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Nickel har ett stort användningsområde inom me
tallurgin som ett av de viktigaste legeringsämnena 
vid ståltillverkning, Nickel används som bas vid 
framställning av olika legeringar, s.k. nickelbas
legeringar. Det som gör detta möjligt är förmågan 
hos nickel att lösa sig med andra grundämnen. 
Exempel på användningsområde är applikationer 
och detaljer där främst höga krav på korrosions
beständighet och/eller varmhållfasthet/kryphåll
fasthet finns. Det finns ingen tydlig definierad 
gräns gällande den kemiska sammansättningen 
mellan högt legerade rostfria special stål, nickel
baslegeringar och s.k. superlegeringar

Nickelbaslegeringar och högt legerade special
stål har stor betydelse inom kemisk industri, kärn
kraft, värmekraft, petrokemisk industri, papper 
och massa samt offshore där vanliga austenitiska, 
duplexa och de s.k 6 % Mo stålen inte räcker till. 

Exempelvis, inom offshore kan vätesulfid (H2S), 
som finns i en del råolja och gas, orsaka ett snabbt 
förlopp av spännings korrosion där kostsamma 
haverier ofta uppstår utan förvarning. 

Man brukar i branschen tala om ”sour gas 
media”. Vätesulfid är giftigt och extremt aggressivt 
mot t.o.m superduplexa stål såväl som 6% Mo
stålen. Ovannämnda typer av stål används mycket 
inom petroleumindustrin. Men under de extrema 
förhållanden som ibland råder där, räcker inte ens 
dessa till korrosionsmässigt. Då måste nickelbas
legeringar användas. Inom olja och gas beskriver 
exempelvis ISO 15156 3 och NACE MR0175 när 
olika nickelbaslegeringar är bra. 

Vanliga högt legerade rostfria specialstål och 
nickelbaslegeringar och hur dessa svetsas och 
används inom olika industrier beskrivs nedan.

REN NICKEL
De vanligaste namnen är Alloy200 (2.4066) och 
Alloy201 (2.4088). De vanligaste användningsom
rådena är utrustning inom kemisk industri vid han
tering eller tillverkning av alkalier såsom kalium
hydroxid (lut) och natriumhydroxid (kaustiksoda).

NICKEL-KOPPAR
Den vanligaste är Alloy400 (Monel, 2.4360) och 
förutom ungefär samma användningsområde 

(tillverkning eller hantering av alkalier) som ovan
nämnda är den vanligaste applikationen utrust
ning för kloridhaltiga miljöer, som havsvatten. 
Detta kan innefatta värmeväxlare och detaljer i 
avsaltningsanläggningar (se Svetsen  4:2014).

NICKEL-MOLYBDEN
Den äldre legeringen AlloyB uppvisade problem 
med spänningskorrosion varvid AlloyB2 (2.4617) 
nästan uteslutande används idag. AlloyB2 uppvis
ar generellt bra egenskaper i reducerande miljöer 
och är en av få legeringar som klarar saltsyra vid 
alla temperaturer och koncentrationer. Detta 
förutsatt att saltsyran är fri från löst syre eller 
tungmetalljoner. Ett vanligt användningsområde 
är utrustning inom livsmedelsindustrin vid hante
ring eller tillverkning av ättiksyra. 

NICKEL-KROM-JÄRN
De vanligaste är Alloy600 (2.4817) och Alloy690 
(2.4642 Sandvik sanicro 69) och förutom vid till
verkning eller hantering av alkalier så är ett van
ligt användningsområde ånggeneratorer i kärn
kraftverk (tryckvattenreaktorer). Alloy690 har 
historiskt används till starkt oxiderande miljöer 
men har de senaste åren ersatts av den modernare 
Alloy33 (1.4591).

NICKEL- KROM-MOLYBDEN-(JÄRN)
Volymmässigt är dessa typer de vanligaste. De har 
alla olika egenskaper men uppvisar generellt bra 
egenskaper i reducerande, oxiderande och varma 
miljöer. De vanligaste idag är Alloy625 (2.4856 
Sandvik sanicro 60), AlloyC4 (2.4610), Alloy59 
(2.4605), AlloyC276 (2.4819), AlloyC22 (2.4602), 
Alloy686 (2.4606) och AlloyC2000 (2.4675).

Alloy59 introducerades på bred front under 
tidigt 1990tal och har blivit en av de populär
aste tack vare dess svåröverträffade egenskaper i 
reducerande eller sura miljöer och till saltvatten. 

NICKELBASER

Av en slump, som så många andra stora upptäckter,  
upptäckte svensken Axel Fredrik Cronstedt 1751 nickel 
när han undersöker koboltmineral*. 

”AlloyB-2 ... är en av få legeringar 
som klarar saltsyra vid alla tem-
peraturer och koncentrationer ...”

GRUNDÄMNEN
* Viktiga grundämnen 
som upptäckts av 
svenskar: kobolt, nickel, 
kväve, syre, mangan, 
tantal, cerium, selen, 
kisel, torium, litium, 
vanadin, scandium, 
tulium, holmium, ter-
bium, erbium, neodym, 
praseodym och lantan.
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Tekniska data m.m. fi nner du på
www.axmek.se

Våra VHR 100, 250, 700 och 1500 erbjuder:
- Stor tippningsvinkel
- Låg lägsta höjd - hög högsta höjd
- Elektrisk drift (ingen hydraulik)
- Svensktillverkad kvalitetsprodukt
Vill du också kunna svara positivt på frågorna, 
kontakta då din närmaste återförsäljare eller ring:

Vad kostar dina detaljer att Svetsa?
Hur bra blir Svetskvaliteten?
Hur länge håller Svetsaren?

Svaren beror på om du använder AxMek's lägesställare eller inte.

NYHET! NU ÄVEN PROGRAMMERBAR (ej VHR 100)

Tekniska data m.m. fi nner du på
www.axmek.se

Våra VHR 100, 250, 700 och 1500 erbjuder:
- Stor tippningsvinkel
- Låg lägsta höjd - hög högsta höjd
- Elektrisk drift (ingen hydraulik)
- Svensktillverkad kvalitetsprodukt
Vill du också kunna svara positivt på frågorna, 
kontakta då din närmaste återförsäljare eller ring:

Vad kostar dina detaljer att Svetsa?
Hur bra blir Svetskvaliteten?
Hur länge håller Svetsaren?Svaren beror på om du använder AxMek's lägesställare eller inte.

ÅTERFÖRSÄLJARE: BORÅS: Sällfors Järn 033-48 06 00 • ESKILSTUNA: Industripartner 016-51 52 50
• ESLÖV: Fagon AB 0413-191 90 • GAGNEF: Swärds Verktygsmaskiner 0241-510 15 • GÄLLIVARE: Industri-
produkter 0970-128 10 • GÄVLE: Sweden Elektronic AB 026-51 27 11 • GÄVLE: Svetscenter 026-66 14 00
• GÖTEBORG: Svetsekonomi BECA AB 031-25 00 40 • GÖTENE: Götene Stål & Verktyg 0511-34 55 50 • HALM-
STAD: IMAB 035-16 65 00 • HELSINGBORG: Verkstadsservice 042-38 06 00 • JÖNKÖPING: Svetscenter Jönkö-
ping AB 036-16 82 50 • KARLSTAD: KAMAB 054-22 14 00 • KIRUNA: Verktygshuset i Kiruna AB 0980 -828 10
• KRISTIANSTAD: Svetsteknik i Kristianstad AB 044-28 28 00 • LUDVIKA: Ludvika Järnmagasin AB 0240-148 10
• LULEÅ: Ahlsell Verktyg 0920-26 24 00 • MALMÖ: Malmö Svetsteknik 040-94 37 00 • MOTALA: Bipart 0141-530 20
• MÖNSTERÅS: Dahmbergs Maskin & Verktyg 0491-76 83 60 • NORRKÖPING: Eneby Järngruppen 011-36 46 00
• NYKÖPING: Allkommers AB 0155-970 00 • SMÅLANDSSTENAR: Järncarl AB 0371-311 20 • SÖDERHAMN:
IMA AB 0270-143 10 • UPPLANDS VÄSBY: Svetsmaskinservice AB 08-59 09 13 20 • VÄXJÖ: Svetsteknik i Växjö
AB 0470-70 19 90 • ÖRNSKÖLDSVIK: Weldtech AB 0660-820 20 • ÖREBRO: Verktygsspecialisten AB 019-766 16 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: • BORLÄNGE: MARIE SWÄRDS SVETS & VERKTYGS AB 0243-160 18 BORÅS: SÄLLFORS JÄRN 
033-480 600 • ESKILSTUNA: INDUSTRIPARTNER AB 016-515 250 • ESLÖV: FAGON AB 0413-191 90 • GÄLLIVARE: 
INDUSTRIPRODUKTER 0970-128 10 • GÄVLE: SWEDEN ELEKTRONIK AB 026-54 10 40 • GÄVLE: SVETSCENTER 
026-66 14 00 • GÖTEBORG: COREMA SVETSEKONOMI 031-25 00 40 • GÖTENE: GÖTENE STÅL & VERKTYG 
0511-34 55 50 • HALMSTAD: IMAB 035-16 65 00 • HELSINGBORG: VERKSTADSSERVICE 042-38 06 00 
• JÖNKÖPING: SVETSCENTER AB 036-16 82 50 • KARLSTAD: KAMAB 054-221 400 • KIRUNA: VERKTYGSHUSET I 
KIRUNA AB 0980-828 10 • KRISTIANSTAD: SVETSTEKNIK AB 044-28 28 00 • LUDVIKA: LUDVIKA JÄRNMAGASIN 
AB 0240-148 10 • LULEÅ: AHLSELL VERKTYG 0920-23 50 00 • MOTALA: TOOLS BIPART AB 0141-530 20 • 
MÖNSTERÅS: DAHMBERGS MASKIN & TILLBEHÖR 0499-483 60 • NORRKÖPING: ENEBY JÄRNGRUPPEN 
011-36 46 00 • NYKÖPING: ALLKOMMERS SVETSTEKNIK 0155-970 00 • SMÅLANDSSTENAR: JÄRNCARL 
0371-510 100 • SÖDERHAMN: IMA AB 0270-143 10 • UPPLANDS VÄSBY: SVETSMASKINSERVICE AB 08-590 913 20 
• VÄXJÖ: SVETSTEKNIK I SMÅLAND AB 0470-701 990 • YSTAD: SVETS & TILLBEHÖR AB 0411-55 36 00 • 
ÖRNSKÖLDSVIK: WELDTECH 0660-820 20 • ÖREBRO: TOOLS VERKTYGSSPECIALISTEN AB 019-766 16 00

NYHET! NU ÄVEN PROGRAMMERBAR (ej VHR 100)

ÅTERFÖRSÄLJARE:  BORÅS: TOOLS SÄLLFORS JÄRN 033-480 600 • BORLÄNGE: MARIE SWÄRDS 
SVETS & VERKTYG 0243-16017 • ESKILSTUNA: INDUSTRIPARTNER 016-515 250 • ESLÖV: FAGON 
AB 0413-191 90 • GÄLLIVARE: INDUSTRIPRODUKTER 0970-128 10 • GÄVLE: TOOLS 010 454 84 00 
• SVETSCENTER 026-66 14 00 • GÖTEBORG: COREMA SVETSEKONOMI 031-3363682 • HALMSTAD: 
IMAB 035-16 65 00 • JÖNKÖPING: SVETSCENTER AB 036-16 82 50 • KIRUNA: VERKTYGSHUSET I  
KIRUNA AB 0980-828 10 • KRISTIANSTAD: SVETSTEKNIK AB 044-282800 • LUDVIKA: TOOLS 0240-
148 10 • LULEÅ: AHLSELL VERKTYG 0920-23 50 00 • MOTALA: TOOLS BIPART AB 0141-530 20 • 
NORRKÖPING: TOOLS 010 - 454 59 00 • NYKÖPING: ALLKOMMERS SVETSTEKNIK 0155-970 00 • 
PITEÅ: SVETSPRODUKTER I PITEÅ AB 0911-21 14 15 •  SMÅLANDSSTENAR: JÄRNCARL 0371-510 100 •  
UPPLANDS VÄSBY: SVETSMASKINSERVICE AB 08-59091320 • VÄXJÖ: SVETS & ROBOTTEKNIK I  
SMÅLAND AB 0470-701990 • YSTAD: SVETS & TILLBEHÖR AB 0411-553600 / 553601 • ÖRNSKÖLDSVIK: 
WELDTECH 0660-820 20 • ÖREBRO: TOOLS VERKTYGSSPECIALISTEN AB 019-766 16 00

Tekniska data m.m. fi nner du på
www.axmek.se

Våra VHR 100, 250, 700 och 1500 erbjuder:
- Stor tippningsvinkel
- Låg lägsta höjd - hög högsta höjd
- Elektrisk drift (ingen hydraulik)
- Svensktillverkad kvalitetsprodukt
Vill du också kunna svara positivt på frågorna, 
kontakta då din närmaste återförsäljare eller ring:

Vad kostar dina detaljer att Svetsa?
Hur bra blir Svetskvaliteten?
Hur länge håller Svetsaren?

Svaren beror på om du använder AxMek's lägesställare eller inte.

ÅTERFÖRSÄLJARE: BORÅS: Sällfors Järn 033-48 06 00 • ESKILSTUNA: Industripartner 016-51 52 50
• ESLÖV: Fagon AB 0413-191 90 • GAGNEF: Swärds Verktygsmaskiner 0241-510 15 • GÄLLIVARE: Industri-
produkter 0970-128 10 • GÄVLE: Sweden Elektronic AB 026-51 27 11 • GÄVLE: Svetscenter 026-66 14 00
• GÖTEBORG: Svetsekonomi BECA AB 031-25 00 40 • GÖTENE: Götene Stål & Verktyg 0511-34 55 50 • HALM-
STAD: IMAB 035-16 65 00 • HELSINGBORG: Verkstadsservice 042-38 06 00 • JÖNKÖPING: Svetscenter Jönkö-
ping AB 036-16 82 50 • KARLSTAD: KAMAB 054-22 14 00 • KIRUNA: Verktygshuset i Kiruna AB 0980 -828 10
• KRISTIANSTAD: Svetsteknik i Kristianstad AB 044-28 28 00 • LUDVIKA: Ludvika Järnmagasin AB 0240-148 10
• LULEÅ: Ahlsell Verktyg 0920-26 24 00 • MALMÖ: Malmö Svetsteknik 040-94 37 00 • MOTALA: Bipart 0141-530 20
• MÖNSTERÅS: Dahmbergs Maskin & Verktyg 0491-76 83 60 • NORRKÖPING: Eneby Järngruppen 011-36 46 00
• NYKÖPING: Allkommers AB 0155-970 00 • SMÅLANDSSTENAR: Järncarl AB 0371-311 20 • SÖDERHAMN:
IMA AB 0270-143 10 • UPPLANDS VÄSBY: Svetsmaskinservice AB 08-59 09 13 20 • VÄXJÖ: Svetsteknik i Växjö
AB 0470-70 19 90 • ÖRNSKÖLDSVIK: Weldtech AB 0660-820 20 • ÖREBRO: Verktygsspecialisten AB 019-766 16 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: • BORLÄNGE: MARIE SWÄRDS SVETS & VERKTYGS AB 0243-160 18 BORÅS: SÄLLFORS JÄRN 
033-480 600 • ESKILSTUNA: INDUSTRIPARTNER AB 016-515 250 • ESLÖV: FAGON AB 0413-191 90 • GÄLLIVARE: 
INDUSTRIPRODUKTER 0970-128 10 • GÄVLE: SWEDEN ELEKTRONIK AB 026-54 10 40 • GÄVLE: SVETSCENTER 
026-66 14 00 • GÖTEBORG: COREMA SVETSEKONOMI 031-25 00 40 • GÖTENE: GÖTENE STÅL & VERKTYG 
0511-34 55 50 • HALMSTAD: IMAB 035-16 65 00 • HELSINGBORG: VERKSTADSSERVICE 042-38 06 00 
• JÖNKÖPING: SVETSCENTER AB 036-16 82 50 • KARLSTAD: KAMAB 054-221 400 • KIRUNA: VERKTYGSHUSET I 
KIRUNA AB 0980-828 10 • KRISTIANSTAD: SVETSTEKNIK AB 044-28 28 00 • LUDVIKA: LUDVIKA JÄRNMAGASIN 
AB 0240-148 10 • LULEÅ: AHLSELL VERKTYG 0920-23 50 00 • MOTALA: TOOLS BIPART AB 0141-530 20 • 
MÖNSTERÅS: DAHMBERGS MASKIN & TILLBEHÖR 0499-483 60 • NORRKÖPING: ENEBY JÄRNGRUPPEN 
011-36 46 00 • NYKÖPING: ALLKOMMERS SVETSTEKNIK 0155-970 00 • SMÅLANDSSTENAR: JÄRNCARL 
0371-510 100 • SÖDERHAMN: IMA AB 0270-143 10 • UPPLANDS VÄSBY: SVETSMASKINSERVICE AB 08-590 913 20 
• VÄXJÖ: SVETSTEKNIK I SMÅLAND AB 0470-701 990 • YSTAD: SVETS & TILLBEHÖR AB 0411-55 36 00 • 
ÖRNSKÖLDSVIK: WELDTECH 0660-820 20 • ÖREBRO: TOOLS VERKTYGSSPECIALISTEN AB 019-766 16 00

NYHET! NU ÄVEN PROGRAMMERBAR (ej VHR 100)

-  Även programmerbar (ej VHR 100)

Återförsäljare: Borås Tools 010-454 51 80 Borlänge Marie Swärds Svets & Verktyg 
0243-160 17 Eskilstuna Industripartner 016-51 52 50 Eslöv Fagon AB 0413-191 90 Gällivare 
Industri- produkter 0970-128 10 Gävle Tools 010-454 84 00 Gävle Svetscenter 026-66 14 00 
Göteborg Corema Svetsekonomi 031-336 36 82 Halmstad IMAB 035-16 65 00 Jönköping 
Svetscenter AB 036-16 82 50 Kiruna Verktygshuset i Kiruna AB 0980-828 10 Kristianstad 
Svetsteknik AB 044-28 28 00 Motala Tools 010-454 59 00 Norrköping Tools 010 - 454 59 00 
Nyköping Allkommers svetsteknik 0155-970 00 Piteå Svetsprodukter i Piteå AB 0911-21 14 15 
Skaraborg Svets & Materialteknik 0500-41 41 44 Smålandsstenar Tools 010-454 57 90 
Upplands Väsby Svetsmaskinservice AB 08-590 913 20 Växjö Svets & Robotteknik i Småland 
AB 0470-70 19 90 Ystad Svets & Tillbehör AB 0411-55 36 00/55 36 010 Örnsköldsvik 
Weldtech 0660-820 20 Örebro Tools 010-454 80 20. Sasser Laurens väg 4 - 241 35 Eslöv

www.pnpteknik.se - info@pnpteknik.se - 072-55 66 900

PNP Teknik AB

MasterCut Compact
Marknadens mest prisvärda finplasma.

Storlek från 1,5 x 3 m till 2 x 6 m*.
3D-fasskärning och gasbrännare som tillval.

*Vi har så klart andra modeller upp till 8 x 50 m som standard

Kompletta lösningar för smidesverkstaden hos

Exempelvis används Alloy59 till plattvärmeväxlare 
till havsvatten. Med några få undantag har Alloy59 
bättre korrosionsegenskaper i de flesta aggressiva 
miljöer än de andra uppräknade legeringarna i 
denna grupp. 

Alloy625 (2.4856) skiljer sig eftersom den är 
stabiliserad med Nb och var från början utvecklad 
för högtemperaturapplikationer men används idag 
mycket för dess bra korrosionsegenskaper främst 
gällande oxiderande miljöer. Alloy625 (2.4856) har 
genom åren fått många andra tillämpningar i vilka 
såväl det utmärkta punkt och spaltkorrosionsbe
ständigheten som den höga hållfastheten vid alla 
drifttemperaturer utnyttjas. 

NICKEL-JÄRN-KROM-MOLYBDEN-KOPPAR
Om man vågar sig på att generellt rangordna efter 
korrosionsmotstånd skulle legeringarna i denna 
grupp hamna högre upp än de högst legerade 
rostfria stålen men under den föregående grupp
ens legeringar, (nickelkrommolybden(järn)). Ve
teranen här är Alloy825 (2.4858, Sandvik Sanicro 

41Cu) som är stabiliserad med titan vilket tyder på 
att den från början (mer än 50 år sedan) var ut
vecklad för högtemperaturapplikationer. Alloy20 
(2.4660, Sandvik sanicro 36X2Cu) är i princip en 
lägre legerad variant av Alloy825, (förutom koppar 
som är högre). De är främst avsedda för reduceran
de miljöer innehållande svavelsyra och fosforsyra. 
Små mängder koppar bättrar på korrosionsskyd
det, främst mot svavelsyra. AlloyG3 är den högst 
legerade i gruppen. 

HÖGRE LEGERADE VARMHÅLLFASTA  
ROSTFRIA STÅL OCH VARMHÅLLFASTA 
NICKELBASLEGERINGAR.
De vanligaste är Outokumpu eller Sandvik 253 
MA (1.4835), Sandvik 353 MA (1.4854),Sandvik 

› ”Små mängder koppar bättrar på 
korrosionsskyddet, främst mot 
svavelsyra.” 
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Vi kan bland mycket annat erbjuda: 

• Ett komplett utbud av svets- och ytbearbetningsartiklar,
vi	representerar	de	flesta	tillverkarna	på	marknaden

• All utrustning för svetsaren och sliparen
• Svetstekniskkonsultation.	Vänd	er	till	oss	med	era	frågor

kring ISO 3834 och EN 1090
• Skräddarsydda svetsutbildningar inom TIG, MMA 

och MIG/MAG
• Utbildning ”Heta Arbeten”
• FU, kalibrering/validering och reparation utav

Er svetsutrustning

Kontakta oss redan idag för mer information!

Corema Svetsekonomi
Er kompletta leverantör inom svetsning och slipning

När det gäller
Motståndssvetsning

Försäljning - Reparationer - Utbildning - Uthyrning - 031-336 36 82 - info@corema.se - www.corema.se

Corema 
Svetsekonomi

Vi	levererar	årligen	över	1	miljon	elektrodhättor	till
Volvo Personvagnar. Utöver standardartiklar tillverkar
vi	även	kundspecifika	artiklar	efter	ritning. 

Kontakta oss gärna för mer information!

Corema-Annons-Svetsen-2015-Nr4.indd   1 2015-11-25   09:54:42

Sanicro 25 (1.4990), Alloy840 (1.4847), Alloy800H 
(1.4876 Sandvik Sanicro 30, 31H, 31HT,38), Alloy
DS (1.4862) och för nickelbaser bör omnämnas 
Alloy601 H (2.4851, Sandvik Sanicro 61), Alloy75 
(2.4951, Sandvik sanicro 75X1), AlloyNiCr 8020 
(2.4869), Alloy602 CA (2.4633)

Det finns ett antal legeringar som används i ex
tremt hög värme i processindustrin, i gasturbiner 
och flygmotorer. Förutom utmärkt oxidations och 
korrosionsmotstånd har de utmärkta krypegenska
per samt att de uppvisar höga hållfasthetsvärden 
vid extremt höga temperaturer. 

Tre exempel på detta är Alloy718 (2.4868), 
Alloy C263 (2.4650), Alloy617 (2.4663) och AlloyX 
(2.4665)

Två stycken högt legerade  
rostfria specialstål som bör omnämnas
De relativt nyutvecklade Alloy31 (1.4562) och 
Alloy33 (1.4591) är inga nickelbaslegeringar men 
de används till samma applikationer och används 
flitigt. De uppvisar fantastiska resultat och Alloy31 

›

Legering MIG/TIG AWS A5.14 MMA A5.11

Alloy31 ERNiCrMo-13 ENiCrMo-13

Alloy200 ERNi-1 ENi-1

Alloy400 ERNiCu-7 ENiCu-7

Alloy600 ERNiCr-3 ENiCrFe-3

Alloy800 ERNiCrMo-3 ENiCrMo-3

Alloy825 ERNiCrMo-3 ENiCrMo-3

Alloy625 ERNiCrMo-3 ENiCrMo-3

AlloyC-22 ERNiCrMo-10 ENiCrMo-10

AlloyC-276 ERNiCrMo-4 ENiCrMo-4

Alloy59 ERNiCrMo-13 ENiCrMo-13

De vanligaste legering
arna och deras vanliga val 
gällande tillsatsmaterial.

kan närmast beskrivas som en universell legering 
med extremt skilda användningsområden. 

Alloy33 var från början utvecklad för oxide
rande miljö men uppvisar bra egenskaper i andra 
miljöer också och används idag mycket inom 
offshoreapplikationer.

31svetsen #1 2017
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VAL AV TILLSATSMATERIAL
Svetsning av nickelbaser är ett omfattande och 
komplicerat ämne och att gå igenom alla tidigare 
uppräknade legeringar och deras tillsatsmaterial 
finns inte utrymme för i denna artikel.

Vissa av ovan nämnda legeringar, speciellt de 
som används inom flygmotorer och till gasturbiner 
kan ha begränsningar gällande svetsbarheten. De 
vanligaste i vår del av världen, Alloy31, 200, 400, 
600, 800, 825, 625, C22, C276 och 59 anses har 
god svetsbarhet med de vanligaste smältsvets
metoderna.

Det är skillnad att svetsa legeringar med högre 
nickelhalt jämfört med att svetsa vanliga austeni
tiska rostfria stål. En positiv skillnad man märker 
direkt när man svetsar legeringar med högre 
nickel halt är att värmeutvidgningskoefficienten 
är mycket mindre än i austenitiska rostfria stål, 
den ligger i nivå med vanligt svart kolstål för vilket 
medför att värmedeformationerna blir mindre. En 
av de viktigaste skillnaderna är att inträngningen 
är sämre varvid fogberedningen bör anpassas 
med större vinkel, vanligen extra 10°, samt att rot/
spaltöppning alltid används, vanligen 2–3 mm. Rät
kanten ska även denna vara mindre och i de flesta 
fall används ingen rätkant alls. Många har genom 
året gjort misstaget att använda samma fogbered
ning för nickelbas som för austenitiska rostfria stål.

Nickelbaslegeringar är generellt känsliga för 
varmsprickor. Det beror på att deras kristall
struktur är FCC (austenit) och att föroreningsäm
nen som fosfor, svavel och bor har låg löslighet i 
austenit. Vissa legeringar är än mer känsliga för 
varmsprickor än andra. Detta gäller främst de mer 
höglegerade varianterna som t.ex Alloy625 och 
beror på att de som en effekt av legeringen får ett 
ökat stelningsintervall. Vid svetsning av nickelbas
legeringar är det alltså mycket viktigt att fogytor 
och området runt fogen är fritt från fett, olja och 
smuts, något som annars kan öka risken för varm
sprickor markant. En vanlig rengöringsprocedur 
innan svetsning är först borstning med en rostfri 
stålborste av fogkanter, är de termiskt skurna 
krävs slipning, sen avfettning. Eftersom halten 
av kväve (N) är relativt hög i vissa legeringar kan 
det vid svetsning med exempelvis MIGsolidtråd 
vara svårt att få ett porfritt svetsgods. Generellt 
används ingen förvärmning men det händer och 
syftet är då vanligen att endast avlägsna fukt för 
att förhindra porbildning. Normal används ingen 
efterföljande värmebehandling heller. En annan 

skillnad, som även den märks direkt är att smält
an med högre nickelhalt beter sig mycket mer 
trögflytande under svetsning. Det ger en konvex 
sträng och ökar risken för bindfel, eventuellt kan 
en lätt pendlande rörelse användas för att minska 
risken. Av två anledningar är det viktigt att alltid 
slipa underliggande sträng vid flerstängssvetsning, 
dels för att få bort konvexiteten och dels för att få 
bort oxidlagret på svetsen. Oxidlagret är ofta hårt, 
så borstning räcker inte och oxiden har så hög 
smältpunkt att efterföljande sträng inte kan smälta 
den. Genomförs inte detta leder det vanligen till 
olika svetsfel. Vissa nickelbaslegeringar är väldigt 
känsliga för hög värme och höga mellansträngs
temperaturer gällande både risken för varmsprick
or och för att optimera korrosionsbeständigheten. 
Följ alltid svetsproceduren noga.

NÅGRA ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
FÖR NICKELBASERADE SVETSGODS
Blandsvetsförband mellan varmhållfasta/kryp
hållfasta (Cr/Mo) stål och rostfritt stål, ett bra val 
här är ENiCrFe3/ERNiCr3 (se Svetsen 3:2013).

• Reparationssvetsning av gjutjärn utan 
förvärmning, ett bra val här kan vara  
ENi-1/ERNi-1 (se Svetsen 1:2015).

• Svårsvetsade stål, (exempelvis härdnings-
benägna verktygsstål), ett bra val här kan 
vara ENiCrFe-3/ERNiCr-3

• Svetsning av 6% Mo stålen, exempelvis  
254 och 645 SMO, bra val här kan vara 
ENiCrMo-3 eller ENiCrMo-13 (MMA).

• Svetsning av förvaringstankar till flytan-
de gas (exemelvis LNG) i 5–9 % nickelstål  
(se Svetsen 4:2012).

›

›
Kol och låglegerade stål
Nickelbaserade legering

Fogvinkel

Spalt

Fasvinkel

”Nickelbas-
legeringar 
är generellt 
känsliga  
för varm-
sprickor.” 

Bilen visar skillnaderna i 
fogberedningen, generellt 
bör man alltig göra denna 
förändring även när man 
byter grundmaterial från 
vanligt austenitiskt rost
fritt till nickelbaserade 
legeringar. 

Det finns mycket pengar att tjäna på djup inträngning vid kälsvetsning om man kan tillgodoräkna  

sig det ökade a-måttet. Miller Electric Inc. är pionjärer inom pulsad MIG/MAG och har under 15 

år optimerat sitt revolutionerande pulsprogram Accupulse för bästa prestanda och ekonomi.

Inbränningen ökar a-måttet med 80%! Valet är enkelt Miller – Accupulse™.

För mer info: andreas.allert@itwwelding.eu / www.itwwelding.eu

Miller Accupulse ger även:
• Ökad framföringshastighet
• Lägre sträckenergi
• Bättre smältbadskontroll
• Mindre svetssprut
• Ökad ljusbågsstabilitet
• Mindre svetsrök

Svetsprov utfört med  
Miller Auto-Axcess och Accupulse
Läge: PA, enkelsträng.
Tillsatsmaterial: Elgacore Matrix  
Ø 1,4 mm, metallpulverfylld rörtråd.
a-mått: 9,7 mm varav 4,3 mm 
inträngning. Liten råge och bra 
fattningskanter.

ÖKA INTRÄNGNINGEN MED 
MILLER ACCUPULSE™

Auto-Axcess 450 strömkälla
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TEMA MATERIALLÄRA

www.tyrolit.se

Mer komfort,
mindre stress.

BÄTTRE ARBETSVARDAG
MED COMFORT START

Comfort Start innebär att kanten på navrondellen 
är fasad, vilket förhindrar att verktyget skär 
ner i arbetsstycket i början av slipningen och 
gör att starten blir mjukare. På så sätt blir 
inte arbetsstycket förstört och det krävs inget 
efterarbete. Comfort Start-tekniken är helt 
unik för Tyrolit och vi är extremt nöjda med 
förbättringen den medför. Därför inför vi nu 
Comfort Start på alla våra navrondeller i alla 
kvalitetslinjer. Testa nu och märk skillnaden!

Dessutom har vår Standard** navrondell för stål 
nu 25% högre avverkning än föregångaren. 

Slipverktyg av högsta kvallitet 
sedan 1919

› Genom påsvetsning, eller s.k cladding kan både 
material och viktbesparingar uppnås när exem
pelvis ett höghållfast seghärdat svart stål används 
med ett påsvetsat skyddande skikt. Detta skydd
ande skikt består ofta av en legering med betydligt 
bättre korrosionsmotstånd. Tidigare i artikel har 
problemet med den aggressiva vätesulfiden (H2S) 
beskrivits och detta är en stor anledning till att 
påsvetsning är så vanligt inom petroleumindu
strin. Främst används Alloy625 (ERNiCrMo 3) 
som påsvetslegering men även andra legeringar 
används. Applikationerna som påsvetsas är många 
bl.a ventiler och rör. Påsvetsning sker med många 
svetsmetoder men är objektet stort brukar band
påsvetsning med SAW (under pulver) och ESW 
(elektroslag) användas, (se bandpåsvets artikel i 
detta nummer). Mindre detaljer påsvetsas med allt 
från pulsad MIG till hot wireTIG.

EFTERBEHANDLING AV SVETSFÖRBAND
Alla rostfria stål, nickelbaslegeringar, aluminium, 
magnesium och titan skyddas av oxidskikt. Detta 
förstör man delvis när man svetsar materialen. För 
att återskapa korrosionsmotståndet som motsvarar 
och ibland överträffar opåverkat grundmaterial 
bör man återställa oxidskiktet. Det mest kostnads
effektiva sättet är genom en kemisk behandling 
och den vanligaste behandlingen som de flesta kän
ner till är betning och passivering. Olika legeringar 
och metaller kräver olika behandlingar och detta 
ämne är alldeles för omfattande och komplicerat 
för att beskrivas i en text som denna. De flesta 
rekommenderar, som absolut minsta åtgärd efter 
svetsning, att man borstar av sitt nickelbaserade 
svetsförband med en rostfri stålborste 

Förhoppning är att denna text har kunnat ge en 
generell inblick av nickelbaslegeringar och nickel
bassvetsgods. Har du frågor, djupare funderingar 
eller är du minsta tveksam bör du alltid fråga en 
expert. 

Johan Ingemansson 
Technical Sales Manager, Nordic & Baltic

Metrode Products Ltd/Lincoln Electric
Johan.ingemansson@metrode.com

”Har du frågor, djupare funder-
ingar eller är du minsta tveksam 
bör du alltid fråga en expert.”
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