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Vad har fiskögon med svetsning att göra? 
Det kanske du har undrat när du hört en kol-
lega klaga över att procedurkvalificeringen 
inte blev godkänd på grund av fish eyes. Det 
ska vi reda ut i den här artikeln. I slutet berör 
vi också lite snabbt termen vätesprödhet.

Fish eyes, på svenska ofta benämnt vätegårdar, är 
ett problem som precis som de vätesprickor som 
beskrevs i förra numret av Svetsen, kan uppstå när 
halten av väte i svetsgodset är förhöjd. Väteatomen 
är en mycket liten atom som lätt kan tränga sig 
in mellan järnatomerna i stålets kristallgitter (se 
ordlistan). I takt med att svetsgodset svalnar så 
avtar utrymmet mellan järnatomerna och det blir 
allt mer obekvämt för väteatomerna att befinna sig 
inne i kristallgittret. De söker sig då till små eller 
stora defekter i gittret för att där dra nytta av den 
störning av atomordningen som defekten orsa-
kar. En del väteatomer lyckas hitta defekter som 
orsakar en stor störning, det kan till exempel vara 
porer eller stora slagginneslutningar, medan andra 
bara hittar defekter som orsakar en liten störning.

LITEN STÖRNING VÄRST 
Liten gitterstörning kan orsakas av dislokationer 
(se ordlistan och Svetsen 1:2017) eller små skev-
heter i kristallgittret som uppkommer till följd av 

spänningsfält eller närvaro av legeringsatomer. 
De väteatomer som hittar en stor störning bru-
kar anses som fastlåsta och därmed ofarliga med 
avseende på spontan vätesprickbildning, medan de 
som bara hittar en liten störning eller rent av ingen 
störning alls är de som innebär en risk för just 
detta. Mekanismen för den spontana vätesprick-
bildningen beskrevs i förra numret av Svetsen 
(Svetsen 2/2019). 

Det låsta vätet anses alltså som harmlöst med 
avseende på spontan vätesprickbildning, men kan 
ändå orsaka problem. Problemen uppstår när 
svetsgodset belastas över sin sträckgräns och med 
långsam töjningshastighet som vid ett dragprov 
eller ett bockprov och visar sig i provningresultatet 
som lågt förlängningsvärde för dragprovet eller 
brott vid liten bockningsvinkel för bockprovet. 
På brottytan syns runda områden med avvikande 
brottyteutseende och i mitten av varje sådant 
område finns som regel en por eller en större 
inneslutning. Det är detta utseende som har gett 
upphov till den engelska beteckningen fish eye. 
Någon tyckte att det såg ut som ett fisköga med en 
mörk pupill i mitten och en ljusare iris runt om. På 
svenska används ibland beteckningen vätegårdar. 

VARFÖR BLIR DET FEL?
Det finns lite olika hypoteser om hur vätegårdarna 
uppstår. Här beskrivs den som hittills har varit 
den vanligaste: Det väte som finns samlat i en por 
eller runt en större inneslutning påverkar atom-
bindningarna i svetsgodset och när det får hjälp 
av en stor dragbelastning kan en spricka börja 
bildas runt poren/defekten. På mikroskopisk nivå 

Fish eyes, och lite 
om vätesprödhet

Svetsdefekter, del 3

”När klyvsprickor väl startat 
kräver de förhållandevis lite  
energi för att växa till ... ”

Vänstra bilden: Område 
med ”fish eyes” i bockprov. 

Högra bilden: Detalj från 
vänstra bilden. ”Fish eye” 
bestående av en central 
por (pupill) och om giv ande 
sprödbrottyta (iris).
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Kristallgitter: Det repeterbara mönster 
som atomerna hos kristallina material (dit 
metaller hör) placerar sig i när metallerna 
är i fast tillstånd. 

Dislokation: Byggnadsfel i kristallgittret.

Klyvspricka: Spricka som fortplantar sig 
mellan atomplanen i kristallgittret. Sprött 
brott.

Charpy V: Provning av rektangulär 
slagprovstav med mothåll i båda ändarna; 
vanlig slagprovning. V anger formen på 
slagprovstavens anvisning.

CTOD (Crack Tip Opening Displacement): 
Ett prov där man testar hur mycket man 
kan tvinga isär en i förväg gjord spricka 
innan provstaven brister. Sprickan gör 
man genom att först bearbeta en an

visning i provstaven och sedan utsätta 
provstaven för utmattningspåkänning 
(snabba lastväxlingar) så att en tunn 
utmattningsspricka bildas i provstaven. 
Sedan sätter man töjningsgivare vid 
utmattningssprickans öppning och sätter 
provet i en böjrigg. Därefter belastar man 
provet och mäter utslaget hos töjnings
givarna fram till provet brister.

CT (Compact Tension): I grunden är syftet 
det samma som för CTOD; att prova 
materialets känslighet för en defekt. Men 
provstaven ser annorlunda ut och i stället 
för att belasta provet genom böjning 
runt defekten så belastar man området 
genom att dra isär provstavens delar.

ORDLISTA
Exempel på byggnads-
fel (dislokation) i en 
kubisk gitterstruktur. 
Byggnadsfelet består 
i ett atomplan som 
avslutas mitt inne i 
kristallen

Klyvspricka är en 
spricka som fortplantar 
sig mellan atomplanen i 
kristallgittret. 
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uppstår sprickan mellan atomplanen vilket brukar 
kallas för klyvspricka. När klyvsprickor väl startat 
kräver de förhållandevis lite energi för att växa till, 
men i det här fallet stannar sprickorna ändå av en 
liten bit från poren/defekten. Det anses bero på två 
saker: dels att formförändringen som uppstår i ma-
terialet när man överskrider sträckgränsen medför 
en temperaturökning vilken i sin tur ökar mot-
ståndet mot klyvbrott, dels att töjningshastigheten 
ökar i och med att provstavens tvärsnittsarea mins-
kar till följd av midjebildning och klyvsprickor. Vid 
ökad töjningshastighet upphör vätets försprödande 
effekt på atombindningarna eftersom det krävs en 
allt snabbare förflyttning av väteatomer till den 
avancerande sprickfronten. Kvarvarande brottyta 
får därför ett utseende normalt för segt brott.

Det är värt att påpeka att den enda defekt som 
existerar innan drag-/bockprovningen är en por 
eller slagginneslutning. Vid oförstörande prov-
ning kan alltså svetsgodset se helt normalt ut med 
normal förekomst av porer/slagginneslutningar. 
Värt att påpeka är också att det är osannolikt att 
problem med vätegårdar uppstår i produkter i nor-
mal drift eftersom man sällan konstruerar så att 
materialets sträckgräns ska överskridas. Fish eyes/
vätegårdar är alltså ett problem som så gott som 
uteslutande uppträder vid provning av svetsfogar, 
till exempel procedurprovning.
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KORT OM VÄTESPRÖDHET
Som avslutning några ord om termen vätespröd-
het. Många sätter likhetstecken mellan sprödhet 
och Charpy V slagprovresultat och det är vanligt 
att tro att nedsatt Charpy V slagseghet skulle 
kunna orsakas av förhöjd vätehalt i svetsgodset. 
Eftersom töjningshastigheten är mycket stor vid 
slagprovning anser de flesta forskare i ämnet att så 
inte är fallet. Vid annan brottmekanisk provning 
som till exempel CTOD eller CT är töjningshastig-
heten liksom vid dragprovning och bockprovning 
långsammare och i de fallen kan förhöjd hydrogen-
halt ge utslag.

Eva-Lena Bergquist
Senior metallurg

ESAB AB

CTOD är ett prov för att testa hur mycket man kan tvinga 
isär en i förväg gjord spricka innan provstaven brister. 

Syftet med CT är att 
prova materialets käns-
lighet för en defekt. Men 
i stället för att belasta 
provet genom böjning 
runt defekten så belastar 
man området genom 
att dra isär provstavens 
delar.

”När klyvsprickor väl startat 
kräver de förhållandevis lite 
energi för att växa till ...”


