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Det betyder att det bildas bubblor av gas som an
tingen kan lyckas ta sig ut till ytan innan smältan 
stelnat eller frysas inne och skapa en hålighet, en 
por, i det stelnade svetsgodset. 

PORER I ALUMINIUMSVETSGODS
Kväve, syre och väte är grundämnen som ofta 
medverkar till porositet genom att absorberas in 
i smältan. Ett exempel som knyter an till det här 
numrets tema är porer i aluminiumsvetsgods.

När det gäller aluminium är det enbart vätet 
som figurerar i samband med porositet. Syre och 
kväve i en aluminiumsmälta binds mycket effektivt 
som Al2O3 respektive AlN och dessa är inte gas
formiga föreningar. 

Kvarstår gör alltså vätet. I rent aluminium som 
stelnar vid 660 °C kan smältan strax över denna 
temperatur hålla 0,69 cm3 väte/100 g medan den 
fasta metallen endast kan hålla 0,036 cm3/100 g 
(referens Aluminium and aluminium alloys. ASM 
specialty handbook.). Om smältan innehåller maxi
malt med vätgas ska alltså på väldigt kort tid hela 
detta gasöverskott försöka komma ut från fogen. 
Det lyckas inte alltid. Det gäller alltså att försöka 
minimera mängden väte som får absorberas i 
smält an. Två faktorer i den ekvationen är fog ytor
na och tillsatsmaterialet. 

Aluminium har ju den speciella egenskapen att 
det snabbt och lätt bildar ett oxidskydd på ytan. 
Oxidskiktet ger aluminiumet ett gott korrosions
skydd och är positivt på så sätt, men det binder 
också vatten. Detta är inget vatten som går att 
torka bort eftersom det är alltför starkt bundet till 
aluminiumoxiden. Man säger att oxiden är hydre
rad. Ju tjockare oxidskiktet är, ju mera vatten kan 
bindas till skiktet. För att minimera oxidskiktets 
tjocklek är det därför viktig att mekaniskt rengöra 
fogytorna så nära inpå svetsningen som möjligt 
(till exempel genom slipning, filning eller borst
ning). Därefter gäller det att hålla fogen borta från 
smörjmedel, smuts och vattenånga tills det är dags 
att svetsa. 

POROSITET
Svetsdefekter, del 4

”Kväve, syre och väte är 
grundämnen som ofta med-
verkar till porositet genom att 
absorberas in i smältan.”

Porositet har antagligen alla som arbetar med svets ning i en eller annan 
form kommit i kontakt med. I grunden handlar porositet om att löslighet-
en för en gas kan vara hög i en metallsmälta, men minska mycket snabbt 
när temperaturen sjunker. 
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Löslighet för väte i rent aluminium.
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Bättre resultat, 
och mer tid över.
CERABOND X slipskivor är en vinnare. Den 
ultimata 2-i-1 lösningen för stål och rostfritt 
stål. Du får jobbet gjort snabbare och bättre 
än någonsin. Och tidsvinsten ger också nya 
möjligheter.

Kombinationen av keramiska korn och vårt unika bindemedel gör att CERABOND X behåller 
skärpan längre. Oavsett om det gäller kantslipning, ytslipning eller borttagning av svetsfogar. 
Med CERABOND X går jobbet snabbare. 

CERABOND X SLIPSKIVA
2-i-1 för stål och rostfritt stål

Slipverktyg av högsta kvalitet sedan 1919
www.tyrolit.com
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Svetstråd i aluminiumkvaliteter är oftast tillver
kade på ett sätt som gör att oxidskiktet på tråden 
ska vara så tunt som möjligt när tråden levereras 
till kunden. Det görs huvudsakligen genom att en 
mekanisk ”skalning” av tråden utförs i dragnings
processen, ett processteg som kallas för shaving. 
Efter tillverkningen är det viktigt att aluminium
tråden lagras på rätt sätt. Den bör inte lagras fuk
tigt och/eller kallt. Om tråden lagras kallt, oav sett 
om lagringsutrymmet är fuktigt eller torrt, finns 
risk att fukt kondenserar på trådytan när den tas 
in i en uppvärmd verkstadsmiljö. Om tråden har 
lagrats kallt, se till att den tas in verkstaden i god 
tid innan den ska användas, och låt den värmas 
upp inuti den oöppnade förpackningen.

PORER I LÅGLEGERADE SVETSGODS
Porer i låglegerade svetsgods beror ofta på kväve 
eller syre som har kunnat absorberats i smältan 

på grund av dåligt gasskydd. Dåligt gasskydd kan 
orsakas av läckor i gasledningar och/eller slangar, 
för högt gasflöde, drag vid arbetsplatsen eller 
turbulens i gasflöde eller smälta. Andra orsaker 
kan vara felaktig pistolvinkel, allt för stort avstånd 
mellan elektrod och arbetsstycke eller svetsning 
runt utvändiga hörn. Förutom dåligt gasskydd 
kan glödskal, färg, smörjmedel eller smuts på 
elle r strax invid fogytorna vara orsak till porositet 
eftersom alla dessa kan producera stora mängder 
gas när de värms upp.

”Kväve skulle därför kunna vara 
en orsak till porer i ferritiskt 
rostfritt material, men ändå är 
det sällan det.”
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Väte kan orsaka porositet i låglegerade svets
gods, men är inte den vanligaste orsaken. Vätets 
löslighet i järn är vid stelningstemperaturen rela
tivt högt i förhållande till den mängd som kan fin
nas löst i smältan och därmed avtar risken för por
bildning. Som vi har beskrivit i tidigare nummer av 
Svetsen (Svetsen 2:2019) innebär en hög vätehalt i 
svetsgods et en klart ökad risk för sprickbildning så 
det är inte att betrakta som harmlöst.

PORER I ROSTFRITT SVETSGODS
Rostfritt är ju ett begrepp som spänner över 
många materialtyper. Stålens kristallstruktur an
tar olika uppbyggnad beroende på legeringshalten. 
Det handlar framför allt om två olika kristalltyper, 
ferrit (FCC) och austenit (BCC) (se Svetsen 1:2017).
Om huvudlegeringsämnet i det rostfria materialet 
endast är krom så får vi det som brukar kallas fer
ritiskt rostfritt material. 

Ferritiskt rostfritt material borde logiskt sett 
precis som det låglegerade stålet ha låg löslighet 
för kväve. Kväve skulle därför kunna vara en orsak 
till porer i ferritiskt rostfritt material, men ändå 
är det sällan det. Det beror på att kromatomerna 
som materialet har legerats med ökar utrymmet 
för kväveatomer inne i järnkristallgittret och fler 
kväveatomer kan inneslutas i den fasta fasen utan 
att stötas ut till restsmältan. 

Om stålet legeras med till exempel nickel får 
man det som brukar kallas austenitiskt rostfritt 
material. Den austenitiska kristallstrukturen 
har större hålrum mellan järnatomerna än den 
ferritiska kristallstrukturen har. Därför kan man 
tänka att de austenitiska stålen skulle vara mera 

› ”Material med tunnare zinkskikt 
låter sig lättare svetsas än de 
med tjocka zinkskikt efter som 
mängden zinkånga helt enkelt 
blir mindre ju tunnare skiktet är.”

Gå IWS-utbildning hos Montico!
Montico har lång erfarenhet av att bedriva IWS-  
utbildning och är ett av de ledande utbildnings- 
företagen inom svets- och verkstadsteknik. Vi  
har utbildat över 250 svetsansvariga och vi vill  
gärna utbilda fler. Vill du bli en av dem?  
Läs mer och anmäl dig på www.montico.se  
eller ring oss på 0200-76 70 00 så berättar vi mer!

www.montico.se

NÄSTA IWS-UTBILDNING STARTAR 
2 MARS, 2019. ANMÄL DIG NU!
NÄSTA IWS-UTBILDNING STARTAR 
2 MARS, 2020. ANMÄL DIG NU!
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Porer i svetsfog i låglegerat stål.

okänsliga med avseende på porositet orsakad av 
kväve. Det är de också i vissa fall, men det förutsät
ter då att de också stelnar som austenit eller som 
en blandning av ferrit och austenit. Så är inte alltid 
fallet utan ofta stelnar de austenitiska svetsgodsen 
som ferrit  och sedan sker omvandling till austenit 
vid lägre temperatur. Som tur är så drar man i 



300 bar - 8 liter
Mindre flaska - mer gas
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sådana fall nytta av den effekt på kvävelösligheten 
i ferrit som legering med krom innebär och risken 
för porositet orsakad av kväve från atmosfären är 
relativt låg även om den inte är obefintlig.

PORER VID SVETSNING 
I ZINKBELAGT MATERIAL
Vid bågsvetsning i zinkbelagt stål beror porer som 
regel inte på något av de tre grundämnena kväve, 
syre eller väte, utan istället på att zinkskiktet vid 
fogytorna förångas och på så sätt kan bilda gas
bubblor i smältan. 

Zinks kokpunkt är lägre än vad stålets smält
punkt är (871 °C respektive 1 538 °C) och stora 
mängder zinkånga kan alltså finnas runt fogen när 
stålet når sin smälttemperatur. Zinkångan kan 
blanda sig in i smältan och orsakar då gasblåsor 
vid stelnandet.
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Material med tunnare zinkskikt låter sig lättare 
svetsas än de med tjocka zinkskikt eftersom 
mängden zinkånga helt enkelt blir mindre ju tun
nare skiktet är. Det är alltså i allmänheten mera 
problematiskt att svetsa i varmförzinkat gods än i 
elförzinkat. Motståndssvetsning lämpar sig bättre 
för svetsning i förzinkat material än vad bågsvets
ning gör eftersom temperaturnivån inte blir lika 
hög och värmen inte lika spridd vid motstånds
svetsning.

Eva-Lena Bergquist
Senior metallurg
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n LÄS MER
Svetsen har tidigare 
skrivit om ämnet, och 
närliggande. Du hittar 
en del av de artiklarna 
på www.svets.se/
senaste. 


