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Atomerna i en metall sitter ordnade i strikt regel-
bundna mönster kallade kristallgitter. Atomerna 
hålls samman genom s.k metallbinding, vars 
sammanhållande effekt beror på att alla atomerna 
delar på vissa elektroner, vilka rör sig omkring 
atomkärnorna som ett slags elektronmoln. Metall-
bindningen gör att metallerna kan deformeras, t.ex 
valsas och smidas utan att brista och det är tack 
vare elektronmolnet som metallerna har så bra 
ledningsförmåga, både för elektricitet och värme.

Järnbaserade metallegeringar är mycket vanliga 
i både större och mindre konstruktioner. Järns 
kristallgitter kan vara uppbyggt på två olika sätt. 
Det ena kallas Face Centred Cubic, brukar förkor-
tas FCC och i dagligt tal använder vi ofta namnet 
austenit. Det andra heter Body Centered Cubic, 
förkortas BCC och i dagligt tal säger vi ofta ferrit. 
Rent järn växlar mellan de olika kristalltyperna 
beroende på temperatur. Vid rumstemperatur 
sitter atomerna i rent järn anordnade i BCC-forma-
tion, vid 911 °C växlar kristallgittret om till FCC-
formation för att vid 1 392 °C återigen växla om till 
BCC-formation. Det rena järnet befinner sig sedan 
i BCC-formation till det smälter vid 1 536 °C.

När en metall deformeras sker det genom att 
atomerna i ett kristallplan ändrar position i för-

hållande till atomerna i ett närliggande kristall-
plan. I en perfekt kristall skulle alla atomer vara 
tvungna att flyttas samtidigt, vilket skulle kräva 
en mycket stor påverkande kraft. Som tur är, så är 
kristallerna inte perfekta utan innehåller bygg-

nadsfel. Byggnadsfelen, som kallas för dislokatio-
ner, gör metallerna användbara som konstruk-
tionsmaterial för oss människor. Dislokationerna 
har effekten att atomförflyttningen kan ske stegvis 
och då krävs i de flesta fall inte ens tiondelen så 
mycket kraft för att deformera metallen. Nu är vi 
människor inte nöjda med det heller, för i och med 
dislokationerna blir hållfastheten i de flesta fall 
i stället alldeles för låg. Därför går en hel del av 
förädlingsarbetet vid metallframställning ut på att 
höja hållfastheten. Det kan man göra med hjälp av 
olika typer av härdningsmekanismer. De flesta av 
dessa förutsätter närvaro av ett annat grundämne i 
metallgittret, d.v.s. legering av materialet.

LÅSA FAST DISLOKATIONER
Den bakomliggande orsaken till att hållfastheten 
ökar när man legerar ett stål kan kort sammanfatt-
as med att legeringämnenas atomer verkar på sätt 
som låser fast dislokationerna och alltså hindrar 
atomförflyttning. Det kan ske på några olika sätt:

1. Atomer av avvikande storlek ersätter 
järnatomer på ordinarie platser i kristall
gittret. Det orsakar spänningar i strukturen. 
I och med spänningarna får byggnadsfelen 
(dislokationerna) svårare att röra på sig och 
därmed måste större kraft läggas på materi
alet för att det ska deformeras. Hållfastheten 
ökar alltså.

Materiallära – grunderna

Metallers egenskaper styrs i huvudsak av deras mikrostruktur. Mikro-
strukturen styrs i sin tur av den kemiska sammansättningen och av  
metallens termiska historia. Känns det igen från din tid i skolan eller på 
svetsutbildningen, men har kunskaperna fått ett lätt lager damm över sig? 
Bara lugn, i den här artikeln reder vi ut de mest grundläggande begreppen.

Eva-Lena Bergquist
Eva-Lena 
är senior 
metall-
urgist på 
Esab och 
vet det 
mesta om material. Så 
även om du kan mate-
rial kommer du säker-
ligen lära dig något nytt 
av artikeln.

”... en hel del av förädlingsarbetet 
vid metallframställning går ut 
på att höja hållfastheten. ”

Exempel på byggnadsfel 
i en kubisk gitterstruktur. 
Byggnadsfelet består i ett 
atomplan som avslutas 
mitt inne i kristallen 
(Welding handbook, 
SSAB).
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2.Legeringsatomer med liten atom
radie kan kila in i mellan de ordinarie 
atomplatserna i gittret. De finner be
kväma platser med lite utrymme runt 
dislokationerna och låser fast disloka
tionerna och precis som ovan, behövs 
större kraft för att få igång atomför
flyttningen – hållfastheten ökar.

3.Legeringsatomerna bildar partiklar
eller faser vars kristallgitter inte helt
överensstämmer med värdgittrets.
Partiklarna skapar på det sättet
spänningar i kristallgittret som
hindrar dislokationsrörelsen.

 VAD ÄR VAD?
Substitutionell lösning: En legerings
atom ersätter en atom på ordinarie plats 
i kristallgittret. Interstitiell lösning: En 
legeringsatom tar plats mellan de ordinarie 
atomplatserna i gittret.

Substitutionell lösning och interstitiell 
lösning (Welding Handbook, SSAB).

›

TEMA MATERIALLÄRA

De två första mekanismerna kallas för 
lösningshärdning medan den tredje kallas 
för partikelhärdning.

När järn legeras med andra grundämnen 
kallar vi materialet för stål. Genom att lege-
ra järnet med andra grundämnen påverk ar 
man förutom hållfastheten också andra 
egenskaper som korrosionsbeständigheten 
och nötningsbeständigheten. Dessutom 
påverkar man vid vilka temperaturer som 
de olika kristallstrukturerna FCC och BCC 
existerar. 

VIKTEN AV KOL
Det viktigaste legeringsämnet i stål är kol. 
Kol ingår alltid i stål. Fasdiagrammet järn-
kol är ett hjälpmedel som bl.a beskriver 
hur mycket kol som FCC- och BCC-struk-
turerna kan lösa vid olika temperaturer. 
Man kan se att vid hög temperatur, när 
materialet befinner sig i FCC-tillstånd så 
kan så mycket som 2 % kol lösas in i gitt ret. 
Denna maximala löslighet för kol har järnet 
vid 1 150 °C. FCC vid både högre och lägre 
temperatur har lägre löslighet, det kan man 
se genom att följa linjerna 1 och 2 i bilden av 
fasdiagrammet på nästa sida.

 I BCC-tillstånd är dock lösligheten för 
kol betydligt lägre. Maximalt kan BCC-
strukturen lösa 0,02 % C, se linjerna 3 
och 4. Det betyder att om stålet är legerat 
med mer än 0,02% så måste järngittret vid 
avsvalning, på något sätt försöka göra sig 
av med kolet för att kunna omvandlas. Om 
materialet får svalna långsamt kommer 
kolatomerna att tvingas ut ur gittret och 

 ”Genom att legera järnet med andra grundämnen påverkar 
man förutom hållfastheten också andra egenskaper som 
korrosionsbeständigheten och nötningsbeständigheten. ”
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bilda en egen förening som kallas för cemen tit. 
Vi får alltså ett tvåfasigt material. Den speciella 
blandningen mellan BCC (ferrit) och cementit som 
uppstår vid långsam svalning kallas perlit.

Om materialet inte får svalna tillräckligt 
långsamt, som t.ex efter en svetsningsoperation, 
hinner inte kolet göra sin förflyttning och blir i 
stället tvångsinlöst i BCC-gittret. Detta skapar 
stora spänningar i gittret. En strukturtyp kallad 
martensit kan då bildas vars hållfasthet är hög, 
tyvärr också i kombination med sprödhet. Hur dra-
matisk hållfasthetsökningen och den tillhörande 
seghetssänkningen blir beror på hur hög kolhalten 
i materialet är och på hur snabbt avsvalningen är. 
Vid svetsning behöver man därför ibland styra av-
svalningshastigheten för att materialegenskaperna 
i de värmepåverkade zonerna inte ska bli allt för 
dåliga. Det kan man göra dels genom att anpassa 
värmetillförseln och dels genom att förvärma ma-
terialet och dessutom jobba med förhöjd mellan-
strängstemperatur. 

Det som beskrivs här är en starkt förenklad bild. 
Om man vill ha den totala bilden av hur ett ma-
terial påverkas av kraftig upphettning och snabb 
svalning måste man ta med även övriga legerings-
ämnen i resonemanget (något som det inte finns 
utrymme för här).

ATOMOORDNING
För att ge en bra grund inom materialläran måste 
vi också säga några ord om korn och kornstorlek i 
materialet. När en stålsmälta börjar stelna, så sker 
det på flera ställen i smältan samtidigt. De olika 
stelnade ”öarna” har naturligtvis ingen kännedom 
om varandra och därför kan kristallgittret vara 
vridet i olika riktning. När de olika stelningsöarna 
i ett sent skede av stelnandet stöter på varandra, 
innebär det att atomplanen inte kan ansluta per-
fekt till varandra, utan vi får gränser där atomord-
ningen inte passar ihop. Områden med enhetlig 
kristallorientering kallas för korn, och gränserna 
mellan kornen följaktligen för korngränser. Ju fler 
korngränser ett material har, ju högre hållfasthet 
får det, eftersom en dislokation som förflyttar sig 
bromsas av korngränser. Här har vi alltså ytterliga-
re en härdningsmekanism. Den går under namnet 
korngränshärdning. 

Att ha många korngränser, alltså stor andel 
oordnad kristallstruktur är ofördelaktigt för ma-
terialet och dess naturliga reaktion är att minska 
andelen korngränser om chansen ges. Den chansen 
får materialet om temperaturen höjs såpass 
mycket att atomer lätt kan börja röra sig från ett 
korn till ett annat genom att ”hoppa” genom den 
oordnade gränszonen. Ju högre temperaturen 
blir, ju snabbare går hoppen och grundläggande 
fysik lagar styr så att resultatet blir att vissa korn 
växer på bekostnad av andra. Detta är vad som 
händer vid topptemperaturen i den del av den 
värmepå verkade zonen som ligger precis utanför 
smältgräns en. Området kallas för grovkornzonen.

FRÅN BCC TILL FCC 
Området som ligger strax utanför grovkornzonen 
når inte samma höga temperatur och någon korn-
tillväxt hinner därför inte ske i det området. I ett 
kolstål/låglegerat stål är värmepåverkan trots det 
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Fasdiagrammet järn-kol
(Materiallära, Ma. B Arne 
Gustafsson).

Korn och korn-
gränser (Material-
lära, Ma. B Arne 
Gustafsson).

Atomer

Enhetsceller

Korngräns



16 svetsen #1 2017

TEMA MATERIALLÄRA

16

Atomer

Korngränsens 
förskjutningAtomernas rörelser
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högst märkbar även här. Både i grovkornzonen och 
i området strax utanför denna kommer materia-
let upp i såpass hög temperatur att kolstålen och 
de låglegerade stålen lämnar sin BCC-struktur 
och ombildas till FCC-struktur under en kort 
tid. När temperaturen sedan vänder nedåt igen 
måste BCC-struktur åter bildas. Som vi ju vet från 
tidigare så kräver varje sådan ombildning ett nytt 
arrangemang av atomer i kristallgittret. Det snab-
baste sättet att arrangera om i gittret är att bilda 
nya korn. De bildas på en stor mängd ställen längs 
korngränserna och breder sedan ut sig till dess att 
hela materialet har bytt kristallstruktur. Eftersom 
kornen nu är många fler så blir kornstorleken efter 
fasomvandlingen mindre än vad den var innan om-
vandlingen. I området närmast smältgränsen kom-
penserar detta något för korntillväxten som har 
skett där. I det något kallare området strax utanför 
grovkornzonen blir kornstorleken till och med min-
dre än i det ursprungliga grundmaterialet. Därför 
brukar området kallas för finkornzonen.

RISKOMRÅDEN
I båda dessa områden finns risk för martensitbild-
ning om avsvalningen blir allt för snabb. Speciellt 
i kombination med grova korn kan det ge låg 
slagseghet. Hög värmetillförsel, förvärmning och 
förhöjd mellansträngstemperatur kan minska 
risken, men medför också att utsträckningen av 
den värmepåverkade zonen blir större och risken 
för deformation ökar.

Utanför finkornzonen kommer ett område där 
temperaturen kommit upp i någonstans mellan 

700 °C och 900 °C. I det temperaturområdet kom-
mer vissa korn att omvandlas från BCC till FCC, 
medan andra inte gör det. De korn som genomgått 
BCC till FCC-omvandlingen omvandlas åter till 
BCC vid avsvalningen och därmed kan martensit 
bildas som små öar. Området brukar kallas för den 
partiellt omvandlade zonen.

Till sist har vi längst ut från smältgränsen den 
anlöpta zonen. Temperaturen har här nått som 
mest ca 700 °C. Det är inte tillräckligt högt för 
fasomvandling och någon korntillväxt hinner inte 
ske för att tiden vid förhöjd temperatur är för kort. 
Beroende på typ av material så kan lite olika saker 
som t.ex karbidutskiljning eller sfäroidisering av 
cementit ske. Detta kan ha betydelse i de mera 
höghållfasta stålen, där en mjuk zon uppstår i 
området.

Naturligtvis finns mycket, mycket mer att säga i 
ämnet materiallära, men utrymmet måste ju räcka 
till för Svetsens alla andra intressanta artiklar 
också, så med den yttersta delen av HAZ sätter vi 
punkt för den här gången.

Eva-Lena Bergquist
Senior metallurgist

Esab AB 
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Korntillväxt (Materiallära, 
Ma. B Arne Gustafsson).

De olika zonerna i den värmepåverkade 
zonen (Welding handbook, SSAB).

Temperatur

Svetsgods

Smältgräns

Grovkornzon

Finkornzon

Partiellt omvandlad zon

Anlöpt zon




