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Mängden ferrit anges ofta i ferritnummer (FN) 
och beroende på material och mängd kan det vara 
skillnad mellan procentuell volym ferrit och ferrit
nummer (FN). Ferritnummer får man genom att 
mäta magnetisk permabilitet hos materialet vilket 
betyder att man även mäter andra beståndsdelar 
av mikro strukturen som uppvisar detta, exempel
vis martensit. Detta medför vanligen att FN blir 
högre än procenten om man mäter båda. Man kan 
dock väldigt förenklat fastslå att upp till 15–20 så 
är FN och procent ungefär samma hos den vanliga 
austenitiska stålen och svetsgodsen. 

HJÄLPMEDEL
De vanligaste instrumenten för att mäta ferrit på 
magnetisk väg är Fischer Feritscope men även 
MagneGage används. Alternativt kan ferrithalt en 
förutsägas utifrån materialsammansättning med 
hjälp av exempelvis Schaeffler, DeLong och på 
senare tid WRCdiagram, generellt med ökande 
noggrannhet i nämnd ordning. Redan innan andra 
världskriget utvecklades den första ekvationen för 
detta och utvecklingen pågår alltjämt – som exem
pel ersattes DeLong år 1994 med WRC1992 i den 
amerikanska tryckkärlsnormen Asme III. 

Eftersom samma principer gäller även för 
grund materialet kan sannolikheten för sprickor i 
svetsar kontrolleras även när tillsatsmaterial inte 
använts. En godtycklig ferritgräns motsvarande 
FN 8 till 12 tillämpas ofta (för exempelvis tryck
kärl inom kärnkraftindustrin) även om Asme III 
tillåter FN upp till 18. Ännu högre FN förekom

mer i gjutgods för att öka beständigheten mot 
spännings korrosion. För drift i temperaturer ner 
till –130 °C bör emellertid FN inte överskrida 8, 
respektive 5 för drift i ner till –196 °C. De flesta 
duktiga tillverkare av tillsatsmaterial idag har 
308L och 316L med FN 2–5, med kontollerad ferrit. 
Dessa uppfyller det vanliga kravet på minst 0,38 
mm lateral expansion vid slagprovning vid –196 °C 
enligt Charpy. 

BEGRÄNSA FERRITMÄNGDEN
Det finns ytterligare några vanliga skäl att begrän
sa mängden ferrit i austenitiskt rostfritt stål och 
dess svetsgods. Hos exempelvis Ureaanläggningar 
finns krav på helt austenitiska svetsförband. I vissa 
högtemperaturtillämpningar (600–900 °C) kan 
ferrit, kol och andra legeringsämnen bilda spröda 
intermetalliska faser (exempelvis spröd sigmafas 
med lågt korrosionsmotstånd). Ett sista exempel 
som bör omnämnas är molybdenhaltigt svets
gods. Här begränsas ferrit för att få bästa möjliga 
korrosionmotstånd mot salpetersyra. I duplex är 
ferritnivån 25–75 % vilket i praktiken gör duplex 
väldigt okänslig för varmsprickor som orsakas av 
föroreningselement såsom svavel (S), fosfor (P) och 
bly (Pb).
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Välkommen på invigning  
av SWERIMs* nya lasercell
Nu är SWERIMs (*f.d. Swerea KIMAB) robotiserade produktions
cell med lasersvetsning och laserskärning färdig!

23 oktober får vi höra svensk industri presentera sitt behov inom 
laserforskning samt resultat från forsknings projekt inom området. 

Invigningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Läs mer om 
programmet och anmäl dig: www.svets.se/swerim

 LÄSTIPS
I Svetsen 4:2017 kan du 
läsa mer om korrosion 
i artikeln ”Introduk-
tion till korrosion och 
korrosions provning. 
Lateral expansion 
står det om i artikeln 
“Svetsning av applika-
tioner för flytande gas”  
i Svetsen 4:2012. 

Artiklarna finns på 
www.svets.se/senaste.

OM FERRITENS INVERKAN
”Ferritnummer 

mäter mag
netisk perma
bilitet hos 
materialet ...”

Det är känt sedan länge att små mängder ferrit i mikrostrukturen hos 
austenitiskt stål och svetsgods avsevärt reducerar risken för varm-
sprickor. Anledningen är att i jämförelse med austenit har ferrit bättre 
förmåga att lösa föroreningselement, vilka kan orsaka varmsprickor. 


