SAMMENFØYNING av Al

1.10 Design for sveising
Målet med god design for sveising er å sørge for kontinuitet mellom delene i en struktur. Det
er viktig å sørge for jevn kraftflyt uten hindringer over sveiseskjøtene. Både sveiseutførelse
og kostnad er avhengig av god design av selve sveiseskjøten.
10.1 Kompensasjon for styrkereduksjon i sveiseskjøter
• Plasser sveisene i områder med lave spenninger.
Bjelker belastet med bøyemoment kan produseres ved å sveise sammen to eller flere
ekstruderte aluminiumprofiler og plassere sveisene i nøytralaksen i steget. Dett fører også til
reduserte sveisekostnader da tykkelsen av steget ofte er tynnere enn flensene.

Figur 1.10.1
Eksempel på sveis plassert i nøytralaksen i bjelke. (6)
• Plasser sveisene parallelt med retningen av hovedspenningen.
Det er tilfeller hvor en sveiseskjøt må plasseres i områder med høy spenning. Da blir
plassering av sveisens retning avgjørende for sveiseskjøtens styrke. Hvis sveiseskjøten
plasseres parallelt med retningen til hovedspenningen, vil styrkereduksjonen i skjøten kun bli
i en begrenset sone (varmepåvirket sone) og balansert av styrken til ikke varmepåvirket
materiale. Hvis plassering på tvers av hovedspenningens retning, vil sveiseskjøtens
styrkereduksjon tilsvare styrkereduksjonen i varmepåvirket sone.

Figur 1.10.2
Vanlig design område for styrkereduksjon i sveis. (6)
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• Sveis på forsterkninger på buttskjøter for å øke styrken.
Hvis du må benytte tversgående buttskjøter, kan styrken nesten opprettholdes ved å benytte
forsterkningsplater. Skjøtens utmattingsfasthet vil avhenge av platenes design og hvordan de
sveises på.

Figur 1.10.3
Vanlig design område for styrkereduksjon i sveis. (6)
• Øk platetykkelsen i området varmepåvirket sone.
I tilfeller hvor sveiseskjøtens styrke må være lik styrken i grunnmaterialet, kan delene
maskineres eller slipes slik at den varmepåvikede sonen blir tykkere for å kompensere for
styrketapet ved sveising.
Økt godstykkelse i varmepåvirket område kan ofte enkelt legges inn i design av ekstruderte
profiler.

Figur 1.10.4
Økt godstykkelse i området rundt sveisen for
å kompensere for nedsatt fasthet ved sveising. (3)
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10.2 Ekstruderte profiler
• Innebygget baklegg kan designes inn i profilet.

Figur 1.10.5
Innebygget baklegg i ekstrudert profil. (6)
Figur 1.10.5 viser 2 ekstruderte profiler som må buttskjøtes. Det er ikke mulig å komme til for
dobbeltsidig sveising. Det vil være upraktisk å benytte baklegg som må fjernes, så i stedet er
baklegg inkludert i profilet. Ved denne løsningen blir også delene fiksert for sveising.
• Effektive panelstivere.
Panelstivere har vanligvis tynne ribber og tykke flenser, og kan derfor bli vanskelige å sveise.
De tynne ribbene har også en tendens til å ”slå” seg. I slike tilfeller kan vi designe en tykk
ende på ribben.

Figur 1.10.6
Innebygget baklegg i ekstrudert profil. (6)
• Overlappskjøt fremfor buttskjøt.
Overlappskjøt har fordeler fremfor buttskjøter da de tillater variasjon i overlappen uten å virke
inn på sveisbarheten. En ulempe er at de ikke gir plane overflater. De vil også medføre
bøyemoment når belastet på tvers i strekk eller trykk. Det vil også oppstå en spenningsspiss i
kilsveisens tå. Kombinert med bøyemoment vil denne overlappskjøten ha lav
utmattingsfasthet.
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Figur 1.10.7
Overlappskjøt i ekstrudert profil. (6)
• Buttskjøt mellom ekstruderte profiler.
Det er ofte lettere å få til en nøyaktig skjøt ved å bruke ekstruderte profiler. For eksempel kan
to T-profiler med designet fuge / fiksering sveises sammen til et I-profil.

Figur 1.10.8
Sammenkoblet buttskjøt i ekstruderte profiler. (6)
• Buttskjøt mellom tynne plater.
Det er ofte vanskelig å fiksere to tynne plater som skal sveises sammen. En mulighet er å
benytte et ekstrudert profil med slisser tilpasset platene. Dette profilet tillater variasjon i
platestørrelse og vinkelen mellom platene, uten å påvirke sveisbarheten.

Figur 1.10.9
Ekstrudert profil for skjøting av tynne plater. (6)

Henning Johansen 13.03.07

side 4

SAMMENFØYNING av Al

10.3 Panel stivere
Vanligvis er kanalstiver mest anvendelige som panel stivere for aluminiumkonstruksjoner.
Ved å sveise kanalendene fast til platene, oppnår vi en lukket boks, som gjør konstruksjonen
stivere enn å benytte vinkler eller T-profiler.

Figur 1.10.10
Eksempler på panel stivere. (6)

Henning Johansen 13.03.07

side 5

SAMMENFØYNING av Al

10.4 Hjørne konstruksjoner
En veldig vanlig utfordring er å få til gode designløsninger som er økonomisk og
styrkemessig gode hjørneskjøter.

Figur 1.10.11
Typiske hjørnekonstruksjoner som egner seg for aluminium. (c) er utilgjengelig fra innsiden.
(h) har ekstra kostnader i ekstrudert profil og ekstra sveiser. (6)
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10.5 Møtende sveiser
En sveis i en aluminiumlegering er ikke påvirket metallurgisk av en møtende sveis. Det er
derfor ikke nødvendig med forholdsregler for å unngå møtende sveiser, som er tilfelle ved
sveising av andre materialer. Ved sveising av aluminium er det mye bedre å ha møtende
sveiser enn et opphold i sveisene.
Sveisestart og -stopp ved avbrekk eller åpninger er veldig vanskelig å få til uten feil med både
TIG- og MIG-sveising. De representerer også potensielle steder for store
spenningskonsentrasjoner som kan føre til redusert utmattingsstyrke.

Figur 1.10.12
Ønsket og ikke-ønsket møting av Al-sveiser. (6)
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10.6 Sveiser kombinert med mekaniske festeordninger
En sveiseskjøt er en stiv (som grunnmaterialet) sammenføyning. I en skjøt som er både sveist
og mekanisk skjøtt for å dele samme belastning, vil sveisen bære hele belastningen. Den
mekaniske festeordningen vil bli ubelastet. Hvis sveisen er tilstrekkelig sterk, vil den
mekaniske festeanordningen være overflødig. Hvis sveisen skulle feile, vil festeanordningen
ta opp belastningen. Dette er derfor sjeldent en effektiv bruk av de to
sammenføyningsmetodene. Se øvre del i Figur 1.10.13.
Noen ganger kan denne kombinasjonen av sammenføyning rettferdiggjøres. Mekaniske
festeordninger kan benyttes f.eks. for å hindre hengsle-effekt av sveis, og således beskytte
sveisen mot spenninger som den ikke så godt er egnet for. Se nedre del i Figur 1.10.13.

Figur 1.10.13
Kombinasjon av sveising og mekanisk festeordning (eksempel nagle). (6)
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10.7 Design eksempler
Her følger noen eksempler på forenklet og bedre design for sveising.
• Redusering av antall sveiser fra 12 til 4, se figur 1.10.14.
Her benyttes butt-sveis i stedet for svakere kil-sveis, som også er vanskeligere å ta røntgen av.
Konstruksjonen har færre antall komponenter. Mindre sveising gir mindre varmepåvirkning,
som også fører til mindre rettearbeide.

Figur 1.10.14
Redusering av antall sveiser fra 12 til 4. (2)
• Trekkstang til kjøretøy, se figur 1.10.15.
Begge disse utformingene er dimensjonert for samme dynamiske belastning.
a) Komplisert konstruksjon, mye materiale og mye sveis.
b) Enklere konstruksjon med riktig kraftflyt.

Figur 1.10.15
Kombinasjon av sveising og mekanisk festeordning (eksempel nagle).
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