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Denna text gör inte anspråk på att vara komplett, 
men den kommer att behandla grunderna och ge 
några tumregler för de vanligaste kombinationer-
na. Fokus på egenskaper i alla rekommendationer 
i denna text har varit hållfasthet hos förbandet. 
Finns det ett annat fokus såsom korrosionsegen-
skaper kan rekommendationerna bli annorlunda. 
I en annan del av tidningen ges en grundläggande 
beskrivning av hur man använder en modifierad 
variant av ett Schaeffler Delong-diagram för att 
förutsäga svetsgodsets struktur vid ihopsvetsning 
av olika ståltyper som olegerat, låglegerat och 
rostfritt. Mycket av frågeställningen runt ihop-
svetsning av olika grundmaterial handlar som för 
all svetsning om möjligheten att undvika sprick-
bildning i förbandet. Det kan antingen röra sig om 
vätesprickor (även kallade kallsprickor och hydro-
gensprickor) eller olika typer av varmsprickor. 

Texten är skriven med utgångspunkt från  
metallbågsvetsning med belagd elektrod (111) men 
gäller generellt även MIG/MAG (131/135) för svets-
ning med solid och rörelektrod (13X) och TIG (141).

GRADEN AV UPPSMÄLT  
GRUNDMATERIAL PÅVERKAR
Genom att båda grundmaterialen smälter kommer 
material från dessa, tillsammans med tillsats-
materialet att utgöra svetsgodset. Det innebär att 
svetsgodset kan få strukturer och egenskaper som 
väsentligt skiljer sig från de båda grundmateria-
len. Det är exempelvis viktigt att kunna förutsäga 
om svetsgodset riskerar att bilda spröda faser, 
hårda vätekänsliga strukturer eller bli extremt 
mjukt med låga värden på hållfastheten. Detta 
påverkas bland annat av de tre komponenternas 
blandningsförhållande – graden av uppsmältning 
och mängden nedsmält tillsatsmaterial. Svetsar 
man utan tillsatsmaterial, s.k. autogen svetsning, 
kommer svetsgodset att bestå av 100 % grundma-
terial vilket naturligtvis betyder att utspädningen 
är 100 %. Många grundmaterial klarar autogen 

svetsning, men långt ifrån alla. Ett vanligt exempel 
på material som inte bör svetsas utan tillsatsma-
terial är de duplexa rostfria stålen. Vid autogen 
svetsning kommer dessa stål vanligen uppvisa ett 
svetsgods med mycket lägre korrosionsmotstånd 
och seghet på grund av obalansen mellan austenit 
och ferrit. Tänk på att även små tänd/skrapmärken 
räknas som autogen svetsning. Dessa tändmärken 
kommer med stor sannolikhet att vara startpunkt-
en för framtida korrosionangrepp och bör därför 
avlägsnas. 

Vid svetsning med tillsatsmaterial minskas 
uppblandningen av grundmaterialet väsentligt, 
men varierar även baserat på svetsmetod och 
fogutformning. För en V-fog, i vanliga material 
(exempelvis olegerat, låglegerat eller austenitiskt 
rostfritt stål), kan man generellt anta att uppbland-
ningen är ca 15 % av vardera grundmaterialet 
(totalt 30 %). Denna 30 procentiga tumregel på 
uppblandning gäller generellt även för kälsvetsar, 
men kan variera lite beroende på hur man svetsar 
med de vanliga manuella svetsmetoderna. Om 
förbandet svetsas med en sträng kan man anta 
att analysen är relativt homogen, men används 
flersträngsförfarande kan man använda tumregeln 
att varje svetsad sträng är uppblandad 30 % med 
underliggande sträng/strängar/grundmaterial. 
Vill man vara noggrann kan man ta ut ett makro-
tvärsnitt där man kan skilja på grundmaterial och 
svetsgods och helt enkelt mäta upp den procentu-
ella uppblandningen. Vid svetsning med pulver-
båge (121) kan uppblandningen bli betydligt högre 

Anledningen till att man vill svetsa ihop två olika legeringar eller metalliska material kan 
vara att olika delar av konstruktionen har olika krav på exempelvis korrosionsmotstånd, 
kryphållfasthet och/eller hållfasthet. Ett konkret exempel är fartyg för transport av flyt
ande kemikalier där det vanligaste materialet till tankarna idag är duplext rostfritt stål 
medan resten av fartyget till största delen är byggt i ordinärt olegerat fartygsstål.

BLANDSVETSFÖRBAND 
OCH HUR MAN SVETSAR DEM

Buttringsteknik där 
material A är buttrat med 
tre lager före samman
svetsning.

A B

A B

C

F
Au Bu

Total utspädning (%)  
= (Au + Bu)/(Au + Bu + F) 
x 100

”Genom att båda grundmateri
alen smälter kommer material 
från dessa, tillsammans med 
tillsatsmaterialet att utgöra 
svetsgodset.”
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beroende på fogutformning och svetsdata. Nyckel-
hålsplasma (15), elektronstråle (51) och hybridlaser 
(52+13) är svetsmetoder där inträngningen och 
därmed uppblandningen också blir högre. 

HUR EGENSKAPERNA PÅVERKAS 
Egenskaper hos ett stål bestäms av mikrostruktu-
ren vilket i sin tur är ett resultat av tillverknings-
processen, exempelvis olika kylning vid valsning, 
(s.k termomekanisk valsning) och naturligtvis, 
legeringssammansättning. Dessa två faktorer har 
naturligtvis samma påverkan hos ett svetsgods 
men vid svetsning är det svårt att påverka svetsen 
termomekaniskt. Det är även betydligt svårare 
att påverka kylhastigheten vilket medför att mest 
påverkan på struktur och därmed egenskaperna 
har legeringssammansättningen. Detta betyder 
att man tvingas (i de flesta fall), välja ett tillsats-
material som ger ett svetsgods som har högre halt 
av legeringsämnen jämfört med grundmaterialet 
om kraven är att möta eller överträffa grundmate-
rialets egenskaper. I många fall tvingas man välja 
helt annorlunda legeringssammansättning för att 
uppnå detta krav.

Det finns flera relativt vanliga exempel på detta, 
vid svetsning av riktigt höghållfasta stål har ex-
empelvis svetsgodset vanligen högre legeringshalt 

än grundmaterialet vilket kan betyda att svets-
godset blir känsligare för exempelvis vätesprickor, 
(hydrogensprickor). Mer finns att läsa om svets-
ning av höghållfasta stål i Svetsen 1:2017. Ett annat 
exempel är vid svetsning av stora LNG-tankar 
(flytande naturgas). Vid svetsning av dessa tankar 
är det omöjligt att uppnå grundmaterialets krav på 
slagseghet vid -196 °C med samma legeringssam-
mansättning i svetsgodset som hos grundmateria-
let varvid man väljer ett austenitiskt rostfritt eller, 
vanligast, ett svetsgods av nickelbastyp. 

PÅVERKAN PÅ INTRÄNGNINGEN
Vissa legerings- och föroreningselement påverkar 
också inträngningen. Svavel (S) ökar generellt 
risken för varmsprickor i samband med svets-
ning. Svavel i små mängder används ibland som 
legeringselement för att förbättra maskinbear-
betbarheten (ger bättre spånbrytning) för såväl 
vanliga olegerade, låglegerade som rostfria stål. 
Små höjningar av svavelhalten i detta syfte kan öka 
inträngningen och därmed ökar även uppbland-
ningen märkbart. 

Svavel räknas som ett ytaktivt element och  
det finns även andra mindre vanliga ytaktiva  
element som kan öka inträngningen betydligt,  
även i mycket små mängder. 

Hos företaget ÖMV 
tillverkas bland annat 
tubvärmeväxlare med 
en mantel till som är 
samman svetsad med 
metod 121 pulversvets 
material P 355 NH. De 
tillverkar också stag ringar 
i material 1.4301 som är 
svetsat mot den svarta 
manteln med en bland
skarv, metod 136 rörtråd T 
23 12 2 L R M/C 3.

›

 LÄSTIPS
Mer om svetsning av 
höghållfasta stål finns 
i Svetsen 1:2017 och i 
Svetsen 4:2012 kan du 
läsa om LNG-tankar: 
“Svetsning av applika-
tioner för flytande gas”. 

Artiklarna finns på 
www.svets.se/senaste.
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Legeringselement som vanligen minskar 
inträngningen är nickel (Ni) och kväve (N), något 
som många har lärt sig den hårda och kostsamma 
vägen när de exempelvis har försökt använda sam-
ma fogutformning, (fogvinkel och spaltöppning) 
för en nickelbaslegering, superduplex eller lean 
duplex som för vanliga austenitiska rostfria stål. 

För gemene man kan det vara svårt att avgöra 
vilken mikrostruktur svetsgodset får och därmed 
vilka egenskaper förbandet har. Men man använ-
der därför vanligtvis ett av de diagram som finns 
att tillgå. Exempel på detta finns på sidan 31 i detta 
nummer av tidningen, där det även ges exempel 
på sammansvetsning och hur man bör tänka vid 
ett förband mellan ett olegerat stål mot ett vanligt 
austenitiskt rostfritt stål.

OLIKA METALLKOMBINATIONER
Olegerat kol-kolmanganstål  
mot låglegerat stål
Det finns många olika låglegerade stål, vissa är 
lättare att svetsa och andra är lite svårare, bland 
de svårare finns exempelvis fjäderstål och olika 

verktygsstål. Känner man sig det minsta osäker 
bör man kontakta någon svetsmetallurgiskt kunnig 
person och fråga om råd. Generella tumregler: 
Vanligtvis brukar man välja förvärmningstempera-
tur efter stålen, främst för att undvika vätesprickor 
(kallas även kallsprickor och hydrogensprickor). 
Har stålen olika förvärmningstemperatur (förhöjd 
arbetstemperatur) väljs förvärmingstemperaturen 
efter det mest legerade (högst kolekvivalent). 

Svetsgodssammansättning (tillsatsmaterialet) 
väljs vanligen efter det lägst legerade stålet. På 
detta sätt minimerar man risken för vätesprickor 
i svetsgodset samtidigt som det vanligtvis är det 
billigare alternativet. Viktigt är dock att kontroll-
era om det finns krav på främst slagseghet, men 
även krav på hållfasthet, hos förbandet. Tänk på 
att många låglegerade stål behöver efterföljande 
värmebehandling (PWHT), vanligen avspännings-

› ”Svetsgodssammansättning  
... väljs vanlige n efter det lägst 
legerade stålet.”
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glödgning. Om ett av grundmaterialen består av 
ett svårsvetsat stål, exempelvis ett verktygsstål 
eller seghärdnings-stål, kan det många gånger 
vara en fördel att använda ett tillsatsmaterial som 
ger ett överlegerat rostfritt svetsgods, exempelvis 
E309L (23Cr12Ni2Mo) eller E312 (29Cr9Ni). Den 
austenitiska mikrostrukturen hos dessa svetsgods 
uppvisar bra seghet samt löser ungefär sju gånger 
så mycket väte jämfört med ferritisk struktur, 
varvid risken för vätesprickor minskar.

Olika kryp-varmhållfast stål mot varandra
Dessa svetsförband är vanliga över hela världen 
och finns i de flesta termiska kraftverk. Problemet 
här är ofta den efterföljande värmebehandlingen 
som i princip bestäms av det högst legerade stålet. 
Exempelvis, om ett lägre legerat, exempelvis 
ASTM A 335 P11 stål ska svetsas ihop med ett 
hög re legerat ASTM A 335 P91 stål kan det bli 
svårt att välja rätt temperatur vid efterföljande 
avspänningsglödgning (PWHT). Vid frågor som 
denna rekommenderas att man vänder sig till en 
svets metallurgiskt kunnig person, en duktig svets-
ingenjör och/eller metallurg och frågar om råd.

Blandsvetsförband mellan kryp- 
varmhållfasta stål och rostfria stål
Dessa förband utsättas ofta för högre temperatur-
er (högre än 200 C) varvid de bör svetsas med 

tillsatsmaterial som ger ett nickelbassvetsgods, 
(exempelvis ENiCrFe-3). Om ett överlegerat 
rostfritt svetsgods skulle användas skulle kolet 
från det kryphållfasta stålet diffundera in i det 
rostfria svetsgodset under drift vilket ger en spröd 
sprickbenägen zon med hög kolhalt i svetsgodset 
och en zon med låg kolhalt och följaktligen dåliga 
krypegenskaper i det kryp-varmhållfasta stålet.

Olika rostfria stål mot varandra
Olika typer av rostfria stål kan normalt svetsas 
ihop utan svårighet men det gäller att veta vad 
man gör. Om exempelvis ett stabiliserat auste-
nitiskt rostfritt stål (Ti- eller Nb-stabiliserat) ska 

›

Stålsort 1.4301/1.4307
Vanligt austeni
tiskt rostfritt

1.4310 Enklare 
austenitiskt 
rostfritt

1.4541
Tistabiliserat

1.4401/1.4404 
Vanligt ”syrafast” 
rostfritt

1.4547  
254 SMO

1.4016 Ferritiskt 
rostfritt ”430”

1.4162 LDX 2101 1.4462 2205

1.4301/  
1.4307

19 9 L (E308L) 19 9 L (E308L)
19 9 (E308H)

19 9 L (E308L)
19 9Nb (347)

19 9 L (E308L)  
19 12 3 L (E316L) 

23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 L (E309L) 23 7 NL  
(LDX 2101)  
23 12 L (E309L)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L (E309MoL)

1.4310 19 9 L (E308L) 
19 9 (E308H)

19 9 L (E308L) 19 9 L (E308L)
19 9 Nb (E347)

19 9 L (E308L)  
19 12 3 L (E316L) 

23 12 2 L 
(E309MoL)

19 9 (E308H) 
22 12 

23 7 NL  
(LDX 2101)  
23 12 L (E309L)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L (E309MoL)

1.4541 19 9 L (E308L) 
19 9Nb (E347)

19 9 L (E308L)
19 9 Nb (E347)

19 9 L (E308L)
19 9 Nb (E347)

19 9 Nb (E347)  
19 12 3 L (E316L) 19 
9 L (E308L)

23 12 2 L 
(E309MoL)  
19 12 3 Nb (E318)

23 12 L (E309L) 23 7 NL  
(LDX 2101)  
23 12 L (E309L)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L (E309MoL)

1.4401/ 
1.4404

19 9 L (E308L)
19 12 3 L (E316L)

19 12 3 L (E316L)
19 9 L (E308L)

19 9 Nb (E347)
19 12 3 L (E316L)
19 9 L (E308L)

19 12 3 L (E316L) 23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL)

23 7 NL  
(LDX 2101)  
23 12 L (E309L)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L (E309MoL)

1.4547 23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL)
19 12 3Nb (E318)

23 12 2 L 
(E309MoL)

NiCr21MoFeNb 23 12 2 L 
(E309MoL)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L (E309MoL)

1.4016 23 12 L (E309L) 19 9 (E308H) 
22 12

23 12 L (E309L) 23 12 L (E309L) 23 
12 2 L (E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL)

19 9 L (E308L) 23 
12 L (E309L)

23 12 L (E309L) 
23 7 NL  
(LDX 2101) 

23 12 2 L (E309MoL)  
22 9 3 NL (E2205)

1.4162 23 7 NL (LDX 2101)
23 12 L (E309L)

 23 7 NL  
(LDX 2101)
23 12 L (E309L)

23 7 NL  
(LDX 2101)
23 12 L (E309L)

23 7 NL  
(LDX 2101)  
23 12 L (E309L)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L 
(E309MoL)

23 7 NL (LDX 
2101) 23 12 L 
(E309L)

23 7 NL  
(LDX 2101)  
22 9 3 NL (E2205)

23 7 NL (LDX 2101) 
22 9 3 NL (E2205)

1.4462 22 9 3 NL (E2205)
23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL)

22 9 3 NL (E2205)
23 12 2 L 
(E309MoL)

22 9 3 NL (E2205)  
23 12 2 L 
(E309MoL)

23 12 2 L 
(E309MoL) 
NiCr21MoFeNb

23 12 2 L 
(E309MoL) 22 9 
3 NL (E2205)

23 7 NL  
(LDX 2101)  
22 9 3 NL (E2205)

22 9 3 NL (E2205)

Exempel på vilka till
satsmaterial som oftast 
rekommenderas till de 
vanligaste blandförban
den när rostfria kvaliteter 
ska svetsas ihop. 

Numera har kemikalie
tankers oftast trans
port tankar av rostfritt 
duplexstål.



28 svetsen #3 2018

TEMA FOGNING AV ARTOLIKA MATERIAL

svetsas ihop med vanligt, icke-stabiliserat, austeni-
tiskt rostfritt stål bör ett tillsatsmaterial väljas som 
ger ett stabiliserat svetsgods (t.ex. E347) eller ett 
svetsgods med extra låg kolhalt, (t.ex. E308L).

Använd aldrig ett tillsatsmaterial som ger 
ett icke-stabiliserat högkolhaltigt svetsgods, 
(t.ex. E308H). Detta är ett fel som kan begås vid 
hopsvetsning av olika rostfria stål. Generellt är 
det dock viktigt att svetsgodset får minst samma 
korrosionsbeständighet och mekaniska hållfasthet 
som det lägst legerade av grundmaterialen (mer 
om korrosion i Svetsen 4:2017). 

Det är därför naturligt att välja tillsatsmaterial 
efter det högst legerade grundmaterialet. Ett van-
ligt fall är att svetsa ihop en duplex rostfri kvalitet 
med en austenitisk, där man bör beakta skillnaden 
i värmeutvidgning och hållfasthet – det austeni-
tiska stålet har högre värmeutvidgning och kanske 
bara hälften så hög hållfasthet som duplexstålet. 
Denna skillnad kan naturligtvis medföra ökad risk 
för spänningar och deformation, men även ökad 
sprickrisk. Informationen i detta stycke kan anses 
vara en tumregel, men det finns många undantag 
och det kan vara värt att fråga en svetsmetallur-
giskt kunnig person om råd.

Observera, att den generella tumregeln vid 
ihopsvetsning av olika rostfria stål är tvärtom när 
det gäller vilket grundmaterial som styr valet av 
tillsatsmaterial jämfört med vad som skrevs om 
olegerade och låglegerade stål i föregående stycke, 
(olegerat kol-/kolmanganstål mot låglegerat stål). 
Tabellen på förra uppslaget ger några exempel på 
vilka tillsatsmaterial som vanligen rekommende-
ras till de vanligaste blandförbanden när rostfria 
kvaliteter ska svetsas ihop. Många gånger finns det 
flera alternativ på tillsatsmaterial.

 

Nickelbaserade material mot olika stål
Benämningen nickelbaserade material (ibland 
kallade nickelbasmaterial) innefattar ett stort 
antal olika material med vitt skilda egenskaper 
och användningsområdena, varför det är svårt 
att ge några generella tumregler för hur dessa ska 
svetsas ihop med olika stål. Mer om nickelbaser 
finns i Svetsen 1:2017. Ett par saker bör man dock 
tänka på; ökad sprickrisk samt värmeutvidgning 
och krympning skiljer sig från vanligt stål vilket 
kan medföra ökad risk för spänningar och defor-
mation. Hos flera nickelbaserade material ger ökad 
inblandning av järn en drastisk ökning av risken 
för varmsprickor i svetsgodset vilket gör valet av 
korrekt tillsatsmaterial ytterst viktigt.

Rådet i detta fall är att kontakta någon svets-
metallurgiskt kunnig person och fråga om ert 
specifika fall. Generellt vågar man kanske säga att 
ju högre hållfasthet det nickelbaserade materia-
let har, desto sämre är svetsbarheten. Dock kan 
nämnas att ett av de vanligare fallen är att svetsa 
ihop olika nickelbaslegeringar typ 625 med olika 
olegerade, låglegerade och rostfria stål. Glöm inte 
att många låglegerade stål behöver både förvärm-
ning och ibland efterföljande värmebehandling. 
Generellt gäller för nyss nämnda fall att använda 
ett tillsatsmaterial som ger ett nickelbaserat 
svets gods av typen ENiCrFe-3. Buttringsteknik, av 
främst stålsidan, används med fördel.

Om man inte vet eller inte kan ta reda 
på den kemiska sammansättning på ett 
stål – vilket ibland inträffar om man har en 
gammal konstruktion som ska repareras 
– är rekommendationen att beakta delen/
applikationen som ett stål med begränsad 
svetsbarhet. Först utesluter man så mycket 
som möjligt genom att kontrollera om delen 
som ska svetsas är magnetisk. Är den det, 
är den generella regeln att förvärma till 
300°C, använda basiska belagda elektroder 
av typen E309MoL, (23Cr12Ni2Mo), E312 

(29Cr9Ni eller nickelbas ENiCrFe-3). Buttra 
den okända stålsidan med tunna strängar, 
håll nere uppblandningen och låt allt svalna 
så långsamt som möjligt efter avslutad 
svetsning. Ibland används även nickelbas-
erade elektroder med lägre hållfasthet (se 
avsnittet om stål mot gjutjärn). Anledningen 
är att svetsgodset då kan ta upp de flesta  
spänningarna. Man bör dock vara införstådd 
med att svetsgodset kanske bara får hälften 
så hög hållfasthet som grundmaterialen. Är 
den okända stålkvaliteten omagnetisk och/

eller delen har ett utseende som tyder på att 
den är gjuten bör man ta hjälp av en expert. 
Det bör påpekas att det finns erfarna, duk-
tiga personer som kan komma mycket nära 
den verkliga stålkvaliteten (och kolhalten) 
bara genom att fastställa vilken applika-
tion det är, om det är magnetiskt eller inte 
och studera utseendet på de gnistor som 
uppstår när delen slipas eller kapas med 
vinkelslip.

Lite om svetsning av okänd stålkvalitet mot ett känt stål

› ”Glöm inte att många låglegerade 
stål behöver både förvärmning 
och ibland efterföljande värme
behandling.” 
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 LÄR DIG MER
Tycker du att det som 
beskrivs i denna artikel 
är intressant kanske 
diplomutbildning inom 
IIW/EWF, exempel-
vis IWS, IWT och IWE 
är något för dig? Läs 
mer på www.svets.se/
utbildninganb

Olika stål mot gjutjärn 
Valet av tillsatsmaterial, eventuell förvärmning 
och svetsparametrar styrs vanligtvis, om det är 
olegerat stål, helt av gjutjärnet, (gråjärn, segjärn 
eller aducerjärn). Man kan förvärma gjutjärns-
delen men det vanliga är att svetsa kallt (utan 
förvärmning) och samtidigt hålla nere värmetill-
förseln. Vanligen används buttringssteknik på 
gjutjärnssidan, utan förvärmning innan detalj-
erna svetsas ihop. Detta görs med korta strängar, 
minsta möjliga elektroddiameter, minsta möjliga 
båglängd, låg värmetillförsel samt, att ibland 
hamra ut (penhammare) strängarna innan de 
svalnat för att minska de termiska spänningarna. 
Vanligen används bara tillsatsmaterial som ger ett 
nickelbaserat svetsgods (E Ni-Cl) eller s.k. 50/50 
(ca 50 % Ni och 50 % Fe, ENiFe-Cl). Dessa har 
stor tolerans mot gjutjärnets höga kolhalt och ger 
ett tillräckligt segt (duktilt) svetsgods med något 
lägre hållfasthet (ENi-Cl har lägst) som kan ta upp 
svetsegenspänningarna så att sprickor, framför allt 
i den värmepåverkade zonen hos gjutjärnet, kan 
undvikas. I Svetsen 1:2015 kan du läsa det vikti-
gaste runt svetsreparation av gjutjärn.

Koppar mot olika stål
Att svetsa koppar direkt mot stål innebär risk för 
att koppar snabbt och lätt tränger ner i stålets 
korngränser. Detta kan orsaka problem om för-
bandet är lastbärande eftersom koppar har lägre 
hållfasthet än stål. Förutom stål kan detta även 
drabba vissa nickelbaserade legeringar, undanta-
gen är bland annat monel-typer (nickelbaser med 
hög kopparhalt). Monel- legeringar brukar därför 
användas som tillsatsmaterial för att svetsa ihop 
koppar med stål. Buttringsteknik används ofta för 
dessa förband, främst buttras stålsidan innan sam-

mansvetsning sker, men många buttrar även kop-
paren. Förhöjd arbetstemperatur (förvärmning) av 
kopparen (300-500 °C) används vanligen (mer om 
koppar mot stål på sidan 32).

Aluminium mot olika stål
Generellt kan dessa två inte svetsas ihop med 
vanliga smältsvetsmetoder på grund av den stora 
skillnaden i smälttemperatur. Järn i aluminium 
kan dessutom orsaka spröda intermetalliska faser. 
Explosionssvetsning fungerar dock varvid man 
kan köpa explosionssvetsade plåtar/bitar som 
används som mellanbitar/plåtar när dessa material 
ska sammanfogas. 

SAMMANFATTNING 
Denna text ger ett antal tumregler för de vanlig-
aste kombinationerna, men det finns många fler 
exempel som inte berörts; koboltlegeringar, (stel-
liter) slitstål av austenitiska manganstål (Hadfield-
stål) med flera. Kanske den vanligaste frågeställ-
ningen ändå gäller hopsvetsning av en höghållfast 
kvalitet med ett vanligt konstruktionsstål. Rekom-
mendationen är då att vända sig till tillverkaren 
eller leverantören av det höghållfasta materialet. 
Budskapet avslutningsvis blir: Är man det minsta 
tveksam – kontakta alltid en expert i ämnet. Svets-
kommissionens expertpanel eller någon av de 
främsta leverantörerna av tillsats material och stål 
är nästan alltid behjälpliga. 

Johan Ingemansson
jingemansson@lincolnelectric.eu

Lincoln Electric

SPETSKOMPETENS
Internationell svetsingenjör (IWE)  
– ett samarbete mellan Swerea Kimab, 
Svetskommissionen och KTH

Läs mer på svets.se/iwe
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