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TEKNISKE DATA – KOBBER SM 0028 
 
Fosfordeoxideret kobber beregnet til almene formål indenfor industri og byggeri. 
Materialet er egnet til trækpresning og trykdrejning og er let at svejse og lodde. Til 
tagplader findes specialkvalitet med optimale falsningsegenskaber. 
 
Sammensætning 
 
Cu inkl. Ag ca. 99,95 %, garantiværdi min. 99,90 %. P-halt 0,0 15-0,040 %. 
 
Standardisering 
 
Takket være sine udmærkede egenskaber opfylder SM 0028 kravene til neden-
stående både hvad angår sammensætning og materialekrav: 
 

SS Kobber 50 15, EN CW 024A, ISO Cu-DHP 
ASTM C 12200, DIN SF-Cu 

 
Anvendelsesmuligheder 
 
Tagplader, trykbeholdere, bryggeritanke og andet apparatur inden for den kemiske 
industri og levnedsmiddelindustrien samt varmevekslere og varmvandsbeholdere. Til 
tagplader findes specialkvalitet med optimale falsningsegenskaber. 
 
Holdbarhed 
 
Tabellen viser værdien for almindelig forekommende tilstande og dimensioner. Andre 
former, tilstande og dimensioner end de anviste kan forekomme. Oplysningerne 
fremhævet med fed skrift er krav, øvrige oplysninger er oplysninger, som ikke er 
bindende. 
 
Materialetilstand Trækstyrke 
 
Betegnelse 

 
Tykkelse  

mm 
RP0,2 

N/mm 2 
Rm 

N/mm 2 
A 
% 

 
Hårdhed 

HV 
-04, ½ hårdhed 0,3-1,5 

(1,5)-2,5 
(2,5)- 

180-120 
180-120 
180-120 

220-250 
220-250 
220-250 

A50 mm 25-45 
A50 mm 40-55 
A5       40-66 

40-65 
40-65 
40-65 
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Fysiske egenskaber 
 

 
1) IACS = International Annealed Copper Standard. 100 % IACS svarende til en resistivitet 
 af 17,241 nOhm m og en konduktivitet af 58 MS/m. 

 
Korrosionshårdhed  
 
Kobber en et forholdsvis ædelt metal. Kobber og dets legeringer har derfor lille 
tilbøjelighed til at reagere på omgivelserne. Som følge heraf har kobbermaterialer i 
reglen meget god korrosionshårdhed. Som det er tilfældet med alle brugsmaterialer 
kan der imidlertid opstå korrosion under specielle omstændigheder. 
 
Hvilken type af korrosion, som opstår herved, afhænger dels af miljø og dels af 
legeringens sammensætning. Korrosionshårdheden for SM 0028 er:  
 
- mod spændingskorrosionsrevner 
- meget god 
- nøjagtig mod erosionskorrosion 
 
Der foreligger ikke en betegnelse for hydrogen krakning/hydrogen embrittlement. 
 
Varmebehandling  
 
Afspændingsglødning . Temperatur: 200-250o C. Tid: Ca. 1 time.  
 
Smidighedsglødning. Temperatur: 350-650o C. Tid: ½ - 3 timer. Rekristallisations-
temperaturen ligger normalt v/ca. 300-350o C. 
 
Formbarhed 
 
Varmeformbarheden er meget god. Egnet temperatur er 750-900o C. 
 
Koldformbarheden i glødet tilstand er meget god. Formbarheden aftager ved øget 
hårdhed.  
 

Massefylde 
Smeltepunkt 
Længdeudvidelseskoefficient v/20-100o C   
Længdeudvidelseskoefficient v/20-300o C 
Elasticitetsmodul 
Skruemodul                                      
Elektrisk konduktivitet v/20o C  

 
Temperaturkoefficient for resistens v/20o C, 0–100o C 

8,9 g/cm3 

1083o C 
16,8 x 106 o C-1   
17,7 x 106 o C -1 
118 000 N/mm2 
44 000 N/mm2 

Ca. 52 MS/m  
Ca. 90 % IACS 1) 
0.00275-0.00354 oC-1 
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Skærende bearbejdning 
 
Høj overfladekvalitet opnås normalt, hvis der tages hensyn til korrekt værktøjs-
geometri og egnede skæredata. Materialet har tilbøjelighed til at give belægning på 
værktøjet og afgive små partikler, hvilket forringer overfladekvaliteten. Høj hastighed 
og stor mætning modvirker disse tendenser. Muligheden for at få en god overflade 
forbedres, hvis der vælges en hårdere materialetilstand. Spånerne er lange og seje. 
Hvis materialet er blødt, er der frem for alt risiko for at bøje eller vride elementerne. 
 
Svejsning og lodning  
 
Det er muligt at svejse og lodde materialet. De gode varmeledningsegenskaber 
vanskeliggør dog, specielt ved tungt gods, at varmen nemt ledes derfra. Det er derfor 
nogle gange nødvendigt at forvarme elementerne. 
 
For de forskellige svejse- og loddemetoder gælder følgende: 
 
Gassvejsning er nemt at udføre. 
 
Metalkurvesvejsning er svært at udføre. 
 
Punkt- og sømsvejsning kan udføres ved tykkelser under ca. 1,5 mm. 
 
Gaskurvesvejsning  er meget let at udføre. 
 
Kulesvejsning  er let at udføre. 
 
Brændsvejsning  kan lige akkurat udføres. 
 
Svejsningslodning  er meget let at udføre. 
 
Hårdlodning  er meget let at udføre med sølvlod, sølvfosforkobberlod og 
fosforkobberlod og er let at udføre med messinglod. 
 
Blødlodning  er meget let at udføre. 
 
Overfladebehandling 
 
Mekanisk overfladebehandling såsom slipning, børstning, sandblæsning og 
polering udføres med konventionelle metoder. 
 



Plannja AS 
Stigsborgvej 60 : : DK-9400 Nørresundby : : Tlf.: 98 10 11 11 

Herstedøstervej 27-29 : : Bygning A,1. sal: : DK-2620 Albertslund : : Tlf.: 43 23 11 00 
 

Bejdsning  (ikke-oxiderende type) udføres passende med fortyndet svovlsyre ved 
rumtemperatur, eller hurtigere, ved 40-60o C. Bejdsning til metallisk ren overflade 
(oxiderende type) udføres med indeholdende oxidationsmiddel såsom peroxid, 
salpetersyre eller dikromat. For bejdsning til høj glans anvendes først og fremmest 
salpetersyreholdigt bad (blank-bejdsebad). 
 
Kemisk og elektrolytisk polering er let at udføre med blandinger af koncentreret 
syre som fx fosforsyre, salpetersyre og eddikesyre. 
 
Rengøring  udføres med rengøringsmiddel til kobber. 
 
Mørkfarvning og antikbehandling  er let at udføre med vådkemiske metoder, 
hvorved der opnås mørkt silfid- eller oxidlag.  
 
Grønpatinering er let at udføre med Nordic GreenTM-metoden. 
 
Lakering med klarlak  bevirker, at det opnåede udseendet fx efter rengøring eller 
farvning bibeholdes i lang tid. For krævende formål findes klarlak, som indeholder en 
misfarvningshæmmende inhibitor. 
 
Metallisering  (metallisk overfladebelægning, pladebeklædning) er let at udføre. 
 
Dimensioner og tolerancer 

 
SM 0028 leveres i tykkelser fra 0,30 – 5,00 mm og i bredder op til ca. 1000 mm. 

Tykkelsestolerancer 
 

 
Tykkelse 

mm 
 

 
Tolerance 

± mm 

  0,3-0,4 
  (0,4)-0,6 
  (0,6)-0,8 
  (0,8)-1,2 
  (1,2)-1,6 
  (1,6)-2,3 
  (2,3)-3,0 
  (3,0)-5,0 

     0,15 
     0,02 
     0,025 
     0,03 
     0,035 
     0,04 
     0,05 
     0,06 

 


