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I förra numret beskrev vi stelningssprickor 
som en av de allra vanligaste svetsdefekter-
na. En annan defekt som möjligen kan kon-
kurrera om topplaceringen är vätesprickan. 

I det här numret ska vi därför ägna vätesprickan 
lite extra uppmärksamhet. Synonyma benämning
ar på den är hydrogenspricka och kallspricka. 

VARFÖR UPPSTÅR VÄTESPRICKOR?
Det finns tre grundfaktorer som tillsammans be
stämmer risken för vätesprickor. En av dem är den 
samma som grundorsaken till stelningssprickor, 
nämligen det faktum att metaller expanderar när 
de värms upp och krymper när de svalnar igen.

Det gör att man i en svetsfog ofta får områden 
med höga lokala dragspänningar. Nivån på dessa 
beror på graden av inspänning, det vill säga hur 
mycket kan/får grundmaterialet röra sig, och på 
hållfasthetsnivån hos såväl grundmaterial som 
svetsgods.

Dragspänningar är alltså en förutsättning för 
vätesprickor, men är i sig inte tillräcklig för att 
problem ska uppstå. Som namnet antyder så är 
mängden väte i svetsgodset av betydelse och fram
för allt då väte i atomär form. Lösligheten för väte 
i smältan är stor, mycket större än vad den är i den 
fasta metallen. Det beror på att i smält fas är posi
tionerna hos de ingående atomerna i förhåll ande 
till varandra inte speciellt definierad. Därför finns 
det också gott om utrymme för andra atomslag att 
samexistera med järnatomerna.

När smältan stelnar så antar järnatomerna fasta 
positioner i förhållande till varandra. Väteatomen 
måste då tränga sig in mellan järnatomerna. Hur 
stora utrymmen som finns mellan järnatomerna 
blir då förstås viktigt för materialets löslighet för 
väte. Utrymmenas storlek minskar med fallande 
temperatur och tar ett särskilt stort steg mot 
mindre storlek om materialets sammansättning är 
sådan att det genomgår fasomvandling från aus

tenit (FCC) till ferrit (BCC) (se Svetsen 1:2017 på 
www.svets.se/senaste). Detta gäller alla olegerade 
och låglegerade stål.

AVSVALNINGEN INVERKAR
Som alla vet går avsvalningen hos en svets mycket 
snabbt. Det innebär att mer väte än lösligheten 
tillåter kan bli innestängt i svetsgodset. Vätet 
kommer då att förflytta sig (diffundera) för att 
antingen hitta ut till ytan, eller hitta positioner där 
utrymmet för ovälkomna väteatomer är större. 

Sådana positioner kan vara runt mikroslagginne
slutningar, i anslutning till små karbider och andra 
utskiljningar. På sin väg dit kan det hända att två 
väteatomer träffar på varandra. Det som då antas 
hända är att de förenar sig och bildar vätgas. I och 
med det byggs ett tryck upp lokalt i materialet, 
vilket är en viktig faktor för bildandet av hydrogen
sprickor. Det är alltså bara de väteatomer som har 
en drivkraft att röra på sig, att diffundera, som är 
farliga med avseende på vätesprickbildning.

STRUKTURENS EFFEKT
Nu är alltså två faktorer på väg mot en vätespricka 
avprickade. Fortfarande är det inte säkert att en 
spricka uppstår, för vi har ytterligare en faktor 
att ta hänsyn till. Denna tredje faktor handlar om 
mikrostrukturens sprödhet. En seg mikrostruktur 
anpassar sig till det lokala gastrycket och ingen 
spricka kommer då att uppstå, medan en hård och 
spröd mikrostruktur reagerar med att skapa en 
liten mikrospricka. Denna lilla mikrospricka kom
mer att attrahera ytterligare diffunderande väte
atomer och dessa kommer att göra så att sprickan 
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Tvärsnitt genom svets
gods med en typisk 
vätespricka med trans
kristallin utbredning 
(transkristallin = genom 
kristallkornen).

”Lösligheten för väte i smältan är 
stor, mycket större än vad den är 
i den fasta metallen. ”



 

Med rätt produkter  
kan man åstadkomma 
vad som helst

På Tyrolit vet vi hur viktigt det är med rätt produkter. Därför 
har vi utvecklat en helt ny generation kapskivor. Supertunna, 
friskärande skivor som ger kortare kaptider och eliminerar 
onödigt efterarbete. Anpassade till exakt rätt material. 
Riktiga produkter för riktiga experter. Det är du värd.
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Brottytan hos en hydro
genspricka som växt 
delvis i svetsgodsets 
korngränser och delvis 
genom kristallkornen.
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växer till. Exakt på vilket sätt är man ännu inte 
helt på det klara med och ett flertal teorier diskute
ras bland forskare. Oavsett hur det exakt går till så 
har man visat att den process som beskrivits ovan 
kan ta lite tid och utvecklandet av vätesprickorna 
kan vara fördröjd i upp till flera dagar. 

VILKEN FAKTOR ÄR VIKTIGAST?
På frågan om vilken av de tre faktorerna drag
spänning, vätehalt och mikrostruktur som är vik
tigast finns egentligen bara svaret alla eller ingen. 
De är tre samverkande faktorer och den nivå som 
kan tolereras hos var och en av dem beror på vilka 
nivåer de andra två faktorerna befinner sig på. 

HUR KAN MAN FÖREBYGGA VÄTESPRICKOR?
Genom att sträva efter att hålla alla tre riskfaktor
erna så låga som möjligt skapar man de bästa för
utsättningar för att förebygga vätesprickor. Så vad 
kan man göra? Ja, ganska många saker faktiskt.
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Löslighet: Hur stor andel av ett visst främmande 
atom slag som maximalt kan finnas i ett kristall
gitter utan att det finns någon drivkraft att stöta 
ut det främmande atomslaget.

Kristallgitter: Det repeterbara mönster som  
atomerna hos kristallina material, dit metall
er hör, placerar sig i när metallerna är i fast 
tillstånd.

Väteklass: Anger den maximala mängden väte 
som produkten garanteras ge förutsatt att den 
svetsas direkt efter att den tagits från sin för
packning. Anges i ml/100 g svetsgods.

Transkristallin: Genom kristallkornen.
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På design och svetsplaneringsstadiet är det möjligt 
att utforma fogen, dess placering och svetsföljden 
så att dragspänningsnivåerna minimeras. Hur det 
görs är i sig en vetenskap och vi kommer inte att gå 
in närmare på det i den här artikeln, men man kan
ske kan säga att en skicklig konstruktör i samar
bete med en duktig svetsingenjör är viktiga verktyg 
för att minska risken för vätesprickor.

VIKTEN AV ORDNING OCH REDA
MIG/MAGsvetsning med solidtråd eller TIG ger 
största minskning av risken att tillföra väte via till
satsmaterialet. Vid hög luftfuktighet och varieran
de temperatur kan det finnas risk för fuktbildning 
i slangpaketet som kan tillföra väte till smältan. 
Det är därför viktigt att spola igenom slangarna 
med gas innan svetsningen påbörjas. Vid MMA och 
SAW är det av stor vikt att välja tillsatsmaterial 
med låg väteklass vilket med automatik innebär 
basiska elektroder respektive flux. 

Vidare bör man ha utarbetade rutiner för hur 
tillsatsmaterial från öppnade förpackningar ska 
förvaras fram till svetsning och hur länge efter det 
att förpackningen öppnats som elektroder och flux 
får lov att användas. Basiska elektroder och basisk 
flux kan i många fall torkas om och rutinerna bör 
beskriva om det är tillåtet med omtorkning och i så 
fall hur det ska utföras. Av stor vikt för att mini
mera tillförseln av väte till smältan är naturligtvis 
också att fogytorna är rena från oxid, smuts, olja, 
färg och annat.

Mikrostrukturens känslighet för vätesprick or 
påverkas av svetsgodsets respektive grund material

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
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ets kemiska sammansättning samt avsvalningshas
tigheten efter svetsning. Avsvalningshastigheten i 
sin tur styrs av värmetillförseln, det vill säga svets
parametrarna, förvärmnings/mellansträngstem
peraturen och av godstjocklek och fogutformning. 
För en given kemisk materialsammansättning kan 
man ofta göra mikrostruktur en mindre känslig för 
vätesprickbildning genom att förlänga avsvalnings
tiden, något som i praktiken ofta åstadkoms med 
hjälp av förhöjd arbetstemperatur. Mer om hur 
man bedömer behovet och nivån av arbetstempera
tur kan man lära sig genom att läsa standarden SS 
EN 10112. 

VAR UPPSTÅR VÄTESPRICKORNA?
Vätesprickor kan uppstå både i den värmepåverka
de zonen och i svetsgodset. Vilken del av fogen som 
är den kritiska bestäms bland annat av den lokala 
kemiska sammansättningen. Mer om det finns att 
läsa i Svetsen 1:2017 (www.svets.se/senaste).

ANDRA VÄTERELATERADE PROBLEM.
Det finns några andra väterelaterade problem som 
kan vara värda att känna till, som uppkomsten av 
så kallade vätegårdar vilka kan påverka resultatet 
hos dragprover och bockprover och vad som egent
ligen menas med vätesprödhet. Det kommer vi att 
återkomma till i nästa nummer av Svetsen. 

Eva-Lena Bergström
senior metallurg
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16 svetsen #2 2019

› ”Mer om hur man bedömer behovet och nivån av arbetstemperatur 
kan man lära sig genom att läsa standarden SS EN 1011-2.” 


