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Titan är dyrt, men kostnaden är ofta moti-
verad när man tar hänsyn till den utmärkta 
korrosionsbeständigheten och högtempera-
tursegenskaperna som ger längre livslängd 
och därmed lägre underhålls- och repara-
tionskostnader på detaljer. 

Titan är lättare än stål men betydligt starkare än 
aluminium vilket placerar titan högt i tabellen som 
anger styrka i förhållande till vikt. Titans utmärkta 
egenskaper beror på att den bildar en skyddande 
oxidfilm som, om den lämnas oskadad skyddar mot 
en mängd olika miljöer, även vid högre tempera-
turer. Hårdheten hos titan är vanligen ungefär 
samma som hårdheten hos obehandlat stål varvid 
man ofta kan använda samma verktyg vid maskin-
bearbetning. 

TITAN – FÖR DIG MED DISCIPLIN
Det som kan orsaka mest problem vid titansvets-
ning är att titan lätt och snabbt oxiderar vid tempe-
raturer över ca 650 °C och att oxidfilmen från ytan 
löses in i smältan. Om halten av syre, kväve och/
eller väte i svetsförbandet blir för hög blir förban-
det mycket sprött. Främst TIG-svetsas titan med 
DC-. HF-tändning av ljusbågen används alltid och 
ibland används termisk pulsning. Som skyddsgas 

används argon med hög renhet, ibland används 
också argon-/heliumblandningar. Om du bara kom-
mer ihåg en sak efter att du läst detta angående 
svetsning av titan hoppas jag att det är följande: 
extrem renlighet och ett extremt bra gasskydd är 
nyckeln till framgång vid svetsning av titan. 

Om du är van att arbeta med aluminium eller 
rostfria stål och tycker att du har bra disciplin på 
hantering, rengöring och avfettning ska du tio-
faldiga disciplinen och noggrannheten! Då har du 
stor chans att lyckas med svetsning av titan. 

SE UPP MED SYRET
Använd gaslins och gärna större gaskåpa för bästa 
gasskydd. Använd släpsko anpassad till applika-
tionen för att skydda svetsgodset från oxidation 
och var extremt noga med rotgasskyddet och 
efterspolning. Som redan nämnts, tillförsel av syre, 
när avsvalningstemperaturen är för hög, medför 
oxidation som kraftigt sänker korrosionsmotstånd 
samt försprödar svetsfogen.

TITTA PÅ FÄRGEN
Normalt används matchande tillsatsmaterial. 
Klipp av änden på tillsatsmaterialet så att helt ren 
titan används och håll alltid tillsatsmaterialet inom 
skyddet av skyddsgasen under svetsning. Det fina 
med titansvetsning är att du i princip kan bedöma 
resultatet direkt genom att titta på färgen på svets-
förbandet. Från silver till svagt halmbrunt brukar 
vara acceptabelt. Sedan följer blått, grönt, grått 
och slutligen vitt vilka alla ger oacceptabla resultat.

STANDARDER FÖR TITAN
Exempel på relevanta standarder är ISO 9606-5 
(svetsarprövning), ISO 15614-5 (procedurkontroll) 
ISO 24034 och ANSI/AWS A5.16 (tillsatsmaterial), 
ISO 10675-1 (OFP) men även ISO 5817 och ISO 
10044.
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• Fingertryck förorenar materialet, använd rena 
skyddshandskar som inte efterlämnar ludd vid 
hantering av detaljer och tillsatsmaterial.

• Aceton kan användas för rengöring, använd inte 
kranvatten. Kloridrester i vattnet kan orsaka 
spänningskorrosion när temperaturen närmar 
sig 300 °C.

• Oxidskiktet på fogytorna kan avlägsnas med 
2–4 % fluorvätesyra och 30–40 % salpetersyra, 
(använd lämpliga försiktighetsåtgårder och 
personliga skydd) men vanligast är ändå att 
slipa och borsta ytorna (rostfri borste). Tänk på 
att slipskivan bara används till titan så man inte 
kontaminerar via rester från slipskivan.

• Avgränsa titanområdet så att inte damm från 
andra material, som rostfritt och andra lege-
ringar kontaminerar.

• Damm från slipning av titan utgör en brandfara 
och kan självantända – titanpulver används till 
exempel inom pyrotekniken.

• ”Förspola” med skyddsgas 2–5 sekunder innan 
ljusbågen tänds. Efterspola länge, tumregel är 
minst 20 sek, temperaturen måste under 260 
°C och helst även under 120 °C innan efterspol-
ningen avbryts.

Sex tips vid svetsning av titan
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With our equipment lines Terra & Uranos we set new standards in all standard and special welding 
processes. The industry-unique matching combines welding consumable and power source. 
It allows you to perform BEST in CLASS welds that you can be proud of. That’s what we stand for – 
with a 5-year guarantee on all Terra & Uranos welding equipment.
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