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TEMA FOGNING AV ARTOLIKA MATERIAL

Diagrammet är ett utmärkt verktyg för att 
förutse vilken struktur svetsgodset i ett 
blandsvetsförband mellan olegerat eller låg-
legerat stål och rostfritt stål får. Diagrammet 
i exemplet är en sammanslagning av de båda 
diagrammen Schaeffler och Delong. 

Anledningen till sammanslagningen är att täcka in 
både låga och höga värden av ∂-ferrit (delta) med 
relativt stor noggrannhet. Schaeffler och Delong-
diagrammen är var för sig empiriskt framtagna för 
legeringar som svalnar med de höga hastigheter 
som förknippas med svetsning. 

Observera att diagrammet bara grovt kan 
förutsäga vilk en mikrostruktur svetsgodset får och 
att det bara gäller för den sist svetsade strängen. 
Vill man veta mer får man beräkna varje sträng 
separat. Diagrammet ger heller ingen information 
om vilka mekaniska egenskaper förbandet får.

EXEMPEL SCHAEFFLER DELONG
Exempel på hur du använder diagrammet: 

En plåt av olegerat stål (1) svetsas ihop med en 
rostfri, syrafast, 316L plåt (2). Som tillsatsmaterial 
används en överlegerad rostfri elektrod E309MoL 
(5), med ca 23 % Cr, 12 % Ni och 2 % Mo. 

Först räknar man ut både krom- och nickelekvi-
valenten för de två grundmaterialen enligt formler 
i diagrammet. Dessa ger då punkt (1) (olegerat stål) 
och punkt (2) (syrafast rostfritt). Sedan förbinder 
man dessa med en linje och markerar mittpunkten 
(3) på linjen. Hade nu dessa två material svetsats 
ihop utan tillsatsmaterial (autogen svetsning) och 
båda smälts upp lika mycket hade sammansätt-
ningen på svetsgodset varit punkt (3).

I diagrammet utläser man att strukturen helt 
igenom hade bestått av den icke önskvärda, hårda 
och spröda strukturen martensit (3). Använder 
man ett tillsatsmaterial som ger ett överlegerat 
svetsgods blir resultatet annorlunda. Räknar vi ut 
kromekvivalent och nickelekvivalent för tillsats-
materialet (5) och förbinder denna punkt med 
punkt (3) vet vi att vår svetsgodsanalys kommer att 
finnas längs linjen (3) till (5). Antar vi att upp-
blandningen/utspädningen med grundmaterialet 
är 30 % kommer vi att hamna på punkt (4).

(4) markerar att 70 % av svetsgodset kommer 
från tillsatsmaterialet och 30 % från de båda 
grundmaterialen. Enligt diagrammet får svets-
godset en struktur som består av seg austenit med 
ca 6 FN (ca 6 %) ferrit vilket bör vara en mycket 
seg och spricksäker struktur. FN står för ferrit-
nummer och litet förenklat kan sägas att upp till 

Använd ett Schaeffler Delong-diagram
ca tjugo överensstämmer FN och procent (%). 
Däröver finns inget linjärt samband. Eftersom 
man vanligen strävar efter ett svetsgods med 
austenitisk struktur och en viss andel ferrit, ser vi 
att strukturen här är bra även om vissa kan tycka 
att den ligger lite väl nära trefasområdet (M+A+F) 
där martensit (M) är en hård och spröd struktur-
beståndsdel. Om utspädningen/uppblandningen av 
det olegerade konstruktionsstålet skulle bli högre 
är det risk att det hamnar i detta område. Oftast 
vill man alltså uppnå ett svetsgods med austenitisk 
struktur och en viss andel ferrit. Ett tillsatsmate-
rial som ger ett duplext svetsgods kan i de flesta 
fall också användas med gott resultat. Ett annat 
alternativ är ett tillsatsmaterial som ger ett helt 
austenitiskt svetsgods. I detta fall behövs relativt 
höga halter av mangan för att minska risken för 
varmsprickor. En vanlig typ av tillsatsmaterial är 
18Cr8Ni6Mn (E307). Även tillsatsmaterial som 
ger ett nickelbaserat svetsgods används, främst i 
de fall där förbandet ska användas i temperaturer 
över 200°C.

Studerar man formlerna för krom- och nickel-
ekvivalenterna ser man att även väldigt låga halter 
av kol (C) och kväve (N) kan påverka slutstruktu-
ren mycket. Ett ämne som också påverkar mer än 
man tror vid första anblicken är kisel (Si). 
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 OBSERVERA
De olika diagrammen 
är ganska trub-
biga verktyg och i 
verkligheten finns 
ytter ligare faktorer 
som kan påverka 
resultatet. Ett enkelt 
fel som uppmärksam-
mats vid svetsning 
av blandskarv med 
belagd elektrod (111) är 
att ljusbågen löser in 
kväve (N) från luften, 
(om lång ljusbåge 
används). Kvävet förs 
vidare ner i smältan, 
där ferrithalten sänks 
och varmsprickor upp  
står i svetsgodset.


