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De senaste trettio åren har duplex rostfria stål tagit marknadsandelar från de mer 
använda austenitiska rostfria stålkvaliteterna samt från vanliga olegerade ”svarta” 
stål. Exempel där duplexa stål används flitigt är inom massa och papper, 
rökavsvavling (FGD), avsaltningsanläggningar, konstgödselanläggningar, tankfartyg 
för kemikalier, olja och gas industrin men även för broar har användningen ökat.

Denna trend kommer troligen att fortsätta på grund av olika faktorer som ökade 
råvarukostnader för nickel och molybden. Moderna bilbatterier innehåller mycket 
nickel och detta kommer enligt vissa experter att driva upp världsmarknadspriset.

Om detta sker kommer den globala stålmarknaden att leta ännu intensivare efter 
alternativ som innehåller mindre nickel för att ersätta det austenitiska rostfria stålet. 
I många applikationer är det bästa alternativet duplexa stål.

Bakgrund (med en personlig gissning om framtiden)
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Historia
Autoklav tillverkad i 453S för
tillverkning av krut, augusti 1933

I september 2020 firade det duplexa stålet 90 år.
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Duplexa rostfria stål- Egenskaper

Legeringsämnen: Låg C, Cr 22-25, Ni 5-10, Mo 3-7, N, 

(LDX innehåller även Mn)

Struktur:        Ferrit + austenit (50/50)

Korrosion:     Högt motstånd mot punktfrätning, 

spaltkorrosion och spänningskorrosion.

Svetsbarhet: Bra (2304, 2205 tål hög sträckenergi)

Mekaniska:   Hög hållfasthet

Duplex är generellt ett dåligt val för kryogena eller hög-

temperaturs applikationer 



Jämförelse olika rostfria stål

PRE = %Cr + 3.3x%Mo + 16x%N

** This information is given in good faith and Outokumpu assume no liability for it. **



ASTM EN Outokumpu Cr Ni Mo N PRE* Rp0,2
**

304L 1.4307 4307 18,1 8,3 - - 18 200

316L 1.4404 4404 17,2 10,1 2,1 - 24 220

316L 1.4432 4432 16,9 10,7 2,6 - 25 220

904L 1.4539 904L 20 25 4,3 - 34 220

S31254 1.4547 254 SMO 20 18 6,1 0,20 43 300

S34565 1.4565 4565 24 17 4,5 0,45 46 420

S32101

S82441

1.4162

1.4662

LDX 2101

LDX 2404

21,5

24

1,5

3,6

0,3

1,6

0,22

0,27

26

33

450

480

S32304 1.4362 2304 23 4,8 0,3 0,10 26 400

S32205 1.4462 2205 22 5,7 3,1 0,17 35 460

S32750 1.4410 2507 25 7 4 0,27 43 530

* PRE = %Cr + 3.3x%Mo + 16x%N

** Hot rolled plate, min values at 20 oC according to EN 10088

Jämförelse olika rostfria stål
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Värmeledningsförmåga:

Kolstål 47 W/mºC

Austenitiskt 15 W/mºC

LDX 2101® 15 W/mºC

Längdutvidgning:

Austenitiskt 17 x10-6/ºC

Kolstål 12 x10-6/ºC

LDX 2101® 13 x10-6/ºC

DUPLEXA STÅL - Fysikaliska egenskaper
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Svetsning av Duplex – ökad risk för porositet

Högre kväveinnehåll i stålet men även 

i svetsgodset ger högre känslighet 

mot porositet jämfört med svetsning av

”vanliga” austenitiska rostfria stål.

• För tunna eller för tjocka ”strängar” ökar risken

• ”Fel” fogberedning ökar risken på grund av hög 

grad av uppblandning med grundmaterialet.

• Otillräckligt gasskydd

• ”Fel” svetslägen ökar risken



Sammanfattning och tips

Duplex rostfritt stål har generellt god svetsbarhet, men…
Skillnader finns mellan svetsning av austenitiskt stål och duplexa stål.

• Generellt gäller för Duplex, större fogvinkel (+10o) och alltid rotöppning samt mindre rätkant för att 
säkerställa penetration, hålla nere uppblandningen och undvika slagginneslutningar.

• Tänk på den höga hållfastheten när häftning sker

• Använd alltid korrekt tillsatsmaterial och skyddsgas samt rotskyddsgas,
(lite andra ”blandningar” för duplexa stål). TIG vanligt med Ar+2%N som skyddsgas. 
MIG: använd pulsning eller annan vågformsstyrning samt Ar+He+CO2 som skyddsgas.

• Vissa Duplexa stål kräver extra noggrannhet både gällande ”heatinput” och 
mellansträngstemperatur, följ svetsproceduren noga,  fråga någon kunnig om osäkerhet finns.



Sammanfattning och tips

Viktigt vid svetsning av 
Superduplex !
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Spray Arc

255A / 25,5V

Pulsed Arc

240A / 24,4V

Rapid Arc

225A / 22,5V

Rapid X

213A / 20,3V

Trådmatning 8m/min och stickout 15mm

MIG/MAG vågformsstyrning



Folke Bernadottes bro (LDX 2101)

Sölvesborgsbron (LDX 2101)



Söderströmsbro

Outokumpu PSC Nordic, (Degerfors)

Stål & Rörmontage i Sölvesborg

4 st broar på 174 meter

LDX 2404



Nya damluckor till Nya ” Karl Johansslussen”

2205



Svetsning av duplex rostfritt stål är 

inte svårt - bara lite annorlunda

Tack! jingemansson@lincolnelectric.eu


