝑬.𝟐 [MPa] Lastcykler [st] 

– 50 59,2 109,2 20 ∙ 106 
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Skillnaden mellan livslängd från simuleringar enligt den effektiva notch-metoden 

och beräkningar från den nominella metoden redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10: Skillnad i livslängd för kälsvetsen mellan den effektiva notch-metoden och den nominella 

metoden. 

Livslängd från 

effektiva notch-

metoden [st] 

Livslängd från 

nominella 

metoden [st] 

Skillnad i livslängd 

[st] 

Ökning av livslängd [%] 

4,6 ∙ 106 3,4 ∙ 106 1,3 ∙ 106 37 

 

Jämförelse mellan en PWT-behandlad kälsvets och en kälsvets utan PWT 

presenteras i Tabell 11. 

Tabell 11: Skillnad i livslängd för kälsvetsen med och utan PWT enligt den effektiva notch-metoden. 

Livslängd från notch-

metoden med införing 

av PWT [st] 

Livslängd från den 

effektiva notch-

metoden [st] 

Skillnad i livslängd 

[st] 

Ökning av livslängd 

[%] 

20 ∙ 106 4,6 ∙ 106 16 ∙ 106 342 
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7 Analys av resultat  

7.1 Stumsvets 

7.1.1 Jämförelse mellan den nominella metoden och den effektiva notch-

metoden 

Den nominella metoden resulterade i en livslängd som är lägre än vid simuleringar 

enligt den effektiva notch-metoden. Olika fattningsvinklar prövades vid 

simuleringarna enligt den effektiva notch-metoden och livslängden försämrades i 

samband med att övergången mellan svets och fläns blev skarpare. Enligt 

Hobbacher (2010) har geometrin på svetsen störst inverkan på detaljens 

beständighet mot utmattning. Simuleringar och beräkningar från detta arbete stärker 

att geometrin har en betydande roll vid utmattning.  

Vid användning av den nominella metoden beaktas inte lokala 

spänningskoncentrationer från svetsens geometri och istället används 

förbandsklasser. Resultatet pekar på att den nominella metoden ger lägst livslängd 

jämfört med den effektiva notch-metoden. Enligt Aygül, Al-Emrani & Urushadze 

(2012) finns det risk att livslängden blir lägre vid användning av den nominella 

metoden än beräkning med den effektiva notch-metoden, vilket stämmer överens 

med resultaten. 

7.1.2 Jämförelse av livslängd med och utan PWT 

När PWT infördes i modellerna beräknades livslängden med den effektiva notch-

metoden och livslängden förbättrades som mest med 264 % för modell 1. Den lägsta 

ökningen i livslängd redovisades från modell 3 där PWT förbättrade livslängden 

med 153 %. Anledningen till varför förbättringen är som störst vid modell 1 kan 

vara tack vare att den finaste svetsgeometrin erhålls med de minsta 

fattningsvinklarna kombinerat med PWT. Enligt Teng, Fung & Chang (2002) 

erhålls en högre livslängd med en lägre fattningsvinkel jämförbart med att förbättra 

radien vid tån, vilket är motsatsen till resultatet från detta arbete. Resultaten kan 

skilja sig mellan undersökningarna på grund av att Teng, Fung & Chang undersökte 

större fattningsvinklar och mindre tåradier än vad som undersöktes i detta arbete.  

Att förutsäga hur mycket PWT kan förbättra utmattningshållsfastheten är svårt då 

förbättringen beror på en rad olika faktorer (Fricke 2018). Resultaten från 

undersökningen stärker detta påstående då förbättringen på stumsvetsen med PWT 

skiljde sig mellan 153 och 264 %. 

Enligt Fricke (2013) finns risk vid tillämpning av PWT att den kritiska punkten 

flyttas från svetsens tå till svetsens rot. Stumsvetsen som studerades i detta arbete 

har full inbränning och därför finns ingen rot. Problematiken med den kritiska 

punkten till svetsroten är att sprickor blir synliga först då de växt genom hela 

svetstjockleken. Eftersom stumsvetsen var utformad med full inbränning från båda 

sidor bör införing av PWT förbättra svetsens utmattningsstyrka utan att den kritiska 

punkten uppstår i svetsroten.   
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Den nominella metoden gav den lägsta livslängden vilket bör betyda att den 

nominella metoden underskattar livslängden vilket potentiellt skulle innebära att det 

finns möjligheter till att spara material i form av mindre dimensioner. Enligt 

Pedersen (2018) kan det bli dyrt om PWT utförs på flera ställen och då stumsvetsen 

i simuleringarna tar upp en stor yta kan det kanske vara för dyrt att behandla hela 

svetsen. 

7.2 Kälsvets 

7.2.1 Jämförelse mellan den nominella metoden och den effektiva notch-

metoden 

Utifrån undersökningarna för kälsvetsen fick den nominella metoden både en lägre 

livslängd och lägre spänningar jämfört med den effektiva notch-metoden. Detta 

beror på att den nominella metoden inte tar hänsyn till spänningskoncentrationerna 

direkt och därmed blir det lägre spänningar (Aygül, Al-Emrani & Urushadze 2012). 

7.2.2 Jämförelse av livslängd med och utan PWT 

Vid applicering av PWT förbättrades livslängden med 342 %, vilket var den största 

ökningen när PWT infördes. Utan referensradie vid roten avlastas spänningarna i 

svetsarna och resultatet är därför inte helt tillförlitligt (Fricke 2013).  

Vid simuleringarna PWT-behandlades hela svetsen mot liv- och flänsplåten, men 

det är anslutningen mellan fläns och avstyvningsplåt som är kritisk. Enligt (Pedersen 

2018) bör det vara en liten del som behandlas om det ska vara ekonomiskt vinnande.  
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8 Diskussion  

8.1 Teori och metod 
Dimensionering av detaljers livslängd enligt den nominella metoden följs idag av 

byggbranschen. Tillvägagångssättet för att utföra simuleringar i Abaqus baserades 

på rekommendationer som anges i rapporter och dokument från IIW. Den effektiva 

notch-metoden som baseras på finita element-analyser beskrivs inte i standarder. 

Tillämpning av beräkningsmetoden kräver erfarenhet och eftersom det var första 

gången som studenterna tillämpade metoden kan eventuella fel ha uppstått i 

modellen som kan påverka resultatet. Olika steg i den effektiva notch-metoden kan 

också genomföras på olika sätt. Eftersom metoden innehåller en mängd olika steg 

och parametrar bygger tillämpningen av metoden på erfarenhet och stor kunskap av 

användaren.  

Sekundärdata hämtades i form av vetenskapliga rapporter och granskade artiklar 

vilket bör ge en pålitlig teoretisk grund. Arbetet behandlar två objekt, en stumsvets i 

skarv av flänsplåt och en kälsvets som fäster en avstyvningsplåt mellan en I-balks 

flänsar. Den forskning som finns kring PWT har främst handlat om kälsvetsar, 

vilket innebär att insamlingen av teori som handlar om hur PWT har påverkat en 

stumsvets utmattningsstyrka genom enbart geometrin har varit svår att finna. 

Däremot finns undersökningar om hur PWT-metoder som både för in 

tryckspänningar och förbättrar geometrin.  

Valda beräkningsmetoder som tillämpades vid verifiering av stumsvetsens livslängd 

anses vara bra i förhållande till hur svetsen är utformad och de mål som etablerades. 

Den nominella metoden valdes för att den tillämpas i standarder och den effektiva 

notch-metoden tillämpades främst för att jämföra livslängden mot den nominella 

metoden. Den effektiva notch-metoden valdes även för att se om någon skillnad i 

livslängd visas när svetsens geometri beaktas vid beräkningar. Hade stumsvetsen 

varit utformad med en rot hade inte den nominella metoden tagit hänsyn till 

spänningar som uppstår i roten. Med den effektiva notch-metoden kan spänningar 

vid svetsens tå och rot studeras och därmed kunnat tillämpas om svetsen utformats 

annorlunda.  

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att stumsvetsen modellerades i Abaqus 

med en elementstorlek om ca 0,5 mm i svetsens tå. Enligt rekommendationer från 

IIW bör beräkningsnäten anges till 0,17 mm för tetraedriska element. Ett finare 

beräkningsnät hade kunnat ge mer korrekta spänningar för 

undersökningsmodellerna i detta arbete. Samma felkälla gäller för analyser för 

kälsvetsen där beräkningsnätet vid kälsvetsen angavs till 0,8 mm på grund av att den 

använda studentversionen av Abaqus hade en begränsning på antal element. Det ska 

påpekas att svetsarna som modellerades är idealiserade vilket skiljer sig från 

praktiken då olika imperfektioner tillkommer från svetsutförandet. Därför är det 

svårt att skapa en modell som exakt stämmer överens med verkligheten.   
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Vid simuleringar med kälsvetsen applicerades aldrig en referensradie vid 

svetsensroten vilket kan påverka resultatet gällande livslängd. Hade en referensradie 

applicerats hade den kritiska punkten kunnat uppkomma i svetsroten.  

En referensradie applicerades inte vid svetsroten i modellen då det krävs ett fint 

beräkningsnät vid roten vilket hade inneburet att begränsningen på 250 000 element 

hade uppnåtts.  

En av avgränsningarna var att tvärkraft skulle försummas, vilket påverkar kvoten 

mellan livslängderna för valda beräkningsmetoder. Det kan ha påverkat resultatet då 

det skulle kunna bli ett mindre antal lastcykler.  

8.2 Resultat 
Tidigare studier visar att utförande av PWT kan leda till att den kritiska punkten 

hamnar i svetsens rot istället för vid svetsens tår, vilket kan vara problematiskt. 

Utformas en stumsvets med full inbränning från båda sidor skapas inte någon rot. 

De givna lasterna som beskrevs i objektbeskrivningen är angivna för det snitt i 

balken som i princip har den minsta momentvidden. Hade en större momentvidd 

studerats med samma stålkvalitéter hade inte livslängden blivit lika hög som 

resultaten från vad detta arbete visar. Anledningen till varför den maximala 

momentvidden inte användes var för att stumskarven är placerad gynnsamt.  

Eftersom livslängderna markant förbättrades vid införing av PWT på svetsarna 

kunde även test utförts om enbart vissa delar av svetsarna efterbehandlas. Om en 

förbättring i livslängd fortfarande hade framhävts kan kostnader hållas nere om 

efterbehandlingen koncentreras till lokala områden.  

Om PWT tillämpas i praktiken på stumsvetsar i flänsskarvar med fin geometri kan 

livslängden klart förbättras jämfört med den livslängd som redovisas från den 

nominella metoden. PWT-behandling an en stumsvets kan ifrågasättas när den 

högsta utmattningsstyrkan teoretiskt uppnås vid en helt slipad svets. Däremot går 

det inte att slipa bort en kälsvets vilket innebär att det är nödvändigt att använda 

PWT om högre utmattningsstyrka önskas.  
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9 Slutsatser 

Vid jämförelser mellan verifieringsmetoderna ger den effektiva notch-metoden en 

högre livslängd än vad den nominella metoden som föreskrivs i Eurokod gör. För en 

stumsvets var det en betydligt större skillnad i livslängd än resultaten från 

kälsvetsen redovisade. 

Den effektiva notch-metoden kräver mycket av användaren då det finns många 

parametrar att ta till hänsyn. Till exempel måste beräkningsnätet utformas fint vid 

de punkter som undersöks och andra randvillkor måste definieras så att 

beräkningsmodellen nära stämmer överens med verkligheten. 

Att införa PWT på stumsvetsar förbättrar livslängden men om det är möjligt att slipa 

bort råghöjderna på svetsen helt är detta att föredra då det ger den bästa 

utmattningshållsfastheten. Tillämpning av PWT var som mest effektiv på en 

kälsvets då livslängden förbättrades med en faktor fyra. 

Att försöka utforma en liten råghöjd på en stumsvets kan vara ett effektivt sätt att 

förbättra utmattningshållsfastheten utan att behöva införa PWT. Vad som ger den 

bästa utmattningshållfastheten mellan att sänka råghöjden och använda sig av PWT-

metoder som förbättrar geometrin avgörs av hur stora radier som kan appliceras vid 

tån samt hur råghöjden kan utformas.
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Bilagor 

Bilaga A – Beräkningar 

 





BILAGA A - Beräkningar

Beräkning av livslängd enligt den nominella metoden

Materialparamterar:

Flytgräns för stålklass S355 ≔fy 355 MPa

Tvärsnittsdata:

Mått och dimensioner för tvärrsnittet enligt Figur A1.

Figur A1: Mått och dimensioner för I-tvärsnittet. 

Profilhöjd ≔h 3000 mm

Livhöjd ≔hw 2920 mm

Tjocklek fläns ≔tf 40 mm

Livtjocklek ≔tw 16 mm

Profilbredd ≔btv 700 mm

Beräkning av stumsvetsens mått ställs upp enligt Figur A2.
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Beräkning av stumsvetsens mått ställs upp enligt Figur A2.

≔α1 25 °

≔α2 30 °

≔a =⋅―
1

3
tf 13.333 mm

≔c =⋅―
2

3
tf 26.667 mm

Figur A2: Beräkningsmodell av stumsvetsen. 

＝tan ⎛⎝α2⎞⎠ ―
b

a
==> ≔b =⋅2 ⎛⎝ +⋅tan ⎛⎝α2⎞⎠ a 1 mm⎞⎠ 17.396 mm

＝tan ⎛⎝α1⎞⎠ ―
d

c
==> ≔d =⋅2 ⎛⎝ +⋅tan ⎛⎝α1⎞⎠ c 1 mm⎞⎠ 26.87 mm

Råghöjder som testas vid beräkningar från simuleringar är: 2- och 1 mm, 3- och 2 mm samt 4- och 3 
mm. Eftersom det finns två olika förbandsklasser för stumsvetsar kontrolleras de krav som ställs i 
Eurokod för FAT80 och FAT90. 

FAT90:

Råghöjden får inte vara större än 10 % av svetsens bredd i över- och underkant. Kontroll 
med olika råghöjder:

2- och 1mm

Överkant:

=――
2 mm

d
%7.443 < %10 ok!

Underkant:

=――
1 mm

b
%5.748 < %10 ok!

3- och 2mm
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3- och 2mm

Överkant:

=――
3 mm

d
%11.165 > %10 Ej ok!

Eftersom en råghöjd på 3 mm i överkant inte uppfyller kravet att råghöjden ska vara mindre än 10 % av 
svetsens bredd så beräknas bara råghöjderna 2- och 1 mm för FAT90.

FAT80:

Råghöjden får inte vara större än 20 % av svetsens bredd i över- och underkant. Kontroll 
med olika råghöjder:

3- och 2mm

Överkant:

=――
3 mm

d
%11.2 < %20 ok!

Underkant:

=――
2 mm

b
%11.5 < %20 ok!

4- och 3mm

Överkant:

=――
4 mm

d
%14.9 < %20 ok!

Underkant:

=――
3 mm

b
%17.2 < %20 ok!

För råghöjderna 3- och 2 mm samt råghöjderna 4- och 3 mm beräknas livslängden enligt FAT80. Fallet 
ger upphov till två olika beräkningar enligt den nominella metoden som ska jämföras med den effektiva 
notch-metoden. 

Yttre tröghetsmoment 
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Yttre tröghetsmoment 

≔I =+―――
⋅tw hw

3

12
⋅2

⎛
⎜
⎜⎝

+――
⋅btv tf

3

12
⋅⋅btv tf
⎛
⎜
⎝

+―
hw

2
―
tf
2

⎞
⎟
⎠

2 ⎞
⎟
⎟⎠

0.156 m4

Partialkoefficienter:

Partialkoefficient för ekvivalenta spänningsvidder. ≔γFf 1

Partialkoefficient för inverkan av säkerhetsklass. ≔γd 1.0

Partialkoefficient för utmattningshållfasthet. ≔γMf 1.15

Laster:

Laster utgår från Lastmodell LM 71 inklusive dynamisk förstoringsfaktor och .ϕ α

Faktor för normala förhållanden. ≔α 1.33

≔MEd.max ⋅3.8 MN m

≔MEd.min ⋅-4.5 MN m

≔Mbruk.max =―――
MEd.max

α
2.857 ⋅MN m Moment i bruksgränstillstånd

≔Mbruk.min =―――
MEd.min

α
-3.383 ⋅MN m Moment i bruksgränstillstånd

Beräkning av livslängd enligt den nominella metoden.

Fall 1: Med råghöjder 2- och 1 mm enligt FAT90.

≔ΔσC.FAT90 90 MPa

≔σmin =⋅―――
Mbruk.min

I
―
h

2
-32.561 MPa

≔σmax =⋅―――
Mbruk.max

I
―
h

2
27.496 MPa

Beräkning av antal livscykler

≔ΔσE.1 =-σmax σmin 60.057 MPa Normalspänningsvidd

≔ΔσR.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.1 69.066 MPa Dimensionerande spänningsvidd
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≔ΔσE.1 =-σmax σmin 60.057 MPa

≔ΔσR.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.1 69.066 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT90
3 2 106 ⋅ΔσR

3 Nnom.1

==> ≔Nnom.1 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT90

3 2 106

ΔσR.1
3

⋅4.426 106 Lastcykler

Kontroll om reducerat hållfasthetsvärde klarar följande krav enligt Eurokod

≤―――
⋅γFf ΔσE.2

―――
ΔσC.FAT90

γMf

1.0 ==> =―――
⋅γFf ΔσE.1

―――
ΔσC.FAT90

γMf

0.767 < 1.0 ok!

Reducerat hållfasthetsvärde uppfyller kravet med en nyttjandegrad på ca 77 %.

Kontroll om normalspänningsvidden inte överskrider 1,5 av materialets flytgränsvärde enligt Eurokod

=ΔσR.1 69.066 MPa < =⋅1.5 fy 532.5 MPa ok!

=――
ΔσR.1

⋅1.5 fy
0.13

Normalspänningsvidden uppfyller kravet och överskrider inte 1,5 av materialets flytgränsvärde med en 
nyttjande grad på 13 %.

Fall 2: Med råghöjder 3- och 2 mm samt 4- och 3 mm enligt FAT80.

≔ΔσC.FAT80 80 MPa

≔σmin =⋅―――
Mbruk.min

I

⎛
⎜
⎝

+―
hw
2

tf
⎞
⎟
⎠

-32.561 MPa

≔σmax =⋅―――
Mbruk.max

I

⎛
⎜
⎝

+―
hw
2

tf
⎞
⎟
⎠

27.496 MPa

Beräkning av antal livscykler

≔ΔσE.1.2 =-σmax σmin 60.057 MPa Normalspänningsvidd

≔ΔσR1.2 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.1.2 69.066 MPa Dimensionerande spänningsvidd
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≔ΔσR1.2 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.1.2 69.066 MPa

＝⋅⋅ΔσC.FAT80
3 2 106 ⋅ΔσR

3 Nnom.1.2

==> ≔Nnom.1.2 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT80

3 2 106

ΔσR1.2
3

⋅3.108 106 Lastcykler

Kontroll om reducerat hållfasthetsvärde klarar följande krav enligt Eurokod

≤―――
⋅γFf ΔσE.2

―――
ΔσC.FAT80

γMf

1.0 ==> =――――
⋅γFf ΔσE.1.2

―――
ΔσC.FAT80

γMf

0.863 < 1.0 ok!

Reducerat hållfasthetsvärde uppfyller kravet med en nyttjandegrad på ca 86 %.

Kontroll om normalspänningsvidden inte överskrider 1,5 av materialets flytgränsvärde enligt Eurokod

=ΔσR1.2 69.066 MPa < =⋅1.5 fy 532.5 MPa ok!

=――
ΔσR1.2

⋅1.5 fy
0.13

Normalspänningsvidden uppfyller kravet och överskrider inte 1,5 av materialets flytgränsvärde med en 
nyttjande grad på 13 %.

Beräkning av livslängd enligt Notch-spänningar för FAT225.
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Beräkning av livslängd enligt Notch-spänningar för FAT225.

Fall 1: råghöjder på 2 mm överkant och 1 mm underkant.

Normalspänningsvidd för FAT225 ≔ΔσC.FAT225 225 MPa

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.notch.1 -49.5 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.notch.1 =⋅x σmin.notch.1 58.618 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.notch.1 =-σmax.notch.1 σmin.notch.1 108.118 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.notch.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.notch.1 124.336 MPa Dimensionerande spänningsvidd
=―――

ΔσR.notch.1
ΔσR

?

＝⋅⋅ΔσC.FAT225
3 2 106 ⋅ΔσR.notch.1

3 Nnotch.1

==> ≔Nnotch.1 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT225

3 2 106

ΔσR.notch.1
3

⋅1.185 107 Livslängd

Skillnad mot nominell livslängd för 
samma råghöjder.=-Nnotch.1 Nnom.1 ⋅7.426 106

=―――
N3.notch.1

N1

?

=―――
Nnotch.1

Nnom.1

2.678

Med verifiering av livslängden enligt den effektiva notch-metoden förbättras livslängden ca 2.7 gånger.

Fall 2: råghöjder på 3 mm överkant och 2 mm underkant.
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Fall 2: råghöjder på 3 mm överkant och 2 mm underkant.

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns:

≔σmin.notch.2 -57.45 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning:

≔σmax.notch.2 =⋅x σmin.notch.2 68.033 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen:

≔ΔσE.notch.2 =-σmax.notch.2 σmin.notch.2 125.483 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.notch.2 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.notch.2 144.305 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT225
3 2 106 ⋅ΔσR.notch.2

3 Nnotch.2

==> ≔Nnotch.2 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT225

3 2 106

ΔσR.notch.2
3

⋅7.581 106 Lastcykler

=―――
Nnotch.2

Nnom.1.2

2.439 Skillnad mot nominell livslängd för 
samma råghöjder.

Med verifiering av livslängden enligt den effektiva notch-metoden förbättras livslängden ca 2.4 gånger.

Fall 3: råghöjder på 4 mm överkant och 3 mm underkant.
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Fall 3: råghöjder på 4 mm överkant och 3 mm underkant.

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns:

≔σmin.notch.3 -63.35 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning:

≔σmax.notch.3 =⋅x σmin.notch.3 75.02 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen:

≔ΔσE.notch.3 =-σmax.notch.3 σmin.notch.3 138.37 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.notch.3 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.notch.3 159.125 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT225
3 2 106 ⋅ΔσR.notch.3

3 Nnotch.3

==> ≔Nnotch.3 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT225

3 2 106

ΔσR.notch.3
3

⋅5.654 106 Lastcykler

=―――
Nnotch.3

Nnom.1.2

1.819 Skillnad mot nominell livslängd med 
samma råghöjder.

Med verifiering av livslängden enligt den effektiva notch-metoden förbättras livslängden ca 1.8 gånger.

Beräkning med PWT- radie vid svets 3 mm.
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Beräkning med PWT- radie vid svets 3 mm.

≔ΔσC.FAT200 200 MPa Normalspänningsvidd för införing av 
PWT med en referensradie mellan 1-3 
mm.

Fall 1: Råghöjder på 2 mm överkant och 1 mm underkant.

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.PWT.1 -43.09 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.PWT.1 =⋅x σmin.PWT.1 51.028 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.PWT.1 =-σmax.PWT.1 σmin.PWT.1 94.118 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.PWT.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.PWT.1 108.235 MPa Dimensionerande spänningsvidd

=―――
ΔσR.notch.1
ΔσR.PWT.1

1.149
＝⋅⋅ΔσC.FAT200

5 2 106 ⋅ΔσR.PWT.1
5 NPWT.1

==> ≔NPWT.1 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT200

5 2 106

ΔσR.PWT.1
5

⋅4.309 107 Lastcykler

=―――
N5.PWT.1

N3.notch.1

?
=-NPWT.1 Nnotch.1 ⋅3.123 107 Jämförelse i livslängd mot den effektiva 

notch-metoden med samma råghöjder.

=―――
NPWT.1

Nnotch.1

3.635

Med införing av PWT på råghöjderna 2- och 1 mm förbättras livslängden ca 3.64 gånger.

Fall 2: Råghöjder på 3 mm överkant och 2 mm underkant.
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Fall 2: Råghöjder på 3 mm överkant och 2 mm underkant.

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.PWT.2 -50.001 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.PWT.2 =⋅x σmin.PWT.2 59.212 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.PWT.2 =-σmax.PWT.2 σmin.PWT.2 109.213 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.PWT.2 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.PWT.2 125.595 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT200
5 2 106 ⋅ΔσR.PWT.2

5 NPWT.2

==> ≔NPWT.2 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT200

5 2 106

ΔσR.PWT.2
5

⋅2.048 107 Lastcykler

=-NPWT.2 Nnotch.2 ⋅1.29 107 Jämförelse i livslängd mot den effektiva 
notch-metoden med samma råghöjder.

=―――
NPWT.2

Nnotch.2

2.701

Med införing av PWT på råghöjderna 2- och 1 mm förbättras livslängden ca 2.7 gånger.

Fall 3: Råghöjder på 4 mm överkant och 3 mm underkant.
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Fall 3: Råghöjder på 4 mm överkant och 3 mm underkant.

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.PWT.3 -53.72 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och de olika momenten är ett linjärt problem beräknas nya
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.PWT.3 =⋅x σmin.PWT.3 63.616 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.PWT.3 =-σmax.PWT.3 σmin.PWT.3 117.336 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning

≔ΔσR.PWT.3 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.PWT.3 134.936 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT200
5 2 106 ⋅ΔσR.PWT.3

5 NPWT.3

==> ≔NPWT.3 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT200

5 2 106

ΔσR.PWT.3
5

⋅1.431 107 Lastcykler

=-NPWT.3 Nnotch.3 ⋅8.653 106 Jämförelse i livslängd mot den effektiva 
notch-metoden med samma råghöjder.

=―――
NPWT.3

Nnotch.3

2.53

Med införing av PWT på råghöjderna 2- och 1 mm förbättras livslängden ca 2.53 gånger.

Beräkning av livslängd för kälsvets med FAT80.
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Beräkning av livslängd för kälsvets med FAT80.

≔ΔσC.FAT80 80 MPa

≔σmin =⋅―――
Mbruk.min

I
―
hw
2

-31.693 MPa

≔σmax =⋅―――
Mbruk.max

I
―
hw
2

26.763 MPa

Beräkning av antal livscykler

≔ΔσE.2 =-σmax σmin 58.456 MPa Normalspänningsvidd

≔ΔσR.2 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.2 67.224 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT71
3 2 106 ⋅ΔσR.2

3 Nnom.2

==> ≔Nnom.2 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT80

3 2 106

ΔσR.2
3

⋅3.371 106 Lastcykler

Kontroll om reducerat hållfasthetsvärde klarar följande krav enligt Eurokod

≤―――
⋅γFf ΔσE.2

―――
ΔσC.FAT90

γMf

1.0 ==> =―――
⋅γFf ΔσE.2

―――
ΔσC.FAT90

γMf

0.747 < 1.0 ok!

Reducerat hållfasthetsvärde uppfyller kravet med en nyttjandegrad på ca 75 %.

Kontroll om normalspänningsvidden inte överskrider 1,5 av materialets flytgränsvärde enligt Eurokod

=ΔσR.2 67.224 MPa < =⋅1.5 fy 532.5 MPa ok!

=――
ΔσR.2

⋅1.5 fy
0.126

Normalspänningsvidden uppfyller kravet och överskrider inte 1,5 av materialets flytgränsvärde med en 
nyttjande grad på ca 13 %.

Beräkning av kälsvetsens livslängd enligt Notch-spänningar för FAT225.
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Beräkning av kälsvetsens livslängd enligt Notch-spänningar för FAT225.

Fall 1: 

Normalspänningsvidd för FAT225 ≔ΔσC.FAT225 225 MPa

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.notch.1.1 -67.7 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och momenten är ett linjärt problem beräknas nya 
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.notch.1.1 =⋅x σmin.notch.1.1 80.171 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.notch.1.1 =-σmax.notch.1.1 σmin.notch.1.1 147.871 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.notch.1.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.notch.1.1 170.052 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT225
3 2 106 ⋅ΔσR.notch.1.1

3 Nnotch.1.1

==> ≔Nnotch.1.1 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT225

3 2 106

ΔσR.notch.1.1
3

⋅4.633 106 Livslängd

=-Nnotch.1.1 Nnom.2 ⋅1.262 106 Skillnad mot nominell livslängd.

=―――
Nnotch.1.1

Nnom.2

1.374

Med verifiering av livslängden enligt den effektiva notch-metoden förbättras livslängden ca 1.4 gånger.

Beräkning med PWT- radie vid svets 3 mm.
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Beräkning med PWT- radie vid svets 3 mm.

Normalspänningsvidd för införing av 
PWT med en referensradie mellan 1-3 
mm.

≔ΔσC.FAT200 200 MPa

Spänningar från simuleringar med maxmomentet, tryck i överkant fläns

≔σmin.PWT.1.1 -50 MPa

Eftersom förhållandet mellan spänningarna och momenten är ett linjärt problem beräknas nya 
spänningar fram med en faktor x.

≔x =―――
Mbruk.min

Mbruk.max

-1.184

Beräkning av spänningar med momentet som ger verkar i motsatt riktning

≔σmax.PWT.1.1 =⋅x σmin.PWT.1.1 59.211 MPa

Normalspänningsvidden från notchspänningen utifrån simuleringar blir skillnaden mellan största och 
minsta värdet i respektive fall för momentriktningen

≔ΔσE.PWT.1.1 =-σmax.PWT.1.1 σmin.PWT.1.1 109.211 MPa

Beräkning av antal livscykler med notchspänning:

≔ΔσR.PWT.1.1 =⋅⋅γFf γMf ΔσE.PWT.1.1 125.592 MPa Dimensionerande spänningsvidd

＝⋅⋅ΔσC.FAT200
5 2 106 ⋅ΔσR.PWT.1.1

5 NPWT.1.1

==> ≔NPWT.1.1 =――――――
⋅⋅ΔσC.FAT200

5 2 106

ΔσR.PWT.1.1
5

⋅2.048 107 Lastcykler

=-NPWT.1.1 Nnotch.1.1 ⋅1.585 107 Jämförelse i livslängd mot den effektiva 
notch-metoden utan PWT.

=―――
NPWT.1.1

Nnotch.1.1

4.421

Med införing av PWT förbättras livslängden ca 4.4 gånger.
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