
 

Svejsespændinger i offshore-stålkonstruktioner 

 

Baggrund og motivation  
Gigantiske monopæle, der anvendes til offshore-vindmøllefundamenter, udvikles og er 
allerede blevet installeret i adskillige vindmølleparker. Efterspørgslen på fremstilling af 
monopæle med en stor vægtykkelse er høj. Imidlertid er indvirkningen på konstruktionen og 
især svejsningen af monopælene med denne vægtykkelse endnu ikke fuldt afdækket. Der er 
især behov for opmærksomhed omkring svejsespændinger.  

 

Under svejsning smeltes metallet under ekstrem varmepåvirkning. Efter nedkøling til 
rumtemperatur, udvikles der typisk interne svejsespændinger i svejsesamlingen. 
Spændingerne påvirker svejsesamlingen negativt, f.eks. fremmes deformationer, 
udmattelseslevetiden reduceres og bidrager til korrosionsrevner samt sprødbrud i de svejste 
dele.  

 

Forskning inden for svejsespændinger er vigtig, fordi størrelserne af konstruktionerne og 
svejsningerne vokser hastigt. Stålproducenterne stiller kravene, fordi der kræves dybere 
fundamenter på grund af designkrav.    

 

Formål 
Formålet med dette projekt er at undersøge pladetykkelsens og svejsemetodens indvirkning 
på svejsespændinger. En optimering af fatigue design forventes, hvilket vil medføre et mere 
effektivt og forbedret design til fordel for offshore-industrien. Herudover vil det optimere det 
indbyrdes forhold mellem numeriske simuleringer og fysiske modeller.  
  
Analyse 
Undersøgelsen vil blive udført ved hjælp af computersimuleringer, eksperimenter og i henhold 
til eksisterende produktionsprocedurer. De to svejsemetoder, som vil blive undersøgt, er den 
traditionelle pulverdækkede lysbuesvejsning og laser-lysbuehybridsvejsning. Tykkelsen af de 
undersøgte plader er 10 mm, 20 mm, 40 mm og 60 mm. Vi foreslår, at der anvendes metoder 
som f.eks. hulboringsmetoden og neutrondiffraktionsmetoden for at fastlægge 
spændingsfordelingen. Herudover vil der blive foretaget temperaturmålinger under 
svejsningen for at fastslå temperaturudviklingen i pladerne. Alle målingerne vil blive anvendt til 
at validere en beregningsmæssig svejsemodel.  
 
COWIfonden støtter denne forskning med udstyr til hulborings-test, som også vil danne 
grundlag for yderligere forskning og ekspertise inden for dette område. Det vil også danne 
grundlag for yderligere samarbejde mellem forskere og industrien.  
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