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ABSTRACT
S t; ;i 1. i L: and dynamic strain ageing have LIH". n
investigated on submerged-arc

welds and rrpair weld'-,

from plater, of the pressure vessel sten] A V H H .

Thn

results permit the determination of the worst' strain
ageing conditions existing in a nuclear pressure vessel

'jl.utic strain ageing was invRs t igated by means of
data

from tension tests, hardness measurements and

Charpy-V impact properties for prestrained and aged
material for ageing temperatures from room temperature
t.tj 350 C and ageing times up to 1GOOh.

liynamic strain ageing was investigated by tensile
tests up to 350 C at different strain rates.
At the most static strain ageing was found to
increase the impact transition temperature from
•'/') C in the as-received condition to -55 C after
|iri!s L raini ng and ageing for the plate material,
from -3b to -10 C for the submerged arc weld and
from -90 to -40°C for the repair weld.
Approximately 10 C of the deleterious effect is

due

to the effect of ageing for the two former materials
whereas the corresponding figure for the repair weld
dmnun ts to

35 C.

Ihe dynamic strain ageing is strongest at very low
strain rates at temperatures just below 3flL) C.

The

effect of strain ageing can be reduced by stress
relief heat treatment or by other means decrease nj'
the content of nitrogen in solut ion .< >>> AV\ov1

ÅLDRING I SVETSGODS I REAKTQRTRYCKKÄRL
l\'nlF Utterberg och Christer Karlsson
Institutet för Pletallforskning, Stockholm.

SAMMANFATTNING
Miik.iniska egenskaper efter statisk och d/namisk dnfornationsaldring har kartlagts hos svetseods Vrån
i'ulverbågsvetsade fogar och manuellt svetsade rnpariit Lonssvetsar till plåtmaterial av t ryckkärlss t å 1 F: t.
A [j.i3B. Undersökningen skall ligga till grund för
att bostämna de ogynnsammaste åldri ngsbet i nge lr.c-r som
kan tönkas förekomma hos ett rRaktortryckkärl.

otatisk deformationsåldring har undersökts genom att
dragprovdata, hårdhetsdata och slagseghetsdata har
tagits fram för material som försträckts och därefter
"ildrats i temperaturer från rumstemperatur upp till
°C under tider upp till 1000 timmar.

Dynamisk deformationsåldring har undersökts genom att
ilrngprovning har utförts från rumstemperatur upp till
ir)M°C för olika deformationshastigheter.

In försträckning av 4% med efterföljande åldring orsakade som mest en höjning av omslagstemperatur frän
-75° i utgångstillståndet till -55 C för grundmaterialet, från -35 till -10°C för pulverbågsvetr,godset
samt från -90 til] -40 C för reparationssvetsgodset.
Av dessa förändringar har åldringsbehandlingen orsakat upp till 10°C försämring för de två första materialen och som mest 35 C försämring för reparationssvetsgodset.

Resten av förändringen är en följd av

du formationshårdnandet i samband med fcrdeformationen,

iinn dynamiska def orrnat ionså ldringen är kraftigast fr"r
mycket låga deformationshastigheter vid tnmpcrabirur

c; t rax under 300 C.

Effekten av åldrinp, kan mildras

C.ijnom avspänningsglödgning eller j7,enom att p£ annat
sätt sänka materialens halt av löst kväve.
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1.

INLEDNING

Het har tidigare påvisats att tryckkärlsstål för reaktorer (A533B) under vissa omständigheter kan uppvisa
äldringseffekter (1) men vad gäller åldringsbenägenheten hos svetsgods i reaktortankar finns ingen motsvarande undersökning gjorri.

Dock finns en ii^l under-

sökningar på andra svetsgods (2).

['ut. finns anledning att förmoda att svets^ods^t

(?J,

pä grund av dess sammansättning och svalningshastighnt, ska kunna undergå åldring på liknandt; sätt och
sannolikt i större omfattning än själva tryckkärlsstålet.

På grund av betydelsen av åldring för sve!.s-

C.odsrts och därmed tryckkärlens seghetsegenskaper ör
det därför motiverat att studera åldringsbenägenhctm
hos svetsgodset just ur synpunkten ev dess betydelr^H
for tryckkärlens mekaniska integritet.

Avsikten med projektet är att vid temperaturer från
rumstemperatur till de för reaktortryckkärl aktuella
rlriftstemperaturerna och för i svetsgodset. förekommande plastiska töjningar studera såväl statisk som
dynamisk deformationsåldring.

I reaktortryckkärlen

är svetsarna normalt avspänningsglödgade men i vissa
fall, t.ex. för små reparationssvetsar, sker ingen
efterföljande avspänningsglödgning utan enbart en
lokal värmebehandling vid 250°C.

Båda typerna av

svetsar undersökes och åldringseffekten jämföres med
grundmaterialet A 533 B.

Hållfasthet och seghet har

undersökts dels efter statisk deformationsåldring
som funktion av temperatur och tid dt-;ls också under
dynamisk deformationsåldring som funktion av temperatur och deformationshastighet.

1.

MATERIAL OCH EXPERIMENTELL METODIK

2.1

Material

Undersökningen omfattar ett 63 mm plåtmaterial iv
A533B» klass 1 från Marrel Fréres, samt 2 olika
typer av svetsgods.

Kontrollanalys av nrundmate-

ri.il och ti 1 lsdtsmaterial finns angivna i tabell 1.
Tillsatsmaterialet har i stort sett samma kemiska
analys som grundmaterialet.

Dock är kolhalter, Yå?-

rv. samt dessutom har nickelhalten höjts.

Avsikten

därmed är att minska risken -för uppkomst av härdsprickor och förbättra segheten i svetsgcdset.

Värmebehandlingen av grundmaterialet har varit
005°C/3,5 timmar, släckt i vatten
670°C/4 timmar, släckt i vatten
H20 C/40 timmar, värmning och svalning
50°C/timme.
Ven ena svetsen innebär en skarvning av två plåtar
med pulverbågsvetsning som sedan avspänningsglödgnn vid 620 C i 10 timmar.

Den andra svetsen av-

ser att likna en typisk reparationssvets utförd
nfter den slutgiltiga värmebehandlingen.

Det har

skett genom att manuellt svetsa igen ett 10 mm
djupt och 30 mm brett spår i plåten och sedan hålla
den vid 235 i 20 C i två timmar efter svetsningen.
Ytterligare cvetsriata samt de båda svetsfogarnas utseende framgår av figur 1.

Båda svetsfogarna är ut-

förda av UDDCOMB och är svetsade enligt de föreskrifter som gäller för reaktortryckkärl av A533B.

?. 2

Försökens genomförande

Provningsmetoderna har varit dragprovning, hSrdhytsrn'it.riing och Charpy-7 provning.

Provstauarnfl har

i.ot'.its ut ur svetsgodset tvärs svetsri k tni ngen .

Uragprovstavens midja innehåller därmed flera svetssträngar som kan påverka flytspänningskurvan.

Slag-

provstavarnas anvisning är placerad så att sprickan
kommer att propagera i svetssträngarnas

längdrikt-

ning.

2.2.1

Dragprovning

I huvudsak har dragprovstavar med midjelängden 30 mm
och diametern 4.5 mm använts.

För prov från repara-

tionssvetsgodset var midjan dock 16 mm lång.
ningen är utförd i en 'Zwick' dragprovmaskin.
dragprovning för dynamiska

ProvVarm-

deformationsåldringsförsök

har skett i oljebad för temperaturer upp till 250 C
och i en motståndslindad ugn för högre temperaturer.
röjningshastigheten varierades från 10 s
i dessa försök.

till 10 ' s

Dragprovning för statiska deforma-

tionsåldringsförsök utfördes vid rumstemperatur med
töjningshastigheten 10 s .

Fördeformationen innan

åldringsbehandlingen var 4% och åldringen utfördes
sedan i oljebad {<_ 300 C) eller i kammarugn.

En

kraftigare fördeformation kunde inte användas eftersom midjebildning, speciellt för svetsgodset, inträder vid mycket små töjningar.

Dock har dv,t visat

5ig att grundmaterialet, som klarar högre förtöjningar än svetsgodset, inte erhåller någon märkbart.
nkad åldringseffekt för större förtöjningar (upp till
12%).
2.2.2

Hårdhetsmätning.

För jämförelse med resultatnn från dragprovnir.gen har
en del hårdhetsmätningar utförts på matnrial som
undergått statisk deformationsåldring.

Mätningen är

utförd enligt Vickers med belastningen 1flR N.

2.2.3

Slagseghetsprovning

Clagprovningen är utförd i en 300 J

slagprovmar.ki n

med konventionella Charpy-V slagprovstavar.

Prov-

ni ngfin ar i första hand ovsndd att kart loppa effel ten av statisk deformationsåldring varvid omslagstemperaturen vid 40 J (ITK40J)) som funktion av
jldringsbetingelserna har bestämte;.

På grund av

den höga deformationshastighet som förekommer v i ii
slagprovning och på grund av att denna inte kan
regleras är det svårt att mer i detalj registrera
nffekten av dynamisk deformationsåldring med denna
provningsmetod.

2.2.4

Striikturundersökning.

En begränsad mikrostrukturundersökning

har gjorts,

i syfte att fastställa skillnaderna i struktur mellan grundmaterialet och de två typerna av svetsar.
Proverna är etsade i 2%-ig Nital.

:S.

."f. 1

RESULTAT

Mikrostruktur

fin tre olika utgångsstrukturerna skiljer sig något
Cit beroende dels på olika kemisk sammansättning
dols på olika svalnings- och värmebehandlingsförlopp

Hrundmaterialet består av en kraftigt anlöpt martenr.it (figur 2 a ) .

En viss randighet framträder klart,

i plåtens centrum, genom att karbidpartiklarna föreLKidesvis ligger i stråk i valsriktningen.

Pulvnrbågsvetsgodset

består av acikulär ferrit samt en

mindre mängd ferrit som skilts ut i gamla austenitknrngränssr (figur 2 b ) .

Mängden karbidpartiklar är

klart mindre än hos grundmateriölet, beroende på
lägre kolhalt.

Avspänningsglödgni ngen har trolip.nn

haft en viss stabiliserande verkan på strukturen
C,t!Mom att kol och kväve har kunnat bilda partiklar.

iiock kan man räkna med att stabiliseringen inte är
så kraftig som för det kraftigt anlöpta grundmate
rialet.
Den manuellt svetsade reparationssvetsen

(figur 2c)

består liksom pulverbågsvetsen av acikulär fsrrit
samt någon ferrit
^ränser.

utskilt i gamla austenitkorn-

Dessutom förekommer små perlitnoduler.

Mängden karbider.".! ytterligare lägre än hos pulverbågsvetsgodset vilket är naturligt med tanke på en
något lägre kolhalt hor reptirationssvetscn.
är också

Troligt

att strukturen inte kunnat stabiliserar,

i lika hög grad som de två andra strukturerna, på
grund av att ingen efterföljande värmebehancili ng
förekommit.

Dock är svetsmetoden vid reparations-

svetsning sådan att en viss anlöpning, och därmed
karbidutski1jning, ska kunna ske genom att varje
svetssträng göres så tunn att den anlöpes av värman
från den påföljande svetssträngen.

3.2

Dragprovning

3.2.1

Statisk deformationsåldring.

De förändringar av flytspänningskurvan som sker på
grund av åldring efter 4% fördeformation visas i
figur 3 och 4.

Brottgränsen hos grundmaterial och

svetsgods påverkas relativt svagt av 10 minuhers
åldringsbehandling och den ökar med ökande åldringstemperatur upp till minst 35P°C.

Ökas tiden

för åldring till 1G timmar (en faktor

100) blir

effekten kraftigare.

Vid låg åldringstemperatur

(100 C) är brottgränsen lägre än brottgränsen fnr
ej åldrat material för både grundmaterial och pulversvetsgods.

ökas åldringstemperaturen så stiger

hrottgränsen

och

når

ett maximum för samtliga

trr? varianter kring 200 - 250 C.

Reparat i onssvnts-

p.odset skiljer sig från de två andra genom att

uppvisa kraftigare effekt av åldring, speciellt vid
låga temperaturer.

Aldringstider på 1000 timmar har

använts vid åldringstemperaturen 280 C.

Brottgränsen

hor. pulverbåj-svetsgodset är för så lång åldringstid
i r.tort sett densamma som för åldri ngstide;n 16 tinrnar
iT>r r<?parationssvetsgodsat tycks brottgränsen öka
ytterligare något vid forlängd åldringstid.

I stället för brottgränsen kan man titta på den h"jr.iny; av flytspänningen vid 4°; tcjning som orsakas 3v
."; lijri ng, vilket visas i figur 4.

Resultatet nlir =>tt

i ntort sett samma beteende som brottgränsnns åldrin^st troende erhålles.

Aldringskänsligheten är lika stor

i"r pulverbågsvetsgodset och grundmaterialet både vad
j-"llcr olika åldringstemperaturer och storleken på
spänningsökningen orsakad av åldring.

Reperations-

r.vfitsen däremot är klart mer åldringskänslig, speciellt
vid låg åldringstemperatur.

Arenkontraktionen har inte påverkats av åldringen

'-•OF,

n.V.ot av de tre materialen.

Dynamisk deformationsåldring.
''i'n dynamiska deformationsåldringens effekt på str" n k•-, i "ms och brottgräns redovisas i figur 1<. ij
!. i Mnr,haEtigheten har varierats från 1Ö*s

till 10 ' i

Tur att framhäva töjningshastighetsberoendet.
r*)i:nde påverkas sträckgränsen något mindrR av åldi ingen än brottgränsen.

Strax ovanför 10D°C blir den

ilyn.imiska deformationsåldringen märkbar och mellan
?()l) och 300 C n'
sjunker rr- H

ett maximum, varefter spänningarna
snabbt.

Starten av den dynamiska de-

fnrnintionL,ål>.,. ingen liksom maximet tenderar att ligga
vid lägre temperatur ju långsammare töjningshastighnt.nn är.

Minskad def orma Lionshast ighet mRdför

Jessutom högre värden på sträckgräns och brottgräns
mellan 200 och 300°C.

Reparationssvetsen

uppvisar

den klart största känsligheten av de tre undersökta
materialen medan grundmaterial och pulversvetsgods i
stort sett är likvärdiga.

Grundmaterialet och pulversvetsgodset har inp.en eller
möjligen en mycket svag minskning i areakontrnktinn
vid stigande provningstemperatur enligt figur Fi.
Däremot är reparationssvetsgodsets

areakcntraktion

mer beroende av provningstemperaturen och minskar
Från 75% vid rumstemperatur till ca 55% vid 350 C.
Någon inverkan av olika deformationshastighet

har

inte kunnat registreras.

3.3.

Slagseghetsprovning

CHagseghetsbestämningar har gjorts för ej åldrat material, material som försträckts 4% samt för försträckt
och åldrat material.

Åldringsbehandlingarna

har

varit 360°C/16h, 280°C/16h samt 280°C/1000h och resultaten visas i figur 7 och B.

Från slagseghetskur-

vorna har omslagstemperaturen vid slagenergin 40J
bestämts och redovisas i tabell 2.

Utvärderingen är, med tanke på ett relativt

begrän-

sat antal slagprovstavar per variant, något osäker
men resultaten visar ändå klara effekter av både förtöjning och åldring.

Utgångsstrukturen hos de tre olika materialen har
mycket olika omslagstemperatur.

Pulverbågsvetset,

har sämst slagseghet med omslagstemperaturon
mot -75 C och -90 C för grundmaterial
reparationssvetsgods .

-35 C

respektive

Pulversvetsgods och grundmt3-

terial får ca 10 C försämrad omslagstemperatur på
(*rund av försträckningen och ytterligare 5-15 C

Försämring på grund av åldring.

Effekten av åldrinp

tenderar att vara något större för pulversvetsgodset
"n för grundmaterialet.

Reparationssvetsgodset får

p.u kraftigare ändring i omslagstemperatur än d& två
andra materialen.

Försträckningen åstadkommer 15 C

furnämring och åldringen ytterligare 25-35 C.

Det

kraftigast åldrade reparationssvetsgods<31 har dock
ITi^re 3mslagstemperatur än det pulversve t ngoi;.^ som
Vtirkun försträckts eller åldrats.

Av de undersökta kombinationerna av tid och temperat.ur ger 280°C/1Q00h den största höjningen av omslagstemporaturen för samtliga material.

En mindre änd-

ring av omslagstemperaturen orsakades av en kortarp
"jldringstid vid samma temperatur (2flO C/1 6h ) .

Åld-

ring 360°C/16h slutligen gav minst ändring av oms Ingsternperaturen

Kigur 8 visar pulversvetsgodsets slagprovkurva,uppmätt mellan -100 och +500 C.

Slagsegheten är i det

närmaste konstant mellan 100 och 300 C, varefter den
minskar allt snabbare mot högre temperaturer.

t.4

Hårdhetsprovning

Pfj mätningar av hårdheten som gjorts är redovisade i
tabell 3.

Effekten av statisk deformationsåldring nå

hårdheten efter 4% fördeformation är relativt måttlig
För både grundmaterialet och pulversvetsgodset.
heten har ökat med maximalt 10 Vickers-enhster

Hård(eller

^_ 4,3%) till följd av de olika åldringsbehandlingarna.
Unt ej avspänningsglödgade reparationssvetsgodset

har

f'°itt nn ökad hårdhet på upp till 14 Vickersenheter
! Ii "i ) till följd av åldring.

Effekten av statisk rie-

rnrmationsåldring på hårdheten är störst för åldringsbchnndlingen 280 C/16h och minskar i ordningen
2Un°C/1000h och 3B0°C/16h.

Hårdheten har även uppmätts hos avspänningsglödgat
reparationssvetsgods

(620°C/10h) och en hårdhet på

c

2n i erhölls mot 212 för det ej avspänningsglödgadn
materialet.
4

DISKUSSION

4. 1

Statisk

deformationsåldring

Gt-iti.sk deformationsåldring orsakas av i ntersti t ialers (kol- och kvaveatomernas) diffusion till och
.inrikning vid dislokationer och den därav uppkomna
fastlåsningen av dislokationer.

Efter åldringen upp-

visar materialet i regel sämre slagseghetsvärden
och högre sträck- och brottgräns än innan åldringshehanalingen.

Denna typ av åldring är således ak-

tuell då åldring skett vid drift av ett reaktortryckkärl varefter kärlet låtits svalna till en lägre temperatur.

Det är vid denna låga temperatur som för-

sämrade seghetsegenskaper erhålles.

het är numera allmänt accepterat (5,6) att förändringarna av de mekaniska egenskaperna orsakas i
första hand av att kol- och kväveatomer diffunderar
till dislokationer och dekorerar den genom att bilda
r.j kallade Cottrel 1-atmosfärer.
diffusionskontrollerad

Åldringen är därmed

och den tid och temperatur

som krävs för att åstadkomma en viss förändring

i de

mekaniska egenskapernakanbeskrivas med ett Arrheniusuttryck:
t = A exp(0/RT)
där t = tiden för åldring

(1)
(s)

A = konstant
0 = aktiveringsenergi för åldring

(J/mol)

T = absolut temperatur (K)
R = gaskonstanten

(J/mol.grad)

Konstanten A beskriver entydigt ett visst stadium i

10

.": Idrin^en.

Förutsättningen för att relationen ska

gälla är att man befinner sig under den temperatur
där Cottrell-atmosfärer börjar att upplösas.

Un utvärdering av Q kan med tillgängliga data inte
göras varför aktiveringsenergin först antogs ha sanrna värde som för diffusion av kol- och kväveatomer
( 90 000 j/mol).

Dålig passning erhölls dock varför

akti veringsenergin i stället antogs vara 144 HOO J/rnol,
tidigare utvärderat

för Ti och V-stål(7], vilket gav en

relativt god passning även för materialet i denna
undersökning.

I figur 9 är spänningsökningen

till

följd av åldring, avsatt som funktion av log A (med 0
- 144 000 J/mol).

I iguren visar att ökad hålltid medför ökad spännings<"kning under förutsättning att överåldring inte sker.
Samtidigt tycks den största möjliga

spänningsökningen

som funktion av log A vara störst för långa åldringstider.

Dock är driftstemperaturen för ett reaktor-

tryckkärl av denna typen så hög (280 C) att en svag
r"vnråldring börjar ske efter långa hålltider vilket
frnmgar tydligast av figur 3 och 4.

Jämförelse mellan

materialen i figur 9 visar att det material som är
känn ligast för statisk deformationEåldring

(repara-

t. j anssvetsen) erhåller större spänningsökning vid temperaturer och tider som inte ger överåldring

(stora

log A ) , än de mindre åldringskärsliga materialen.
Itor.k, så fort materialet börjar att överåldras (små
Ing A) försvinner skillnaderna i spänningsökning melJan de tre materialen så gott som helt.

Ävnn om ingen ytterligare förhöjd spänningsnivå erhd.lles genom att förlänga åldringstiden vid L'flO C
fr "in 16h till lOOOh, eftersom övernldring sknr, så
visar slagprovresultnten tydligt att oms lagn t".r:mpera'urnn fortsätter att öka, se figur 10.

Liknande

11

resultat har tidigare erhållits efter åldring lång>i
tider vid 230 C (8).

Detta innebär att slagsegheten

ytterligare kan försämras om åldringstiden kraftigt
{."•kan.

De erhållna resultaten antyder dock att denna

f MiT.ämring troligtvis blir liten (<5 V.) vid driftstemperaturen 280 C eftersom on ökning av åldringstiden från 16h till 1000h enbart gett en ökning i
oms lags temperatur på upp till 5 C.

Utöver vad som

sagts ovan om de mekaniska egenskaperna nörks främst
puIverbågsvetsens, relativt de båda andras, höga ornslagstemperatur i utgångstillståndet.

Av resultaten

framgår således att sprödbrott i ett avsvalnat tryckkarl sker lättast i pulversvetsgodset och att det
blir allt sprödare efter lång åldringstid

(driftstid)

vid 2ÖO°C.

4.2.

Dynamisk

deformationsåldring

Vid driftsternperaturer kring 200-300 C kan dynamisk
deformationsäldring ske, innebärande att deformation
och åldring sker samtidigt.

Det ger som resultat att

den mekaniska integriteten försämras vid sänkning av
komponentens temperatur till följd av förhöjd omslagstemperatur.

Orjssutom kan spricktillväxt ske vid hög

temperatur under påverkan av åldring och mekaniska påkänningar.

I båda fallen är alltså

interstitialernas

låsning av dislokationer under deformationsprocessen
orsak till försämringen i seghetsegenskaperna.

Det har visats av bl.a. Keh et al (9) att uppkomst sv
sågtandformade spännings-töjningskurvor sker vid en
aktiveringsenergi som är densamma som aktiveringsenergin tor diffusion av interstitialer i Fe.

Sågtand-

ningen är en följd av åldringen genom delr. låsning av
dislokationer dels dislokationsgenerering.

För ökad

grad av åldring ökor även aktiveringsenergin något.
M.iximivärdet nås då temperaturen är så hög att all
n,"igtandning

just försvunnit, dvs. då materialat
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att övsråldras.

Arrhenius-relationen lyder

t = z-expI-Sr )

(2)

där Z är en konstant.

Varje värde på Z motsvarar

i:nligt Ken et al ett en t. ydigt bestämt spänn i ngn-töjningssamband.

Vi kan därför, om man i en första

approximation antar

att aktiveringsenergin är kon-

stant oberoende av graden av åldring, avsättd sträckgräns som funktion av log Z, se figur 11.

0 har

valts till 84 OOOJ/mol, vilket är ett medelvärde pä
beräknade aktiveringsenergier för uppkomst av sågtandformade spännings-töjningssamband (10).

Sträckgränsen uppvisar enbart ett obetydligt temperatur- och töjningshastighetsberoende
dynamisk deformationsåldring

i området för

(framgår tydligare i

figur 5 ) , vilket är väntat (9).

F lytspänningen,

eller i detta fall brottgränsen, påverkas kraftigt
av både temperatur och töjningshastighet och
Arrhenius-sambandet som utnyttjats i figur 11 beskriver åldringens effekt på brottgränsen väl, förutsatt att ingen överåldring skett.

I figuren fram-

går en klar avvikelse från den ritade linjen vid
små värden på Z, vilket är en effekt av denna överåldring (jämför med figur 5 ) .

Det framgår att för

minskat värde på log Z, så ökar graden av åldring
och för en viss temperatur' så är åldringen kraftigast
för låg töjningshastighet.

Överåldring innebär att

Cottrell-atmosfärerna som låser dislokationerna börjar att upplösas och temperaturen för detta kan beräknas med ekvationen (5)

C( = 1) = Co Bxp("f' JL ')

(3)

KI
där C är koncentrationen av interstitialer i den
position i dislokationsiinjen som ger största bindningsenergin AGb, och Co är genomsnittliga koncentrationen i legeringen.

Denna kritiska temperatur-
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"r enligt ekvationen helt oberoende av töjningshastigliutnn, vilket innebär att så länge man befinner sip,
undnr denna temperatur, så fås en stegrad åldringsnffekt allt eftersom deformationshastigheten minskas.
Enligt figurerna 5 och 11 ligger denna temperatur strax
ovanför 300°C, dock något högre för reparationssveLsgmiset än de två andra materialen.

Ekvationen gäller

för kväve som är upplöst i grundmassan.

'jtat ilis«-

ring genom t.ex. avspänningsglödgning som hos grunilmatF:rialet och pulversvetsgodset minskar mängden löst kväve
och ökar mängden nitrider, med följd att temperaturen
för upplösning av Cottrell-atmosfärer sänkes.

Repara-

tionssvetsgodset har därför,trots den lägsta totala haltan kväve av de tie,den högsta temperaturen för upplänning av Cottrel 1-atmosfärer.

Ekvation 3 ger, om A!'b

väljes till 0,35eV ( 5 ) , att för en sänkning av den
kritiska temperaturen från 320 till 270 C krävs att
mängden löst kväve minskas med en faktor

2.

För att kvantifiera den effekt som dynamisk deforni.;jtionsåldring har på ett reaktortryckkärl, måste bn:tt;-,r:ghetsstudier göras.

Det är helt klart att brott-

nsgheten försämras vid dessa temperaturer och att det
'ir dynamisk deformationsåldring

som är orsaken fram-

går, då föreliggande resultat jämföres med tidigare
undersökningar (1) på grundmaterial av stål A533B.
Det är väsentligt att sådana bestämningar även göres
för mycket låga deformationshastigheter.

1'ulverbågsvetsgods sorn visat betydligt sämre snghetsogonskaper än de två andra materialen vid låg temperatur (fig 7 ) , kan av den anledningen också misstänkas
ha dåliga brottseghetsegenskaper

även vid temperaturer

då dynamisk deforrruitionsaldring förekommer.
'1.3.

Effekt av avspänningsglödgning

f-tt sätt att minska åldringen är att avspänni ng:;,;T,lödga materialet. Det sker också för grundmaterialet
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nch alla svetsfogar utom den typ av reparationssvets
tom ingår i undersökningen.

Då roparstionssvetsgodset avspänningsglödgas vid
r.:,'nor/10h fäs en lägre hårdhet (se tabell :U . vilket
Lyder på att i den ferritiska grundmassan upplöst
kol oi,h kväve bildar relativt grova karbider och nitrider.

Att denna stabi liseri ngseffekt 'Sr kraftig

förstås då man jämför åldringskäns ligh^ten hes e.i ivr,p,"innings g lödgat reparationssvetsgodr:; med fir; t vid
t.20 C/10h avspänningnglödgade pulvRrbagsvotsj'od.s^t
nch grundmaterialet

(se fig. 10 och 1 1 ) . Av.si)jn-

ningsglödgning har bortsett från risker med avspänni ngsglödgningsspri ekor m.m. des au4, om det gorjj med
nig att kal lbearbetad struktur så t;ott som helt återhämtas (4), vilket därmed innebär minskad risk för
statisk deformationsåldring.

'i.
,i)

SLUTSATSER
Statisk och dynamisk deformationsåldring

orsakar

försämrad seghet hos plåt av A533B samt för svetsgods till detta material.

Åldringskänsligheten,

både vad gäller slagseghet och flytspänning var
likvärdiga för de två avspänningsglödgade varianterna grundmaterial och pulverbågsvptsgods.
Reparationssvetsgodset, som hade d^n lägsta totala
kvävehalten av de tre, var betydligt känsligare.

b)

Effekten av statisk deformationsåldring på slagsegheten ökar med ökad åldringstid.
ler även -För måttlig överåldring.

Hetta gälVid åldrings-

temperaturen 280 C sker den största delen av försämringen under de första 15 timmarna för både
grundmaterial och svetsgods.

i:)

de kraftigaste dynamiska åldri ngnef f akterna fås
för mycket laga deformationshastigheter då temperaturen är lägre än den temperatur där ö
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inträder.

Ovanför denna temperatur spelar defor-

mationshastigheten mindre roll och Sldringscfft:ktsrna

blir svagare.

Den

kritir-k.i

t t-r>;u-r. -\ n r . •••

kan sunkas ^enom att minska kv.Tvehalt.cn.
d)

Pulverbågsvetsgodset visar betydligt sämre see,hetsegenskaper än det betydligt åldringskänsligare reparationssvetsgodset efter kraftig åldring pa grund av dålig seghet redan i obehandlat tillstånd.

c)

Avrpänningsglödgning av grundmaterial och sv.3t.sgods medför att åldringskänsligheten
minskas.

kraftigt

Dessutom återhämtas kallbearbrtad struk-

tur vilket innebär minskad risk för statisk de-

formationsåldring .
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Tabell 1

Materialens kemiska analys

Material

Mn

(vikts-%)

Si

Ni

Mo

Grundmate-

rial A533B
Puiverbågsvetsgods
Reparatianssvetsgods. Tråd
4 mm
Reparatianssvetsgods. Tråd
3,25 mm

0,205

1 , 4 8 00 , 2 4 5

0,002

0.008

0,645

0.53Q

0.0C9

0 , 0 5 2

1 , 5 5

0 , 2 1

0,005

0.012

1 , 4 3

0 , 4 6

0,041

1 , 5 2

0 , 2 7

0,007

0.009

1 , 0 9

0 , 3 9

0,0066

0,041

1 . 3 5

0 . 3 4

0,008

0,007

1 . 3 7

0 , 4 5

0,0066

0 , 0 1 4

-'S lags.er-paraturer IT T T - 3 ö ) för obehandlat, tiirtcjt
;c'r ålcrat material.

Material

Grundmat.

Pulverbågsvetsgods

Reparaticnssvetsgods

i-örsträckning

Åldringstemperatur

Aldringstia

Gmslagstenpäratur (27>

(%)

(°C)

(h)

(°C)

4
4
4

280
360

16
16

-73
-65
-55
-59

4
4
4
4

280
280
360

16
1000
16

-36
-27
-15
-1C
-16

4
4
4

28C
23 C

16
10LO
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-7s
-46
-4 1
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a
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tråddiameter 4 mm
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sträckenergi 19,5*10 J/cm
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-

"

-

flersträngssvetsning

spänning

-

"

-
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"

-
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