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Rostfritt stål är inget ädelt material, som har 
ett naturligt korrosionsmotstånd i de flesta 
miljöer, utan är istället utrustad med ett tunt 
oxidskikt som skyddar materialet från att 
korrodera. Detta tunna oxidskikt består till 
största delen av kromoxid och bildas av en 
reaktion mellan luftens syre och krom (Cr) 
som tillsätts som ett legeringselement  
i rostfria stål.

Skadas detta skikt genom exempelvis en repa 
kommer det att återbildas direkt om det finns 
tillräckligt med syre i omgivande miljö. Vanlig luft 
innehåller ca 21 % syrgas och detta är mer än till
räckligt för att skiktet ska återskapas. Exempel på 
andra metaller som också skyddas av ett oxidskikt 
är aluminium, magnesium och titan. Det finns 
många åsikter om vad som är tillräcklig kromhalt, 
man brukar säga att en kromhalt över 11–12 % ger 
ett tillräckligt oxidskikt, men enligt SS EN 10088 
är den nedre gränsen på vad som definieras som 
rostfritt stål 10,5 % krom (Cr). Värt att notera är att 
upp mot 17 % så ökar korrosionsmotstånder rejält.

Om förutsättningarna i omgivningen är sådana 
att oxidskiktet hos det rostfria stålet inte kan 
repareras och/eller att miljön och förhållandena 
är aggressiva kan olika typer av korrosion uppstå, 
följaktligen kan vi bara konstatera att rostfritt stål 
korroderar.

Generellt genomförs provningen endast på 
stumsvetsförband och proven bör vara helt rena 
från svetsoxider genom både mekanisk och kemisk 
rengöring. Naturligtvis väljer man testmetod 
utifrån vilken typ av korrosion som anses relevant. 
Generellt finns det bara två anledningar till att 
korrosionprovning utförs för svetsande företag.
• Provning av olika kombinationer av grund

material, svetsgods och svetsprocedurer för 
att fastställa krav som ligger till grund för en 
specifikation för tillverkning. 

• Kvalificering av svetsprocedur för att säkerställa 
att kraven från kund/beställare kan uppfyllas. 

I de flesta fall kan man förvänta sig att svetsför
bandet uppvisar sämre resultat än grundmateria
let. Detta beror på en mängd faktorer som rest
spänningar, ofördelaktig mikrostruktur  
och ofördelaktig ytfinhet.

VAD ÄR KORROSION?
Detta kan beskrivas vetenskapligt och kompli
cerat med kemiska formler och ekvationer som 
matematiskt beskriver en minskning av Gibbs fria 
energi (en termodynamisk tillståndsfunktion som 
används mycket inom kemin). I denna text nöjer vi 
oss med följande något förenklad förklaring. Ordet 
korrosion kommer från latinets corrodere som be
tyder fräta sönder. När en metall korroderar strä
var den efter att återgå till ett mer stabilt tillstånd, 
vanligtvis kemiskt besläktad med ursprungstill
ståndet (exempelvis till en oxid). 

Detta sker vanligtvis genom en kemisk, oftast 
elektrokemisk reaktion när ämnen från omgiv
ningen förenas med metallen. Tilläggas bör att 
även andra material än metaller, exempelvis 
keramer och plaster kan korrodera men vanligen 
tänker man enbart på metaller när man pratar om 
korrosion. Korrosion är vad vetenskapen kallar en 
irreversibel reaktion, med detta menas att reaktio
nen sker endast åt ett håll.

Introduktion till korrosion  
och korrosions provning 
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Korrossion är ett viktig 
fråga inom petrokemi 
(Bild: Lincoln Electric).

”Höga halter av klorider, lågt pH 
(sur miljö), höga temperaturer 
och stillastående lösningar ökar 
risken för både punktfrätning 
och spaltkorrosion.” 
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OLIKA TYPER AV KORROSION
Galvanisk korrosion
Detta heter även bimetalkorrosion och kan enkelt 
beskrivas som en lokal korrosion där två olika 
metaller med olika ädelhet i kontakt med varan
dra och en elektrolyt bildar en galvanisk cell. Vill 
man experimentera kan en vanlig stålplåt med 
en svetsad sträng av rostfritt stål bli ett utmärkt 
exempel på detta. Lägg sedan plåten i exempelvis 
havsvatten en tid. Man kommer då att upptäcka 
hur stålplåten korroderat extra snabbt precis runt 
det rostfria svetsgodset. Man drar fördel av detta  
i verkligheten genom att använda offeranoder av 
exempelvis zink. Dessa korroderar och därmed 
skyddas viktiga delar och livslängden hos detaljen 
ökar. Exempel på användningsområden för offera
nod är på fartygsskrov och i varmvattenberedare.

Allmän korrosion
Denna korrosion sker på stora ytor när det passiva 
lagret saknas eller är förstört. Vanligen ser man 
denna på stålkonstruktioner tillverkade i vanligt 
konstruktionsstål. Dock är allmän korrosion ovan
ligare hos rostfritt stål men det sker i kontakt med 
svavelsyra, saltsyra, flourvätesyra och andra syror 
i ogymsamma förhållande gällande koncentration
er och temperaturer. 

Allmän korrosion kan även uppstå i heta 
alkaliska lösningar även om den mekanismen är 
lite annolunda. Skyddet mot allmän korrosion hos 
rostfritt ökar med ökad kromhalt eftersom krom 
och syre bildar oxidskiktet. 

Skulle oxidskiktet redan vara skadat ger en 
högre halt av nickel lägre korrosionstakt. Närvaro 
och halten av legeringsämnet molybden (Mo) är 
mer komplex och beror lite på vilken miljö man ›

Punktfrätningsangrepp 
på en svetsad plåt  
(Bild: Outokumpu).
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har. Koppar (Cu) som legeringselement har gene
rellt en positiv effekt på korrosionsmotståndet mot 
allmän korrosion.

Motståndet mot allmän korrosion bedöms van
lig en utifrån viktförlust när provbiten legat i utvald 
lösning vid en relevant temperatur. 

En tumregel är att stålsorten och svetsförbandet 
anses lämpliga om korrosionshastigheten under
stiger 0,1 mm/år. ASTM G157 är en användbar 
standard, likaså ISO 18069.

Punktfrätning och spaltkorrosion
Punktfrätning och spaltkorrosion är lokala kor
rosionsangrepp vilket betyder att det skyddande 
oxidskiktet bryts ner väldigt lokalt och inte över  
en stor yta som i fallet för allmän korrosion. 

I verkligheten är punktfrätning och spalt
korrosion de två vanligaste typerna av korrosion  
i rost fritt stål.

Punktfrätning (pitting)
Denna korrosionstyp inträffar på en väldigt liten 
yta och kan se ofarligt ut på ytan men kan vara 
stora, djupa och förödande attacker under ytan.  
De sker ibland väldigt snabbt om förutsättningarna 
finns. Vanligen sker det i neutrala och sura miljöer 
som innehåller klorider, exempel på detta är stilla
stående bräckt vatten eller havsvatten. 
Det är vanligt att attackerna börjar under partiklar 
från sprut från exempelvis, svetsning och slipning 
eller under smutspartiklar. I verkligheten brukar 
punktfrätningen upptäckas först när, exempelvis 
ett rörsystem börjar läcka.

Den kritiska punktfrätningstemperaturen, CPT 
(Critical Pitting Temperature) mäts med en metod 
som beskrivs i ASTM G48 E. Enkelt beskrivit lig
ger en provbit i en specifik lösning med bestämd 
temperatur i 24 timmar. Efter provning granskas 
proverna i ett stereomikroskop på låg förstoring. ›

›
Till vänster: Punktfrätning 
av svetsgods vid provning 
enligt ASTM G48 E.

Till höger: Provning av 
spaltkorrossion mäts 
med en metod som 
beskrivs i ASTM G48 F.
(Bilder: Outokumpu)

”Ordet korro-
sion kommer 
från latinets 
corrodere som 
betyder fräta 
sönder.”

Vi kan digitalröntgen!
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Provningen upprepas vid olika temperaturer tills 
den lägsta temperaturen som orsakar frätning 
har fastställts. Man har då fått fram CPT för detta 
prov, CPT anges i celcius (°C). Observera att ASTM 
G48 E inte specifikt beskriver provning av svets
förband men används för detta. Andra standardi
serade metoder för CPT som används för svetsgods 
är är ASTM G150 och ISO 17864 som båda är 
elektrokemiska metoder. Ingen av dessa beskriver 
specifikt provning av svetsförband.

PRE är ett teoretiskt sätt att rangordna korro
sionsmotståndet hos rostfria stål och svetsgods.

PRE betyder ”pitting resistance equivalent”  
och är ett teoretiskt värde som räknas ut från den 
kemiska sammansättningen i viktprocent. (PRE= % 
Cr + 3.3 x % Mo + 16 x % N). Högre värden betyder 
teoretiskt bättre motstånd mot punktfrätning och 
därmed även mot spaltkorrosion. 

Exempel: Plåt av 316L (1.4404) har PRE=24, 
254SMO (1.4547) har PRE=43, 2205 (vanlig 
duplex) har PRE=35 och 2507 (super duplex) har 
PRE=43. Man brukar ange att ett duplex är ”su
per” om PRE >40. 

Spaltkorrossion (crevice corrosion)
Spaltkorrosion är även den, precis som punkt
frätning vanlig i neutrala och sura miljöer som 
innehåller klorider. Skillnaden är att den startar 
i smala utrymmen och den vanligaste platsen är 
smala spalter i exempelvis flänsförband men det 
kan även vara vid svetsning i exempelvis ett över
lappsförband eller i ett oupptäckt ytligt bindfel.

Höga halter av klorider, lågt pH (sur miljö), höga 
temperaturer och stillastående lösningar ökar 
risken för både punktfrätning och spaltkorrosion. 
Generellt kan man säga att höga legeringshalter av 
krom (Cr), molybden (Mo) och kväve (N) är fördel
aktigt för att skydda mot dessa korrosionsangrepp. 

Den kritiska spaltkorrosiontemperaturen, CCT 
(Critical Crevice Temperature) mäts med en metod 
som beskrivs i ASTM G48 F. Eftersom man ska 
testa svetsgodsets motstånd mot spaltkorrosion 
kommer provbiten att maskinbearbetas vilket i 
praktiken inte provar det svetsade tillståndet utan 
mer provar korrosionsmotståndet hos mikrostruk
turen i svetsgodset. 

Eftersom det visat sig att mekanismerna mellan 
punktfrätning och spaltkorrosion är snarlika väljer 
många att endast prova CPT (punktfrätning) även 
där då det finns risk för spaltkorrosion. 

Spänningskorrossion  
(Stress corrosion cracking, SCC)
Spänningskorrosion uppstår vid samverkan mellan 
spänningar och korrosiv miljö. Lösningar som  
vanligen inte skulle orsaka vare sig punktfrätning 
eller spaltkorrosion kan tillsammans med egen
spänningarna orsaka spänningskorrossion.

Dessa egenspänningar har vanligtvis uppkom
mit under tillverkning från exempelvis svetsning 
eller formning och behöver inte vara problem ur 
andra synpunkter för konstruktionen. Spännings
korrosion är även den, precis som tidigare nämnda 
vanligt i neutrala och sura miljöer som innehåller 
klorider. 

Vanligen sker dessa attacker i högre tempera
turer och finns närvaro av svavelväte (H2S) ökar 
risken. Detta benäms Sulphide Stress Corrosion 
(SSC) alternativt väteförsprödning (Hydrogen 
Induced Stress Cracking , HISC). Starkt basiska 
lösningar, vid högre temperaturer (pH>14 och 
temp >120 °C) är även det en miljö som orsakar 
spänningskorrosion.

Vanliga austenitiska stål som 304L ( 1.4307) och 
316L (1.4404) har generellt dåligt motstånd mot 
spänningskorrosion men, väljer man ett med högre 
halt av främst nickel (Ni) och molybden (Mo) så 
blir resultatet bättre. Tilläggas bör att de duplexa 
rostfria stålen uppvisar generellt högt motstånd 
mot spänningskorrosion. 

›

Offshoreindustrin är ett 
område med stor använ-
dning av rostfria stål  
(Bild: Lincoln Electric).

Spänningskorrossion i 
svetsgods  
(Bild: Outokumpu).
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Provning av spänningskorrosion av svetsgods för svets
ande företag är både ovanlig och svår men det finns en 
standardiserad provkroppsutformning. Denna används 
för att spänningarna i svetsgodsets närområde kan kvan
tifieras till nivå med sträckgränsen och kallas Ubockprov 
och beskrivs i ISO 75393 och ASTM G58. Testmetoderna 
beskrivs i ASTM G123 och ASTM G36. ASTM G123 är vanlig 
för provning inom processindustrin då dess lösning är mer 
anpassad. 

Som beskrivit ovan finns det en ökad risk för Sulphide 
Stress Corrosion (SSC) alternativt väteförsprödning (Hydro
gen Induced Stress Cracking, HISC) om det finns svavelväte 
närvarande. Inom offshoreindustrin är det därför vanligt att 
det finns krav på provning av material och svetsar för ”sour 
gas service” som heter sulfidinducerad sprickning (SSC). 
NACE TM 0177 beskriver denna provning. 

Korrosionsutmattning
Dynamiskt belastade svetsförband (utmattningsbelastade) i 
en korrosiv miljö kan vara förödande då dessa två förstärker 
varandra och många gånger resulterar i en betydligt kortare 
livslängd än bara utmattning. Som all utmattningsprovning 
är den tidskrävande men det finns standardtester som
 beskrivs i ISO 117821 och 2. ISO 117822 tycks vara mer 
lämpad att prova hur svetsningen påverkar korrosions
utmattningsmotståndet. 

Interkristallin korrosion 
Vanligen har austenitiska stål en låg kolhalt (C), <0,030 %. 
”L” i exempelvis 316L betyder ”Extra low carbon content” 
vilket är just att kolhalten, C är under 0,030 %. Detta 
innebär ett gott motstånd mot sensibilisering, att känslig
het för interkristallin korrosion som annars kan vara en 
konsekvens av svetsning, avspänningsglödgning eller alltför 
långsam svalning efter släckglödgning. Det farliga tempe
raturintervallet är ca 550–850 °C, ju högre kolhalt, desto 
snabbare blir det skadligt.

Exempelvis behöver kolhalten endast öka fem hundradel
ar till 0,08 % C, då blir max tiden endast runt femton, tjugo 
(15–20) sekunder vid 750 °C innan skadan är skedd. Femton 
till tjugo sekunder i detta temperaturintevall är praktiskt 
möjligt vid exempelvis SAWsvetsning av tjockare sektioner. ›

”Spänningskorrosion uppstår vid  
samverkan mellan spänningar och 
korrosiv miljö.” 
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›
Enkelt och väldigt generellt förklarat, är att vid 
dessa temperaturer bildar kol (C) tillsammans med 
krom (Cr) kromkarbider i korngränserna. Dessa 
kromkarbider utarmar sin närmsta omgivning 
på krom vilket betyder att i realiteten är området 
runt dessa partiklar inte längre kan betraktas som 
rostfritt.

Områdena är mikroskopiskt små där kromkarbi
derna ofta ligger som sammanhängande pärlband  
i korngränsena. När sedan materialet utsätts för en 
korrosiv miljö kommer det enkelt beskrivit att kor
rodera i dessa områden i, därav namnet interkris
tallin (inter är ett prefix som betyder mellan eller 
förbindande).

Som redan påtalats är en väg att undvika inter
kristallin korrosion att använda rostfritt stål och 
tillsatsmaterial som ger ett svetsgods med extra låg 
kolhalt. Ett annat sätt är att använda s.k stabilise
rade rostfria stål och svetsgods. De är legerade med 
låga halter av titan (Ti) eller niob (Nb), (svetsgods) 
vilket har större affinitet (dragningskraft) till kol 
(C) än krom (Cr). Titan och niob bildar ofarliga 
karbider, som inte sänker korrosionsmotståndet. 
Om skadan redan är skedd och konstruktionen inte 
är komplex eller stor kan man rädda den genom 
att genomföra en upplösningsbehandling (eng: 
solution annealing) vilket innebär en snabb kylning 
från 1 000–1 200°C. Detta är dock en avancerad 
operation varvid den är ovanlig och kräver exper
tis, bl.a för att säkerställa att kylhastigheten blir 
korrekt.

I de moderna stålen är sensibilisering orsakad 
av bildandet av kromkarbider ett högst ovanligt 
problem eftersom de innehåller väldigt låga halter 
av kol (C). 

I praktiken finns det sällan anledning att testa 
motståndet mot interkristallin korrosion i svetsför
band men om kraven kommer finns det standarder 
som beskriver denna slags provning av grundmate
rial som kan tillämpas på svetsförband, ISO 36511 
ASTM A262 Pr C (Huey test). 

Dock kan dessa duplexa och höglegerade auste
nitiska stål  stål bilda andra intermetalliska faser vi 
höga temperaturer. Det vanligaste heter sigmafas. 
Intermetalliska faser påverkar både den mekaniska 
hållfastheten samt sänker korrosionsmotståndet 
drastiskt. Ett vanligt exempel från verkligheten är 
vid svetsning av superduplexa stål. Om exempelvis 
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CPT-provningsresultat av 
olika rostfria stål enligt 
ASTM G 150. Ju högre 
temperatur desto bättre 
motstånd mot punk-
frätning. (Bildunderlag: 
Outokumpu)

2507 (1.4410) svetsas med fel sträckenergi (heat
input), och/eller för hög mellansträngstemperatur 
och (vanligaste felet) fel sträckenergi på efter
följande stängar kommer svetsgods och grundma
terial att bilda för höga nivåer av bl.a sigmafas. En 
rotsträng i ett rör får på detta sätt ett mycket lägre 
korrosionsmotstånd och därmed minskar livsläng
den hos hela rörsystemet. Observera att detta kan 
ske även om oxidationsskyddet (exempelvis rotgas 
vid TIGsvetsning) varit tillräcklig. 

AVSLUTNING
Min förhoppning med denna text var att gene
rellt och enkelt beskriva de vanligaste typerna av 
korrosion hos rostfritt grundmaterial och svets
gods samt nämna de vanligaste standardiserade 
metoderna som kan användas för att bekräfta 
korrosionsegenskaperna hos svetsar. Uppkommer 
frågor, djupare funderingar eller är du minsta tvek
sam gällande exempelvis svetsning av ett speciellt 
rostfritt stål eller en nickelbaslegering bör man 
alltid fråga en expert

 

Johan Ingemansson B.Sc (IWE)
johan.ingemansson@metrode.com

Technical manager Nordic Metrode/ 
Lincoln/Special Alloys

 TACK TILL
Lena Wegrelius, 
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