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Skiktet hindrar luftens syre från att förena sig med 
järnatomerna, en förening som vi känner som rost. 
Det skyddande kromoxidskiktet bildas snabbt, så 
snabbt att man ofta säger att skiktet är självläk
ande om skador uppstår på ytan. Tillväxten av 
skiktet avstannar sedan snabbt så länge materialet 
inte utsätts för förhöjd temperatur och skiktets 
tjocklek är endast ca 1–5 nanometer.

Om det rostfria stålet exponeras för hög tem
peratur ökar rörligheten hos kromatomerna som, 
om det finns syre vid ytan, snabbt förflyttar sig dit 
för att förena sig med syret. Passivskiktet växer då 
snabbt till och blir tjockare och kromhalten i stålet 
under oxidskiktet minskar. Sprickor bildas lättare 
i ett tjockare oxidskikt och de självläker inte lika 
snabbt eftersom kromhalten i materialet under är 
lägre. Det gör att korrosionsmotståndet minskar. 

SKYDDSGASENS EFFEKTIVITET
Vid svetsning är det alltså av stor vikt att, om ingen 
efterbearbetning ska/kan ske, skydda rotsträngens 
ytteryta samt grundmaterialets värmepåverkade 
zon från kontakt med luft så länge de befinner 
sig vid förhöjd temperatur. Rotsträngens ytteryta 
skyddas genom spolning med rotgas, vanligen 
argon eller formiergas (90 % N2+10 % H2). Grund
materialets värmepåverkade zon skyddas vid 
TIGsvetsning av den skyddsgas som spolas genom 
TIGbrännarens munstycke. 

Hur effektiv skyddsgasen är påverkas av många 
faktorer, som storleken på gaskåpan, gasflödets 
storlek, brännarens vinkel mot plåtytan samt typ 
och kvalitet av elektrodmunstycke och gaslins. En 
stor gaskåpa kräver ett ökat gasflöde men täcker 
samtidigt ett större område. Ett för högt gasflöde 
kan ge upphov till virvelbildning i gasen och på så 

Gaslins vid TIG-svetsning

Rostfritt stål är ett stål legerat med krom i en halt som 
överstiger ca 12 %. Krom bildar tillsammans med den 
omgivande luften ett tunt men tätt skikt av oxider eller 
oxyhydroxider på stålets yta.

Överst: Gaslinser av 
olika storlekar. Underst: 
Elektrodmunstycken av 
standardtyp. 

Tre TIG-svetsar utförda med olika effektivitet hos  
gasskyddet. 
1. Elektrodmunstycke av standardtyp. Plåttjocklek 4 
mm. OK Tigrod 316L, Ø 2,0 mm. 100A. Elektrodutstick: 
10 mm.
2. Gaslins Lilla Linde systemet för elektrod  
Ø 2,4 mm. Gaskåpa nr. 7. Plåt, tillsatsmaterial och 
parametrar som 1.
3. Gaslins Jumbo, Stora Lindesystemet. Gaskåpa nr. 
10. Plåttjocklek 6 mm. OK Tigrod 316L, Ø 2,4 mm. 130A. 
Elektrodutstick: 10 mm.
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Detalj TIG-svets nr. 1: 
Elektrodmunstycke av  
standardtyp.
 

Detalj TIG-svets nr. 2: 
Gaslins Lilla Lindesys-
temet för elektrod Ø 2,4 
mm. Gaskåpa nr 7.
 

Detalj TIG-svets nr. 3. 
Gaslins Jumbo, Stora 
Lindesystemet. Gaskåpa 
nr. 10.

Med gaslins Utan gaslins

Skillnaden på hur lam-
inärt (med gaslins) och 
turbulent (utan gaslins) 
gasflöde schematiskt 
ser ut.
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sätt dra in luft i det område man avser att skydda. 
Samma effekt får man om brännarens vinkel mot 
plåtytan blir för stor. För lågt gasflöde leder till 
oxidation och eventuellt defekter i svetsen. 

Hur vet man då om man har ett bra gasskydd 
eller inte? Vid TIGsvetsning av rostfritt stål är 
det lätt att se genom att kontrollera färgen hos 
värmepåverkad zon och svetsgods. Färgen beror på 
mängden tillförd värme, det vill säga sträckenergin 
och på effektiviteten hos gasskyddet. Om färgen 
inte nämnvärt skiljer sig från övriga grundmaterial 
svetsar man med rätt svetsparametrar och har ett 
bra gasskydd. Om området uppvisar gula, lila och 
mörkblå toner då är gasskyddet något försämrat 
och om fogens färg är mörk, kanske till och med 
svart och ytan upplevs som matt, då bör man defi
nitivt förbättra sitt gasskydd och eventuellt också 
minska värmetillförseln. Detta gäller åtminstone 
om den svetsade produkten ska användas i fuktig, 
korrosiv miljö.

HUR FÖRBÄTTRAR DU GASSKYDDET?
För att förbättra gasskyddet och eventuellt också 
kunna minska gasanvändningen är det ett gott råd 
att använda sig av en gaslins i brännarmunstycket. 
Elektrodmunstycken av standardtyp har typiskt 
fyra hål som fördelar ut gasen. En gaslins har däre
mot flera lager av fina nätskärmar som gör att den 
fungerar som en liten diffusor som ser till att gasen 
flödar laminärt. Det vill säga, flödet följer parall
ella linjer runt elektroden och smältan, i motsats 
till det turbulenta flöde som elektrodmunstycken 
av standardtyp ger. Det laminära flödet gör att 
gasen fördelas jämnt och konstant vilket avse

värt minskar risken för att luft från omgivningen 
dras in i området runt svetsen. På köpet får man 
en stabilare ljusbåge och minskad oxidation av 
elektroden och dessutom möjlighet att svetsa med 
längre elektrodutstick. Längre elektrodutstick gör i 
sin tur det lättare för svetsaren att se vad som sker 
under bågen och underlättar åtkomlig heten vid 
svetsning av komplexa fogar. Eventuellt kan man 
välja att utnyttja den förhöjda effektiviteten hos 
gasskyddet till att i stället minska gasflödet, men 
detta bör i så fall göras med försiktighet för att inte 
äventyra svetskvaliteten.

Gaslinser saluförs i flera storlekar som passar 
i flera typer av gaskåpor, även i jumbostorlek för 
extrastora gaskåpor. På så vis kan man täcka ett 
betydligt större område med gasen än vad som är 
fallet med standardmunstycken. 

Eva-Lena Bergquist
senior metallurg 

ESAB AB
Michael Lukac

svetsare IWS 
ESAB AB 

Gaslins i genomskärning.

”För att förbättra gasskyddet och 
eventuellt också kunna minska 
gasanvändningen är det ett gott 
råd att använda sig av en gaslins 
i brännarmunstycket.”


