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Sammanfattning 
Aluminiumkonsumtionen i världen ökar stadigt och hittar ständigt nya 
användningsområden. Aluminium kan antingen framställas genom råvaran bauxit 
eller genom omsmältning av aluminiumskrot. Vid omsmältning påverkas 
aluminiumets egenskaper av de ämnen som finns i skrotet. Idag ställs höga krav på 
hållfastheten i aluminiumlegeringarna och marknaden efterfrågar ständigt rätt och 
jämn kvalité. 

Hållfastheten i gjutna komponenter bestäms i första hand av tillsatta legeringsämnen. 
I de internationella standarderna som tillämpas idag tillåts ett visst intervall av 
legeringsämne. Det är sedan tidigare känt att legeringsintervallets storlek påverkar 
komponentens hållfasthet och processtabiliteten vid tillverkning. 

Syftet med examensarbetet är att kvantifiera legeringsintervallets påverkan på de 
mekaniska egenskaperna hos pressgjutlegeringarna EN AB-46000 samt en 
modifierad variant av denna, kallad modifierad 46000, i samarbete med Stena 
Aluminium (SA) i Älmhult. Undersökningen kommer omfatta provgjutningar, 
karakterisering av mikrostruktur och hållfasthetsprovning för att ta reda på 
mekaniska egenskaper som sträckgräns, brottgräns och förlängning. Undersökningen 
är uppdelad i två delmål. Det första delmålet är att bestämma två varianter av varje 
undersökt legering som enligt teorin skall ge dem bästa respektive sämsta 
hållfasthetsvärdena. Det andra delmålet är att genom praktiska undersökningar 
kvantifiera skillnaden i hållfasthet som legeringsintervallet ger upphov till. 

Gjutningen och bearbetning av provstavar utfördes på Tekniska Högskolan i 
Jönköping (JTH) där aluminiumstavar gjöts och sedan smältes om i en gradientugn. 
Gradientugnen tillät ett kontrollerat stelnande som ger en mikrostruktur som 
efterliknar den vid pressgjutning samt att påverkan av defekter kunde begränsas. 
Sträckgräns, brottgräns och brottförlängning bestämdes genom dragprovning på 
Linnéuniversitetet i Växjö (LNU). Därefter gjordes två mikroskoperingar där 
brottytan kontrollerades och sedan mikrostrukturen undersöktes.  

Värden och information från dragprov och mikroskopering analyserades och 
jämfördes för att ge svar på undersökningsfrågan och mål. Genom analysen kunde 
också samband mellan hållfasthetsvärden och mikrostruktur fastställas, vilket gjorde 
det möjligt att bestämma påverkan av enskilda legeringsämnen. 

Undersökningen har visat att legeringsintervallet kan ge upphov till skillnader i 
hållfastheten som uppgår till 73 MPa och 18 MPa i brottgräns för EN AB-46000 
respektive för den modifierade. Skillnaden i sträckgräns uppgår till 49 MPa för 
EN AB-46000 och 19 MPa för modifierad 46000. Förlängningen har visats kunna 
variera med 0,7 och 1,3 procentenheter för EN AB-46000 respektive för modifierad 
46000. En jämförelse av de två legeringarna påvisar att ett snävare legeringsintervall 
ger upphov till mindre variationer i legeringens egenskaper. 

Författarna rekommenderar att SA undersöker hur stora dessa intervall kan göras 
med acceptabla hållfasthetsvariationer. Det rekommenderas även att göra en fortsatt 
undersökning på huruvida den uppmätta skillnaden i hållfasthet följer med vid en 
verklig gjutprocess då parametrar som råder vid gjutning av komponent ej är 
inkluderade i undersökningen.  
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Summary 
The aluminium consumption in the world is increasing and continues to find new 
applications. Aluminium can be produced from the raw material bauxite or by 
recycling aluminium scrap. When aluminium is being recycled the material strength 
is depending on the alloying and trace elements in the aluminium scrap. High 
demands are put on the material strength of cast products and the market is 
continuously asking for a material with the right and reliable quality.  

The strength of products produced by casting is mainly determined by the alloying 
elements. The international standard that is applied on the alloys allows a certain 
range of alloying elements. It’s formerly known that this alloying range affect the 
strength of the component and the process stability during manufacturing.  

The purpose of this degree project is to quantify the effect that the ranges of the 
alloying elements have on the mechanical properties of the alloys EN AB-46000 and 
a modified version of EN AB-46000 called “Modifierad 46000”. This will be done in 
cooperation with Stena Aluminium (SA) in Älmhult. The study will consist of 
experimental castings, characterization of microstructure and tensile testing to find 
mechanical properties such as yield strength (YS), ultimate tensile strength (UTS) 
and elongation (A5).The study will have to objectives. The first objective is to decide 
two alloys for each main alloy that will have the theoretical best and worst 
mechanical properties. The other objective is through practical testing being able to 
quantify the differences that will appear in the strength of the material as a result of 
the alloying range.  

The casting was performed at Jönköping University (JTH) where the aluminium 
staffs were casted and then remelted using a gradient solidification furnace. The 
gradient solidification furnace allowed a solidification rate which could be controlled 
and would give the same microstructure that is commonly found in high pressure die 
cast components. The furnace would also allow the occurrence of defects to be 
limited. YS, UTS and A5 were determined by tensile testing at Linnaeus University 
in Växjö. Thereafter two microscopy investigations was carried out on first the 
fracture surface and then on the microstructure.  

The values from the tensile testing were compared with the information gathered 
from the microscopic investigation to be able to answer the thesis question. By 
analysing the mechanical properties and the microstructure certain relations was 
found that could, to some extent, show the effect of individual alloying elements.  

The study have shown that the alloying range causes alterations in the mechanical 
properties that can be quantified to 73 MPa and 18 MPa in UTS for EN AB-46000 
and for the modified version. The difference in YS reaches 49 MPa for EN AB-
46000 and 19 MPa for Modifierad 46000. The A5 has proved to vary with 0,7 and 1,3 
units of percentage for EN AB-46000 and modifierad46000. Comparing the alloys 
proves that an alloying range that is narrower will cause less variations in the alloys 
mechanical properties.   

The authors would like to recommend SA to further investigate to what extent the 
range of alloying elements could be made without causing a serious reduction in the 
mechanical properties. It’s also recommended to perform a study on how the alloying 
range affect the properties in a component that is made with a real high pressure die 
cast process and then compare the results with the conclusions of this study.  
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Abstract 
Undersökningens syfte är att kvantifiera legeringsintervallets påverkan på 
hållfastheten hos två olika aluminiumlegeringar som tillverkas av återvunnet 
aluminium, EN AB-46000 och en modifierad variant av denna, Modifierad 46000. 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Stena Aluminium (SA) i Älmhult som 
återvinner aluminium från skrot. Detta har genomförts genom gjutning av provstavar, 
mekanisk provning samt mikroskopering. Gjutningen gjordes på Tekniska Högskolan 
i Jönköping (JTH), dragprovningen på Linnéuniversitet (LNU) och 
mikroskoperingen både på LNU och SA. All data som samlades in analyserades 
sedan för att kunna sammankoppla legeringssammansättning med hållfasthetsvärden 
och mikrostruktur. 

Nyckelord: Aluminium, Aluminiumlegeringar, Legeringsintervall, Återvinning, 
Hållfasthet, AlSi9Cu3. 
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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet av högskoleingenjörsutbildningen i 
Maskinteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet ”Legeringsintervallets 
påverkan på dem mekaniska egenskaperna på aluminiumlegeringen EN AB-46000” 
utfördes mellan 2014-12-16 till 2015-06-02. Vi tog under hösten 2014 kontakt med 
Stena Aluminium i Älmhult och fick ett erbjudande på examensarbete med inriktning 
produktutveckling av befintlig produkt. Efter ett introduktionsmöte beskrevs 
projektet mer utförligt och vi fick genast upp ett genuint intresse för både 
undersökningen och företaget.  

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med många personer som har gjort 
undersökningen möjlig. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare på 
Linnéuniversitetet, Izudin Dugic, för ditt kontinuerliga stöd och råd genom hela 
processen.  

Vi vill även tacka forskningsingenjör på Linnéuniversitetet, Bertil Enquist, för 
handledning vid dragprovningen.  

Vidare vill vi visa vår uppskattning till Tekniska Högskolan i Jönköping och dess 
personal för att vi fick använda deras utrustning för att gjuta och tillverka provstavar. 
Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Salem Seifeddine och Anton Bjurenstedt som 
hjälpte oss med gjutningen och gav oss goda råd på vägen. 

Vi vill tacka företaget, Stena Aluminium, och dess personal Nina Karlsson samt Ulf 
Persson på som har hjälpt oss genom processens gång. 

Men framförallt vill vi tacka Özkan Kosmaz. Genom hela projektet har han varit en 
ständig informationskälla och stöttepelare som pushat och gett goda råd. Hans 
oerhörda kunnande om aluminium, gjutprocesser och pedagogiska sätt har gjort 
arbetet till en mycket intressant resa. Även i motgångar har han ständigt varit 
tillgänglig som bollplank och vägledare. Arbetet har varit en oerhört intressant och 
lärorik upplevelse som vi sent kommer glömma.  

Stort tack. 
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1. Introduktion 
I denna introduktion presenteras en bred bild av undersökningens bakgrund 
där även en undersökningsfråga diskuteras fram i problemformuleringen. 
Förklaring av undersökningens syfte samt mål redovisas. I introduktionen 
beskrivs också vilka avgränsningar som gjorts för att undersökningen skall 
kunna hållas relevant. 

1.1 Bakgrund 

Aluminiumkonsumtionen i världen har ökat stadigt sedan 1930-talet och 
hittar ständigt nya användningsområden. Egenskaper som låg vikt i 
kombination med hög hållfasthet, god formbarhet, korrosionshärdighet, och 
förmåga att leda värme och elektricitet gör aluminium (Al) till den näst mest 
använda metallen efter järn [1, 2]. Dessutom lämpar den sig väl för 
återvinning [3, 4]. Användningsområden för aluminiumprodukter är i 
princip obegränsat men används idag främst inom transport, mekanisk 
industri, byggnadsindustri, elektroteknik och förpackningstillverkning [5]. 
Al i ren form är mjukt och har låg hållfasthet, men kan genom legering 
uppnå hållfasthetsvärden liknande vissa konstruktionsstål [6]. Al-
legeringarna är standardiserade och har olika beteckningar i olika delar av 
världen. Enligt europeisk standard är Al-legeringar uppdelade för legeringar 
som används för plastisk bearbetning och gjutlegeringar samt härdbara och 
icke härdbara i respektive kategori [3, 5]. 

Den årliga produktionen av Al är ca 53 miljoner ton, återanvändning ej 
inräknad, vilket innebär att produktionen är 30 gånger större än på 50-talet. 
2012 var Kina den största producenten av primäraluminium, följt av 
Ryssland, Canada, USA och Australien. De lokala energipriserna styr var 
framställningen av primäraluminium är placerad då det är en mycket 
energikrävande process. I Figur 1 presenteras hur produktionen av 
primäraluminium har ökat sedan 1950 [6-8]. 
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Figur 1. Produktion över primäraluminium [7]. 

Al är det tredje vanligaste ämnet i jordskorpan där det uppgår till ca 8 %, 
men förekommer ej i ren form utan som föreningar med kisel och syre. Al-
föreningar finns i stora delar av världen men det är inte alla jordarter som 
lämpar sig för framställning av Al. Den enda jordart som idag används 
kommersiellt för framställning av primäraluminium kallas bauxit, vilket är 
en brunaktig jordart som för att vara brytvärd bör innehålla mellan 20-30% 
Al [6, 8]. Ur bauxit framställs genom Bayermetoden aluminiumoxid, vilket 
sedan genomgår smältelektrolys för att bilda den rena metallen, 
primäraluminium. Med 4 kg bauxit fås efter Bayermetoden 2 kg 
aluminiumoxid, denna bildar efter smältelektrolys 1 kg primäraluminium. I 
dagens produktionstakt beräknas att de kända bauxittillgångarna bör räcka i 
200-400 år, dock har ingen hänsyn tagits till ökad återvinning vid 
uppskattningen [4, 9]. 

Framställning av Al genom Bayerprocessen och elektrolys är en mycket 
energikrävande process, där det går åt 35 kWh elektrisk energi för att 
framställa 1 kg Al [3, 10]. Trots den stora energiförbrukningen vid 
framställning av primäraluminium anses Al ofta som en miljövänlig metall, 
det beror på de energivinster som görs genom att använda Al i komponenter 
som gör produkten lättare. En fullt realistisk viktminskning med 100 kg i en 
bil erhållas genom att ersätta stålkomponenter med Al. Förutsatt att inget 
återvunnet material används kräver framställning av Al 2740 MJ mer energi 
än nyproducerat stål. Det sparas dock in när hänsyn tas till bilens livslängd 
då den lägre vikten gör att ca 640 liter bensin sparas. 640 liter bensin 
motsvarar en energibesparing på 23000 MJ vilket innebär en total besparing 
på 20260 MJ. Kubal AB i Sundsvall är Sveriges enda tillverkare av 
primäraluminium och framställer ca 128 000 ton Al från aluminiumoxid [3, 
4, 11]. 

Det finns klara fördelar ur en miljöaspekt men också ur samhällets synpunkt, 
exempelvis de ökade krav som samhället ställer på ett kretsloppstänk vilket 
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stämmer överens med den livscykel som beträffar Al. Eftersom det finns 
rikligt med Al i jordskorpan och dess förmåga att återvinnas utan en 
betydande förändring i materialegenskaper erhålls anses 
aluminiumtillgångarna som obegränsade. Samtidigt görs mycket för att 
minska Als miljöpåverkan, aluminiumindustrin samverkar för att öka 
kunskapen om de restprodukter som bildas vid Bayerprocessen och 
elektrolys. För att minska bauxitbrytningens påverkan på närliggande miljö 
och underlätta restaureringen sker brytningen ofta i rutor. Vissa av rutorna 
lämnas orörda vilket leder till en snabbare återhämtning av miljön. 
Dessutom sker nyplantering och sådd av tidigare tillvaratagna frön från 
området för att återställa miljön efter bauxitbrytning [3]. 

Al som tillverkats genom omsmältning av aluminiumskrot kallas återvunnet 
aluminium eller sekundäraluminium. Kvalitén på omsmält Al är hög och 
metallförlusten är mycket liten vilket gör att den kan smältas om gång på 
gång utan att materialets unika egenskaper ändras. Det gör att Al lämpar sig 
väl till återvinning [3, 12]. Andelen återvunnet Al som används skiljer sig åt 
i världen, i Europa utgör sekundäraluminium ca 50 % av allt producerat Al 
och den siffran ser ut att öka. 1980 låg återvinningen i Europa på 1,4 
miljoner ton och 2004 hade den ökat till 4,7 miljoner ton [13]. Omsmältning 
av Al kräver bara ca 5 % av energin jämfört med framställning av 
primäraluminium, därför finns det klara vinster att hämta ur ekonomiska 
aspekter. Genom att minska energikostnaderna med ca 95 % samt att 
utnyttja legeringsämnen som finns i aluminiumskrotet kan det leda till 
ekonomiska fördelar vid nytillverkning, exempelvis till följd av reducerat 
inköp av koppar. Vid återvinning sorteras aluminiumskrot efter dess 
materialkvalité och sedan beroende på vilken legeringsgrupp den kan tänkas 
tillhöra. Den här sorteringen ökar möjligheten för nytillverkning och skrotets 
värde. Legeringar som används för gjutgods innehåller de högsta halterna av 
olika legeringsämnen, det gör att flera skrotsorter lämpar sig väl för 
nyproduktion av gjutgods [3]. 

I Sverige svarar aluminiumgjuterierna för ca en fjärdedel av 
aluminiumkonsumtionen där en ökande del av materialet kommer från 
omsmält metall. Det enda oberoende omsmältningsverket i Sverige finns in 
Älmhult på Stena Aluminium. Därtill finns det interna omsmältningsverk 
bland annat i Sjunnen (Sapa), Finspång (Gränges) och Ljunghäll AB (Södra 
Vi) [3, 14, 15]. 

Stena Aluminium (SA) i Älmhult är ett av nordens ledande företag inom 
återvinning av Al. Företaget producerar återvunnet Al för gjuteri- och 
stålindustrin och har en årlig kapacitet på 90 000 ton [16]. SAs kunder sätter 
allt högre krav på hållfasthet samt att kvalitén är både rätt och jämn. I 
dagens internationella standarder för Al tillåts ett visst intervall av dem 
tillsatta legeringsämnena [17]. Det är känt att dessa intervall i 
legeringsstandarderna påverkar hållfastheten hos legeringen men också 
processtabiliteten. Företagen kan därför i en beställning av en viss 
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legeringsstandard få en Al-legering där hållfasthetsvärdena skiljer sig från 
föregående beställning trots att samma legering är beställd. Det är ännu inte 
fastställt hur och i vilken mängd intervallen påverkar 
hållfasthetsegenskaperna och processtabiliteten hos Al-legeringarna. 

SAs mest sålda Al-legering är standardlegeringen EN AB-46000 och är den 
legering som det här examensarbetet kommer att fokusera på [3, 17]. 
EN AB-46000 är en legering som framförallt används till pressgjutgods och 
kännetecknas av god gjutbarhet. Dess största legeringsämnen är kisel (Si) 
och koppar (Cu) [6, 17]. 

1.2 Problemformulering 

Genom återvinning av Al kan vinster göras på många olika plan, bl.a. 
ekonomiska, för miljön och således också för samhället. Sverige är idag ett 
av de ledande länderna för återvinning av Al, framförallt har Sverige ett väl 
fungerade pantsystem av aluminiumburkar där 93 % av alla 
aluminiumburkar återvanns under 2013 [18]. Dessutom kommer allt mer 
aluminiumskrot att bli tillgängligt i framtiden, det beror på att många 
aluminiumprodukter har lång livslängd. Produkter som t.ex. takplåt av Al 
tillverkades och kom i bruk under 60-talet då aluminiumanvändningen 
precis tagit fart har ännu inte skrotats och därmed inte blivit tillgänglig för 
återvinning. Återvinningsprocessen måste därför bli bättre för att ta till vara 
på så mycket Al som möjligt [3]. 

Hur kan då återvinningen av Al ökas? Framförallt genom att svenska folket 
blir bättre på att återvinna Al direkt genom korrekt sortering av 
aluminiumprodukter och därmed minska onödig sortering av Al från t.ex. 
hushållssopor. Sorteringen kan underlättas genom att konstruera på ett sätt 
där eftertanke läggs på hur materialet ska återvinnas. Exempelvis genom att 
göra konstruktionen enkel att demontera så att olika typer av material kan 
sorteras korrekt. Återvinningen kan även ökas genom att göra omsmält Al 
mer attraktivt på marknaden och på så sätt driva utvecklingen av 
återvinningsprocessen framåt. 

Hur skall då återvunnet Al göras mer attraktivt på marknaden? I dagsläget är 
det framförallt energibehov och ekonomiska fördelar som gör handeln av 
återvunnet Al framgångsrik [3, 13, 19]. Kan även kvalitén ökas på dem Al-
legeringar som kommer från återvunnet Al kommer detta bidra till en ökad 
efterfråga på återvunnet Al. Genom att undersöka hur legeringsämnena 
påverkar hållfastheten hos Al kan kunderna erhålla bättre kvalité och 
förbättrad jämnhet på dess produkter. 

I dagsläget kan det uppstå problem med ojämnheter i hållfastheten hos 
tillverkarnas produkter, eftersom påverkan av legeringsintervallen inte är 
kvantifierande kan det inte med säkerhet sägas om ojämnheterna kommer 
från företagets gjutprocess eller från variationer i legeringsintervallen. Dessa 
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variationer i legeringsämnena är möjliga eftersom den internationella 
legeringsstandarden idag tillåter ett visst intervall av tillsatta 
legeringsämnena [17]. Genom att undersöka hur dessa intervall påverkar 
hållfastheten hos legeringen kan kunden erhålla bättre förståelse om vilka 
hållfastvärden som kan erhållas efter gjutning. Det kommer också ge en 
möjlighet att skapa bättre jämnhet hos legeringen när påverkan av 
legeringsintervallen är kvantifierade. 

Undersökningsfrågan för arbetet formuleras enligt följande: 

Hur påverkar den kemiska sammansättningen dem mekaniska egenskaperna 
på standardlegeringen EN AB-46000 samt en modifierad variant av denna? 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka, få förståelse och redogöra för 
hur legeringsämnenas intervallgränser påverkar dem mekaniska 
egenskaperna hos standardlegeringen EN AB-46000. Arbetet kommer även 
inkludera en modifierad variant av EN AB-46000 som kallas modifierad 
46000. Undersökningen kommer omfatta provgjutningar, karakterisering av 
mikrostruktur och hållfasthetsprovning för att ta reda på dem mekaniska 
egenskaper som sträckgräns, brottgräns och förlängning. 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att leverera en undersökning där det fastställts 
hur legeringsämnenas intervall påverkar hållfastheten. Genom att analysera 
befintlig forskning ska ett antal legeringar tas fram för att ge bästa 
respektive sämsta mekaniska egenskaper. Målet har delats upp i följande 
delmål: 

Delmål 1: Ta fram legeringssammansättningar för EN AB-46000 samt 
modifierad 46000 som enligt teorin ger högst och lägst hållfasthetsvärden 
baserat den forskning som gjort inom ämnet. 

Delmål 2: Fastställ vilken påverkan legeringsintervallen har på 
hållfastheten hos EN AB-46000 samt modifierad 46000 genom praktiska 
undersökningar hos dem valda legeringarna. 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer i första hand avgränsas till att testa dem 
mekaniska egenskaperna i rumstemperatur för legeringarna som tagits fram. 
Arbetet utesluter dem legeringsämnen som har väldigt liten påverkan på 
hållfastheten. Uteslutningen görs för att fokus ska läggas på dem 
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legeringsämnen som är utmärkande för EN AB-46000 samt Modifierad 
46000. Gjutprocessen ska efterlikna den vid pressgjutning eftersom 
legeringarna i undersökningen är anpassade för detta ändamål. 

Eftersom det är legeringsintervallens påverkan som ska undersökas kommer 
ingen större vikt läggas vid defekter och en så defektfri gjutning som möjligt 
kommer eftersträvas. Det krävs dock att defekter tas upp för att kunna 
karakterisera dem och finna dess orsak. 

Några andra faktorer som inte testas är flytbarhet, korrosion, krypning, 
utmattning och värmebehandling då de skulle göra arbetet för omfattande 
för den givna tidsplanen. 

Avgränsningarna är upplagda på det här sättet för att i kunna testa 
materialets hållfasthetsegenskaper endast baserat på dess 
legeringssammansättning.  
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2. Metodologi 
Det här kapitlet beskriver vilka vetenskapliga metoder som förekommer och 
vilka som har tillämpats i undersökningen. Detta innefattar metoder för bl.a. 
vetenskapligt angrepps- och synsätt, forskningsmetod och datainsamling. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I detta kapitel beskrivs vetenskapliga synsätt som är aktuella i dagens 
diskussioner inom forskning och vetenskap. Idag krävs det en god förståelse 
och överblick av dem tillgängliga vetenskapliga förhållningssätten för att 
kunna ta del av den kontinuerliga diskussionen om hur vetenskap bedrivs. 
Detta för att på ett kritiskt sätt kunna ta del av den kunskap som producerats 
mot bakgrund av det valda vetenskapliga förhållningssättet [20]. 

2.1.1 Positivism 

Positivismen bygger på naturvetenskapliga grundtankar och principen att 
kunskapen, för att bli positiv, skall vara nyttig och förbättra samhället. 
Positivismen känns igen genom att en hypotes om utfall utvecklas från 
befintliga teorier som därefter genom empirisk prövning testas för att 
verifiera hypotesen. Den kritik som positivismen har ådragit sig härleds till 
dem personliga fördomar och förutfattade teorier som hypotesen baseras på. 
Kritikerna menar att det är omöjligt att separera observation och teori på 
grund av detta [20]. 

Positivismen stöder tanken av att generella lagar skall kunna beskrivas av ett 
orsakverkan-samband med ett logiskt, neutralt och korrekt språk som leder 
till ökad kunskap. Ett kännetecken för forskning som bedrivs positivistiskt är 
att den arbetar med att reducera ett komplext problem i delar som sedan kan 
studeras ingående var för sig. Denna forskning skall göras på ett neutralt och 
objektivt sätt utan att personliga, religiösa och politiska åsikter påverkar 
forskningsresultatet. Enligt det positivistiska idealet skall den ursprungliga 
forskaren kunna bytas ut utan att forskningsarbetets resultat förändras [20]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken kan tolkas som positivismens raka motsats där att 
forskningsproblemet ses i sin helhet snarare än att bryta ner det i 
delproblem. En hermeneutiker använder tankar, intryck, känslor och 
förförståelsen som en tillgång för att förstå ett forskningsobjekt till skillnad 
från en positivist som skall stå i en yttre relation till forskningsobjektet [20]. 

Det hermeneutiska synsättet är ett vetenskapligt förhållningssätt där 
förståelse för den mänskliga existensen söks genom att studera och tolka 
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människan. Genom att tolka hur en människa lever i dess handling samt det 
talade och skrivna språket kan en förståelse byggas upp för vår egen 
livssituation. Hermeneutiken står således för ett kvalitativt forsknings- och 
tolkningssystem där forskaren kan agera engagerat och öppet mot 
forskningsobjektet [20]. 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Undersökningen började med att en grundlig informationssökning inleddes 
för att bilda en helhetsbild av Al, dess egenskaper och användningsområden. 
Informationen tolkades och granskades kritiskt för att få en ökad kunskap 
inom forskningsområdet. Den inledande fasen av arbetet kan anses 
sammanfalla med det hermeneutiska förhållningssättet eftersom en 
helhetsbild av forskningsområdet skapades med avsikt att ge en ökad 
förståelse om forskningsområdet. Samtidigt gjordes detta utan någon 
bakomliggande teori eller hypotes. 

I den följande fasen av arbetet begränsades området från vilken information 
undersöks till det som berör den ställda undersökningsfrågan. Inledningsvis 
omfattar detta framförallt forskning som gjorts på hur hållfastheten påverkas 
av olika legeringsämnen. Men även aluminiums mikrostruktur, hur den 
bildas och påverkas av legeringssamansättningen tas i beräkning. Eftersom 
forskningen begränsades till ett specifikt område kan detta härledas till det 
positivistiska förhållningssättet där ett komplext problem bryts ned till 
delproblem som sedan skall lösas. Under detta steg skapas också en hypotes 
med bakgrund av den forskning och teorier som finns inom området. Denna 
hypotes ska prövas genom gjutning, hållfasthetstester och mikroskopering 
för att ge ett svar på undersökningsfrågan. Även detta stärker förhållandet 
till det positivistiska förhållningsättet då denna kännetecknas av att en 
hypotes utvecklas och sedan testas för att verifiera teorin. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppsättet som skall användas under en 
forskningsprocess grundas i hur teorin skall relateras till verkligheten. De tre 
generellt erkända begrepp som används inom forskningsvärlden är 
deduktion, induktion och abduktion som anger tillvägagångssätt för att 
beskriva sambandet mellan teori och verklighet [20]. 

2.2.1 Induktion 

Om en forskare påbörjar sina studier med en empirisk undersökning av ett 
forskningsobjekt för att sedan skapa en teori, kan studien kallas induktiv. Ett 
induktivt angreppssätt kännetecknas av att forskaren i fråga samlar in 
information genom att studera ett objekt som därefter formas till en teori. 
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Teorin som skapas skall utformas med utgångspunkt från den insamlade 
empirin, utan att ta hänsyn till tidigare gjorda studier eller fakta. Denna teori 
kommer oundvikligt att påverkas av forskarens egna åsikter och 
föreställningar [20]. 

Nackdelen med ett induktivt angreppssätt är att bredden av studien ej är 
känd eftersom det ofta baseras på en specifik situation eller grupp av 
människor. Risken är då att teorin som sedermera skapas ej blir tillräckligt 
generell [20]. 

2.2.2 Deduktion 

Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att forskaren utgår från 
tidigare kända teorier och allmänna principer för att skapa en hypotes som 
därefter prövas empiriskt för att kunna bekräfta eller dementera hypotesen 
[20]. 

Genom att arbeta med ett deduktivt angreppssätt anses studiens objektivitet 
kunna stärkas eftersom utgångspunkten bygger på den redan befintliga 
teorin. På så sätt blir forskaren mindre benägen att påverkas av sin 
personliga uppfattning av området. En fara ligger dock i att forskaren blir 
begränsad av den ursprungliga teorin så att nya aspekter av området ej 
upptäcks [20]. 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är ett angreppssätt som kombinerar det deduktiva och induktiva. 
Den inledande delen kan anses som induktiv. Ett specifikt fall studeras och 
ett hypotetiskt mönster som kan förklara fallet formuleras. Hypotesen prövas 
sedan i ett nytt fall och utifrån resultatet av denna studie kan hypotesen 
göras mer generell. Detta steg kan tolkas som deduktivt när hypotesen ses 
som en befintlig teori. Fördelen med att jobba abduktivt är att forskaren ej 
låser sig till ett angreppssätt utan kan arbeta mer fritt. Å andra sidan kan 
forskaren komma att påverkas av sina tidigare erfarenheter vilket innebär att 
en teori i den deduktiva fasen skapas som gör att alternativa tolkningar 
utesluts [20]. 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Arbetet i fråga använder ett tydligt deduktivt angreppssätt och har till största 
del utgått ifrån befintliga teorier från den metallurgiska forskningen. 
Forskningen inleds med att insamla information från dem befintliga teorier 
som beskrivs av diverse forskare världen över. Informationen väljs ut och 
sammanställs för att passa den undersökning som skall utföras i studien. 
Teori om faktorer som påverkar hållfastheten, gjutning, provningsmetoder 
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och kategorisering av mikrostruktur samlades in för skapa en hypotes om 
vilken sammansättning som ger bäst respektive sämst hållfasthetsvärden. 
Därefter prövas hypotesen genom dragprov och mikroskopering för att ett 
resultat skall kunna redovisas. Allt följer det deduktiva angreppssättet där en 
hypotes skapas utifrån befintlig fakta och teori som sedan genom prövning 
bekräftas eller dementeras. 

2.3 Forskningsmetod 

För att kunna besvara den fråga som ställts behöver information samlas in 
och bearbetas på ett systematiskt sätt. Kvantitativ och kvalitativ metod är två 
forskningsmetoder som används för att kategorisera hur information samlas 
in och tolkas [20]. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ metod är det primära syftet att få förståelse för en 
komplex situation genom att på olika sätt samla in information. Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av dess låga formalisering och forskaren 
har ofta en närhet till den informationskälla som används. Flera olika 
tillvägagångsätt ingår i den kvalitativa metoden. De behandlar tekniker som 
direkt/deltagande observation, intervju- och analys av källor [21]. 

Vid en kvantitativ undersökning görs ofta analysen löpande. Detta betyder 
att forskaren blir influerad av undersökningen och kan på så sätt komma på 
nya idéer som kan föra arbetet vidare. En nackdel med den kvalitativa 
metoden är ofta tidskrävande då informationsinsamlingen ofta leder till stora 
mängder textmaterial som sedan skall analyseras [20]. 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod anses vara mer formaliserad och har en mer given 
struktur. Analysen av information som samlas in görs med statistiska 
mätmetoder vilket är utmärkande för en kvantitativ metod. I en kvantitativ 
metod samlas en mindre mängd data in från flera undersökningsobjekt. 
Därefter analyseras data i hänsyn till det gemensamma, representativa eller 
genomsnittliga från objekten [21]. 

Den kvantitativa metoden används med fördel för sådan forskning som 
grundar sig i data som skall mätas och beräknas med statiska analysmetoder 
[20]. Ofta är informationen i numerisk form som skall behandlas och 
analyseras. Genom att statiskt bearbeta, kategorisera och analysera denna 
information skall en opartisk slutsats för sitt specifika område bildas [22]. 
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2.3.3 Vår forskningsmetod 

Både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts i undersökningen. 
Inledningsfasen som till stor del bestod av informationssökning och 
analysering av fakta kan betraktas som kvalitativ. Detta gjordes för att skapa 
förståelse för arbetet och samla kunskap som är nödvändig för att arbetet 
skulle kunna fortlöpa. Till största del har dock arbetet utförs enligt 
kvantitativa metoder. Huvudsyftet med arbetet har varit att undersöka och 
analysera numerisk data samt att relatera mikrostruktur till värden på 
hållfasthet. Mindre kvantiteter av data från olika typer av prover och tester 
har sammanställts och analyseras under undersökningen för att i slutskedet 
kunna göra en opartisk bedömning av arbetet. 

2.4 Datainsamling 

Den vetenskapliga undersökningen måste baseras på den information som 
skall samlas in. Informationen är inte användbar om den inte kategoriseras 
och används på rätt sätt. Det finns två typer av data, primär- och 
sekundärdata [23]. 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Insamling av data kan ske med olika tillvägagångssätt. Antingen genom 
insamling av ny data, primärdata, eller redan befintlig data, sekundärdata. 
Beroende på vilken typ av data som samlas in så kan det också sägas om det 
görs en primärdataundersökning eller sekundärdataundersökning. Även om 
primärdata samlas in så ska sekundärdata i högsta möjliga grad tas tillvara 
på och användas i kombination eller som komplement till primärdata [24]. 

Användning av sekundärdata är generellt billigare än användning 
primärdata. Det är dock inte säkert att lika aktuella och relevanta värden kan 
erhållas för sin frågeställning [24]. 

2.4.2 Källkritik 

Källkritik kan beskrivas som en urvalsmetod där sådant som inte anses 
nyttigt eller relevant väljs bort. Det ligger i författarens ansvar att se till att 
fakta som presenteras skall vara sannolik och förhålla sig kritiskt till den 
samlade informationen. Grundstenen i källkritik är förmågan att kunna 
behandla information med ett kritiskt tänkande. Författaren bör kontrollera 
om källan som informationen kommer ifrån är tillförlitlig och vilka delar 
som är verklig fakta och vad som är värderingar av fakta. Genom att 
använda källkritiska kriterier som samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik 
och äkthet kan en källas natur bedömas. Samtidskravet innebär att en rimlig 
tidsram skall uppehållas och tendenskritik menas att kritik skall riktas mot 
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källans avsikter i frågan. Beroendekritik betyder att kritik riktas mot källans 
självständighet så att den ej beror på ytterligare en källa. Slutligen skall 
äktheten hos källan granskas [21]. 

2.4.3 Vår datainsamlingsmetod 

Till en början samlades sekundärdata från tidigare gjord forskning in för att 
få grundkunskap om legeringsämnens påverkan på mekaniska egenskaper 
och mikrostruktur. Primärdata togs också fram genom mekanisk provning 
och mikroskopering på provstavarna som gjutits. 

Under forskningsprocessen har ett kritiskt tänkande tillämpats i alla 
moment. I den inledande fasen av arbetet hämtades källor från specifika 
författare och nyckelord med rekommendationer från handledaren på SA. 
Med flera års erfarenhet inom aluminiumbranschen och som civilingenjör i 
materialvetenskap anses de källor som rekommenderades vara goda. Dessa 
källor granskades likväl kritiskt genom att jämföra hur andra författare 
ställde sig till ett visst område. De källor som behandlar olika typer av 
statistik för Al har granskat med särskild hänsyn mot dess aktualitet.  

I den mer praktiska delen av arbetet görs källkritik med hänsyn på möjliga 
felkällor vid gjutning, provning och mikroskopering. Dessa möjliga felkällor 
är i form av mätfel och feltolkningar. Kritik ställs också mot dem olika 
maskiner som används för att samla in dessa mätvärden. 

2.5 Undersökningsmetod 

Det finns flera olika upplägg för att genomföra en undersökning. Det är 
viktigt att identifiera vilka individer eller tekniker som ska användas när 
informationen samlas in. De vanligaste undersökningsuppläggningarna är 
survey, fallstudie och experiment [20]. 

2.5.1 Surveyundersökning 

Med survey menas att undersökningen görs med t.ex. en intervju eller ett 
frågeformulär. Undersökningen görs då på en större avgränsad grupp. 
Vanligen besvaras frågor som gäller vad, var, när och hur med 
surveyundersökningar. En viktig faktor vid surveyundersökningar är dess 
generaliserbarhet, dvs. huruvida undersökningen kan relateras till en extern 
grupp individer som ej har varit en del av den ursprungliga försöksgruppen 
samt hur resultatet kan tillämpas generellt. När det inte är möjligt att 
undersöka "alla individer" eller "alla situationer" måste ett ställningstagande 
tas när valet av vilka individer som ska vara med i undersökningen görs 
[20]. 
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2.5.2 Fallstudier 

I en fallstudie undersöks i olika aspekter ett mindre antal objekt t.ex. ett 
företag eller en viss situation. Fallstudier omfattas ofta av både kvantitativa 
och kvalitativa data för att de ofta har flera källor som grund. Vid fallstudier 
eftersträvas täckande information genom att utgå från ett helhetsperspektiv. 
När processer och förändringar studeras är fallstudier ofta användbara [20, 
25]. 

2.5.3 Experiment 

När vissa variabler undersöks och andra hålls under kontroll så kallas det att 
ett experiment genomförs. Två viktiga begrepp inom experiment är den 
oberoende variabeln och den beroende variabeln. Den oberoende variabeln 
är den variabeln som manipuleras och den beroende variabeln är den 
variabeln som påverkas av hur den oberoende variabeln manipuleras. Det 
krävs också kontroll över variabler som inte ska studeras, de ovidkommande 
variablerna. Även om de kallas ovidkommande betyder det inte att de inte 
har betydelser utan att det inte tillhör dem sakerna som ska undersökas [20, 
26]. 

2.5.4 Vår undersökningsmetod 

Vår undersökningsmetod liknar främst ett experiment där den oberoende 
variabeln motsvaras av hur värden väljs på respektive legeringsämne. Den 
beroende variabeln motsvaras då av dem mekaniska egenskaperna som 
påverkas av legeringssammansättningen. Eftersom det är värden på flera 
legeringsämnen som justeras i undersökningen blir det väldigt komplext att 
endast se det som en oberoende variabel. Det här beror på att de olika 
legeringsämnena inte bara har påverkan på dem mekaniska egenskaperna 
utan de påverkar också varandra inbördes. 

Ett exempel som används i undersökningen är legeringsämnet mangan. Det 
används först och främst för att minimera dem negativa effekterna av järn. 
Vid för höga järn-halter utan manganbalansering kommer annars en kraftig 
kvalitetssänkning ske på dem mekaniska egenskaperna. Mangan har alltså 
ingen påverkan på aluminiumet utan påverkar istället den effekt som järnet 
har på dem mekaniska egenskaperna.  

Andra variabler bl.a. porhalt och stelningshastighet som kan ses som 
ovidkommande variabler och kommer att hållas på en så jämn nivå som 
möjligt för att minimera deras påverkan. Både porhalten och 
stelningshastigheten är intressanta variabler men här eftersträvas att minska 
dess påverkan för att i första hand testa hur legeringssammansättningen 
inverkar på dem mekaniska egenskaperna. Det är tack vare att 
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provstavsgjutningen sker i ett laboratorium de variablerna kan hållas på en 
jämn nivå. 

2.6 Urval 

Stora mängder information kommer att samlas in för att ge svar på 
forskningsfrågan. För att bestämma vilken information som är relevant för 
forskningsfrågan bör ett urval av information väljas. Urvalet bestämmer 
följaktligen vilken information som skall användas för att representera hela 
informationsinnehållet. Två typer av urval används, sannolikhetsurval och 
icke sannolikhetsurval [22]. 

2.6.1 Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval 

Det finns olika typer av sannolikhetsurval men det gemensamma och 
grundläggande kravet är att det skall vara känt vad sannolikheten är att en 
enhet ur gruppen kommer med i urvalet. Den vanligast använda metoden för 
sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt urval (OSU). Vilket baseras på 
att alla enheter som finns inom gruppen har lika stor sannolikhet att bli 
inkluderade i forskningen [22, 27]. 

Icke sannolikhetsurval innebär att urvalet görs målinriktat. Urvalet görs 
därför medvetet för att få reda på så mycket om sammanhanget som möjligt. 
Dessa urval används i första hand till kvalitativa problem där vad som sker 
och vad resultaten av detta blir är intressant. Urvalet skall även hjälpa till att 
hitta relationerna mellan orsak och verkan i ett samband [27]. 

2.6.2 Vårt urval 

Denna rapport använder sig av ett icke sannolikhetsurval. Ett målinriktat 
urval gjordes när det beslutats att basera denna rapport på en särskild 
legering (EN AB-46000). Detta baserades på det faktum att legeringen är 
den mest sålda på SA och därför intressant att undersöka. Urvalet kan även 
kopplas till urval av de provstavar som tillverkas. De provstavar som visar 
sig defekta eller på något sätt inte lämpar sig för fortsatt undersökning 
kommer att uteslutas från arbetet. 

Ett urval har även gjorts av dem källor som har använts i arbetet. Källor har 
målmedvetet valts ut för dess relevans för arbetet samtidigt som de kritiskt 
har granskats och jämförts. Om två källor motstrider varandra tas båda med i 
arbetet eftersom ingen kan uteslutas. Om en majoritet av källorna kan 
utesluta en källa görs ett urval så att en korrekt bild av problemet kan ges. 
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Genom hela arbetet har medvetna urval gjorts som innefattar variabler och 
provningsmetoder som är relevanta för forskningsfrågan och irrelevanta 
faktorer har således uteslutits från arbetet. 

2.7  Sanningskriterier 

Trovärdigheten på undersökningen bestäms av undersökningens 
sanningshalt och därför är det är viktigt att redan från början ge 
undersökningen hög validitet och reliabilitet. Uppnås det kan 
undersökningen genomföras på ett bra sätt och då kan också kritik för 
bristfällig trovärdighet undvikas [28]. 

2.7.1 Validitet 

Validitet kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
ska mätas och det är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om svar inte 
ges på det mätinstrumentet ska ge svar på spelar det ingen roll hur bra 
mätningen är. Validitet kan delas in i två olika typer: inre validitet och yttre 
validitet. Med inre validitet menas sambandet mellan begrepp och dess 
mätbara definitioner. Sambandet mellan det mätvärde som erhålls när en 
mätbar definition används och jämförs med verkligheten kallas yttre 
validitet [21]. 

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga 
resultat. Ett mätinstrument som ger samma resultat oberoende av vilken 
forskare som utför mätningen har således god reliabilitet. För att uppnå hög 
reliabilitet på metod och angreppssätt ska de vara oberoende av 
undersökaren. Reliabiliteten i tolkande mätningar är stort problem men även 
vid exempelvis mätning med klocka eller måttband kan olika resultat ges 
och därmed sänka reliabiliteten [21]. 

2.7.3 Objektivitet 

Objektivitet ses oftast som saklighet och opartiskhet. Med saklighet menas 
att känd data redovisas. För att vara opartisk så ska beskrivning som inte är 
kopplad till särintressen sökas [21]. 

2.7.4 Våra sanningskriterier 

För uppnå hög validitet och reliabilitet krävs användning av relevanta och 
bra mätinstrument. De mätinstrumenten som används i undersökningen är 
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till största delen spektrometer, maskin för dragprovning och mikroskop. 
Samtliga av dem här mätinstrumenten är nödvändiga att använda för att 
undersökningsfrågan ska kunna besvaras. 

Spektrometern används för att kontrollera legeringssammansättningen på 
smältan under gjutningen och är därför helt nödvändig för att ha rätt 
sammansättning på legeringen när den gjuts. För att nå hög reliabilitet på 
spektrometern är det viktigt att använda den på rätt sätt. Vid slarvig 
användning kan ojämna analysvärden erhållas. Genom att testa samma prov 
från smältan tre gånger på samma djup och sedan ta medelvärdet på dessa 
tre fås ett tillförlitligt värde. Skiljer sig värdena mycket är det bättre att 
slänga provet och testa igen på ett nytt prov. Före analys av prov från smälta 
så kalibreras spektrometern efter certifierade referensprover. Erfarenhet 
spelar också in vid användningen och hjälp erhålls av erfaren personal på 
Tekniska Högskolan i Jönköping vilket höjer undersökningens reliabilitet. 

För att testa mekaniska egenskaper används en dragprovmaskin. Genom 
tester i den så ges svar på respektive legerings sträckgräns, brottgräns och 
förlängning som också är en del av undersökningens syfte vilket ger den hög 
validitet. Dragprovmaskinen som används i undersökningen har en 
felmarginal på 3-4 N i dragkraft, denna felmarginal kan ses som försumbar i 
sammanhanget. Vid det praktiska testet erhålls hjälp från personal på 
Linnéuniversitet som har lång erfarenhet av maskinen och systemet som 
används. För att få valida och reliabla värden på dem mekaniska testerna 
följs också vissa standarder. De standarderna som används i undersökningen 
är ASTM B 557M–07 och ISO 6892–1: 2009. De samlade faktorerna här 
gör dragprovning uppnår väldigt hög reliabilitet. 

Mikroskop används för att karakterisera brottytans mikrostruktur, t.ex. kan 
olika defekter och intermetalliska faser identifieras. De här faktorerna är 
viktiga att ta hänsyn till då de har stor påverkan på dem mekaniska 
egenskaperna. Vid användning av mikroskop är det väldigt viktigt med 
erfarenhet. Här erhålls hjälp av handledaren på SA som har mångårig 
erfarenhet av identifiering av intermetalliska faser och defekter. Utan den 
här hjälpen skulle reliabiliteten här varit väldigt låg men istället uppnås nu 
hög reliabilitet. 

Objektiviteten på hela undersökningen anses god då alla värden och resultat 
som erhållits redovisas. Inga särintressen påverkar heller undersökningen 
utan det intressanta är att verkligen ta reda på hur 
legeringssammansättningen påverkar dem mekaniska egenskaperna. 
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2.8 Sammanfattning av valda metoder 

 
Figur 2. Våra valda metoder.  

Vetenskapligt synsätt Hermeneutik & 
Positivism 

Vetenskapligt 
angreppssätt Deduktivt 

Forskningsmetod Kvalitativ & 
kvantitativ 

Datainsamlinng Primär- och 
sekundärdata 

Undersökningsmetod Experiment 

Urval  Icke 
sannolikhetsurval 

Sanningskriterier God reliabilitet & 
validitet 
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier som är relevanta för det fortsatta 
forskningsarbetet. Teorin ger ökad förståelse och kunskap om dem områden 
som är relevanta för arbetet. 

3.1 Aluminium 

Aluminium (Al) är en mycket ung metall i jämförelse med järn, koppar, bly 
och tenn. Det dröjde ända fram till 1850-talet innan Al tekniskt kunde 
produceras i sin rena form (96-97%) och var då dyrare än guld. 
Aluminiumföreningar har dock påträffats mycket tidigare. Al nämns först av 
den romerska skriftställaren Plinius ca 400 år f. Kr. och då som 
aluminiumföreningen alun. Det dröjde dock till 1824 innan Dansken Hans 
Christian Ørsedt gjorde banbrytande upptäckter inom 
aluminiumframställningen. Han lyckades framställa vattenfri 
aluminiumklorid som efter en process bildade förorenad Al. Ørsedt ses som 
den förste som lyckades framställa metalliskt Al [3, 6]. 

Den princip som modern framställning av Al bygger på upptäcktes ungefär 
samtidigt av två forskare oberoende av varandra. År 1886 upptäckte 
amerikanen Charles Martin Hall och fransmannen Paul T Héroult 
aluminiumframställning genom att lösa aluminiumoxid i smält kryolit som 
sedan går genom en elektrolysprocess. Elektrolysprocessen hade genomgått 
ett ständigt förbättringsarbete sedan fransmannen Sainte-Carie Deville 
påbörjat sitt arbete med att framställa Al med hjälp av elektrolys. Det var 
dock inte förrän förutsättningar för kraftigare eltillförsel gjordes möjligt 
genom Siemens upptäckt av den elektriska generatorn, som processen kunde 
nyttjas lönsamt [3, 6]. 

18 
Felix Henriksson, Conrad Strebel 



 

Egenskaper som gör Al till den näst mest använda metallen efter järn är [3]: 
 
 Låg vikt 

- Al har en densitet på 2,7 kg/dm3. Vilket gör det tre gånger lättare än 
järn. 

 God styrka och hållfasthet 
- Al-legeringar kan uppnå en brottgräns på 700 MPa som motsvarar 

hållfastheten hos vissa konstruktionsstål. 
 God korrosionshärdighet  

- Al reagerar med syre och skapar ett oxidskikt vid ytan som skyddar 
metallen mot vidare korrosion. 

 Hög elektrisk och termisk ledningsförmåga 
- Rent Al har en ledningsförmåga på 60 % jämfört med koppar. 

 Konstruktionsvänligt 
- Valsning, strängpressning, kallpressning och gjutning är några 

metoder som gör Al konstruktionsvänligt. 
 Lättbearbetat 

- Al är lättbearbetat och lämpar sig väl för svarvning, fräsning och 
borrning. 

 Lätt att foga 
- Svetsning, lödning, nitning och limning är alla möjliga att använda på 

Al vilket gör den lätt att sammanfoga. 
 Ekonomisk produktionsteknik 

- Genom Als många fördelaktiga egenskaper kan profiler erhållas som 
underlättar konstruktion och tillverkning. 

 Lätt att återvinna 
- Al är ett av dem material som lämpar sig bäst för återvinning. 

Materialförlusten är liten och energivinsten är stor. 

Al har ett atommönster uppbyggd efter ett kubiskt ytcenterat gitter enligt 
Figur 3 (a). Atomerna är tätt packade enligt sekvensen ABCABC vilket 
betyder att atomerna finns i kubens respektive hörn samt att det finns en 
atom i mitten på varje sida av kuben [3]. 

 
Figur 3. Metallers uppbyggnad. a. Kubiskt ytcentrerat gitter b. Kubiskt rymdcentrerat gitter c. 
Hexagonalt gitter [3]. 
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3.1.1 Primäraluminium 

Primäraluminium är den typ av Al som framställs ur råvara. Inom bl.a. 
fordons- och flygindustrin används primärlegeringar pga. att segheten här 
har väldigt stor betydelse och kan bara erhållas med Al av en viss renhet. 
Denna renhet är således svår att uppnå från en sekundärlegering [6, 29]. 

Primäraluminium framställs i två steg. Det första steget är den s.k. 
Bayerprocessen där aluminiumoxid utvinns ur bauxit genom extraktion, 
rening och torkning. Hall-Héroult-processen är det andra steget där Al 
framställs genom elektrolys av aluminiumoxid [6]. 

Vid Bayerprocessen bildas först lösningen aluminat (kemiska föreningar 
med Al) genom att bauxit som är torkad och finkrossad behandlas med 
natriumhydroxid under tryck. Avskiljning av rödslam sker genom filtrering 
och sedimentation. Ur lösningen som är kvar utfälls aluminiumhydroxid, 
Al(OH)3, som genom upphettning till ca 1200 °C i en roterande ugn 
omvandlas till aluminiumoxid, Al2O3 [6]. 

En elektrolysugn bestående av ett stålkar försett med ett foder av kol 
används vid Hall-Héroultprocessen, principen visas i Figur 4. Kolet i 
stålkaret bildar katod under elektrolysen. Karet som är upphettat till ca 
950 °C innehåller 80-85% kryolit, Na3AlF6, samt mindre tillsatser (5-7%) av 
kalciumfluorid, CaF2, och aluminiumfluorid, AlF3. Aluminiumoxid tillsätts 
fortlöpande till en koncentration av 2-8%. Kolblock hängs ned i smältan för 
att verka som anoder. Aluminiumoxiden sönderdelas till aluminiumjoner, 
Al3+, och oxidjoner, O2-, vid elektrolysen. Aluminiumjonerna reduceras till 
smält metalliskt Al vid katoderna. Vid anoderna oxiderar oxidjonerna kol till 
kolmonoxid vilket blir till koldioxid genom förbränning. I ugnens bottens 
samlas det smälta aluminiumet innan det tappas av och gjuts till tackor eller 
göt [6]. 
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Figur 4. Elektrolysprocess vid framställning av primäraluminium [3]. 

För att tillverka 1 ton Al krävs ca 2 ton aluminiumoxid vid 
smältelektrolysen. För framställning av 2 ton aluminiumoxid behövs i sin tur 
4 ton bauxit. Förutom bauxit så behövs det också 150 kg natriumhydroxid 
och 9000 kWh energi. Det erhålls också 2 ton av restprodukten rödslam, 
vilket saknar användningsområde [6].  

Hall-Héroult-processen kräver ca 500 kg kol per ton Al pga. att anoderna 
förbränns vid elektrolysen. Det förbrukas också ca 30 kg badmaterial 
(aluminiumfluorid och kryolit). Tack vare att det numera finns 
reningsanläggningar och möjlighet till inkapsling av ugnar kan utsläpp av 
tjärämnen och fluorider undvikas, dessa ämnen medför annars stora 
miljöproblem. Senaste decennierna har energiförbrukning minskat mycket 
genom förbättringar i processen och på moderna elektrolysverk åtgår ca 
13000 kWh per ton Al [6]. 

3.1.2 Sekundäraluminium 

Sekundäraluminium är den benämning som används för Al som har 
återvunnits från skrot. Al lämpar sig mycket väl för återvinning då kvalitén 
på den omsmälta metallen är mycket hög samtidigt som energin för att 
smälta om Al bara är ca 5 % av den energin som krävs för att tillverka 
primäraluminium. Genom att smälta om Al minskas också behovet för 
tillverkning av primäraluminium som är en energibesparing i sig [3]. 

Råvaran för sekundäraluminium är aluminiumskrot som består 
huvudsakligen av fabrikationsspill i form av spån från bearbetningsprocesser 
som borrning, fräsning, svarvning och stansning. Även aluminiumprodukter 
som tjänat sitt syfte på marknaden används i stor utsträckning. 
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Aluminiumskrotet går genom olika processer för att avlägsna oönskade 
material som plast, gummi, metaller och föroreningar i form av färg och 
oljerester. Dessa processer innefattar t.ex. sortering, där oönskade metaller 
avlägsnas och uppdelning av skrotsorter med liknande 
legeringssammansättning sker för hand. Fragmentering av aluminiumskrot 
används för att på så sätt kunna separera oönskade material genom 
magnetiskt separation och genom att utnyttja materialens olika densitet 
kunna skilja dem från varandra [3, 30]. 

När skroten är sorterad och i lämpliga dimensioner förs den till smältugnen 
där den smälts tillsammans med flussmedel som renar smältan. Många 
moderna smältugnar använder sig av magnetiskt omrörning för att öka 
smälthastigheten och få en homogen blandning. Smältan förs därefter till en 
legeringsugn där legeringsämnen tillsätts för att få den rätta 
sammansättningen. Metallen blandas för att legeringsämnena skall lösas 
homogent i smältan och efter att prover av smältan tagit till analys för 
kontroll av sammansättningen gjuts Al i kokiller [3, 30, 31]. 

Produktion av sekundäraluminium kommer att öka i takt med att mer 
aluminium finns tillgängligt på marknaden och idag står det för cirka en 
tredjedel av världens aluminiumkonsumtion. Det är framförallt 
gjutlegeringar av aluminium till bilindustrin som utgör den största 
marknaden för sekundäraluminium [19, 30]. 

3.1.3 Aluminiumlegeringar 

Al i ren form är mjukt och har låg hållfasthet men kan genom tillsatser av 
olika legeringsämnen få avsevärt förbättrade egenskaper. Legeringarna skiljs 
åt i kategorierna plastiska- och gjutlegeringar. Gjutlegeringar är de typer av 
legeringar som används till att tillverka gjutgods genom att hälla smält Al i 
en gjutform. Till strängpressande profiler, plåt och smiden används plastiska 
legeringar. Legeringarna är även kategoriserade beroende på om de är 
härdbara eller ej [3, 32]. 

De vanligaste legeringsämnena är koppar (Cu), mangan (Mn), kisel (Si), 
magnesium (Mg) och zink (Zn) och kombinationer av dessa. Genom 
tillsatser av legeringsämnen kan främst egenskaper som sträckgräns, 
brottgräns, duktilitet, korrosionsegenskaper och flytbarhet förändras. 
Egenskaper som ej påverkas i större utsträckning av legeringsämnen är 
densitet, elasticitetsmodul och termiskt utvidgningskoefficient [3, 32, 33]. 

3.1.3.1 Standardiseringar 

Standardiseringar för Al skiljer sig världen över vilket kan göra det 
problematiskt att jämföra standarder från olika länder. Europa har på senare 
år skapat en standardisering som i Sverige används parallellt med den äldre 
svenska standardiseringen. Al kategoriseras enligt europastandard efter två 
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system, ett beskrivande och ett numeriskt som båda används parallellt för att 
beskriva sammansättningen i legeringen. Den numeriska standarden 
formuleras olika för plastiska legeringar och gjutlegeringar. Två exempel 
visas i Figur 5 [3]. 

 
Figur 5. Standardisering för plastiska legeringar och gjutlegeringar. a) Plastisk legering b) 
Gjutlegering [3]. 

Där EN står för europastandard, AW och AC betyder att det är en legering 
som skall använda för plastisk bearbetning resp. för gjutet gods. Ibland 
betecknas även legeringen med AB istället för dem tidigare nämnda. Detta 
innebär att legeringen då är i form av Al-tackor. Den första siffran i numret 
står för vilket ämne som är huvudlegeringsämnet. Tabell 1 beskriver 
siffrornas respektive huvudlegeringsämne. Antalet siffror anger om det är en 
plastiskt- eller gjutlegering, där plastiska har 4 siffror och gjutlegeringar har 
5 siffor [3, 16, 17]. 
 
Tabell 1. Huvudlegeringsämnen för aluminiumlegeringar. 

Nummerkod Huvudlegeringsämne 
1XXX(X) Olegerat (renaluminium) 
2XXX(X) Koppar 
3XXX(X) Mangan 
4XXX(X) Kisel 
5XXX(X) Magnesium 
6XXX(X) Kisel + Magnesium 
7XXX(X) Zink 
8XXX(X) Övrigt 

De beskrivande visar först basmaterialet och därefter legeringarna i fallande 
ordning i förhållande till den procentuella tillsatsen i legeringen. För en Al-
legering med 9 % Si och därefter 3 % Cu som näst största legeringsämne ser 
detta ut enligt följande AlSi9Cu3 [3, 17]. 

3.1.4 Gjutlegeringar 

Gjutlegeringarna skiljs åt beroende på om de är härdbara eller ej samt 
beroende på vilken process de ska användas till eftersom olika processer 
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ställer olika krav på materialet. Till exempel har pressgjutlegeringar ofta en 
järnhalt upp till 1 % då järnet kan motverka att godset fastnar i gjutformen, 
s.k. ”die soldering”. Sand- och kokillgjutningslegeringar måste dock ha en 
låg järnhalt och därav skiljs de åt beroende på gjutprocess [1, 29]. 

De viktigaste legeringsämnena i gjutlegeringar är Si, Cu och Mg. Dessa 
ämnen är nödvändiga då renaluminium är besvärligt att gjuta, tillsatser av 
legeringsämnen kan förändra flytbarheten och hållfastheten hos legeringen. 
Aluminiumgjutlegeringar är framförallt attraktiva på grund av den låga vikt 
som erhålls. Nackdelar är dock att de jämfört med gjutjärn har något sämre 
hållfasthet samt låg smältpunkt och varmhållfasthet. Det är också 
anmärkningsvärt att aluminiumgjutlegeringar bara har en elasticitetsmodul 
motsvarande 60 % av gjutjärnets [29, 34]. 

3.1.4.1 Europastandard EN AB-46000 

Europastandarden EN AB-46000 är en gjutlegering med kisel och koppar 
som största legeringsämnen. Legeringen används främst för pressgjutgods 
och karakteriseras bland annat av god flytbarhet, hög hållfasthet vid 
rumstemperatur och ett lägre pris än andra legeringsgrupper. Standarden 
tillåter att visst intervall av legeringsämnen. Legeringen EN AB-46000 kan 
t.ex. innehålla mellan 8-11 % Si och 2-4 % Cu. Detta gör att en viss 
processvariation med skiftande hållfasthetsvärden kan erhållas. Likt många 
av kisel- och kopparbaserade legeringar värmebehandlas EN AB-46000 
vanligtvis ej. I Bilaga 1 redovisas kemiska sammansättningen och 
hållfasthetsvärden för standardlegeringen EN AB-46000 [3, 16, 30]. 

3.1.4.2 Modifierad variant av EN AB-46000 

Den modifierade varianten av EN AB-46000 är en vidareutveckling av 
pressgjutlegeringen EN AB-46000. I ”Modifierad 46000” har SA snävat åt 
legeringsintervallet vilket ger mindre variationer i egenskaperna hos 
legeringen. SA har även justerat legeringsämnen för att få en förbättrad 
hållfasthet genom att sänka järnhalten och kompensera dem skadliga 
järnfaserna med en lämplig tillsats av mangan. Det finns även tillsatser av 
strontium (Sr) för att få en förfinad kiselstruktur. ”Modifierad 46000” är 
även möjlig att värmebehandla för att specialisera egenskaperna ytterligare 
till slutanvändarens önskemål. Den kemiska sammansättningen och 
hållfasthetsvärden för ”Modifierad 46000” redovisas i Bilaga 1 [16]. 

3.2 Mikrostruktur 

I följande kapitel ges grundläggande fakta om mikrostrukturen, bl.a. hur den 
skapas och hur den kan påverkas. 
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3.2.1 Mikrostrukturens egenskaper  

De mekaniska egenskaperna hos ett material är starkt påverkade av 
mikrostrukturen som i sin tur beror på den kemiska sammansättningen, 
värmebehandling och stelningsförhållanden. För aluminiumgjutgods finns 
flera olika faktorer som påverkar strukturen bl.a. kornstorlek, inneslutningar, 
form och fördelning av sekundärt stelnade faser [35].  

3.2.1.1 Dendriter 

När Al går från flytande till fast fas bildas vid stelnande kristaller i 
strukturen hos metallen. Tillväxten av dessa kristaller är mer gynnsam i tre 
vinkelräta riktningar som därför ger en trädliknande struktur. Denna ofta 
trädliknande struktur kallas dendrit, se Figur 6 [36]. 

 
Figur 6. Schematisk dendritstruktur [37]. 

Dendriternas storlek är beroende av hur snabbt materialet kyls. Vid en snabb 
avkylning av materialet hämmas dendriternas tillväxt och får smalare och 
tätare dendritarmar. Eftersom dendriternas storlek har ett samband med hur 
snabbt materialets kyls är det möjligt att dra slutsatser om hur materialet har 
tillverkats genom att mäta avståndet mellan dendritarmarna [36]. 

I AlSi-system bildas en restsmälta mellan dendritarmarna som har eutektisk 
sammansättning. Restsmältan stelnar till en karakteristisk struktur som 
kallas eutektikum. Detta gör det möjligt att känna igen dem primärt bildade 
kristallerna genom den dendritiska form de erhåller [36]. 

Dendriternas utbredning är som tidigare nämnt beroende på smältans 
kylningsbetingelser. Vid gjutning så kärnbildas dendriterna främst vid 
väggarna av gjutformen där materialet kyls snabbare. Det krävs också att 
dendriterna skall ha en kärnbildare för att tillväxt av kristallen skall vara 
möjlig. Gjutformens väggar gör det möjligt för dendriter att bildas men i 
centrum av smältan bildas dendriterna främst runt främmande partiklar som 
ofta tillsätts avsiktligt i tekniska legeringar. Dessa främmande partiklar 
förekommer ofta i form av titanborid som tillsats i lämpliga mängder. Ju fler 
kärnor som finns tillgängliga desto fler kristaller kan bildas vilket leder till 
att en finkornigare struktur erhålls. Den finkornigare strukturen ger en ökad 
hållfasthet hos materialet och i Figur 7 visas hur skillnaden mellan ej 
kornförfinad och kornförfinad struktur ser ut [3, 38]. 
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Figur 7. Till vänster: Ej kornförfinad struktur. Till höger: Kornförfinad struktur [38]. 

3.2.1.2 SDAS 

SDAS står för Secondary Dendrite Arm Spacing och är ett mått för att 
beräkna den lokala stelningshastigheten. Genom att mäta avståndet mellan 
dendritgrenarna kan det avgöras hur snabbt materialet har stelnat eftersom 
stelningshastigheten är omvänt proportionell mot avståndet. SDAS mäts lätt 
i ett ljusmikroskop och är därför en praktiskt lättkontrollad parameter. 
Genom att mäta avståndet (d) mellan ett antal dendritarmar och sedan 
dividera detta avstånd på hur många armar som omfattas av mätningen (n) 
erhålls SDAS och detta visas i Ekv.1 [37].  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑑𝑑
𝑛𝑛

                                                 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸. 1 

En tydlig skillnad i mikrostrukturen beroende på stelningshastigheten visas i 
Figur 8 där a) har en stelningshastighet på 3 mm/s och b) 0,03 mm/s [37]. 

 
Figur 8. Dendritstruktur vid olika stelningshastigheter. a) SDAS = 10 µm b) SDAS = 50 µm [39]. 
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Hållfastheten hos en legering har ett starkt samband med SDAS där det 
framförallt är brottförlängningen, brottgränsen och utmattningshållfastheten 
som påverkas positivt då SDAS minskar. SDAS skiljer sig också beroende 
på vilken gjutmetod som används där sand- och kokillgjutning får högre 
värden av SDAS och pressgjutning har det lägsta. Storleken på SDAS beror 
på smältans stelningsförhållanden och geometrin hos gjutgodset. Den lokala 
stelningstiden, värmeledningsförmåga, kyltiden och hur mycket värme som 
tas upp av gjutformen är faktorer som påverkar stelningsförhållanden. I 
geometrin är det framförallt gjutgodstjockleken som påverkar SDAS. I 
Diagram 1 visas hur SDAS påverkas av gjutmetod och godstjocklek [37, 
40]. 

 
Diagram 1. SDAS som funktionen av godstjocklek för olika gjutmetoder [37]. 

3.2.2 Struktur 

När Al är befintligt i smält form är legeringsämnen helt lösliga i Al. Men när 
Al övergår från smält till fast fas kan bara en viss del av legeringsämnen 
lösas i aluminiumkristallen och resterande del av legeringsämnet kommer att 
bilda egna strukturkristaller. Den del av legeringsämnet som kan lösas i 
aluminiumgittret bildar då en s.k. fast lösning och den resterande delen 
kallas heterogen [3].  

I dem fasta lösningarna byggs atomgittret upp av Al tillsammans med 
slumpmässigt utplacerade legeringsatomer. Legeringsatomerna har då bytt 
plats med aluminiumatomerna. Atomgittret har dock samma uppbyggnad 
som den hade i grundmetallen. Lösligheten för legeringarna vid 
rumstemperatur är ofta bara runt 1 % men kan väsentligt ökas med en 
förhöjd temperatur. Detta gör att det finns möjlighet att skapa övermättade 
legeringar. Genom att tillsätta en större mängd av ett legeringsämne till 
smält Al är det möjligt lösa t.ex. 5 % av legeringsämnet i smältan. När sedan 
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smältan börjar stelna kommer överskottet av legeringsämnen urskiljas från 
aluminiumet men på grund av tröga diffusionsförlopp krävs endast en 
kylning i rumstemperatur för att en stor del av legeringen kommer förbli löst 
i Al-matrisen. Det är dessa tröga diffusionsförlopp som gör det möjligt att 
skapa övermättade legeringar [3].  

Den del av legeringsämnet som ej kan befinna sig i fast lösning kommer att 
bilda egna kristaller som får en särskild struktur. Denna typ av legering med 
legeringsämne löst i aluminiumkristallen och som egna 
strukturbeståndsdelar kallas heterogen legering. Överskottet av de legeringar 
som ej kan befinnas i fast lösning bildar tillsammans föreningar som ofta har 
en komplicerad kristallstruktur. Figur 9 visar ett exempel på detta när Al, Fe 
och Si tillsammans bildar en nålliknande kristallstruktur och med tillägg av 
Mn bildas en annan kinesskrift-liknande fas. Dessa faser är ofta hårda och 
spröda vilket gör att har en stark påverkan på hållfastheten hos materialet. I 
vilken grad de påverkar hållfastheten beror på mängden, formen och 
fördelningen av dessa faser [3].  

 
Figur 9. AlSi-legering där kinesskrifts-fas och nålformig fas visas [34]. 

3.2.2.1 Fasdiagram 

Rena metaller har en bestämd temperatur då de övergår från fast till smält 
fas som kallas stelnings- eller smältpunkt. Genom tillsatser av 
legeringsämnen förskjuts inte bara denna punkt utan ett stelningsintervall 
kan även erhållas. Vid rena metaller sker stelnandet under en bestämd 
konstant temperatur. Men när ett stelningsintervall erhålls förändras 
temperaturen under stelnandet [3]. Principen visas i Diagram 2. 
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Diagram 2. Stelningsförlopp för a. Ren metall och eutektisk legering. b. Icke eutektisk legering 
[3]. 

I fasdiagram med två ämnen kan stelningsintervallet utläsas beroende på 
legeringssammansättning. I Figur 14 visas ett fasdiagram med en AlSi-
legering, den övre linjen kallas likviduslinjen som visar den temperaturen 
vid materialet är i flytande fas. Den nedre linjen i diagrammet kallas 
soliduslinjen och anger vid vilken temperatur som materialet övergår till fast 
fas. I diagrammet finns en punkt där linjerna möts som ligger vid ca 12,5% 
kisel. Detta är den eutektiska punkten vid vilken materialet stelnar som en 
ren metall [3]. 

3.2.3 Dislokationsrörelser 

En dislokation är en förändring i atomplanen där ett extra atomplan slutar 
mitt inne i kristallen. Den linje som detta extra atomplan bildar kallas för 
dislokation. När Al deformeras plastiskt bildas dislokationsrörelser i 
kristallplanen och genom att förhindra dislokationsrörelserna erhålls en 
ökning av hållfastheten hos materialet. Olika metoder tillämpas för att 
förändra mikrostrukturen hos ett material och på så sätt också bromsa 
dislokationsrörelserna [3].  

Korngränshärdning är ett sätt för att förhindra dislokationsrörelserna. När 
dislokationerna når korngränser som bildas mellan kornen i mikrostrukturen 
måste de byta riktning och får svårare att fortskrida genom materialet. Ju fler 
korngränser som dislokationerna måste passera ju högre spänning måste 
appliceras till materialet för att det skall deformeras. Detta är anledningen 
till varför material med en finkornig struktur, dvs. små korn, har högre 
hållfasthet än ett material med stora korn. Dislokationerna måste då färdas 
genom fler korngränser som bidrar till att materialet kan belastas med en 
högre spänning [3].  

Ett annat sätt att hindra dislokationsrörelserna är genom att tillsätta 
legeringsämnen. Atomer från legeringsämnet ersätter aluminiumatomer i 
dess gitter och bidrar till en förskjutning av aluminiumatomerna. Detta beror 
på att atomer från legeringsämnet har ofta annan storlek än Al och för att få 
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plats i gittret måste en förskjutning ske. Spänningen som bildas på grund av 
denna förskjutning bidrar till att försvåra för dislokationernas rörelser. 
Denna metod för att få en hållfasthetsökning hos materialet kallas 
lösningshärdning, principen visas i Figur 10 [3]. 
 

                

Figur 10. Principiell orsak av legeringsatomer i aluminiumgittret [41]. 

Utskiljningshärdning är en metod för att öka hållfastheten hos ett ämne 
genom tillsats av en viss mängd legeringsämne. Genom att tillsätta mer av 
ett legeringsämne än vad som Al är kapabel till att lösa vid rumstemperatur 
erhålls utskiljningar av legeringsämnet i aluminiumets mikrostruktur. 
Urskiljningarna ger en ökad hållfasthet i materialet på grund av att 
dislokationernas rörelse blockeras av urskiljningarna. I Al är det vanligt att 
använda Cu och Mg i utskiljningshärdande legeringar [3]. 

3.2.4 Defekter 

I följande kapitel visas och beskrivs de vanligaste defekterna i gjutet Al samt 
varför de uppkommer och vad de har för effekter. 

3.2.4.1 Oxider 

Oxider är en av de vanligaste defekterna som hittas i gjutet Al och beror på 
aluminiums stora affinitet till syre. Ett oxidskikt bildas på smältans yta så 
fort den kommer i kontakt med luft innehållande syre. Detta oxidskikt 
skyddar smältan mot oxidation och att luft tar sig in i smältan. Således är 
inte skiktet något problem så länge det ligger på ytan. Problemet uppstår när 
skiktet bryts och delar av det hamnar i smältan [42]. 

Vid olika typer av turbulens på smältan, ofta i samband med omrörning eller 
upphällning, finns risk att oxidskiktet bryts eller viks. De oxider som viks 
kommer att fånga luft emellan sig vilket leder till inneslutningar i smältan 
som kan ha väldigt olika storlek och form. Efter stelning kommer dessa 
inneslutningar att verka som sprickor i det gjutna godset. I det gjutna godset 
är det praktiskt taget omöjligt att undvika oxider vid gjutning av Al [42]. 

Eftersom vikna oxider kan anta de flesta former och storlekar så kan 
sprickorna som uppstår vara extremt allvarliga och de är den överlägset 
största defekten vid gjutning. De kan lägga sig så att de tar upp större delen 
av arean av ett snitt vilket reducerar hållfastheten kraftigt. I Figur 11 visas 
ett nätverk av oxider. De kan identifieras som oxider då dess struktur inte 
följer dendritarmarna utan går rakt igenom dessa. Oxider kan också verka 
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som kärnbildare för järnfasen β-Al5FeSi som har negativa effekter på 
hållfastheten [42, 43]. 

 
Figur 11. Sprickliknande nätverk av oxider [42]. 

3.2.4.2 Porer 

Porer är en defekt som i princip alltid uppstår vid gjutning och kan ha 
negativ påverkan på mekaniska egenskaper och materialets kvalité. Porer 
kan delas in som gasporer och krympporer. Gasporer är oftast enskilda, väl 
utspridda och har till utseendet en ganska rundad form. Den här sortens por 
uppstår när smält Al löst in väte och när det stelnar så kan inte lika mycket 
väte vara inlöst och då bildas istället en gaspor. Typiskt utseende för en 
gaspor visas i Figur 12 (a). I Figur 12 (b) visas en typisk krymppor. Det 
oregelbundna utseendet beror på att krympporer följer dendritarmarnas 
form. Krympporer uppstår pga. stelningskrympning vilket innebär för låg 
matning av smälta vid gjutning [42].  
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Figur 12. Gaspor (a) och krymppor (b) [42]. 

3.2.4.3 Slam 

Slam uppstår när järnfasen β-Al5FeSi modifieras med mangan eller krom för 
att istället bilda fasen α-(Al(Fe, Mn, Cr)Si), där järn, mangan och krom kan 
ersätta varandra. De här tre ämnena ger upphov till slamfaktorn, SF som kan 
beräknas enligt Ekv. 2, gränsvärdet för när slamfaktorn är skadligt hög 
påverkas av vilken legering det är samt hålltemperatur. Figur 13 visar 
typiskt utseende för slampartiklar [44]. 

[%𝐹𝐹𝐹𝐹] + 2[%𝑀𝑀𝑛𝑛] + 3[%𝐶𝐶𝐶𝐶] = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶, 𝑆𝑆𝐹𝐹           𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸. 2 

Densiteten på slampartiklar är högre än smält Al vilket gör att de tenderar att 
lägga sig på botten av smältugnen, detta leder till att smältans kemiska 
sammansättning blir ojämn. Detta ökar risken för ”die soldering” pga. att 
järnhalten sjunker i smältans övre del när slampartiklarna sjunker till botten 
[44]. 

Vid för höga nivåer av slam kan bearbetningsproblem uppstå då 
slampartiklarna är hårda och spröda vilket dels sliter på skärverktyget men 
kan också ge försämrade egenskaper på dem bearbetade komponenterna. 
Slam försämrar också smältans flytbarhet vilket kan leda till problem vid 
gjutning [44]. 
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Figur 13. Mikroskopisk bild som visar slampartiklar [44]. 

3.3 Legeringsämnens påverkan på mekaniska egenskaper 

I följande del beskrivs hur olika legeringsämnen påverkar dem mekaniska 
egenskaperna och mikrostrukturen.  

3.3.1 Kisel 

Kisel (Si) är det primära och viktigaste legeringsämnet i dem flesta Al-
gjutlegeringar. Si karakteriseras bl.a. av att det ger hög flytbarhet och låg 
krympning. Den höga flytbarheten och låga krympningen höjer 
gjutbarheten. Si har ingen relevant effekt på sträckgräns men kan sänka 
brottgräns, förlängning och duktilitet. Detta beror på att den struktur som Si 
bildar är nålformig och fungerar som sprickbildare. Kislets struktur kan dock 
modifieras då den nålformiga strukturen avrundas och en något höjd 
hållfasthet erhålls [34, 45]. 

AlSi-legeringar har eutektisk sammansättning vid 12,5 % Si, vilket innebär 
att den har en bestämd smältpunkt likt rena metaller. I Figur 14 visas ett 
fasdiagram för Al-Si, där visas skillnaderna mellan hypo- och 
hypereutektisk sammansättning [3]. 

Med hypoeutektisk menas att Si-halten ligger under 12,5 % och då börjar 
stelnandet genom att aluminiumkristaller bildas. Eftersom Al då stelnar först 
så går den återstående smältan mot eutektikum och när det kommit till den 
punkten så sker stelnandet eutektiskt. Det syns också i Figur 14 hur 
strukturen påverkas av sammansättning, strukturen den hypoeutektiska 
sammansättning ger en svart trädliknande struktur i mitten vilket är Al, det 
runtomkring är den sist stelnade smältan med en sammansättning som är 
eutektisk [3]. 
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Figur 14. Fasdiagram för Al-Si [40]. 

Vid hypereutektisk smälta stelnar Si först tills den resterande smältan är 
eutektisk och då stelnar den eutektiskt. I Figur 14 visas strukturen där de 
större svarta bitarna är kislet som stelnat först och det svartvita runt om är 
eutektisk AlSi. Bilden i mitten på Figur 14 visar strukturen efter stelning där 
smältan varit eutektisk och på så sätt blir strukturen sig lik överallt [3]. 

3.3.2 Koppar 

Koppar (Cu) är ett vanligt legeringsämne för gjutlegeringar av Al. Det 
används främst för att höja hållfastheten, speciellt när värmebehandling 
också ska användas. Detta möjliggörs genom den intermetalliska fasen 
Al2Cu som bildas mellan korngränserna vid α-aluminiumdendriter. Al2Cu-
föreningen höjer då hållfastheten genom att blockera dislokationsrörelserna i 
materialet [40, 46, 47]. Hållfasthetsökningen som erhålls vid tillsatser av Cu 
beror på om den är fördelad som sfäriska partiklar eller som nätverk i 
legeringens struktur. Om Cu löser sig i Al-matrisen erhålls en förhöjd 
hållfasthet samtidigt som duktiliteten förblir relativt oförändrad. I det senare 
fallet då en fas med nätverksstruktur bildas minskar duktiliteten hos 
legeringen samtidigt som brott- och sträckgräns ej påverkas märkbart [45, 
47]. 

Cu har en löslighet i Al på maximalt 5,65 % i fast form men ses normalt 
upplöst i Al-matrisen vid ca 1 %. Den har då samma stelningsförhållande 
som Al och vid en ökning av Cu-halten erhålls en växande del av Cu-
berikade faser. Cu-faser som bildas är beroende på vilka stelningshastigheter 
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som är aktuella. Cu bildar större nätverk och grenliknande strukturer vid 
mitten av smältan på grund av att stelningshastigheten där är mindre. 
Däremot blir Cu-fasernas utbredning mindre vid gjutytorna där 
stelningshastigheten är högre. Detta påverkas också vid tillsatser av Sr då 
kopparns morfologi och utsträckning förändras [2]. 

Ökade halter av Cu leder till att mikroporer bildas i legeringen som påverkar 
gjutbarheten och därför ligger ofta Cu på en nivå mellan 1,5–3,5 % i dem 
flesta AlSi-legeringar [35, 47]. 

Cu bildar tillsammans med Al den intermetalliska fasen θ-Al2Cu som verkar 
förgrovande på strukturen. Vid närvaro av andra legeringsämnen kan faser 
som Al7Cu4Ni och Q-Al8Mg3FeSi6 bildas. Den intermetalliska fasen θ-
Al2Cu visas i Figur 15 [2]. 

 
Figur 15. Cu-fasen θ-Al2Cu [2]. 

3.3.3 Järn 

En stor mängd forskning har gjorts beträffande järn (Fe) som legeringsämne 
i Al. Mycket beroende på den påverkan som Fe har på mekaniska 
egenskaper där framförallt duktiliteten drabbas negativt. Förekomsten av Fe 
i Al är en naturlig orenhet och uppkommer på flera olika sätt. Redan vid 
framställningen av primäraluminium finns Fe bundet i bauxiten som 
aluminiumet sedan tillverkas av. Primäraluminium har därför en Fe-halt 
mellan 0,07-0,10 % som medelvärde. Eftersom det inte finns någon lönsamt 
sätt att avlägsna Fe från Al kommer all fortsatt hantering av smältan bidra 
till ett ökat Fe-innehåll [44, 45, 48]. 

Fe binds i Al enligt två principiella mekanismer. Smältan kan binda Fe från 
utrustning i smältugnen men även från oskyddade formverktyg tillverkade 
av Fe. Värdet på Fe kan också förhöjas genom tillsatser av legeringsämnen 
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som innehåller föroreningar av Fe. Detta gäller även för skrot som används 
för att producera sekundäraluminium, där skrotet har en högre Fe-halt än 
vad som finns i smältan. Dessa två metoder är anledningen till varför Fe-
halten i sekundäraluminium ofta är hög och dessutom ökar med varje 
omsmältning. En hög Fe-halt kan dock verka positivt i vissa sammanhang. 
Vid pressgjutning tillåts en högre halt av Fe, upp till 1.5%, då högre Fe-
halter har visats motverkar att godset fastnar i gjutformen [45, 48]. 

Lösligheten för Fe i Al i fast form är mycket låg, så Fe bildar istället 
intermetalliska faser tillsammans med andra legeringsämnen. Dessa faser 
förekommer i olika former och tillsammans med det vanliga legeringsämnet 
Si, bildas α-fasen (α-Al8Fe2Si) och β-fasen (β-Al5FeSi). Tillsammans med 
andra vanliga legeringsämnen som magnesium (Mg) och mangan (Mn) 
bildas π-fasen (π-Al8FeMg3Si6) respektive α-fasen (Al15(Fe, Mn)3Si3). Dessa 
faser kan alla identifieras i mikroskop genom dess unika utseende och färg 
där t.ex. α-faserna bildar en kinesskrift-liknande fas. Några Fe-rika faser 
visas i Figur 16 [48]. 

 
Figur 16. Olika Fe-rika faser i en Al-10%Si-2%Cu legering a) β-Al5FeSi. b) α-Al15(Fe,Mn)3Si2. 
c) π-Al8FeMg3Si6 [49]. 

De intermetalliska fasernas betydelse för dem mekaniska egenskaperna är 
beroende av när under stelningsfasen som faserna bildas. Tidpunkten för 
fasbildningen är i sin tur beroende på legeringsämnena och 
stelningshastigheten. En ökad mängd Fe bidrar till att faserna bildas tidigt i 
stelningsfasen som underlättar tillväxten av dem intermetalliska faserna. En 
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lägre stelningshastighet bidrar också till att faserna tillåts öka i storlek 
eftersom faserna får ytterligare tid på sig att växa [48, 50, 51]. 

β-fasen är särskilt intressant ur hållfasthetssynpunkt. Den bildar en 
nålformig fas med skarpa kanter som fungerar som en sprickbildare som är 
särskilt kännbar om faserna är stora. Detta gör att β-fasen är mer benägen att 
bilda sprickor i materialet än α-fasen som är av en annan struktur. Figur 17 
visar tydligt hur brottet följer dem spröda β-faserna. Genom att tillsätta 
legeringsämnen som Mn, Cr, Co, Sr, Be och Ca bildas den mindre skadliga 
α-fasen istället för den mer sprickbenägna β-fasen. Vanligast är att legerar 
med Mn där ett förhållande Fe:Mn på 2:1 är rekommenderat [45, 48, 51].] 

 
Figur 17. Brott som följer β-faserna [Foto: Özkan Kosmaz]. 

Längden på dem skadliga β-faserna påverkar hur stor inverkan fasen har på 
materialets hållfasthet. Genom att styra stelningshastigheten och således 
också SDAS kan β-fasens skadliga effekt påverkas. En ökad 
stelningshastighet ger en finare mikrostruktur samt att β-fasens nålar blir 
kortare och en förbättrad hållfasthet erhålls [40]. 

Fe anses generellt sätt ha en negativ påverkan på gjutbarheten hos Al. Detta 
beror på att Fe visar tendenser till att verka som en porbildare i Al-
legeringar. När Fe-halten ökar verkar också halten av porer öka. Det finns 
två teorier till varför Fe påverkar gjutbarheten negativt. Den första är att Fe-
faserna som bildas bidrar till problem med matningen eftersom β-faserna 
blockerar flödeskanalerna vilket i sin tur leder till att krympporer kommer 
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bildas. Den andra teorin är att β-faserna i sig verkar som kärnbildare för 
porer.  

Det anses finnas en kritiskt Fe-halt i förhållande till Si-nivån i Al-
legeringen. Om denna kritiska nivå överskrids finns en tendens till en 
omfattande uppkomst av skadliga krympporer. Den kritiska nivån av Fe kan 
beräknas med följande formel [45, 48]: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = (0,075 × [%𝑆𝑆𝑆𝑆]) − 0,05                                   𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸. 3 

Det har bekräftats att Fe har stor påverkar på materialets duktilitet. Men 
omfattande forskning visar att Fe påverkar både sträck- och brottgräns. T.ex. 
har tester gjorts där Fe-innehållet har varierats mellan 0,2–0,8 % då 
brottgränsen faller med 15 % men duktiliteten reduceras med 50 %. Denna 
kraftiga minskning av duktilitet härleds till den nål-liknande β-fasen som 
leder till en försprödning av legeringen. I större mängder av Fe innehåll, från 
1-1,8 %, visar sig kraftigt reducera draghållfastheten och förlängningen hos 
materialet. Tester på en AlSi9Cu3-legering med hänsyn på flytbarhet och 
sträckgräns gjordes med varierande Fe-innehåll från 0,4–1,2 %. Resultaten 
visade att sträckgränsen ökade med 10-15 MPa och flytbarheten sjönk med 
25 % när Fe-innehållet låg vid intervallets övre gräns [45, 48, 51]. 

3.3.4 Magnesium 

Magnesium (Mg) är ett legeringsämne som är vanligt förekommande i AlSi-
legeringar. Det används för att öka hållfastheten på materialet, speciellt när 
värmebehandling ska användas och är det legeringsämne i AlSi-legeringar 
som ger störst ökning på hållfastheten. Mg löser sig i Al-matrisen vilket är 
den störst bidragande faktorn till att de mekaniska egenskaperna ökar vid 
tillsatser av Mg [2]. 
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Figur 18. Mikrostruktur där Mg2Si visas [52]. 

Tillsammans med Si bildar Mg-fasen Mg2Si, se Figur 18, och när Cu finns 
närvarande i smältan kan den tillsammans med Mg bilda faserna Al2CuMg 
och Al2CuMg5Si4. Dessa faser bidrar till att göra legeringen starkare dock 
orsakar dem också till en minskning av materialets duktilitet. När Mg2Si når 
en storlek på 4-8 µm så har de väldigt negativ inverkan på materialets 
duktilitet [53, 54]. 

Mg bildar också tillsammans med Fe-faser som π-(Al9FeMg3Si5) och 
(Al8FeMg3Si6). Faserna inverkar negativt på brottgräns och duktilitet som 
samtidigt är beroende av mängden Mg som förekommer i legeringen. En 
ökad Mg-halt bidrar till att en större mängd av dessa faser bildas [55, 56]. 

Mg har också visats ha en positiv inverkan på korrosionsmotstånd samt att 
svetsbarheten ökar. Genom tillsatser av Mg vid Sr-modifierade legeringar 
kan bildande av mikroporositet motverkas [2, 34]. 

3.3.5 Mangan 

Mangan (Mn) används i Al-legeringar för att modifiera den skadliga β-fasen 
till den mindre påverkande α-Al15(Fe, Mn)3Si2 fasen. I tillsatser utan Fe har 
Mn ingen påverkan på hållfastheten hos Al-legeringen [57]. Det är det mest 
använda legeringsämnet för att motverka β-fasen då andra alternativ som Cr, 
Ni och Be sållas ut pga. pris eller hälsorisker. Mn tillsätts ofta i ett 
förhållande Mn/Fe på minst 0,5. Men denna tillsats är ingen garanti för att 
all skadlig β-fas elimineras och samtidigt som Mn motverkar bildande av β-
fasen så ökar den tillväxten av α-fasen. Även denna verkar negativt på bland 
annat duktiliteten dock ej i samma utsträckning som β-fasen. Mn är också 
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som tidigare nämnt en bidragande faktor till formation av slampartiklar och 
bör därför hållas på en nivå då denna undviks [48, 58]. 

Den påverkan som Mn har på hållfastheten hos legeringen är beroende på i 
vilken utsträckning som β-fasen kan elimineras. På grund av att Mn inte har 
någon påverkan på Al, utan tillsatser av Fe, kan effekter av Mn härledas till 
dess förmåga att hämma järnets skadliga verkan [58]. 

3.3.6 Strontium 

Strontium (Sr) är ett vanligt legeringsämne som används för att modifiera 
strukturen hos AlSi-legeringar. Strukturen modifieras genom att eutektiska 
Si-partiklars storlek reduceras och dess morfologi förändras. Genom att 
tillsätta Sr som legeringsämne används uttryck som förädling eller 
modifiering av Si-strukturen. Följden blir en ökning i duktilitet hos 
legeringen samt att brottgränsen stiger i viss mån [2, 59]. Det har länge varit 
vanligt att använda Sr som legeringsämne vid sand och kokillgjutning men 
inte lika vanligt inom pressgjutning. Detta beror på att kislets struktur är 
beroende på stelningshastigheten vilken är lägre vid kokill- och 
sandgjutning. Därför är det av mer vikt att förändra kislets struktur genom 
Sr-modifikation. Genom att använda Sr i sandgjutgods har brottgränsen och 
brottförlängningen ökats med 30 % respektive 100 % [2, 57]. 

Si bildar i oförädlat tillstånd en skivformad struktur som i mikroskop ser ut 
som nålar, liknande den struktur som fås när Fe bildar β-fas. I Figur 19 visas 
hur Si-fasen ser ut vid modifierat respektive omodifierat tillstånd. Si-fasen är 
mycket spröd och tillsammans med den skivformade strukturen bildar kislet 
sprickbildare som gör att materialet lätt går till brott vid dessa punkter. 
Genom att legera med Sr förändras den skivformade struktur till en mer 
avrundad struktur som inte är lika benägen till att spricka. På så sätt erhålls 
en ökning av både brottgräns och brottförlängningen [57, 60]. 
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Figur 19. Kislets utseende vid modifierat (a, b) respektive omodifierat (c, d) tillstånd [60]. 

Användningen av Sr har ökat på senare år mycket beroende på att den är mer 
lättanvänd än dess konkurrenter Na och Sb, som också används för att 
modifiera strukturen hos Si. Sr ger även ökad flytbarhet hos legeringen samt 
att den ger en mer konsekvent förfining av strukturen. En annan stor fördel 
med Sr är att den har en lång livslängd i smältan. Nackdelarna, som ofta 
försummas på grund av fördelarna, är att kostnaden är relativt hög samt att 
Sr kan höja gasinnehållet i smältan. Legeringar med Sr-tillsatser kan dock 
avgasas med hjälp av kväve och argon utan att halten av Sr minskas. Andra 
nackdelar är att höga värden av (Sr>0,035 %) bidrar till formation av den 
skadliga fasen β-Al5FeSi samt att effekten av Sr minskar i takt med att 
legeringsämnen som Cu, Mg och Zn ökar [2, 61]. 

En vanlig tillsats av Sr ligger under 0,03 %. Med tillsatser över denna nivå 
finns risk att faser bildas som påverkar dem mekaniska egenskaperna 
negativt [61]. 

3.3.7 Zink 

Zink (Zn) finns ofta som legeringsämne i sekundäraluminium som används 
till gjutlegeringar. Zn används för att förbättra dem mekaniska 
egenskaperna, särskilt om värmebehandling används. Zn har stor löslighet i 
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Al-legeringar och som följd av detta förekommer det inte några enskilda 
strukturbeståndsdelar innehållande Zn. På grund av Zn höga löslighet i Al-
matrisen erhålls en ökning av hårdhet [2, 62]. 

Höga halter av Zn främjar formationen av Fe-faser och ökar aluminiums 
smältpunkt. Stelningshastigheten på legeringen drabbas också negativt av 
höga Zn-halter [2]. 

Zn kan bidra till att öka flytbarheten hos legeringen och vid pressgjutning 
kan tillsatser av Zn förhindra att smältan fastnar vid formverktyget. En ökad 
Zn-halt kan även öka legeringens bearbetbarhet [62]. 

3.3.8 Titan 

Titan (Ti) används främst i eutektiska AlSi-legeringar som kornförfinande 
medel, ofta i samband med tillsatser av bor (B). Legeringen får då en finare 
kornstruktur och som följd av dem bättre mekaniska egenskaperna. Ett 
exempel på detta visas i Figur 7 [34, 63]. 

När Ti tillsätts i smältan bildar den tillsammans med Al den intermetalliska 
föreningen Al3Ti. Denna förening bildas vid en Ti-halt som överstiger 0,2 % 
och formar små hårda partiklar i strukturen som fungerar som kärnbildare. 
Genom att använda kärnbildande ämnen som Ti och B så erhålls fördelar 
som förbättrad gjutbarhet, reducerad och jämn fördelning av krympporer, 
matning samt bättre fördelning av intermetalliska faser [37¸ 62]. 

3.4 Gjutning 

Gjutning är tillverkningsmetod där smält metall hälls i en form med önskat 
utseende som sedan får stelna. Skillnad görs på gjutmetoder i engångsform 
och permanent form. Det finns olika metoder för respektive form, gjutning i 
sandform är ett exempel på engångsform och pressgjutning görs i permanent 
form. Faktorer som avgör viken typ av metod som skall användas dikteras 
ofta av seriestorleken men även dimensioner på gjutstycket påverkar valet 
av gjutmetod. Ökad seriestorlek innebär att en process tjänar på att vara mer 
automatiserad samt ha ett slitstarkare verktyg. För Al innebär detta att en 
ökande seriestorlek gör det lönsamt att använda sig av kokill- och 
pressgjutning. För mindre seriestorlekar används ofta gjutning i t.ex. sand- 
och gipsform. Legeringarna som används är ofta anpassade för olika 
gjutmetoder [32, 33].  

Gjutdefekter är ett stort problem inom gjuteribranschen och förekommer i 
form av bland annat porer, inneslutningar och strukturfel, ytdefekter och 
form- och dimensionsfel. För aluminiumgjutgods är det främst defekter i 
form av oxidfilmer, gas- och krympporer, slampartiklar och intermetalliska 
Fe-faser som påverkar hållfastheten och flytbarheten. Dessa defekter är ett 
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välkänt problem och mycket forskning bedrivs för att öka förståelsen för hur 
och varför de uppkommer samt hur olika formationer av defekter kan 
motverkas [44, 64-68]. 

3.4.1 Pressgjutning 

Det är framförallt Al-, Mg-, Cu- och Zn-legeringar som är de dominerande 
materialen vid pressgjutning. Pressgjutning fungerar genom att smälta 
pressas in i formverktyget under högt tryck. Detta gör att håligheten i 
verktyget fylls på mycket kort tid och det höga trycket gör så att smältan 
även sprider sig till svåråtkomliga håligheter och en fullständig fyllning av 
formen erhålls. Genom det höga injektionstrycket kan komponenter med 
mycket komplex geometri tillverkas. När smältan stelnat öppnas verktyget 
och gjutgodset avlägsnas. En schematisk bild över händelseförloppet visas i 
Figur 20 [3, 5, 69]. 

 
Figur 20. Principen för pressgjutning [3]. 

Inom bilindustrin tillverkas komponenter som motorblock och växellådshus 
i Al genom pressgjutning [3, 70]. 

Egenskaper som kännetecknar pressgjutning är [3, 70]: 
 
• Hög Produktivitet 
• Tekniskt avancerad maskin 
• God dimensionsnoggrannhet och ytjämnhet hos gjutgodset 
• Mycket tunnväggigt gjutgods kan framställas 
• Mycket ringa efterbearbetning krävs 
• Dyrbara formverktyg 
• Långa serier, minst 5000-10 000 detaljer. 

Allt högre låskrafter, nya tekniker för verktygsbyten och materialtillförsel 
gör att användningen av pressgjutning ökar i hela världen. Utvecklingen gör 
att allt större gods kan tillverkas och att kortare serier med ekonomisk 
vinning kommer att kunna tillverkas i framtiden [3].  
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4. Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel presenteras företaget, Stena Aluminium (SA), där 
undersökningen genomförts. Det innefattar hur dagens produktion och 
produkter ser ut samt en bakgrund till varför undersökningen uppkommit. 

4.1 Fakta om företaget 

I detta avsnitt ges en kort introduktion till SA samt dess historia och 
utveckling till vad de är idag. 

4.1.1 Historia 

År 1906 startade Gotthard Nilsson en återvinningsverksamhet i Älmhult. På 
den tiden återvanns lite av varje, bl.a. järnskrot och lump (utslitna textilier). 
Produktion av Al-legeringar började 1949 [71]. 

Parallellt med att verksamheten i Älmhult växte bildades handelsbolaget 
Sten A Olsson Metallprodukter i Göteborg av Sten Allan Olsson. Han såg 
affärsmöjligheter i det andra såg som avfall och till en början bestod 
verksamheten av handel med järn- och metallskrot, rågummi och lump [72]. 

Med tiden växer verksamheten och idag består den av tre moderbolag, Stena 
AB, Stena Sessan AB och Stena Metall AB, vilka tillsammans utgör 
Stenasfären. I Figur 21 visas sammanfattning över vilka områden där 
Stenasfären är verksam samt inom vilken del av som Stena Metall är 
verksam i [73]. 

 
Figur 21. Översikt av Stenasfärens verksamhetsområden [73]. 
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År 1998 möts verksamheten i Älmhult, som sedermera utvecklats till en stor 
producent av återvunnet Al, med Stena Metall som köper upp hela 
Gotthardskoncernen. Produktionen i Älmhult byter då samtidigt namn till 
Stena Aluminium och blir en del av Stena Metall [71]. 

4.1.2 Stena Aluminium idag 

Idag arbetar ca 110 anställda på Stena Aluminium och omsättningen ligger 
omkring 1068 MSEK. Affärsidén lyder enligt följande:  

”Att framställa kundanpassade högvärdiga aluminiumlegeringar med 
återvinningsbart aluminium för minsta möjliga resurs- och miljöpåverkan, 
samt på ett lönsamt sätt bedriva handel med dessa” [74]. 

På den 18,5 hektar stora anläggningen i Älmhult som visas i Figur 22 
bedrivs materialhantering av skrot och produktion av återvunnet Al. Den 
totala aluminiumproduktionen låg 2013 på ca 63000 ton. De har tillstånd för 
produktion av 90000 ton vilket innebär att verksamheten har möjlighet att 
växa. SA är certifierade enligt ISO14001: 2004 som är en 
miljöledningsstandard, kvalitetsledningsstandarden ISO 9001: 2008 samt 
AFS 2001:1 vilket är en arbetsmiljöcertifiering [75, 76]. 
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Figur 22. Flygbild över SAs industriområde i Älmhult [75]. 

4.2 Produktbeskrivning 

SA producerar Al-legeringar enligt europastandard som är anpassade för 
gjuteriindustrin. I dem flesta fall är dock legeringarna anpassade efter 
kundspecifika krav. För närvarade produceras ca 450 legeringar som är 
anpassade efter kundens önskemål. Egenskaper som varierar är bl.a. 
hållfasthet, korrosionsbeständighet, skärbarhet etc. Tack vare att 
egenskaperna kan varieras kan legeringarna användas till flera ändamål och 
SAs kunder består av flera typer av industrier bl.a. fordon, elektronik, möbel 
och verkstad [16]. 
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Figur 23. Al-tackor buntade och redo 
för transport [16]. 

 
Figur 24. Flytande Al i termosar [77]. 

SAs samtliga legeringar kan levereras som tackor, drops eller i flytande 
form. Tackorna som väger ca 6,5 kg/st. staplas på pall i buntar, drops 
levereras löst och väger ca 70-120 g/st. I flytande form levereras det i 
termosar som rymmer 8 ton/st och tre termosar kan levereras på en bil. I 
Figur 23 och Figur 24 visas tackor som är redo för transport samt flytande 
Al som levereras i termosar [16].  

Att leverera Al i flytande form har flera fördelar eftersom 
leveranstemperaturen då kan anpassas vilket gör att det kan gjutas direkt hos 
kunden. Det bidrar både till fördelar ekonomiskt och för miljön genom att 
undvika extra nedsmältning vilket annars drar mycket energi [16]. 

4.2.1 Europastandard EN AB-46000 

Europastandarden EN AB-46000 (AlSi9Cu3(Fe)) är den vanligaste 
pressgjutlegeringen och är också den mest sålda på SA. Det är en 
universallegering som är särskilt utformad för pressgjutning och har en 
mycket god gjutbarhet vilket har gjort den eftertraktad bland kunderna. 
Legeringen används på grund av sin mångsidighet till en mängd olika 
produkter. SA tillverkar ca 40 ton av denna legering per år vilket är 65 % av 
deras totala produktion [16, 76, 78, 79]. 

En del företag väljer att snäva in toleranserna för EN AB-46000 då de har 
märkt att deras produkter erhåller bättre hållfasthetsvärden på detta sätt. Det 
är främst Fe-intervallet som justeras men även Cu och Mg-intervallen 
specialiseras. Produktspecifikationerna görs framförallt av tyska företag som 
generellt har en bättre förståelse för legeringsämnenas påverkan på 
hållfastheten [79]. 

I dagsläget är det känt att intervallet som europastandarden tillåter på den 
kemiska sammansättningen påverkar hållfastheten på legeringen. Det är 
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dock inte ännu kvantifierat i vilken utsträckning som hållfastheten kan 
variera. Det gör det svårt för SA att garantera sina kunder vilka 
hållfasthetsvärden som kommer att erhållas på legeringar beställda av typen 
EN AB-46000 [79]. 

För att kunna garantera en mindre hållfasthetsskillnad har man tillsammans 
med Svenska Gjuteriföreningen skapat en variant av EN AB-46000 med 
snävare legeringsintervall, här kallad modifierad 46000. Målet har varit att 
ta fram en legering som uppger en högre brottgräns och brottförlängning. 
Priset på Modifierad 46000 är något högre än på EN AB-46000 vilket beror 
på att högre krav ställs på skrotet som används vid tillverkning. Legeringen 
används idag bl. a. motorfästen [79, 80].  
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4.3 Process 

I följande avsnitt beskrivs kortfattat produktionen på SA och vilka 
grundläggande steg processen innefattar. 

4.3.1 Ankomstkontroll och preparering 

Det första som händer när skrot anländer till SA är invägning och 
materialklassificering. Materialklassificering är viktig för underlätta handeln 
mellan köpare och säljare, den följer europastandarden EN13920 och 
bedömningen sker enligt ca 40 råvaruspecifikationer. Den görs också för att 
ha kontroll på vilka material som kommer in i produktionen och hur de kan 
användas på bästa sätt. Det säkerställs också att radioaktivt material inte 
kommer in i produktionen genom att det ankommande godset passerar en 
radiakmätare som kontrollerar det [31, 75, 81]. 

Efter ankomstkontrollen så prepareras materialet för det ska kunna användas 
på bästa möjliga sätt i senare i processen. Vid prepareringen sorteras och 
klipps först skrotet därefter pressas eller briketteras det. Skrot som sorterats 
bort och således är något annat än Al skickas till återvinning [75]. 

4.3.2 Smältning 

Efter att materialet preparerats är det redo att smältas ned. Smältningen sker 
i smältugnar som rymmer ca 30 ton råvara/smältning och varje nedsmältning 
tar ca 3-3,5 timmar. I Figur 25 visas preparerat material på väg in i 
smältugnen. Vid smältning tillsätts också natrium- och kaliumklorid 
(salttillsats) för att rena och skydda metallen mot oxidation. När metallen är 
smält flyttas den till legeringsugnar och saltslagg tas bort och skickas för 
omhändertagande. Figur 26 visar utgjutning från smältugn till legeringsugn 
[30, 75]. 
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Figur 25. Inmatning av preparerat skrot i smältugn [75]. 

4.3.3 Legering och raffinering 

Det första som görs med den smälta metallen är en materialanalys för att ta 
reda på hur den kemiska sammansättningen i smältan är. Beroende på 
befintlig sammansättning tillsätts legeringsämnen för att uppnå önskad 
sammansättning. Genom induktionsteknik hålls smältan i rörelse för att 
legeringsämnen ska lösa sig och göra smältan homogen. Smältan renas med 
hjälp av klor- och kvävgas. Icke önskvärda saker i smältan som föroreningar 
och slagg rakas ur smältan och återvinns [30, 75]. 
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Figur 26. Smälta rinner ut från smältugn på väg till legeringsugn [75]. 

4.3.4 Utgjutning 

Vid utgjutningen gjuts den färdiga smältan ut i form av tackor, som visas i 
Figur 27, eller drops, alternativt i flytande form och då hälls smältan i 
termosar. För att garantera att aluminiumet som levereras är homogent och 
har rätt sammansättning tas fyra analysprover under utgjutningen [30]. 

 
Figur 27. Utgjutet Al i tackform [75]. 
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4.3.5 Kvalitétskontroller 

Kvalitétskontroller görs löpande under hela processen för att säkerställa att 
sammansättningen är rätt och att kundkrav uppfylls. Materialanalyserna 
utförs i laboratorium [75]. 
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5. Genomförande 
I detta kapitel redovisas och beskrivs vilka mätinstrument och maskiner som 
använts under arbetes gång. Här motiveras valet av den kemiska 
sammansättningen på legeringarna och beskrivning av hur gjutning, 
dragprov och mikroskopering har utförts praktiskt. 

5.1 Mätinstrument 

I följande del beskrivs de mätinstrumenten som används i undersökningen 
samt hur de fungerar. 

5.1.1 Smältugn 

Smältugnen som används i undersökningen består i princip av två delar, se 
Figur 28 och Figur 29. En degel där material som ska smältas placeras och 
ett värmeelement som sitter runt degeln vilket kan värmas upp till 730° C. 
Degeln kan bytas och olika volymer finns att tillgå. Den största degeln som 
får plats i ugnen rymmer ca 6 kg material. Här används vissa 
specialtillverkade verktyg som används för att bl.a. tillsätta legeringsämnen 
till smältan och vid omrörning av smältan. 

 
Figur 28. Smältugnen på JTH. 

 

 
Figur 29. Al under nedsmältning i 
degeln som är placerad i smältugnen.

5.1.2 Spektrometer 

Spektrometer (OES), se Figur 32, används inom aluminiumbranschen för att 
mäta den kemiska sammansättningen på aluminium. Mätningen går på några 
sekunder. Mätningen görs genom att ett litet prov tas från smält Al och gjuts 
ungefär till utseendet av ett större mynt. Provet bearbetas sedan på den sida 
där spektrometern ”gnistrar” (mäter kemiska sammansättningen) provet 
[82]. 
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Figur 30. Principskiss av mätning med 
spektrometer [82]. 

 
Figur 31. Exempel på bra gnistor från 
spektrometer [82]. 

 

 

Vid mätningen tas ett prov från smältan som placeras i spektrometern och 
när mätningen startar alstras en gnista mellan provet och en volframelektrod 
som finns i spektrometern, principen visas i Figur 30. Argon-gas används för 
att skapa en skyddande atmosfär mellan provet och volframelektroden. När 
gnistan träffar provet så bryts elektroner från provet bort vilket resulterar i 
ett ljusutsläpp [82]. 

I spektrometern så bryts ljuset upp i ett gitter efter dem olika våglängder det 
har. Givare som finns i spektrometern mäter då ljusets intensitet efter 
våglängder som är typiska för respektive ämne. Ljusets intensitet mäts i 
antalet fotoner som skapas per tidsenhet. Provet ”ginstras” två till fyra 
gånger sedan räknas ett medelvärde ut. Det är viktigt att inte något av dem 
här värdena skiljer sig alltför mycket från varandra, då har något blivit fel. 
Det brukar bero på att gnistan är dålig vilket kan orsakas av att luft tagit sig 
in i den skyddande atmosfären. I Figur 31 visas exempel på hur bra gnistor 
ska se ut [82]. 

Det krävs också att spektrometern är korrekt kalibrerad om de värden som 
ges ska ha hög tillförlitlighet. Kalibrering utförs genom att referensprover 
med kända sammansättningar testas i spektrometern och sedan justeras 
spektrometerns resultat för att matcha referensproverna. Det krävs också att 
värdena på respektive ämne som ska justeras stämmer relativt bra överens 
med värdet som det aktuella ämnet har på provet som ska mätas. T.ex. om 
provets Fe-halt skall mätas och misstänkts ligga på 0,7 % så skall ett 
referensprov med ungefär samma Fe-halt provas för att kalibrera 
spektrometern. Därför används oftast flera olika referensprov eftersom ett 
referensprov inte alltid kan användas för att justera samtliga ämnen korrekt. 
Referensproven som används är certifierade enligt standarden ASTM E1251 
[82, 83]. 
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Figur 32. Spektrometer av modellen "ARL 3460"som används på SA [84]. 

5.1.3 Gradientugn 

Gradientstelning är en metod som gör det möjligt att kontrollera 
stelningshastigheten och defektbildning av porer hos ett gjutgods. Vid 
gradientstelning används en gradientugn som möjliggör denna typ av 
stelnande, i Figur 34 visas gradientugnen på JTH. Gjutgodset placeras i en 
cylindrisk behållare som sedan smälts i en skyddande argongasatmosfär av 
en motståndsvärmd rörugn. Den cylindriska behållaren är belagd på insidan 
med ett grafitlager för att den stelnade aluminiumstaven ej skall fastna i 
röret. Ugnen rör sig sedan uppåt driven av en elektrisk hiss med en 
kontrollerad hastighet samtidigt som gjutgodset kyls med vatten eller luft. På 
så sätt erhålls en gjutprocess med mycket god matning där ett likaxligt 
stelnande erhålls, principen visas i Figur 33 [35, 85-86]. 

Genom att ändra hastigheten som gradientugnen rör sig med kan olika 
gjutprocesser efterliknas där höga stelningshastigheter, 0.3 mm/s till 3 mm/s, 
efterliknar den stelningshastighet som erhålls vid pressgjutning. En nackdel 
med gradientstelning är dock att en tillväxt av redan bildade kärnfaser 
erhålls, vilket bidrar till att vissa faser kan förekomma vid gradientstelning 
som annars inte förekommer vid gjutning i form [85-86].
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Figur 33. Princip gradientstelning. a: 
isolering, b: kylzon, c: cylindrisk 
behållare, d: värmeelement, e: varm zon 
[85]. 

 
Figur 34. Gradientugnen på JTH. 

 

5.1.4 Mekanisk provning 

Dragprov genomförs av flera anledningar. Resultaten från ett dragprov 
används för att bestämma ett materials kapacitet och till vilka tillämpningar 
det kan användas. Vid utveckling av nya material är det viktigt att ta reda på 
dess egenskaper vilket då bland annat görs genom dragprov där statiska 
egenskaper erhålls [83]. 

För att uppnå jämna och bra värden på dem mekaniska egenskaperna måste 
vissa standarder följas. De standarder som används i undersökningen är ISO 
6892–1: 2009, Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at 
room temperature och ASTM B 557M-07, Standard Test Methods for 
Tension Testing Wrought and Cast Aluminum- and Magnesium-Alloy 
Products. De här två ger information om hur provstavarna ska utformas och 
hur dem mekaniska testerna ska utföras. 

5.1.4.1 Utformning av provstavar 

Standarden ASTM B 557M-07 beskriver utseendet för olika typer av 
provstavar. I den här undersökningen används runda provstavar, utseendet 
beskrivs i Figur 35 [87]. 
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Figur 35. Provstav enligt standard "ASTM B 557M-07 " [87]. 

Provstavarna i undersökningen har dimensioner enligt kolumnen ”Small-
Size Specimens Proportional to Standard” i Figur 35. Diametern på den 
smala delen är då 6.00±0.10 mm, i ändarna blir diametern 9 mm och 
däremellan en radie på 6 mm. Gauge Length är således den längd på vilken 
förlängningen mäts och ska enligt standard vara 30±0,06 mm [87]. 

5.1.4.2 Dragprovmaskin 

För att göra dragprov används en dragprovmaskin som antingen drivs 
hydrauliskt eller elektromekaniskt, principen visas i Figur 36. Den 
principiella skillnaden mellan dem är på vilket sätt en kraft ansätts på 
provstaven [88]. 
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Figur 36. Skiss av hydraulisk dragprovmaskin [88]. 

Dragprovmaskinens primära funktion är att skapa ett spännings-
töjningsdiagram från vilket flera mekaniska egenskaper kan utläsas. Vid 
dragprovet dras då provstaven till brott och ett typiskt spännings-
töjningsdiagram för Al ser ut som i Diagram 3 där också en jämförelse görs 
med ståls beteende vid töjning [88]. 

Dragprovmaskinen som används i undersökningen drivs hydrauliskt och är 
av modellen MTS 318.10, se Figur 37. Den har kapacitet att både dra och 
trycka 100kN. I undersökningen används enbart dragfunktionen då det är 
vad som krävs för att utföra undersökningen. Maskinen styrs genom en dator 
där mätvärden om aktuella krafter och töjningar samlas in. 
Dragprovsmaskinen ger ett kraft-töjningsdiagram vilket får räknas om till 
spännings-töjningsdiagram [89]. 
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Figur 37. Dragprovmaskin av modellen " MTS 318.10". 

5.1.4.3 Test och fastställande av mekaniska egenskaper 

Från kraft-töjningsdiagrammet som erhållits vid dragprovet, som räknats om 
till ett spännings-töjningsdiagram, kan bl.a. sträckgräns, 
proportionalitetsgränsen, brottgränsen och förlängningen avläsas. Al har 
dock ingen utpräglad sträckgräns och därför används istället 
resttöjningsgränsen, Rp0,2, vilket innebär spänningen vid en viss bestående 
töjning vilket vanligtvis är 0,2 %. Med proportionalitetsgränsen menas till 
den spänning materialet kan töjas utan att någon töjning kvarstår om 
spänningen går tillbaka till noll. Elasticitetsmodulen ges av kurvans lutning i 
spännings-töjningsdiagrammet, se Diagram 3. Brottgränsen är den spänning 
där provstaven går till brott [3]. 
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Diagram 3. Spännings-töjningsdiagram som visar skillnad på hur stål och Al töjs generellt [3]. 

Resttöjningsgränsen (Rp0,2) brukar betraktas som aluminiums sträckgräns 
och beräknas med hjälp av den s.k. ”Offset Method”. Den kräver att ett 
spänning-töjningsdiagram erhålls från dragprovningen som sedan används 
för att rita en ny linje parallell med den befintliga. Den nya linjen dras från 
den punkt på töjningsaxeln där 0,2 % plastisk deformation av den 
ursprungliga längden erhålls. Där den nya linjen möter spännings-
töjningskurvan erhålls värdet för Rp0,2 ur diagrammet. Diagram 3 (blå linjer) 
visar hur lutningen på linjen beräknas och vart de två linjerna möts. Vid 
redovisning av sträckgränsen för Al anges också vilken resttöjning som 
spänningen beräknats för. Resttöjningens procentuella värde skrivs nedsänkt 
och är i följande fall 0,2 % [3, 87]. 

 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶ä𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐𝐶𝐶ä𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑅𝑅𝑝𝑝0,2  =  320 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆 

För att avgöra förlängningen vid brott används en extensometer. 
Extensometern fästs vid provstaven över en viss yta som kallas ”Gauge 
Length” vid vilken töjningen mäts. Extensometern mäter sedan hur mycket 
materialet töjs och skickar informationen vidare till en dator. Enligt standard 
som följs i detta arbete skall extensometern uppfylla vissa specifikationer 
enligt E 83 [87]. Extensometern som används till dragprovningen uppfyller 
dessa villkor och är en MTS 634.31F-24 som visas i Figur 38. 
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Figur 38. Extensometer monterad vid dragprov. 

Vid dem mekaniska testerna måste också standard följas. Enligt ASTM B 
557M-07 ska draghastigheten väljas så att krafter och deformation tydligt 
kan utläsas [87]. 

5.1.5 Mikroskop 

I följande avsnitt beskrivs hur stereomikroskop och inverterade mikroskop 
fungerar samt till vilka tillämpningar respektive mikroskop är lämpligt. 

5.1.5.1 Stereomikroskop 

Stereomikroskop är en typ av optiskt mikroskop som kan visa 
tredimensionella vyer av ytor. Den tredimensionella bilden skapas genom att 
respektive okulär visar varsin bild som hjärnan kan bearbeta och se som en 
tredimensionell. Det medför att det går att se t.ex. brottytor på djupet, vilket 
är den största fördelen med stereomikroskop. Stereomikroskopet som 
används i undersökningen är av modell Leica MZ125, se Figur 39 [90]. 
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Figur 39. Stereomikroskop av modell Leica MZ125. 

5.1.5.2 Inventerat mikroskop 

Inverterade mikroskop är konstruerade så att objektivet sitter under den plats 
där provet placeras. De används mycket inom materialindustrin då de är 
enkla att använda. Tack vare att ytan på provet placeras nedåt mot 
mikroskopet går det väldigt fort att byta prov mellan olika analyser. 
Proverna som analyseras kan vara stora tack vare att ingenting begränsar 
höjden uppåt, men små slipade och polerade prover används också 
vanligtvis för att karakterisera mikrostruktur på brottytor. I Figur 40 visas ett 
inventerat mikroskop av samma modell som det som används i 
undersökningen och den plana vågräta delen är den plats där provet som ska 
analyseras placeras [91]. 

 
Figur 40. Inventerat mikroskop av modellen "Leica DMI3000 M" [92]. 
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5.2 Val av legeringar som ska gjutas 

För att undersöka hur legeringsintervallen påverkar hållfastheten hos 
standardlegeringen EN AB-46000 och Modifierad 46000 har två varianter 
på respektive legering utformats. Varje legering har en variant som skall ge 
så höga hållfasthetsvärden som möjligt och de kommer att kallas ”Standard 
A” och ”Modifierad A”. De resterande varianterna kallas ”Standard B” och 
”Modifierad B” och har en kemisk sammansättning som skall ge så låga 
hållfastvärden som är möjliga att få inom dem givna intervallen. Valet av 
kemisk sammansättning har främst inriktats på att skapa så stora skillnader 
som möjligt i brottgräns mellan A- och B-legeringarna. Den valda kemiska 
sammansättningen för respektive legering visas i Tabell 2 och Tabell 3. 
Värdesiffor skrivs ut med hänsyn till det som anges i respektive standard. 
 
Tabell 2. Kemisk sammansättning för varianter på EN AB-46000, vikt-% 

Legeringsvariant Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Sr 
Standard A 9,0 0,6 4,0 0,40 0,55 0,7 0,05 0,02 
Standard B  9,0 1,1 2,0 0,20 0,15 0,7 0,05 0,0 

 
Tabell 3. Kemisk sammansättning för varianter på Modifierad 46000, vikt-% 

Legeringsvariant Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Sr 
Modifierad A 9,00 0,5 3,30 0,35 0,45 0,7 0,05 0,03 
Modifierad B 9,00 0,6 2,70 0,30 0,35 0,7 0,05 0,03 

Legeringsämnena som förändras är Fe, Cu, Mn, Mg och Sr. De har valts 
beroende på att dessa ämnen framförallt påverkar hållfastheten hos 
materialet på olika sätt. Legeringsämnena, med undantag för Mn, kommer 
att ha en procentuell tillsats som ligger antingen vid intervallets övre eller 
undre gräns eftersom en så stor skillnad mellan sammansättningarna som 
möjligt är önskvärd.  

5.2.1 Kisel 

Si har valts till en jämn nivå på ca 9 % för samtliga legeringar. Denna skall 
hållas konstant under hela gjutningen för att minska effekterna av en 
förändrad Si-nivå. Si har visats påverka hållfastheten hos Al negativt på 
grund av den nålformiga Si-fasen. I denna studie kommer dock modifiering 
av Si-fasen på 3 av 4 legeringar användas. För att tydligare kunna påvisa 
denna effekt som Sr har på kislets struktur hålls Si-halten på en jämn nivå i 
alla legeringar samt att en legering lämnas omodifierad. I undersökningen 
kommer dessutom en hög stelningshastighet motverka bildandet av 
nålformiga kiselfaser. I jämförelse med andra legeringsämnen som Mg, Fe 
och Cu har en förändrad Si-halt mycket liten påverkan på hållfastheten [51]. 
Vilket är en bidragande faktor till att Si-halten har valts att hållas konstant. 
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5.2.2 Koppar 

Sammansättningen av Cu har valts till 4,0 % respektive 3,3 % för dem bra, 
vilket ligger i båda intervallens övre gränser. Eftersom Cu har bevisats höja 
hållfastheten i materialet genom att lösas i Al-matrisen eftersöks en legering 
med så hög Cu-halt som möjligt. Genom att använda gradientstelning är 
förhoppningen att kunna tillverka provstavar fria från porer som en ökad Cu 
mängd annars kan främja. En ökad mängd Cu riskerar att sänka materialets 
duktilitet något. 

I dem resterande två legeringarna kommer Cu-halten att vara så pass låg 
som intervallet tillåter. En sänkt hållfasthet är då att räkna med eftersom Cu 
inte kan lösas i Al-matrisen i samma utsträckning som i legeringarna med 
högre Cu-halt.  

5.2.3 Järn 

För dem bra legeringarna har en låg Fe-halt valts. Detta är i 
överensstämmelse med en rad artiklar där järnets skadliga effekter 
undersöks. En låg Fe-halt är vald för att undvika dem skadliga faser som Fe 
bildar och som ger en märkbar reduktion på duktiliteten samt för att undvika 
slambildning.  

De legeringar som klassas som sämre har således fått en hög 
sammansättning av Fe för att bevisa dem skadliga faser som bildas på grund 
av högre Fe-halt.  

5.2.4 Magnesium 

Mg är det legeringsämne som ger mest hållfasthetsökning hos en AlSi-
legering. Mg-halten hos dem två bra legeringarna kommer därför att ligga 
vid intervallets övre gräns för att ge en så stor hållfasthetsökning som 
möjligt. Precis som Cu kommer Mg att lösas i Al-matrisen och på så sätt ge 
en hållfasthetsökning. Det finns en viss risk för att Mg kommer att orsaka en 
minskning i materialets förlängning.  

En så låg Mg-halt som möjligt kommer att eftersträvas för dem legeringar 
som skall erhålla en låg hållfasthet. En viss ökning av materialens 
förlängning är troligt som följd av den minskade Mg-halten. 

5.2.5 Mangan 

Mn tillsätts i smältan för att motverka dem skadliga Fe-rika faserna. Mn 
främjar bildandet av α-fasen istället för dem nålliknande β-faserna. Ett 
rekommenderat förhållande mellan Mn och Fe visas i kapitel 3.3.3 och 

64 
Felix Henriksson, Conrad Strebel 



 

denna rekommendation kommer att följas till viss del. För att så stor del av 
Fe-faserna som möjligt skall modifieras med Mn valdes ett förhållande 
närmare 0,6 istället för 0,5. Detta applicerades på dem legeringar som skulle 
erhålla så höga hållfasthetsvärden som möjligt. 

Modifierad B och Standard B fick istället ha en Mn-halt i intervallets nedre 
gräns för att få så lite positiv effekt av Mn som möjligt. Det kommer att 
bidra till en större del av β-faser i materialet som i sin tur kommer att 
påverka hållfastheten negativt.  

5.2.6 Strontium 

Sr har valts till en nivå på 0,02 % på Standard A och 0,03 % på Modifierad 
A och B. Denna nivå har valts på grund av dem rekommendationer som har 
givits i olika artiklar och på grund av det faktum att en Sr-halt över 0,03 % 
orsakar att de positiva effekterna som Sr ger på hållfastheten börjar avta. 
Modifierad B har blivit Sr-modifierad då den minsta nivån som 
legeringsintervallet för Modifierad 46000 accepterar är 0,03 %. 

För Standard B har inga tillsatser av Sr tagits med. Detta kommer att leda till 
att en tydlig skillnad kommer att visas i strukturen hos Standard B jämfört 
med dem Sr-modifierade legeringarna. Denna skillnad i strukturen kommer 
då leda till lägre hållfasthet. 

5.2.7 Zink och titan 

Zn har valts att hållas på en jämn nivå för att kunna undvika dess påverkan 
på hållfastheten. Ti kommer ej att tillsättas i kornförfinande syfte. Det 
kommer endast finnas med i smältan som spårämne i låga nivåer. Zn och Ti 
har valts till dessa nivåer för att enklare påvisa effekter av dem ovan nämnda 
legeringsämnena. 

5.2.8 Övriga Legeringsämne 

Övriga legeringsämnen som finns med i smältan skall hållas på en jämn nivå 
för att minska deras påverkan på resultatet. Dessa kommer endast att vara 
befintliga i små mängder och bör ej påverka hållfastheten hos legeringarna. 
Ämnen som anses om ”övriga legeringsämnen” är bl.a. Cr, Ni, Pb och Sn. 

5.3 Tillverkning av provstavar 

Gjutningen av dem valda legeringarna utfördes på Tekniska Högskola i 
Jönköping (JTH) som har förutsättningarna att tillverka provstavar med låg 
nivå av defekter och efterlikna gjutförloppet vid pressgjutning. 
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5.3.1 Förberedelser 

I följande avsnitt presenteras de förberedelser som gjordes inför gjutningen. 

5.3.1.1 Material 

Aluminiumet och legeringsämnena som behövdes för att utföra gjutningen 
hämtades på Stena Aluminium i Älmhult. Baslegeringarna som gjutningen 
skulle utgå ifrån var en standardlegering EN AB-46000 och dess variant 
Modifierad 46000. Dessa hämtades i tackfrom från SA och deras kemiska 
sammansättning finns bifogad i Bilaga 1. Övriga legeringsämnen som 
hämtades var Fe, Cu, Mg, Mn, Si, Sr och renaluminium. Cu, Si och Mg var i 
ren form och andra ämnena var legerade med Al. Legeringsämnenas 
kemiska sammansättning redovisas i Bilaga 2. 

5.3.1.2 Beräkning av kemiska sammansättningen. 

För att legeringarna skall erhålla den önskade sammansättningen måste rätt 
mängd av legeringsämne tillsättas i baslegeringarna. Eftersom tillsatser av 
en viss mängd legeringsämne inte bara ändrar det specifika legeringsämnets 
sammansättning i smältan utan även dem övriga legeringarnas viktprocent 
blir systemet komplext. För att beräkna hur mycket av varje legeringsämne 
som ska tillsättas i smältan användes en Excelfil som finns bifogad i Bilaga 
5. Med hjälp av Excelfilen kan de teoretiska förändringarna i den kemiska 
sammansättningen lätt följas vid olika tillsatser av legeringsämnen.  

Mängden legeringsämne som skulle tillsättas för den första legeringen 
räknades ut innan gjuttillfället och resterande uträkningar gjordes på plats i 
Jönköping. Detta med anledning av att mängden och sammansättningen på 
den resterande smältan som är kvar efter första gjutningen har betydelse för 
hur mycket legeringsämne som ska tillsättas.  

5.3.1.3 Gjutplanering  

För att gjutningen i Jönköping skulle gå så smidigt som möjligt lades en plan 
upp i vilken ordning de olika legeringarna skulle gjutas. Enligt planen blev 
Modifierad A den första legering som skulle gjutas med Modifierad 46000 
som utgångsmaterial. Tanken var att detta skulle tillåta att 3 legeringar 
kunde legeras utifrån samma basmaterial. Den planerade gjutordningen visas 
i Figur 41. Standard B skulle inte vara modifierad med Sr vilket innebar att 
Modifierad 46000 ej kunde användas som basmaterial då denna innehåller 
Sr. Istället krävdes det att EN AB-46000 användes som utgångsmaterial 
vilket innebar att smältning av en ny batch var nödvändig. 
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Figur 41. Planerad gjutordning.  

Även en ungefärlig planering över hur utförandet av gjutningen skulle gå till 
gjordes upp innan besöket. Under de två dagar som skulle spenderas i 
Jönköping skulle fyra legeringar gjutas där 6 gjutningar skulle göras av varje 
legering. Varje gjutning gav 6 aluminiumstavar vilket innebär totalt 36 
stavar av respektive legering och av dem skulle minst 12 stycken 
gradientstelnas. De gradientstelnade stavarna ska sedan svarvas till 
provstavar enligt standard vilket också skulle utföras på JTH. I planeringen 
togs det hänsyn till att alla provstavar inte skulle hinna bearbetas, de 
resterande skulle då bearbetas av personal på JTH. Planeringen för 
gjutningen och bearbetning visas i Bilaga 6. 

5.3.1.4 Bearbetning av legeringsämne 

Smältugnen på JTH har en kapacitet på 6 kg Al per batch. Eftersom 
aluminiumtackorna väger 6 kg så behövdes de kapas ner till mindre delar för 
att få plats i ugnen. Detta gjordes i Linnéuniversitetets maskinhall där även 
legeringsämnen kapades till dimensioner för att passa den första legeringens 
sammansättning. Kapningen gjordes med hjälp av en bandsåg och en del 
ämnen kunde delas med hjälp av en hammare eller liknande. 

Ny Smälta 

•Basmaterial: Modifierad46000 
• Legeras med: RenAl, Cu, Mg, Sr, Si, Fe,Mn 

Modifierad A 

•Gjutning av Modifierad A 
•Resterande smälta legeras med: Fe, Mg, Cu, Mn 

Standard A 

•Gjutning av Standard A 
•Resterande smälta legeras med: RenAl, Fe, Si, Mn,Mg 

Modifierad B 

•Gjutning av Modifierad B 
•All smälta använd 

Ny Smälta 

•Basmaterial: EN AB-46000 
• Legeras med Fe, Si, RenAl,  

Standard B 

•Gjutning av Standard B 
•Gjutning klar 
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Legeringsämnena till dem resterande legeringarna kapades på plats i 
Jönköping. 

5.3.2 Gjutning och gradientstelning av provstavar 

I följande avsnitt presenteras hur gjutningen och gradientstelning av 
provstavarna genomfördes. 

5.3.2.1 Nedsmältning av aluminium och legeringsämnen 

Smältugnen värmdes till en temperatur på 730 °C. När temperaturen var 
uppnådd tillsattes basmaterialet och smältes ned. Legeringsämnena 
förvärmdes i en ugn till 300 °C  för att avlägsna fukt och underlätta 
nedsmältning och tillsattes sedan i smältan. De legeringsämnen som 
förekom i pulverform eller granulat paketerades i aluminiumfolie för att 
hålla materialet samlat men även för att få en bättre lösning i smältan. Även 
dessa legeringsämnen förvärmdes innan de tillsattes i smältan. 

Legeringsämnena tillsattes i smältan med hjälp av gjutverktyg B och C som 
visas i Figur 42. För att legeringsämnena skulle lösas homogent i smältan 
rördes smältan försiktigt om med jämna mellanrum med hjälp av verktyg A. 
Legeringsämnenas lösningstid i smältan ökades avsevärt då ett skyddande 
oxidskikt bildandes mellan legeringsämnet och smältan. Detta drabbade 
särskilt dem legeringsämnen som var i huvudsak rena och hade en högre 
smältpunkt än smältan. 
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Figur 42. Verktyg som används vid behandling och gjutning av smältan. 

5.3.2.2 Analys av smälta 

För att säkerställa den kemiska sammansättningen på smältan gjordes en 
kemanalys av ett prov från smältan med hjälp av en spektrometer, 
SpectroMax från företaget Spectro. Ett prov från smältan tas och gjuts i 
formen som visas i Figur 43. Provet får formen av en cylinder och väger ca 
100 g. I Figur 44 visas ett prov som precis gjutits. Innan provet kan 
analyseras i spektrometern måste den bearbetas för att få en jämn yta och 
komma en bit in provet där sammansättningen är mer homogen än i på 
provets yta. 

Innan provet analyseras i spektrometern kalibreras denna genom att gnista 
ett referensprov. I Bilaga 4 visas certifikat för referensproven som använts 
vid kalibrering. Genom att kontrollera att gnistan ger samma resultat som 
referensprovets givna sammansättning kan spektrometerns reliabilitet 
verifieras. Provet gnistas minst tre gånger där dåliga gnistor som ger 
avvikande mätvärden bortses från. I Figur 45 visas ett bearbetat och gnistat 
prov. Vid tre eller flera trovärdiga mätvärden bildas ett medelvärde som 
utgör provets ungefärliga sammansättning. För verifiera analysresultatet 
gjordes också analys på proverna på SAs spektrometer. 

Om medelvärdet av den kemiska sammansättningen avviker från det 
önskade tillsätts legeringsämne i en viss mängd beräknat utifrån den 
analyserade sammansättningen. Varefter processen upprepas tills den 
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önskade kemiska sammansättningen kan bekräftas. 
 

 
Figur 43. Gjutform för puck. 

 
Figur 44. Puck som gjutits. 

 
Figur 45. Bearbetat prov som gnistats i spektrometer. Gnistor med svart ring är lyckade. 
Gnistor som bara är vita är misslyckade. Gjutning 

När analysen av smältan ger den önskade sammansättningen påbörjas 
gjutningen. Gjutningen utförs i ett verktyg som ger ett gaffelliknande 
gjutgods som visas i Figur 47 och Figur 48. Gjutverktyget är konstruerat på 
JTH som med hjälp av tryckluft öppnas och stängs. Verktygen och 
gjutformen är behandlat med en grafit-baserad spray som skyddar smältan 
från att absorbera järn från verktygen samt underlättar avlägsnandet av den 
gjutna gaffeln. Gjutformen ligger i en viss nedåtriktad lutning och är även 
uppvärmd till ca 250°C för att underlätta utfyllnaden av formen. 

Efter att smältan har rörts om försiktigt och oxidskiktet på ytan av smältan 
har avlägsnats tas smältan från degeln med hjälp av skålverktyget och hälls 
direkt i gjutformen. Omrörning av smältan och avlägsnande av oxidskiktet 
upprepas efter att två gafflar har gjutits, en gjuten gaffel visas i Figur 46. 
Aluminiumet stelnar snabbt och efter verktyget har öppnats och gaffeln 
avlägsnats kan en ny gaffel gjutas. Den första gaffeln som gjuts för varje 
legering markerades då den ofta avviker från resterande del av gjutningarna. 
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Figur 46. Aluminiumstavar efter 
gjutning i gaffeln. 

 
Figur 47. Gaffelformen som används vid 
gjutning av aluminiumstavar. 

 
Figur 48. Gaffelformen som används vid gjutning av aluminiumstavar. 

5.3.2.3 Gradientstelning 

För att använda gradientugnen krävs en del förberedelser. De gjutna 
gafflarna måste bearbetas så att aluminiumstavar kan behandlas separat. 
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Behållare till dem gjutna aluminiumstavarna måste tillverkas och beläggas 
med ett grafitlager på insidan. Behållarna tillverkas utifrån stålrör med en 
diameter på 10 mm som kapas till 230 mm och gradas sedan i rörens ändar. 
Behållarna visas i Figur 49. Beläggningen görs med en pensel som först 
blötläggs i en grafit/etanol-blandning sedan dras genom stålröret, detta visas 
i Figur 50. Behållarna och aluminiumstavarna placeras i en ugn för att 
förvärmas innan de placeras i gradientugnen. 

Innan behållarna placeras i gradientugnen stansas en värmetålig textilbit ut 
med hjälp av behållaren. Den har i syfte att stoppa aluminiumet från att 
rinna ut ur behållaren när det har smälts om i gradientugnen, se Figur 51. 
Behållarna placeras på pinnar och aluminiumstavarna läggs i behållarna som 
sedan förs in i gradientugnen i designerade hål. Figur 52 visar anordningen 
som är redo att monteras i gradientugnen och i Figur 53 visas när de 
monterats i gradientugnen. 

När pinnarna är infästa i gradientugnen sänks ugnen ner över behållarna och 
aluminiumstavarna smälts ned. Efter 30 minuter är aluminiumet fullständigt 
smält och stelnandet kan påbörjas. Ugnen höjs i en konstant hastighet av ca 
3 mm/s samtidigt som behållaren kyls med vatten. Detta tillåter att det 
smälta aluminiumet stelnar gradvis. När gradientugnen är i sitt övre läge 
plockas pinnarna ut ur ugnen och behållarna avlägsnas från pinnarna. 
Aluminiumstavarna avlägsnas från behållarna och är nu redo för att 
bearbetas till provstavar. 

 
Figur 49. Behållare i vilka Al-stavarna placeras inför gradientstelningen. 
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Figur 50. Beläggning av grafit/etanol-blandning på behållarnas insida. Verktyget som används 
är en typ av pensel. 

 
Figur 51. En bit textil stansas fast i provstavsbehållarens ände. 
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Figur 52. Behållarna klara för placering 
i gradientugnen. 

 
Figur 53. Behållarna placerade i 
gradientugnen. 

5.3.3 Bearbetning av provstavar 

För att provstavarna ska leva upp till dem standarder som tillämpas i arbetet 
så måste de bearbetas till rätt dimensioner. De gradientstelnade 
aluminiumstavarna bearbetades i en CNC-svarv på JTH med hjälp av en 
anställd på plats. Svarven använde sig av ett förprogrammerat program som 
tidigare hade använts på JTH och erhöll efteråt utseendet i Figur 56. 
Provstavarnas dimensioner visas i Figur 35. 

5.4 Mekanisk provning 

I följande avsnitt presenteras vilka förberedelser som gjordes inför den 
mekaniska provningen samt hur den genomfördes. 

5.4.1 Förberedelser 

Inför dragprovet så markerades samtliga provstavar för att kunna 
sammankoppla varje enskilt dragprov med respektive provstav. Placering för 
extensometer markerades också så att extensometerna kan monteras snabbt 
och rätt vid dragprovet. Provstavarnas diameter kontrollerades med ett 
digitalt skjutmått och dokumenterades.  
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Enligt standard skall en draghastighet väljas så att kraft och deformation 
tydligt kan utläsas. Genom att uppskatta förlängningen till ca 2 % över den 
längd där provstavens diameter är reducerad blir den totala deformationen 
innan brott 0,7 mm. Denna uppskattning görs med hänsyn till dem redan 
uppmätta värden som finns i standarden för Modifierad 46000 och EN AB-
46000 där förlängningen är 2,8 % resp. < 1 % som visas i Bilaga 1. För att 
kunna erhålla bra mätvärden på alla provstavar kommer därför en 
draghastighet på 1 mm/min (0,016667 mm/s) att användas.  

5.4.2 Dragprovning 

Dragprovningen utfördes med hjälp av en dragprovsmaskin av modell MTS 
318.10 sammankopplad med en dator som matades med värden under 
dragningen. Provstaven monterades i dragprovsmaskinens övre fäste och 
sänktes sedan till det nedre fästet där provstaven greppades vid. Därefter 
fästes extensometern vid provstaven och dragningen påbörjades. Mätvärden 
samlades av datorn 4 gånger/sekund där information om hur många newton 
som provstaven belastades med samt fästenas position och töjningen på 
extensometern. När provstaven hade dragits till brott plockades den ut ur 
dragmaskinen och en ny provstav gjordes redo för att dragprovas. 

Provstavar som fick avvikande hållfasthetsvärden noterades för att vidare 
kunna undersöka anledningen till detta. Infästningen av provstavarna gjordes 
av samma person under hela provningen för att undvika att provstavarna 
fästs på olika sätt. 

5.4.3 Sammanställning av data 

All data som samlades från dragprovningen sammanställdes i ett Excellark 
för att kunna redovisas på ett enkelt och begripligt sätt. För att erhålla ett 
spänning-töjningsdiagram beräknades spänningen av den uppmätta kraften 
med hänsyn till provstavens minsta diameter. Den procentuella töjningen 
beräknades och plottades sedan mot spänningen varpå ett spänning-
töjningsdiagram erhölls. Ur detta diagram kunde brottgräns och maximal 
töjning erhållas för respektive provstav.  

Sträckgränsen erhölls genom den s.k. offsetmetoden. För att lokalisera den 
teoretiska linjen som går parallellt med den kurva som erhållits från dem 
värden som samlats från provstaven gjordes beräkningar i Matlab. Som 
offsetslinjens lutning användes aluminiums elasticitetsmodul och därefter 
beräknades offset samt skärningspunkt med provstavens kurva. I Diagram 4 
visas skärningspunkten mellan linjerna där sträckgränsen kan utläsas. 
Sträckgränsen beräknades för varje provstav och sammanställdes sedan i ett 
Excellark. 
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Diagram 4. Matlab-diagram där sträckgränsen löses ut genom offsetmetoden. Fil finns att tillgå. 

5.5 Mikroskopering 

I följande kapitel presenteras hur undersökning av brottyta och 
mikrostruktur utfördes. 

5.5.1 Mikroskopering med stereomikroskop 

Brottytorna som uppkom vid dragprovningen visade i flera fall spår av 
defekter. För att närmare undersöka härkomsten av dessa defekter och hur 
brottet har uppkommit användes ett Leica MZ125 stereomikroskop med 
12,5x förstoring. Mikroskoperingen utfördes på Linnéuniversitetet i Växjö 
tillsammans med handledare från SA. Tidigare hade de provstavar som 
uppvisat defekter och avvikande brottgränser märkts ut så de kunde 
behandlas närmare.  

Från varje legering studerades minst två provstavar med bra 
hållfasthetsvärden och två med dåliga hållfasthetsvärden. Det ansågs inte 
nödvändigt att studera fler defekta brottytor då defekterna tydligt uppvisade 
liknande struktur och orsaken kunde fastställas med blotta ögat. De 
provstavar som erhöll höga brottgränser studerades under mikroskop för att 
fastställa vart brottet hade börjat och för att konstatera att en bra struktur 
hade uppnåtts. Från varje legering valdes sedan ett antal provstavar ut för att 
kunna studera dess mikrostruktur. Dessa valdes ut på grund av att de hade 
erhållit utmärkande höga eller låga brottgränser samt om brottytan verkade 
intressant. Totalt valdes 12 provstavar ut för fortsatt undersökning av 
mikrostrukturen där båda delar av provstaven undersöktes. 
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5.5.2 Mikroskopering med inventerat mikroskop 

I följande avsnitt presenteras vilka förberedelser som gjordes inför 
mikroskoperingen med inventerat mikroskop och hur den genomfördes. 

5.5.2.1 Förberedelser 

För att provstavarnas mikrostruktur skall kunna undersökas måste en del 
förberedelser göras. Provstavarnas gjuts fast i en speciell form som gör dem 
lättare att behandla för mikroskopering. För att få plats i gjutformen kapades 
de till en längd på ca 2 cm. Detta gjordes i Linnéuniversitetets maskinhall 
och fördes därefter till SAs anläggning i Älmhult för att förberedas inför 
mikroskoperingen. De avkapade prostavarna placerades i cylindriska 
gjutformar och fylldes med en gjutmassa som sedan stelnade på ca 20 
minuter. Gjutmassan är ett akrylmaterial vilket blandas med en katalysator 
som sedan härdar. 

När gjutmassan hade stelnat avlägsnades gjutformen och proverna märktes 
enligt den provstav som de innehöll. Därefter slipades proverna ned med en 
manuell slipmaskin för att göras redo inför den automatiska 
provberedningen. 

Provberedningen utfördes av en provberedningsmaskin, Stryers-
Tegramin20, se Figur 54, som beredde 4 prover åt gången. Provberedningen 
bestod av 4 steg som gör proverna redo för mikroskopering. I det första 
steget används ett SiC-papper (kiselkarbid) som har till uppgift att slipa ner 
proverna. Proverna monteras i maskinen och maskinen startas och körs 
under en viss utsatt tid. Under tiden som proverna slipas tillförs vatten. 
Mellan varje steg tvättas proverna med diskmedel under rinnande vatten. 
 

 
Figur 54. Provberedningsmaskin av 
modellen Stryers-Tegramin20. 

 
Figur 55. Prover efter beredning.
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I steg två och tre diamantpoleras provernas yta med en poleringsvätska, 
DiaPro, som har kornstorlek på 9 µm respektive 3 µm. Vid respektive steg 
monteras en ny poleringsplatta. Sista steget är en oxidpolering som ger 
provet den färdiga ytan. Likt föregående steg monteras en ny poleringsplatta 
och en poleringsvätska innehållande kollodial kiseloxid tillsätts. 
Kornstorleken på kollodial kiseloxiden är 0,04 µm. Proverna tvättas en sista 
gång och får lufttorka innan de är redo för mikroskopering. Ytorna 
behandlas varsamt och torkas inte av med papper då det finns risk att ytorna 
repas. I Figur 55 visas en bild på dem prover som är redo för 
mikroskopering. 

5.5.2.2 Mikroskopering 

För karakterisering av mikrostruktur användes ett inverterat mikroskop, 
Leica DMI3000 M, tillhörande SA. Mikroskopet är utrustat med en kamera 
så mikrostrukturen kunde dokumenteras. Mikrostrukturen undersöktes med 
hjälp av handledaren på SA och alla prover undersöktes grundligt. Proverna 
studerades först med låg förstoring för att ge en översikt av mikrostrukturen. 
Om defekter eller avvikelser hittades så förstorades denna del av provet och 
undersöktes närmare. 

Vid undersökning av proverna genomsöktes mikrostrukturen efter följande: 

• Oxider 

• Porer 

• Fe-, Cu-, Mg-faser 

• Slam 

• Generell struktur 

• SDAS 

• Sprickbildare 

• Påverkan av Sr
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6. Resultat 
Resultaten från dem olika studier som gjorts under arbetes gång presenteras 
i detta kapitel. Detta omfattar kemisk analys på legeringar, resultat från 
dragprover samt bilder från mikroskopering.  

6.1 Gjutning 

I Tabell 4 redovisas den kemiska sammansättningen från spektrometern på 
JTH och i Tabell 5 redovisas kemiska sammansättningen från spektrometern 
på SA och de stämmer väl överens förutom värdet på Si för Standard A. 
Noterbart är också att Mg ligger utanför legeringsintervallet för Modifierad 
A och Standard A, detta ta upp mer i analysen. En fullständig redovisning av 
alla mätvärden som samlades in vid provtagning av den kemiska 
sammansättningen visas i Bilaga 3. Baserat på dem analysvärdena gjordes 
också uträkning av slamfaktorn SF enligt Ekv. 2 som redovisas i Tabell 6. 
Provstavar som bearbetats visas i Figur 56 och i Bilaga 7 redovisas 
diametern för samtliga provstavar samt hur mätningen gjorts. 
 
Tabell 4. Sammanfattning av kemisk sammansättningen för respektive legering. SpectroMax 

(JTH). 

Legering Leg-ämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr 
Modifierad A [vikt-%] 9,53 0,45 3,24 0,30 0,69 0,57 0,028 
Standard A [vikt-%] 9,5 0,8 3,9 0,42 0,66 0,6 0,020 
Modifierad B [vikt-%] 9,36 0,52 2,59 0,68 0,34 0,19 0,042 
Standard B [vikt-%] 9,5 1,3 2,2 0,20 0,13 0,5 0,001 

 
Tabell 5. Sammanfattning av kemisk sammansättningen för respektive legering. ARL 3460 (SA). 

Legering Leg-ämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr 
Modifierad A [vikt-%] 9,24 0,49 3,30 0,29 0,67 0,60 0,025 
Standard A [vikt-%] 9,1 0,8 4,0 0,37 0,66 0,59 0,017 
Modifierad B [vikt-%] 9,28 0,6 2,68 0,68 0,31 0,20 0,038 
Standard B [vikt-%] 9,2 1,4 2,3 0,20 0,13 0,52 0 

 
Tabell 6. Redovisning av värde på slamfaktorn SF. 

Legering SF 
Modifierad A 1,12 
Standard A 1,66 
Modifierad B 1,90 
Standard B 1,75 
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Figur 56. Provstavar efter bearbetning. 

6.2 Mekanisk provning 

I Tabell 7 och Diagram 5 redovisas resultatet av dragprovet. Värdena är 
medelvärdet av dem provstavar som inte har visat avvikande värden från 
mängden och där ingen tydlig defekt kan antydas i brottytan. Värdet inom 
parantes anger standardavvikelsen. I Tabell 8 redovisas skillnaderna i 
brottgräns, sträckgräns och förlängning mellan Standard A och B respektive 
Modifierad A och B. I Bilaga 8 redovisas hållfasthetsvärden för samtliga 
provstavar. 
 
Tabell 7. Sammanställning av hållfasthetsvärden. 

Legering Brottgräns [MPa] Sträckgräns [MPa] Brottförlängning [%] 
Modifierad A 384 (8) 205 (6) 4,2 
Standard A 380 (10) 217 (3) 3,8 
Modifierad B 366 (6) 186 (4) 5,5 
Standard B 307 (16) 168 (8) 3,1 

 
Tabell 8. Skillnader i mekaniska egenskaper mellan A- och B-legeringarna 

Mekanisk egenskap Skillnad Standard A-B Skillnad Modifierad A-B 
Brottgräns [MPa] 73 18 
Sträckgräns [MPa] 49 19 
Förlängning [%] 0,7 1,3 
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Diagram 5. Redovisning av brottgräns, sträckgräns och brottförlängning för respektive 
legering. 

Diagram 6 visar en spänning-töjningskurva där varje legering finns 
representerad. Den provstav som har valts ut för att visa legeringens 
spänning-töjningskurva har gjort det på premisserna att den skall ha 
brottgräns och brottförlängning som liknar medelvärdets. 
 

 
Diagram 6. Spänning-töjningsdiagram för respektive legering. 

I Figur 57 visas några provstavar som dragits i dragmaskinen. De flesta 
stavar som har uppnått bäst värden har gått av vid ände B hos provstaven 
och de provstavar som har defekter i brottytan har istället gått till brott där 
defekten har befunnit sig. I Figur 57 visas ett urval av provstavar från 
legeringen Modifierad B, provstaven till höger uppvisar defekter i brottytan 
och har lägre hållfasthetsvärden än resterande provstavar. De provstavar som 
har uppvisat defekter i brottytan eller avvikande värde har sammanställts i 
Tabell 9 och kommer att undersökas närmare i stereomikroskop. 
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Tabell 9. Provstavar med defekta brottytor. 

Provstav Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns, 
Rp0,2 [MPa] 

Töjning 
[%] 

1.7 360 205 2,7 
2.1 302 220 2,01 
2.4 286 218 1,6 
2.8 288 220 1,5 
2.9 250 223 1,1 
2.10 237 215 1,1 
2.11 357 212 3,1 
2.14 171 176 0,6 
3.1 201 175 1,1 
3.2 275 191 1,8 
3.4 268 187 1,7 
3.6 207 175 1,1 
3.8 199 182 1,1 
4.2 87 87 0,4 
4.4 253 170 1,7 
4.9 161 161 0,4 

 
Figur 57. Provstavar dragna till brott. 
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6.3 Mikroskopering 

I följande avsnitt presenteras resultatet av dem mikroskopiska 
undersökningarna som gjorts. 

6.3.1 Mikroskopering med stereomikroskop 

Vid mikroskopering av brottytan undersöktes de provstavar som valts ut 
efter dragprovningen. I Figur 58 t.o.m. Figur 61 visas fyra exempel på 
provstavar med och utan defekter. I Bilaga 9 visas samtliga bilder som tagits 
genom stereomikroskopet. Figur 58 visar ett segt brott fritt från defekter 
dock kan sprickbildaren och sprickans spridning i brottet tydligt ses. 
Defekter kan tydas i Figur 60 och Figur 61 och kategoriseras som oxider. En 
okänd defekt har upptäckts i provstav 4.4 och visas i Figur 61. 

Tabell 10 visar vilka provstavar som valts ut för vidare undersökning av 
mikrostruktur samt en kort beskrivning om vad som är typiskt för respektive 
provstav. Vid val av vilka provstavar som skulle undersökas vidare så valdes 
minst en provstav av varje legering som var defektfri. Oxider förekom i alla 
legeringar så minst en provstav från varje legering med oxider valdes ut. 
Också de provstavar som uppvisat defekter som ej kan kategoriseras, har 
valts ut för noggrannare undersökning.
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Figur 58. Provstav 1.3. Uppvisar väldigt 
segt brott, defektfri. Brottet har startat 
nere till vänster och spridit sig uppåt- 

 
Figur 59. Provstav 2.11. Defekt (oxid) en 
bit från ytan. 

 
Figur 60. Provstav 3.1. Det mörka är en 
väldigt stor oxid (slagg). 
 

 
Figur 61. Provstav 4.4. Okänd defekt. 
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Tabell 10. Provstavar som bedömts som intressanta för vidare undersökning. 

Provstav Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns 
[MPa] 

Förlängning 
[%] 

Anmärkning 

1.1 383 203 4,6 Defektfri, 
sprickbildning i 
nedre hörn 

1.3 394 201 5,3 Segt brott 
1.7 359 205 2,6 Defekt i 

brottytan 
(Oxid) 

2.9 249 223 1,1 Oxid skapat 
brott. Viss 
antydan på segt 
brott. 

2.11 357 212 3,1 Mindre oxid en 
bit från ytan. 
Tillåtit bra 
brottgräns 

2.12 382 213 4,1 Bra brottyta, 
Nästan 
defektfri 

3.1 201 175 1,1 Oxid i brottyta 
3.3 376 186 6,7 Segt brott 
4.1 339 174 3,9 Bäst brottgräns, 

Dålig struktur.  
4.2 253 87 1,7 Blänkande fas 
4.4 260 170 0,4 Mycket porer 

och oxider  
4.9 161 161 0,4 Oxider, 

innesluten luft, 
små porer 

6.3.2 Mikroskopering med inventerat mikroskop 

Figur 55 visar dem prover som bereddes inför mikroskopering med 
inventerat mikroskop. I respektive prov finns båda brottytorna tillhörande 
samma provstav.  

Vid mikroskoperingen kunde olika defekter och avvikelser identifieras. 
Figur 62 t.o.m. Figur 71 visar några av dem bilder som togs under 
mikroskoperingen. Bilderna som presenteras här är de som ansågs mest 
intressanta. Samtliga bilder på mikrostrukturen visas i Bilaga 10 där 
förstoringen också kan utläsas enklare. Faser, strukturer och defekter som 
har kunnat identifieras är bland annat gasporer, Mg2Si, oxider, järnets β-fas 
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och slampartiklar.  
 

 
Figur 62. Provstav 1.1. En gaspor syns i 
mitten av bilden. 

 
Figur 63. Provstav 1.7. Oxider. 
 

 
Figur 64. Provstav 1.1. Sr-modifierad 
grundstruktur, inga defekter. 

 
Figur 65. Provstav 2.11. De svarta 
kornen/strecken är Mg2Si. 

 
Figur 66. Provstav 3.1. En väldigt stor 
oxid. 

 
Figur 67. Provstav 3.1. Samma oxid som 
i Figur 66 men med 10x mer förstoring. 
Fe som rostat syns också. 
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Figur 68. Provstav 4.1. Icke Sr-
modifierad grundstruktur. Stor mängd 
vassa Fe-faser (β) syns. 

 
Figur 69. Provstav 4.4. Okänd 
kärnbildare i mikrostrukturen. 

 
Figur 70. Provstav 4.9. De stora gråa 
som är slampartiklar. Det visas också 
rost pga. Fe. 

 
Figur 71. Provstav 4.9. Ytdefekt som 
agerat sprickbildare visas.
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7. Analys 
I följande kapitel analyseras undersöknings resultat och jämförs med 
tidigare forskning.  

7.1 Gjutning 

Enligt analysvärdena från Jönköping blev inte resultatet av 
legeringssammansättningen exakt vad som önskats och beräknats. En 
jämförelse mellan värdet för den önskade och den verkliga 
sammansättningen visas i Tabell 11. Det medger vissa problem eftersom 
några värden hamnar utanför det tillåtna standardintervallet.  
 
Tabell 11. Redovisning av önskad samt verklig kemisk sammansättning. 

Legering Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr 
Modifierad A Verklig 9,53 0,45 3,24 0,30 0,69 0,57 0,0278 
Modifierad A Önskad 9,00 0,5 3,30 0,35 0,45 0,70 0,03 
Standard A Verklig 9,5 0,8 3,9 0,42 0,66 0,6 0,0195 
Standard A Önskad 9,0 0,6 4,0 0,40 0,55 0,7 0,02 
Modifierad B Verklig 9,36 0,52 2,59 0,68 0,34 0,19 0,0415 
Modifierad B Önskad 9,00 0,60 2,70 0,30 0,35 0,70 0,03 
Standard B Verklig 9,5 1,3 2,2 0,20 0,13 0,5 0,001 
Standard B Önskad  9,0 1,3 2,0 0,20 0,15 0,7 0 

Si avviker med ca 0,5 procentenheter från den önskade sammansättningen 
genom hela gjutprocessen. Detta anses dock som ett lyckat resultat eftersom 
målet var att hålla Si på en jämn nivå vilket har uppnåtts. Även Zn har 
lyckats hållas på en jämn nivå under gjutningen med undantag för 
legeringen Modifierad B. Orsaken är att stora mängder renaluminium var 
nödvändigt att tillsättas för att uppnå den önskade kemiska 
sammansättningen. Detta gjorde att Zn-halten sjönk markant och eftersom 
Zn inte fanns att tillgå som legeringsämne accepterades denna avvikelse.  

Järnets andel i smältan avviker från den önskade med 0,05-0,2 
procentenheter. För Modifierad A betyder detta att en sammansättning 
erhålls som ligger utanför standardintervallet. Modifierad A har dock bara 
en mycket liten procentsats som ligger utanför intervallet vilket inte kommer 
att ha märkbar effekt på resultatet. För Standard A avviker Fe-halten med 
0,3 procentenheter vilket med största sannolikhet kommer verka skadligt på 
dess hållfasthetsvärden.  

Koppars sammansättning i smältan anses som lyckad med undantag för 
legeringen Standard B. Hos denna legering är avvikelsen 0,18 
procentenheter vilket fortfarande är inom legeringsintervallet och kommer 
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troligtvis ge något ökade hållfasthetsvärden hos legeringen. Även tillsatserna 
av Mn anses som lyckade, med undantag för Modifierad B som har erhållit 
en för hög nivå Mn.  

För Mg har avvikande halter erhållits för Modifierad A och Standard A som 
har fått en förhöjd Mg-halt och ligger utanför legeringsintervallet. 
Anledningen till detta är ej säkerställd men misstankar riktas till räknefel 
som gjorts i Excell-filen som användes för att beräkna sammansättningen. 
Mest troligt är att en decimalsiffra har ändrats när sammansättningen skulle 
beräknas och därför har en för stor mängd Mg tillsatts. Denna halt har likväl 
accepterats eftersom en stor mängd renaluminium skulle krävas för att sänka 
Mg-halten och skulle då även påverka dem andra legeringsämnenas halter i 
smältan. Detta skulle betyda att ytterligare tid skulle läggas på denna smälta 
vilket inte tilläts på grund av tidsplanen. Förhoppningen är istället att Mg 
skall få en markant påverkan på hållfastheten och på så vis ge effekter som 
lättare kan identifieras och sammankopplas med den höga halten. 

Sr har erhållit en accepterad halt genom hela gjutprocessen och avviker som 
mest med 0,0115 procentenheter. Detta är acceptabelt både på grund av 
svårigheter att förändra så pass små procentenheter i smältan samt att Sr-
halten fortfarande kommer att modifiera Si-strukturen. 

Gjutningen visade sig vara väldigt tidskrävande. Nedsmältningen av 
legeringsämne tog längre tid än beräknat och även tiden för att undersöka 
smältans sammansättning och sedan korrigera den hade underskattats. Detta 
bidrog till att vissa legeringar fick en sammansättning där ett legeringsämne 
avviker från den önskade sammansättningen.  

Ett annat problem som uppstod var att gradientugnens lift slutade fungera 
under stelnandet av aluminiumstavarna. Detta gjorde att totalt 6 provstavar 
fick markeras separat och dess hållfastvärden kommer behandlas med 
avseende på detta. 

Spektrometern anses ha gett bra värden på sammansättningen hos proverna. 
Genom att kalibrera den före varje test med referensproverna kan ett säkert 
resultat på sammansättningen erhållas. Dock uppvisade spektrometern en 
avvikelse då den mätte Si-halten i smältan med ca 0,10–0,30 procentenheter. 
Eftersom målet var att hålla Si på en jämn nivå genom gjutningen och 
medelvärdet av dem uppmätta halterna visade sig ligga på en jämn nivå har 
ingen större vikt lagts vid denna avvikelse. För att säkerställa den kemiska 
sammansättningen på legeringarna gjordes spektrometeranalyser både på 
JTH och på SA. Eftersom dessa stämmer väl överens med varandra stärks 
mätningens reliabilitet.  

Vid utvärdering av dem svarvade provstavarna upptäcktes en viss tendens 
till konformighet. Alla stavarna hade en mindre diameter i den ända som var 
fastspänd i spindeln vid bearbetning, diametern ökade sedan med avståndet 
från spindeln. Skillnaden i diametern hos provstavarna är runt 0,13 mm och 
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tas i beaktning vid beräkning av spänningen i provstaven. Provstavarnas yta 
kontrollerades och är i dem flesta fall jämn från bearbetningen. De 
provstavar som erhöll en viss ojämn yta var i främsta fall från legering 
Standard B vilket kan komma att påverka dess hållfastvärden. De provstavar 
som uppvisar en ojämn yta kommer därför att behandlas med avseende på 
detta.  

7.2 Mekanisk provning 

Här analyseras resultatet från dragprovningen. 

7.2.1 Gradientstelning 

Eftersom gradientstelning har använts på samtliga legeringar har ett 
kontrollerat stelnande kunnat erhållas. Detta har gjort att defekter i form av 
luftinneslutningar till stor del kunnat undvikas samt att provstaven har ett 
homogent stelnande i hela komponenten. Detta gör att högre 
hållfasthetsvärden kan erhållas än vad som är normalt i pressgjutna 
komponenter där problem med luftinneslutningar är vanliga och SDAS beror 
på godstjockleken. Genom att använda gradientugnen kan den kemiska 
sammansättningens påverkan på hållfastheten påvisas tydligare vilket är 
målet med rapporten. 

7.2.2 Brottytorna 

Provstavarnas konformighet som erhölls från svarvningen på JTH påverkade 
vart brottet uppkom på dem provstavar som erhöll bra hållfasthetsvärden. De 
provstavar med bra värden gick till brott vid ände B där diametern var som 
minst. Detta var väntat eftersom spänningen på provstaven blir störst där 
diametern är lägst. Att provstaven inte går av i mitten på mätsträckan väntas 
inte påverka dem värden som erhållits. 

För dem provstavar som erhöll betydligt lägre brottgräns än övriga 
provstavar kunde alltid en defekt i brottytan tydas med blotta ögat. I dessa 
provstavar har brottet uppstått där defekten befann sig. Provstavarna som 
både hade en avvikande hållfasthet och en tydlig defekt i brottytan valdes att 
inte tas med i sammanställningen av vare sig medelvärde på brott- och 
sträckgräns samt töjning. Dessa har avlägsnats från sammanställningen på 
grund av att studien riktar sig mot variationerna i materialets 
sammansättning och inte defekternas påverkan. Dessutom skulle provstavar 
med defekter sänka medelvärdet på hållfastheten och därför inte ge rättvisa 
värden. Antalet provstavar som inte togs med i beräkning av medelvärden 
visas i Tabell 9. 
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7.2.3 Brottgränsen 

Brottgränserna som uppmätts och sammanställts i Tabell 7 överensstämmer 
med det som förväntats. Samtliga legeringar har fått brottgränser som 
överstiger dem värden som visas i standarden vilket till viss del kan härledas 
till att provstavarna har smälts om i gradientugnen och fått en till största del 
porfri struktur. Modifierad A och Standard A har erhållit högst brottgränser 
och har ett medelvärde på brottgränsen som är 22 MPa respektive 140 MPa 
högre än vad som anvisas i standarden. För legeringarna Modifierad B och 
Standard B ligger denna nivå istället på 5 MPa respektive 67 MPa över 
standard vilket är avsevärt mindre. 

Skillnaden mellan A- och B-legeringarna är 73 MPa för Standard-
legeringarna och 18 MPa för Modifierad 46000-legeringarna. Anledningen 
till att Standard-legeringarna har erhållit en större skillnad från dem 
uppmätta hållfasthetsvärdena beror på det större legeringsintervallet. 
Legeringsintervallet har tillåtit en större skillnad i mängden legeringsämnen 
som kunnat tillsättas i smältan. Standard B har en Fe-halt som är 0,54 
procentenheter större än Standard A och samtidigt en Mn-halt som ligger 
långt under det önskade förhållandet på 0,5. Detta förklarar till viss del den 
stora skillnaden i brottgränsen mellan dem två legeringarna som även stöds 
av bl.a. Taylor [48] som menar att en ökad Fe-halt generellt har en skadlig 
påverkan på brottgränsen. I undersökningar av Seifeddine et al. [50] där 
tester med och utan Mn samt förändrad Fe-halt från 0,29 till 1,30 
procentenheter vid en SDAS på 7-10 µm, visar att brottgränsen sjunker med 
ett ökat Fe-innehåll. 

Även de stora skillnaderna i Mg- och Cu-halt kan förklara dem värden som 
erhållits på brottgränserna för Standard A och B. Enligt forskning av 
Yildrim et al. [56] som har undersökt Mg-haltens påverkan på hållfastheten 
hos AlSiMg-legeringar och Seifeddine [40] som undersökt 
legeringsämnenas påverkan på dem mekaniska egenskaperna hos AlSi-
legeringar, höjer Mg och Cu brottgränsen hos materialet. De lägre halterna 
av dessa legeringsämnen i Standard B är alltså en bidragande faktor till att 
en lägre hållfasthet har erhållits. 

En möjlig förklaring till skillnaden i brottgränsen kan förklaras med att 
Standard B ej har modifierats med Sr. Denna skillnad kommer dock endast 
marginellt påverka brottgränsen hos materialet då stelningshastigheten är så 
pass hög att Si-strukturen inte kan bilda dem skivformade faser som verkar 
skadligt på brottgränsen. Effekten av hur Sr har påverkat materialet kommer 
att kunna analyseras i skillnaden mellan strukturen av Standard B och övriga 
legeringar. 

Modifierad 46000-legeringarna har erhållit mindre skillnader i brottgränsen 
vilket till stor del beror på att legeringsintervallet inte tillåter förändringar i 
den kemiska sammansättningen till den grad då de markant påverkar 
brottgränsen. Förklaring till förändringen i brottgränsen hos Modifierad B 
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kan främst härledas till dem sänkta nivåer av Cu och Mg som har givit 
samma effekt som på Standard B. Den förändrade Fe-halten är endast 
marginell med 0,07 procentenheter och bör ej har påverkat brottgränsen. 

7.2.4 Brottförlängningen 

Brottförlängningen som erhållits vid dragproverna är över förväntan för 
samtliga legeringar. Detta resultat kan till stor del härledas till 
gradientstelningen då den defektfria och homogena strukturen bidrar till en 
ökad förlängning hos materialet. Men genom att jämföra respektive 
legerings värde på förlängningen kan slutsatser dras om legeringsintervallets 
påverkan. Modifierad A och B visar bäst värden på förlängningen och 
Standard A och B har erhållit lägre förlängning. Detta beror till stor del på 
den höga Fe-halt i Standard-legeringarna som sänker dess förlängning vilket 
överensstämmer med en rad forskning som gjorts på Fe-haltens skadliga 
effekt på brottförlängningen [40, 45, 50, 51]. Att Modifierad A har en lägre 
förlängning än Modifierad B beror på att den har högre värden av Mg och 
Cu där Mg kan bilda Mg2Si som sänker materialets duktilitet. Cu kan i sin 
tur bilda faser som verkar försprödande på legeringen. Detta gäller även för 
Standard-legeringarna där Standard A får en minskad förlängning som 
troligtvis beror på höga halter av Cu och Mg. Standard B har lägre halter av 
Cu och Mg än dem andra legeringarna men också en mycket högre Fe-halt, 
detta blir den dominerande faktorn vilket gör att Standard B får den lägsta 
förlängningen. 

Standard B är inte modifierad med Sr vilket också kan ha påverkat 
förlängningen något. Eftersom stelningsförhållandena på provstaven har 
efterliknats dem vid pressgjutning kommer en hög stelningshastighet 
erhållas och kislet kommer inte kunna bilda dem lika stora skadliga 
skivformade faserna. Detta betyder att Sr-halten inte kommer ha någon 
större betydelse för förlängningen. Möjligheten finns dock att Sr har lyckats 
förfina kislets struktur hos dem modifierade legeringar, vilket i sin tur skulle 
betyda en minskad förlängning hos Standard B. Effekten av Sr kommer 
visas vid mikroskoperingen. 

Modifierad B har erhållit den högsta brottförlängningen men har också den 
lägsta nivån och en avvikande nivå av Zn, vilket kan misstänkas vara en 
anledning till den höga förlängningen. Rana et al. [34] beskriver Zn som ett 
spårämne i smältan med stor löslighet och lite påverkan på mekaniska 
egenskaper. Därför anser författarna att den höga förlängningen beror på 
dem låga nivåerna av Mg, Cu och Fe, som är Mn-balanserat, snarare än den 
förändrade avvikande Zn-halten. 
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7.2.5 Sträckgränsen 

Sträckgränsen för Standard A och B uppnådde större värden än vad som 
anges i standarden medan Modifierad A och B uppnådde lägre värden än 
vad standarden anger. Detta kan till viss del bero på hur sträckgränsen 
beräknas och eftersom inget anges på dem värden som är givna i 
standarderna finns en viss osäkerhet i jämförelsen mellan dessa. För att 
verifiera legeringsämnenas påverkan på sträckgränsen jämförs de uppmätta 
värdena på legeringarna. Modifierad A, Standard A och Modifierad B har 
uppnått sträckgränser på ungefär samma värden. I forskning av Pucher et al. 
[51] undersöks legeringsämnenas påverkan på sträckgränser med slutsatsen 
att framförallt ökad Mg (0,1-0,5 %) och Cu (2-3,5 %) ökar materialets 
sträckgräns vilket överensstämmer med forskning av Stark et al. [46]. 
Pucher et al. [51] fann också att ökad Fe-halt (0,1-1,2 %) kunde höja 
sträckgränsen vilket även Seifeddine [45] har bekräftat i sin forskning.  

Resultaten av dragprovningen bekräftar den forskning som beskrivs ovan. 
Standard A har dem högsta nivåerna av Fe och Cu samt att den innehåller i 
princip samma Mg-halt som Modifierad A. Detta har lett till att Standard A 
har erhållit den högsta sträckgränsen. Därefter faller legeringarnas 
sträckgräns med sjunkande halter av Mg, Cu och Fe. Anledningen till att 
Modifierad A har en något högre sträckgräns en Modifierad B härleds till 
dem högre halterna av Cu och Mg.  

Tydligast blir effekterna av Cu och Mg vid jämförelse av Standard A och B. 
Här tillåter legeringsintervallet en skillnad i Cu- och Mg-halt på 2,0 
respektive 0,40 procentenheter vilket i det praktiska fallet blivit 1,7 och 0,53 
procentenheter. Detta har medfört en förändring av medelvärdet på 
sträckgränsen med 49 MPa. Troligtvis har den höga Fe-halten i Standard B 
gett en viss ökning i legeringens sträckgräns och en ännu större skillnad i 
sträckgränsen skulle kunna erhållas om Fe-halten hade sänkts i Standard B. 

7.3 Mikroskopering 

Här analyseras resultatet av dem mikroskopiska undersökningarna. 

7.3.1 Mikroskopering med stereomikroskop 

Syftet med undersökning av provstavarna med hjälp av stereomikroskopet 
var att kunna finna orsaken till varför de individuella provstavarna hade gått 
till brott. Vid undersökningen av brottytan kunde defekter identifieras på 
dem brottstavar som gått till brott vid lägre spänning. Bilder på samtliga 
brottytor som undersökts samt kort beskrivning till respektive yta redovisas i 
Bilaga 9. 
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Den defekt som främst kunde identifieras i brottytan var oxider. Andelen 
provstavar med tydliga defekter i brottytan (oftast oxider) för respektive 
legering redovisas i Bilaga 8. Oxider var främst förekommande på 
Modifierad B följt av Standard A. Detta tros bero på att dessa legeringar 
gjöts ur samma smälta som Modifierad A och under tiden som smältan har 
legerats och behandlats har även oxider bildats i smältan. Detta stämmer väl 
överens med forskning av Bangyikhan [42] som säger att mängden oxider 
ökar om smältan utsätts för turbulens. Detta förklarar det stora antalet 
defekta provstavar på Standard A och Modifierad B eftersom de utsatts för 
mer turbulens vid omrörning, legering samt upphällning. 

Det är också tydligt att defekternas placering och storlek i brottytan påverkar 
vilka hållfasthetsvärden som kan uppnås. Om defekten är nära ytan eller stor 
kommer sämre mekaniska egenskaper erhållas. Om däremot effekten 
befinner sig i mitten av provstavens tvärsnitt och är relativt liten, har högre 
värden på brottgräns och förlängning erhållits. Skillnaden blir tydlig när 
jämförelse görs mellan provstav 2.9 och 2.11. I provstav 2.9 är defekten 
liten och befinner sig centrerat i provstaven medan provstav 2.11 har en 
större defekt som sprider sig till kanten av provet. Detta bidrar till stora 
skillnader i brottgräns och förlängning som kan utläsas i Bilaga 8. 

De provstavar som var fria från defekter uppvisade sega brott och hade en 
bra struktur vilket är en följd av gradientstelningen. Många av provstavarna 
med höga brottgränser uppvisade en tydlig bild över vart sprickan som lett 
till brott hade börjat. Detta kan bero på defekter i ytan eller 
bearbetningsskador på ytan som orsakat sprickan. Figur 58 visar ett brott 
som har en tydlig sprickspridning från ytan och Figur 90 visar hur brottet har 
uppstått mitt i provstaven. I det senare fallet syns tydliga spår på segt brott 
då höjdskillnader finns i brottytan. 

Efter denna mikroskopering valdes några prover ut för vidare undersökning, 
se Tabell 10. Eftersom samtliga legeringar innehåller prover med oxider har 
minst ett prov med oxider från varje legering valts. Minst ett prov från varje 
legering där inga defekter kunde tydas i stereomikroskopet har också valts. 
Prover som på något sätt har en annorlunda struktur har också valts för 
närmare undersökning. 

7.3.2 Mikroskopering med inventerat mikroskop 

Vid närmare undersökning av den slipade och polerade brottytan i inventerat 
mikroskop av provstavarna kunde strukturen karakteriseras på ett mer 
detaljerat sätt. Detta har lett till att olika typer av defekter och faser har 
identifierats.  

Bilderna som visas i resultatet av mikroskoperingen och i Bilaga 10 är tagna 
med olika förstoringar. Detta gör att mikrostrukturen får olika utseende 
beroende på förstoringen och kan uppfattas som missvisande för en person 
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med lite erfarenhet. De bilder som är tagna med en mindre förstoring har 
någon typ av defekt vars storlek och placering vill klargöras. De flesta bilder 
är dock tagna med den största förstoringen för att visa dess mikrostruktur 
med dendriter och olika faser. Förstoringen kan utläsas av den mätsticka 
som visas i bildens högra hörn som visar hur lång en viss sträcka är i bilden.  

Figur 62 visar en gaspor som troligtvis har uppkommit genom att vätgas löst 
sig i aluminiumet när det var smält och omvandlats till gas under stelningen. 
Figur 63, Figur 66 och Figur 67 visar oxider som hamnat i smältan pga. att 
oxidskiktet brutits vid omrörning eller gjutning. Hållfastheten med 
provstavarna innehållande oxider är kraftigt reducerad i jämförelse med dem 
defektfria. Dessa defekters utseende och påverkan på hållfastheten stämmer 
överens med forskning av Bangyikhan [42]. I Figur 71 visas en defekt som 
har orsakat brott i provstaven. Defekten är troligtvis i form av oxider som 
har funnits vid provstavens yta och därför skapat en sprickbildare. Oxidens 
placering i provstaven har orsakat en grovt minskad brottgräns och 
förlängning.  

Skillnad mellan Sr-modifierad och icke Sr-modifierad struktur kan ses 
genom att jämföra Figur 64 (Sr-modifierad) och Figur 68 (icke Sr-
modifierad). Tack vare gradientugnen som gett en hög stelningshastighet har 
inte Si-fasen blivit lika vass i den omodifierade strukturen som den skulle 
kunna blivit vid lägre stelningshastighet. Det syns dock en liten skillnad då 
det omodifierade eutektiska kislet är spräckligare än det modifierade. 
Samtliga Sr-modifierade legeringar (Modifierad A, Modifierad B, Standard 
A) visar högre hållfasthetsvärden än den enda omodifierade, Standard B. 
Det beror på flera faktorer och Sr-modifieringen är en av dem, men inte 
detta fall har Sr troligtvis inte påverkat i särskilt stor grad. Den möjliga 
hållfasthetsökningen samt strukturens utseende är förenlig med forskning av 
McDonald et al. [60] och Karppinen [59]. 

I Figur 62-Figur 65 kan vid noggrann undersökning några svarta ”korn” 
observeras. Dessa korn är den försprödande fasen Mg2Si och har upptäckts i 
Modifierad A och Standard A. Den uppstod troligen i dem pga. att halten 
Mg blev högre än önskat i dem legeringarna. Denna Mg-fas har positiv 
inverkan på hållfastheten men när de når sådan storlek som i Figur 65, där 
de är markerade med pilar, har de skadlig effekt på materialets duktilitet. 
Detta kan förklara varför förlängningen på Modifierad B är bättre än på 
Modifierad A och Standard A eftersom den har en lägre halt av Mg. 
Utseendet och hållfasthetsegenskaperna som Mg2Si ger upphov till stämmer 
överens med tidigare forskning av Salleh et al. [53] och Maa et al. [52]. 

Slampartiklar syns väldigt tydligt i Figur 70 som är tagen på Standard B 
vilket är den enda legeringen där slam upptäckts. Utseendet på 
slampartiklarna stämmer väl överens med forskning av Ferraro et al. [44]. I 
Figur 70 kan en viss färgskiftning tydas i slampartiklarna vilket beror på att 
de har börjat rosta eftersom de är mycket Fe-rika. Vid beräkning av dem 
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olika legeringarnas slamfaktor erhöll Modifierad B det högsta värdet följt av 
Standard B. Den höga slamfaktorn i Modifierad B beror till största del på det 
höga Mn-nivån medan Standard B har erhållit en hög slamfaktor främst 
beroende på den höga Fe-nivån. Detta anses vara anledningen till att slam 
endast har upptäckts i Standard B och ej i Modifierad B.  

Figur 68-Figur 71 visar mikrostrukturen för Standard B och i samtliga av 
dessa figurer kan den nålformiga fasen β-Al5FeSi tydas. Den stora 
förekomsten av β-Al5FeSi beror på att Standard B inte Mn-balanserades. Ett 
förhållande enligt Fe:Mn på max 2:1 är rekommenderat av bl.a. Taylor [48] 
och i Standard B låg förhållandet på 6.5:1 vilket förklarar den stora mängden 
β-Al5FeSi. Även det faktum att Fe-nivån i Standard B ligger i intervallets 
övre gräns anses ha påverkat uppkomsten β-faserna. Enligt Ceschini et al. 
[49] och Seifeddine et al. [50] har β-Al5FeSi en försprödande effekt vilket 
stämmer väl överens med den uppmätta hållfastheten på Standard B 
eftersom det var den legering som uppvisade sämst värden. Eftersom ett av 
målen med Standard B var att kunna tyda β-fas i mikrostrukturen och påvisa 
dess skadliga effekt på hållfastheten så är det lyckat att båda sakerna kunnat 
visas. β-faserna kan tydas i samtliga legeringar som undersökts, men i 
betydligt mindre mängd och storlek i Modifierad 46000-legeringarna och 
Standard A.  

I samtliga provstavar som undersökts i mikroskop har inga spår av Cu 
kunnat identifieras. Detta betyder att Cu har lösts i Al-matrisen och leder till 
att Cu kommer att ge en hållfasthetsökning åt materialet i samtliga 
legeringar. När Cu är löst i Al-matrisen påverkas inte förlängningen 
märkbart vilket gör att den sjunkande förlängningen i Modifierad A och 
Standard A, i första hand kan härledas till de för höga Mg-halterna. Detta 
bekräftas i forskning gjord av Seifeddine [45]. Cu befinner sig i dendriterna i 
mikrostrukturen vilket inte är möjligt att göra synligt med mikroskopet som 
har använts. För att kunna studera denna struktur skulle således ett annat 
mikroskop krävas som kan ge en mer detaljerad bild av mikrostrukturen. 
Orsaken till att Cu inte har bildat faser som kan tydas i mikroskoperingen 
beror på att stelningshastigheten har varit så pass hög att Cu inte har hunnit 
urskiljas ur Al-matrisen vid stelning. 

SDAS uppskattas till ca 10 µm men har ej beräknats. För att kunna beräkna 
SDAS skulle ca 1000 mätvärden behöva samlas in för att skapa ett 
trovärdigt resultat. Det finns program som utför denna beräkning men fanns 
ej till förfogande på SA. Istället hänvisar författarna till andra försök som 
gjorts med gradientgjutning under samma stelningsförhållande. I Bäckmans 
[35] forskning angående potentialen för ökade mekaniska egenskaper i Al-
gjutlegeringar beskrivs vilken storlek på SDAS som erhålls vid olika 
stelningshastigheter och legeringar. För en AlSi9Cu3Fe legering blir SDAS 
12,9 µm vid en stelningshastighet på 3 mm/s vilket utgör en bra referens för 
dem valda legeringarna eftersom de har samma stelningshastighet och 
liknande sammansättning.  
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I Figur 69 visas en okänd defekt som har agerat kärnbildare. Detta kan 
tydligt ses då dendriterna växter utifrån denna defekt. Ingen större vikt har 
lagts vid att kategorisera denna defekt.  

7.4 Sammanfattad analys 

Efter analys av varje separat steg i processen från att gjuta provstavar till att 
studera dess mikrostruktur står det klart att både forskningsfrågan och målen 
för forskningen kan besvaras. Legeringsintervallens påverkan på 
hållfastheten beroende på dess storlek har kunnat bekräftas och kvantifieras 
efter dragprovningen. Legeringsämnenas effekt på hållfastheten har genom 
dragprovning och karakterisering av mikrostruktur gett en antydan om hur 
de påverkar mekaniska egenskaper som följd av den förändrade 
mikrostrukturen. 

Det bör dock nämnas att varje separat legeringsämnes påverkan på dem 
mekaniska egenskaperna ej har kunnat fastställas. I dem valda 
legeringssammansättningarna har flera legeringsämnens procentuella tillsats 
i legeringen förändrats vilket gör det omöjligt att säga exakt hur mycket ett 
visst legeringsämne har påverkat förändringen i hållfastheten. Men genom 
att relatera till den teori som har studerats under arbetets början har troliga 
effekter av legeringsämnena kunna kopplas till hållfasthetsförändringar. Det 
har även påträffats faser och partiklar i mikrostrukturen vilket direkt kan 
relateras till ett visst ämne och på så sätt ökat sannolikheten att denna skall 
ha påverkat dem mekaniska egenskaperna. 

Vid uppmätta sträck- och brottgränser samt brottförlängning har jämförelser 
gjorts med dem värden som angivits i SAs broschyr som visas i Bilaga 1. 
Det är viktigt att påpeka att dessa värden endast är riktvärden och mycket 
skiljer sig beroende på hur proverna är utformade och tillverkade. Värdena i 
sektionen för EN AB-46000 är tagna från separat gjutna platta provstavar 
med en tjocklek på 2,0 mm. Det värde som angivits är det minsta värdet som 
uppmätts. För Modifierad 46000 har inga uppgifter givits för hur 
insamlingen av hållfasthetsvägen har utförts. För att göra korrekta 
jämförelser måste gjutprocessen och provstavarna utformas på samma sätt. 
Det bör också nämnas att endast rättvisa värden på hållfastheten kan ges från 
prover från en hel pressgjuten komponent. Mest fokus har därför lagts på att 
jämföra legeringarna internt då legeringsintervallen och legeringsämnenas 
påverkan kan kvantifieras. 
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8. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras undersökningens resultat. Här tas författarnas 
åsikter upp om vad som kunde gjorts annorlunda för att uppnå bättre 
resultat. 

8.1 Val av legeringssammansättning  

Valet av den kemiska sammansättningen för legeringarna baserades på den 
kunskap författarna hade erhållit från informationssökningen samt 
handledarens erfarenheter och kunnande. De togs fram enligt delmål 1 för att 
visa hur stora skillnader i hållfasthet som skulle kunna uppstå beroende på 
var i legeringsintervallet som den kemiska sammansättningen befann sig. 
För att uppnå undersökningens syfte och mål anser författarna att detta är det 
rätta sättet att utforma legeringarnas kemiska sammansättning. Eftersom det 
är legeringsintervallet som skall undersökas är det logiskt att legeringarna 
kommer ha en sammansättning som ligger i intervallets övre respektive 
nedre gräns. Legeringssammansättningen har främst inriktats på att erhålla 
en så hög och låg brottgräns som möjligt. Författarna anser att detta kommer 
ge störst indikation på hur materialets hållfasthet kan variera med avseende 
på legeringsintervallet. Hade t.ex. undersökningens mål istället varit att 
erhålla en så hög respektive låg förlängning som möjligt hade troligtvis 
andra legeringssammansättningar valts. 

Frågan är då om detta mål att skapa en kemisk sammansättning som ger den 
bästa respektive sämsta hållfastheten har uppnåtts? Eftersom antalet unika 
legeringssammansättningar som kan erhållas är obegränsat är det också 
sannolikt att det finns kombinationer av legeringsämnen som ger högre 
respektive lägre hållfasthetsvärden än dem uppmätta. Med avseende på 
brottgränsen anser författarna dock att legeringarna har blivit lyckade men 
det är naturligtvis svårt att bevisa eftersom det är möjligt att det finns 
sammansättningar som uppnår ännu bättre värden.  

Troligtvis skulle t.ex. Standard A kunna erhålla en något högre brottgräns 
och brottförlängning om Fe-halten hade blivit den som söktes, alltså 0,6 % 
istället för 0,8 %. Detta hade dock endast gett en marginell skillnad och 
författarna anser dock att de legeringar som har erhållits är tillräckliga för att 
visa legeringsintervallens påverkan. En sak som skulle kunna ha gjorts 
annorlunda är att korrigera den förhöjda Mn-halten i Modifierad B så att det 
önskade värdet erhölls. Detta skulle troligtvis ha ökat andelen β-fas som 
skapats i legeringen vilket i sin tur hade lett till en sänkt brottgräns och 
således en större skillnad mellan Modifierad 46000-legeringarna. Saken är 
dock den att Modifierad 46000-intervallets minsta Mn-halt ligger på en 
sådan nivå att ett förhållande mellan dem blir det rekommenderade 
Fe:Mn 2:1. Så även om den önskade halten hade uppnåtts är det inte säkert 
att en större mängd β-fas skulle erhållits i legeringen.  
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Det skulle kunna argumenteras för att en referenslegering skulle ha 
utformats med en kemisk sammansättning som ligger i mitten av intervallet 
eller med den sammansättning som oftast produceras från SA. Detta skulle 
kunna vara aktuellt för Standard-legeringen men ej för Modifierad 46000-
legeringen eftersom intervallet där redan är så pass snävt att en 
referenslegering inte skulle ge några givande värden. Denna referenslegering 
för Standard skulle kunna ge ett värde på hur legeringens hållfasthet kan 
maximeras samt hur svag legering som kan erhållas. Anledningen till att en 
sådan legering ej har skapats i detta arbete beror på att det är tillräckligt för 
målen att fastställa vilken påverkan legeringsintervallen har på hållfastheten, 
vilket kan göras med dem befintliga legeringarna. 

Detta sätt att utforma legeringarna har gjort det svårare att beskriva hur stor 
påverkan varje legeringsämne har på hållfastheten. En stor del av den 
forskning som har gjorts för att beskriva legeringsämnenas påverkan på 
mekaniska egenskaper har utformats på ett annat sätt. Genom att hålla alla 
legeringsämnen på en konstant nivå och endast förändra ett legeringsämne 
blir det lättare att undersöka hur mycket varje individuellt legeringsämne 
påverkar hållfastheten. Detta kräver dock att fler legeringar tillverkas där 
olika nivåer av legeringsämnet undersöks. I denna undersökning hade detta 
inneburit att en stor mängd legeringar med olika sammansättningar skulle 
framställts vilket det inte tidsramen för projektet tillät. Dessutom har 
legeringarna uppvisat ökade respektive minskande hållfastvärden som kan 
relateras till den kemiska sammansättningen. 

8.2 Gjutning 

Gjutningen på JTH anses i stort sätt som lyckad. En viss felmarginal finns i 
den kemiska sammansättningen som erhölls jämfört med den som önskades. 
Det bidrog till att intervallet inte kan kvantifieras med samma precision då 
det är möjligt att större hållfasthetsskillnader skulle kunnat erhållas om den 
kemiska sammansättningen blivit som önskat. Gradientugnen orsakade att 6 
provstavar var tvungna att behandlas separat när denna stannade under det 
riktade stelnandet. Efter dragprovning visade det sig dock att dessa stavar 
inte har påverkats av detta och uppgav inga avvikande hållfasthetsvärden. 
Eftersom de provstavar som tillverkades när problem uppkom under 
gradientgjutningen uppvisar samma hållfasthetsegenskaper som dem 
provstavar som gradientstelnades kan detta ge upphov till frågan om 
gradientugnens kapacitet. Men eftersom att alla legeringar har erhållit 
hållfasthetsvärden där särskilt förlängningen är bättre än förväntad anses 
gradientstelningen som lyckad. Även det faktum att väldigt lite porer har 
hittats i provstavarna samt att mikrostrukturen har en kontinuerlig SDAS 
och fin grundstruktur är ett tecken på att den har varit lyckad.  

Vid dragprovningen upptäcktes defekter i brottytan hos ett stort antal 
provstavar som karakteriserats som oxider. Dessa oxider har främst 
tillkommit vid omrörning av smältan då legeringsämnena skulle lösas 
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homogent. Finns det något sätt som dessa defekter skulle ha kunnat 
undvikas? Troligtvis kommer det alltid att finnas en viss andel oxider i 
smältan men genom att behandla smältan med stor varsamhet borde andelen 
oxider minska. Undersökningen visar också att oxiderna ökar när smältan 
utsätts för mer turbulens. Genom att gjuta varje legering separat med start 
från ett individuellt basmaterial istället för att legera upp smältan som 
använts skulle troligen andelen oxider minska i dem provstavar (Standard A, 
Modifierad B) som gjutits genom omlegering av tidigare använd smälta. 

Författarna anser att gjutningen är lyckad och har gett underlag till att uppnå 
målen med undersökningen. Men troligtvis finns det saker som skulle kunna 
ha gjorts annorlunda för att kunna uppnå ett ännu bättre resultat. Framförallt 
borde visiten på JTH utökats med minst ytterligare en dag. Detta hade tillåtit 
författarna att göra noggrannare prover på den kemiska sammansättningen 
och ändra denna innan gjutningen av gafflarna. Detta hade tillåtit att en 
noggrannare sammansättning kunnat erhållas. Även mer kunskap om hur 
olika legeringsämnen skulle tillsättas i smältan skulle ha underlättat 
gjutningen. Eftersom legeringsämnena var till största del i ren form så var 
det besvärligt att få dem att lösas i smältan. Hade legeringsämnena istället 
varit förlegerade med Al hade det varit lättare att få dem att lösas i smältan 
och även erhålla en noggrannare kemisk sammansättning. 

I undersökningen har provstavarna gjutits separat och sedan erhållit ett 
kontrollerat och riktat stelnande i gradientugnen. Detta gör att 
legeringsämnenas påverkan på materialet blir tydligare då gas- och 
krympporer till stor del kan uteslutas. Problemet är att vissa legeringsämnen 
kan främja bildandet av porer, vilket inte kommer att visas lika tydligt vid 
gradientstelning. Vid många undersökningar av hållfastheten pressgjuts 
provstavar med speciella verktyg eller utformas från redan gjutna 
komponenter. Då provstavar utformas från komponent fås hållfasthetsvärden 
som är mer verklighetstrogna än dem som erhålls vid separat gjutna 
provstavar. Men eftersom syftet med projektet är att fastställa hur mycket 
den kemiska sammansättningen inom legeringsintervallen kan påverka 
hållfastheten anses gradientstelning vara det bästa sättet att utforma 
provstavarna i detta fall. Om undersökningen gjorts på provstavar från 
pressgjuten komponent hade sannolikt inte legeringsintervallens påverkan 
kunnat påvisas lika tydligt. 

Eftersom provstavarna gradientstelnades kan värdena endast jämföras med 
provstavar som tillverkats på samma sätt vilket således betyder att de 
hållfasthetsvärden som har erhållits under den mekaniska provningen kan ej 
garanteras i gjutna produkter. Det hade därför varit mycket intressant att 
följa upp undersökningens resultat med en fortsatt studie där legeringarna 
testas i gjutna komponenter och på så sätt går igenom en verklig gjutprocess. 
Då skulle det kunna fastställas hur mycket den kemiska sammansättningen 
påverkar faktiska produkter. 
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8.3 Mekanisk provning 

Den mekaniska provningen utfördes efter dem standarder som gäller för 
dragprovning av runda provstavar. Dragprovningen genomfördes på ett 
noggrant och metodiskt sätt med vägledning av ansvarig forskningsingenjör 
på Linnéuniversitetet. Resultaten som erhölls var i stort sätt väntade för 
samtliga legeringar och kunde användas för att svara på arbetets mål och 
undersökningsfråga. De avvikande värden som har erhållits från gjutningen i 
Jönköping kommer att påverka intervallens storlek. Troligtvis skulle 
skillnaden i hållfasthet kunnat bli större om den önskade kemiska 
sammansättningen hade erhållits. Därför går det inte att säkert fastställa att 
delmål 1 uppfylls fullständigt. Författarna anser dock att de värden som 
uppmätts ligger nära dem teoretiskt högsta respektive lägsta värdena. 

De defekter som har upptäckts under den mekaniska provningen har haft en 
kraftig negativ effekt på hållfastheten. I undersökningen har de allvarligaste 
defekterna visat sig vara oxider som uppkommit vid behandling av smältan 
men även andra defekter har påträffats. Då de legeringar som utsatts för 
mest behandling innehållit störst mängd oxider bör behandling av smältan 
vid gjutning av Al i högsta möjliga utsträckning undvikas. 

Varianterna på Standard-legeringarna har erhållit hållfasthetsvärden som är 
givande för arbetets ändamål. Genom att stora skillnader har erhållits i både 
sträck- och brottgräns samt viss förändring i förlängning kan 
legeringsintervallets påverkan kvantifieras. Resultaten från den mekaniska 
provningen visar att brottgränsen kan variera med ca 73 MPa, sträckgränsen 
med ca 49 MPa och förlängningen med ca 0,7 procentenheter. Detta betyder 
att när SAs kunder beställer en legering enligt specifikationerna för 
EN AB-46000 kan de erhålla stora skillnader i materialets mekaniska 
egenskaper.  

Väljer kunderna istället att köpa den modifierade varianten av EN AB-
46000 kan en mycket högre kvalité garanteras. Eftersom intervallet i 
Modifierad 46000 är snävare än i EN AB-46000 har variansen i 
hållfastheten kraftigt reducerats. Brottgränsen skiljer endast med 18 MPa, 
sträckgränsen med 19 MPa och förlängningen med 1,3 procentenheter. 
Skillnaden i förlängning är något större än i EN AB-46000 men den ligger 
ändå långt över specifikationerna för Modifierad 46000. Genom att beställa 
Modifierad 46000 kan alltså kunderna vara säkra på att de kommer att 
erhålla ett material som håller en hög kvalité. Om kunden upplever 
kvalitétsproblem i sin produkt vid användning av Modifierad 46000 är det 
således mer sannolikt att problemet är processrelaterat än om problemet 
uppstår vid användning av EN AB-46000. 

Varför skillnaden i förlängning är större i Modifierad 46000 än vad den är i 
EN AB-46000 är inte uppenbart. Det är av författarnas åsikt att skillnaden 
beror främst på Modifierad B har en kemisk sammansättning som är 
gynnsam i förlängningssynpunkt. De andra legeringar har istället en kemisk 
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sammansättning som på något sätt har en negativ inverkan på 
brottförlängning som t.ex. Mg2Si eller β-fas. Därför anses Modifierad B ha 
positivt avvikande förlängning snarare än att Modifierad A har dålig 
förlängning vilket har lett till den större skillnaden mellan Modifierad 
46000-legeringarna.  

För att säkerställa att materialet håller den kvalité som garanteras kan 
företaget göra en spektrometeranalys för att bekräfta materialets kemiska 
sammansättning. Ligger sammansättningen då inom dem tillåtna intervallen 
kan en viss hållfasthet garanteras och istället kan problemet hänvisas till 
defekter som uppkommit vid gjut- eller tillverkningsprocess. 

I undersökningen har det visats att snävare intervall för legeringarna gör att 
materialet får stabilare hållfasthetsvärden med små varianser. De stabilare 
hållfasthetsvärdena kan leda till fler möjliga tillämpningar för återvunnet Al 
eftersom materialet då kan användas i komponenter där det ställs högre krav 
på hållfasthet. Det kan också minska mängden material som krävs för att 
uppnå en viss hållfasthet på en produkt vilket också leder till en 
viktminskning av produkten. Detta ställer dock större krav på det skrot som 
kan användas för legeringen. Eftersom det skrot som används kommer från 
uttjänta produkter med olika kemiska sammansättningar kommer bara det 
skrotet med en önskad sammansättning kunna användas. Det gör att färre 
skrotsorter blir möjliga att använda för dem legeringar med snävare 
intervall. Författarna anser därför att det hade varit av stort intresse att 
undersöka hur stora intervallen kan göras och fortfarande erhålla acceptabel 
varians i hållfastheten.  

Konformigheten som provstavarna erhöll bedöms inte ha påverkat 
provstavarnas uppmätta hållfasthetsvärden. De må ha påverkat vart brottet 
har uppkommit men utöver det anser författarna att det inte skall ha påverkat 
resultatet av dragprovningen. Det bör dock nämnas att spänningen är 
beräknad med ett medelvärde av den minsta diametern. Detta kan möjligen 
ha påverkat den uppmätta spänningen som en provstav erhåller då brottet 
uppkommer någon annanstans än vid minsta diametern. Skillnaden i 
diametern är dock mycket liten och skulle inte ge upphov till en betydande 
förändring i spänningen.  

Sträckgränsen har beräknats på ett standardiserat sätt med hjälp av 
offsetmetoden. För att ta reda på en linje som går parallell med kurvan har 
aluminiums elasticitetsmodul använts. Detta är försvarbart för alla legeringar 
då elasticitetsmodulen är en av de egenskaper hos Al som inte förändras 
med legeringssammansättningen. Det faktum att sträckgränsen för 
legeringarna Modifierad A och B ligger under vad som uppges i 
produktbeskrivningarna hänvisas främst till att inga beskrivningar på hur 
sträckgränsen är beräknad på dem. Eftersom sträckgränsen beräknas på Al 
och inte har någon tydlig punkt likt stål, tillåts en viss tolkning vid 
beräkning av denna vilket kan leda till olika värden då resultaten beräknas 
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av olika forskare. Författarna anser dock att vi har uppnått rätt värden på 
sträckgränsen eftersom standarder har följts för att erhålla dessa. 

8.4 Mikroskopering 

I följande avsnitt presenteras diskussionen av dem mikroskopiska 
undersökningarna. 

8.4.1 Mikroskopering med stereomikroskop 

Undersökningen av provstavarnas brottyta gjordes med hjälp av handledaren 
på SA vars erfarenhet och kunnande var till stor hjälp. Utan den hjälpen 
hade troligtvis processen varit mycket mer tidskrävande samt att defekter 
och intressanta saker i brottytan inte kunnat karakteriseras. Denna typ av 
karakterisering samt användning av mikroskop är svår att lära sig från teorin 
utan bygger på erfarenhet. Mikroskopering bekräftade orsakerna till varför 
ett tidigt brott hade uppstått och defekterna i provstavarna kategoriserades. 
Författarna kunde även konstatera att defekternas storlek och placering 
påverkade vilka laster som provstaven kunde belastas med.  

Detta steg var viktigt för att kunna konstatera vilka provstavar som skulle tas 
med i beräkning av medelvärdet för hållfastheten hos provstavarna. Genom 
att utesluta dem provstavar som uppvisade spår av defekter kunde ett säkrare 
medelvärde erhållas. Många av defekterna kunde ses med blotta ögat men 
mikroskop krävdes för att kategorisera dem samt fastställa att de var orsak 
till brott. Vid mikroskopering kunde också mindre defekter hittas och 
karakteriseras. När defekter karakteriserats kunde det också fastställas av 
vilken anledning de uppkommit. Således hade inte orsakerna och defekterna 
kunnat konstateras med säkerhet utan mikroskopering. 

Hur provstavarna valdes ut för vidare undersökning kan diskuteras. Det kan 
argumenteras för att fler provstavar från varje legering borde valts ut för 
provberedning för att sedan undersöka dess mikrostruktur. Författarna ansåg 
dock att detta ej var nödvändigt då många provstavar erhöll samma typ av 
defekter och liknande brottytor. De provstavar som valdes ut ansågs vara 
representativa eller avvikande och att undersöka varje provstav bedömdes 
överflödigt. Det finns dock en möjlighet att en undersökning av varje 
individuell provstav skulle ha bidragit till att faser skulle upptäckts som inte 
har påträffats i arbetet. Det visade sig dock senare att de faser som kunde 
tydas eller vars avsaknad i mikrostrukturen kunde bekräftas var tillräckliga 
för att besvara undersökningsfrågan. 
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8.4.2 Mikroskopering med inventerat mikroskop 

Precis som vid undersökning av brottytan undersöktes mikrostrukturen med 
hjälp av handledare från SA. Genom denna mikroskopering kunde 
legeringarnas hållfasthetsvärden ytterligare relateras till legeringsämnena. 

I dem flesta fall kunde de defekter som upptäckts i föregående 
mikroskopering bekräftas. Men i vissa fall hade defekter som undersökts 
försvunnit på grund av provberedningen då ytan till viss del slipas ned. 
Undersökningen av mikrostrukturen anses av författarna ändå som lyckad. 
Legeringsämnenas effekter kunde ofta tydas genom att undersöka 
provstavarnas mikrostruktur. Tyvärr är det svårt att diskutera och dra några 
slutsatser ur denna mikroskopering när orsakerna till 
hållfasthetsförändringar kan bero på flera olika legeringsämnen. 

Exempelvis är det svårt att säga varför hållfastheten är mycket lägre i 
Standard B då flera faktorer påverkar. Bl.a. påverkar den höga Fe-halten i 
kombination med låg Mn-halt som leder till mycket β-fas som kunnat 
påvisas i mikrostrukturen. Utöver det ger dem låga halterna av Cu och Mg 
lägre hållfasthetsvärden. Utebliven Sr-modifiering leder också till 
försämrade värden. Men efter undersökning av mikrostrukturen anser 
författarna att den höga Fe-halten i kombination med låg Mn-halt har varit 
den främsta anledningen. Detta antagande kan göras då den största 
skillnaden som kunde påvisas i mikrostrukturen på Standard B och övriga 
legeringar var den mängden stora β-faser i Standard B. I övriga legeringar 
förekom de inte alls i samma utsträckning och storlek. Detta gör det troligt 
att β-fas var den störst bidragande faktorn till den lägre hållfastheten. Trots 
att det inte säkert går att säga vad som gjorde att värdena på Standard B blev 
mycket lägre anses den som lyckad eftersom förhoppningen med Standard B 
var att skapa en legering med låga hållfasthetsvärden. 

I Modifierad A och Standard A har fasen Mg2Si kunnat tydas, den finns 
dock inte i Modifierad B eller Standard B. Av detta kan slutsatsen dras att en 
legering med Mg-halter under 0,35 % kommer ej att bilda Mg-faser som 
sedan verkar negativt på legeringens förlängning. Troligtvis ligger denna 
gräns något högre och tyvärr har legeringssammansättningen för Modifierad 
A och Standard A hamnat utanför legeringsintervallet. Det hade varit 
intressant att se om några Mg2Si-faser hade uppkommit om Mg-halten hade 
legat inom legeringsintervallet. 

SDAS är viktigt att ha i åtanke även om det tyvärr inte kunnat mätas. Den 
har inte kunnat mätas då den nödvändiga utrustningen inte funnits till 
förfogande. Även om den skulle ha mätts hade det inte gett någon 
information som varit till nytta för undersökningen. Detta beror på att det är 
känt vilket SDAS som erhålls med aktuella legeringar och 
stelningshastighet.  
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Sättet att karakterisera dessa defekter och mikrostruktur kan även det 
diskuteras. Det kan ofta vara svårt att hänvisa defekter som uppkommit i 
provstavarna till dem bilder som visas i teorin och det är även besvärligt att 
beskriva deras utseende. Under denna mikroskopiska undersökning var 
därför handledarens kunnande och erfarenhet mycket viktig. Författarna 
anser att handledarens hjälp har lett till att de olika faser som upptäckts 
kunnat kategoriseras på ett korrekt sätt.  

Slamfaktorn som visas i resultatet av gjutningen har ej varit någon prioritet i 
arbetet och har således ej behandlats i någon större utsträckning. Den har 
tagits med i arbetet för att visa varför slam har uppkommit i mikrostrukturen 
men eftersom den inte har någon märkbar påverkan på hållfastheten har 
ingen större vikt lagts vid att undersöka denna. 
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9. Slutsatser 
Av undersökningens resultat och analys kan slutsatsen dras att ett större 
legeringsintervall ger upphov till större skillnader i hållfastheten. 
Legeringsintervallets påverkan hos dem undersökta legeringarna har kunnat 
kvantifieras och hos EN AB-46000 visade sig intervallet kunna ge upphov 
till en skillnad på minst 73 och 49 MPa i brottgräns respektive sträckgräns 
samt att förlängningen varierar med 0,7 procentenheter. Motsvarande värde 
för Modifierad 46000-legeringarna visade sig ligga på 18 MPa i brottgräns 
och 19 MPa i sträckgräns samt en varians på förlängningen med 1,3 
procentenheter. Följaktligen har de fyra legeringar som har tagits fram har 
kunnat svara på legeringsintervallens påverkan på hållfastheten samt kunnat 
svara på undersökningsfråga och uppfylla målen. 

Denna slutsats ger belägg för att påstå att Modifierad 46000 ger mycket 
pålitligare hållfasthetsvärden än EN AB-46000 eftersom intervallet till 
Modifierad 46000 har snävats åt. Den pålitligare hållfastheten tillåter därför 
fler tillämpningar av återvunnet Al. Dock finns nackdelar med att snäva in 
intervallen då antalet skrotsorter som kan användas minskar. Författarna 
rekommenderar därför en undersökning i hur stora intervallen kan göras för 
att erhålla en acceptabel varians i hållfastheten. 

Undersökningen har visat att när rådande stelningsförhållanden gäller kan 
Cu vara helt löst i Al-matrisen i halter upp till 3,9 % eftersom ingen Cu 
kunnat tydas i mikrostrukturen. Det kan även med säkerhet sägas att en Mg-
halt under 0,34 % inte ger upphov till någon tillväxt av skadliga Mg2Si. 
Eftersom Mg2Si upptäckts när halten ligger på 0,66 % kan det med säkerhet 
sägas att halter över detta ger upphov till tillväxt av skadlig Mg2Si.  

Fe-haltens skadliga påverkan på brottgräns och förlängning kan bekräftas. 
Undersökningen visar att en ökad Fe-halt i kombination med låg Mn ger 
försämrad hållfasthet. Detta har kunnat styrkas av mikroskoperingen där stor 
mängd β-fas kunnat tydas hos Standard B.  

Det kan inte med säkerhet sägas att samma varians i hållfastheten skulle 
uppvisas om undersökningen gjordes på gjutna komponenter eftersom 
gjutprocessen kan påverka hållfastheten mycket. Därför rekommenderas 
fortsatt undersökning på gjutna komponenter för att fastställa hur mycket 
gjutprocessen påverkar. 

Eftersom oxider påträffades i många provstavar blev det naturligt att 
diskutera dess uppkomst och påverkan. Samtliga legeringar innehöll oxider 
men i skiftande utsträckning. De legeringar som har behandlats mest har 
erhållit en större mängd oxider. Därför kan slutsatsen dras att en ökad 
behandling av smältan ger upphov till ett ökat antal oxider. Således 
rekommenderas det att undvika onödig behandling av smälta vid 
aluminiumgjutning och på så sätt minska mängden oxider.  
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Bilaga 1 

Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper för EN AB-46000 och 
Modifierad 46000. 

 

 
Figur 72. Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper för EN AB-46000 [16]. 

 
Figur 73. Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper för Modifierad 46000 [16]. 
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Bilaga 2 

Sammansättningar legeringsmaterial. 

 
Figur 74. Materialsammansättning Modifierad 46000. 
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Figur 75. Materialsammansättning EN AB-46000 

 
Tabell 12. Materialsammansättning kisel. 

 Fe Ca Ti Si P ppmw 
Viktprocent 0,370 0,070 0,023 99,2 17 

 
Tabell 13. Materialsammansättning järn. 

 Fe Al 
Viktprocent 77,5-82,5 Balans 
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Tabell 14. Materialsammansättning magnesium. 

 Mg Si Fe Mn Cu Ni Al Cl Ca Na 
Viktprocent 99,93 0,019 0,0038 0,026 0,0025 0,0005 0,017 0,0024 0,0037 0,0028 

 
Tabell 15. Materialsammansättning mangan. 

 Mn Al 

Viktprocent 79-81 Balans 

 
Tabell 16. Materialsammansättning strontium. 

 Al Sr Fe Si Andra/st. Andra total 

Viktprocent Balans 10,4 0,26 0,03 <0,04 <0,10 
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Bilaga 3 

Materialanalyser gjorda på JTH i samband med gjutningen. Utförligare materialanalyser med kolumnen ”Övriga”(legeringsämnen med 
väldigt låga halter) specificerade finns att tillgå. De har dock inte tagits med här då det inte ger relevant information. 
 
Tabell 17. Förklaring Prov-ID som används i tabeller med materialanalyser. 

Prov-ID 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 
Förklaring Modifiera

d A, före 
gjutning 

Modifiera
d A, efter 
gjutning 

Standard 
A, före 
gjutning. 
Efter 
denna 
analys 
tillsattes 
Fe och Mn 

Standard 
A, efter 
gjutning. 

Modifiera
d B, före 
gjutning. 
Efter 
denna 
analys 
tillsattes 
Fe och Mg 

Modifiera
d B, efter 
gjutning. 
Efter 
denna 
analys 
tillsattes 
Fe 

Standard 
B, före 
gjutning. 

Standard 
B, efter 
gjutning. 

 
Tabell 18. Materialanalyser vid gjutning, ” Modifierad A”. SpectroMax (JTH). 

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-ID                     
1A [vikt-%] 9,77 0,45 3,03 0,281 0,63 0,53 0,033 85,01 0,266 
1A [vikt-%] 9,56 0,454 3,5 0,293 0,69 0,55 0,032 84,638 0,283 
1A [vikt-%] 9,76 0,447 3,17 0,285 0,64 0,53 0,032 84,849 0,287 
1A [vikt-%] 9,57 0,44 3,3 0,3 0,67 0,55 0,031 84,877 0,262 
1B [vikt-%] 9,43 0,454 3,16 0,312 0,7 0,57 0,027 85,074 0,273 
1B [vikt-%] 9,5 0,446 3,27 0 308 0,69 0,57 0,027 84,925 0,572 
1B [vikt-%] 9,47 0,433 3,18 0,291 0,68 0,55 0,027 85,084 0,285 
1B [vikt-%] 9,73 0,457 3,35 0,31 0,69 0,57 0,03 84,572 0,291 
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Tabell 19. Materialanalyser vid gjutning, ”Standard A”. SpectroMax (JTH). 

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-ID                     
2A [vikt-%] 9,85 0,53 3,78 0,333 0,69 0,56 0,024 83,944 0,289 
2A [vikt-%] 10 0,55 3,95 0,36 0,7 0,58 0,024 83,474 0,289 
2A [vikt-%] 9,74 0,52 3,78 0,327 0,68 0,56 0,024 84,084 0,285 
2A [vikt-%] 8,89 0,54 3,04 0,333 0,61 0,53 0,034 85,615 0,408 
2B [vikt-%] 9,96 0,78 4,01 0,43 0,67 0,57 0,02 83,263 0,297 
2B [vikt-%] 9,58 0,75 4,03 0,423 0,7 0,57 0,02 83,631 0,296 
2B [vikt-%] 9,53 0,74 3,84 0,425 0,64 0,55 0,019 83,958 0,298 
2B [vikt-%] 8,86 0,71 3,75 0,42 0,63 0,55 0,019 84,782 0,279 

 

Tabell 20. Materialanalyser vid gjutning, ” Modifierad B”. SpectroMax (JTH).  

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-
ID                     
3A [vikt-%] 9,05 0,412 2,62 0,72 0,202 0,187 0,056 86,568 0,185 
3A [vikt-%] 9,52 0,436 2,59 0,75 0,186 0,191 0,044 86,096 0,187 
3A [vikt-%] 9,33 0,435 2,84 0,62 0,193 0,194 0,042 86,171 0,175 
3B [vikt-%] 9,41 0,52 2,6 0,69 0,342 0,189 0,043 86,003 0,203 
3B [vikt-%] 9,31 0,52 2,58 0,66 0,331 0,191 0,04 86,178 0,19 
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Tabell 21. Materialanalyser vid gjutning, ” Modifierad B”. ARL 3460 (SA). 

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-ID                     

3B [vikt-%] 9,23 0,59 2,67 0,697 0,309 0,201 0,0374 86,18 0,081 
3B [vikt-%] 9,22 0,61 2,68 0,637 0,31 0,201 0,0383 86,21 0,0858 
3B [vikt-%] 9,38 0,59 2,7 0,698 0,31 0,2 0,0391 86 0,0831 

 

Tabell 22. Materialanalyser vid gjutning, ”Standard B”. SpectroMax (JTH). 

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-ID                     
4A [vikt-%] 9,98 0,86 2,3 0,2 0,139 0,54 0,001 85,784 0,196 
4A [vikt-%] 10 0,81 2,44 0,192 0,144 0,55 0,001 85,929 0,184 
4A [vikt-%] 9,72 0,79 2,34 0,194 0,128 0,53 0,001 86,103 0,194 
4A [vikt-%] 9,74 0,84 2,41 0,2 0,13 0,55 0,001 85,938 0,191 
4A [vikt-%] 10 0,88 2,31 0,2 0,136 0,52 0,001 85,66 0,195 
4B [vikt-%] 9,44 1,29 2,14 0,201 0,126 0,496 0 86,106 0,201 
4B [vikt-%] 9,66 1,29 2,24 0,197 0,128 0,51 0 85,79 0,185 
4B [vikt-%] 9,37 1,32 2,12 0,209 0,133 0,495 0,001 86,157 0,195 

 

Tabell 23. Materialanalyser vid gjutning, ”Standard B”. ARL 3460 (SA). 

  Legeringsämne Si Fe Cu Mn Mg Zn Sr Al Övriga 
Prov-ID                     
4B [vikt-%] 9,27 1,39 2,26 0,202 0,13 0,527 0 86,12 0,089 
4B [vikt-%] 9,13 1,43 2,23 0,203 0,12 0,52 0 86,26 0,087 
4B [vikt-%] 9,15 1,33 2,24 0,192 0,12 0,523 0 86,33 0,085 
4B [vikt-%] 9,18 1,38 2,25 0,199 0,12 0,523 0 86,24 0,084 
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Bilaga 4 

Certifikat till referensprover som använts för att kalibrera spektrometer. 

 
Figur 76. Certifikat referensprov B319.1 AF- C005. 
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Figur 77. Certifikat referensprov 160 DF. 
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Bilaga 5 

Beräkningsmodell legeringssammansättning. Lånad av Anton Bjurenstedt, JTH. 

 
Figur 78. Bild av beräkningsblad som använts för beräkning av legeringssammansättning. Fil finns att tillgå [Anton Bjurenstedt].
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Bilaga 6 

Planering för gjutning på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 
Figur 79. Planering för gjutning på Tekniska Högskolan i Jönköping.
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Bilaga 7 

Uppmätt diameter för samtliga provstavar, mätningen gjordes på tre ställen på provstavarna och redovisas i Tabell 24, Tabell 25, 
Tabell 26 och Tabell 27. I Figur 80 visas hur uppmärkningen gjorts. 

 
Figur 80. Uppmärkta provstavar. Strecket till vänster anger ”Mätställe A”. Strecket till höger anger ”Mätställe B”. 

 
  

Sida 1 av 3 
Felix Henriksson, Conrad Strebel 



 

Tabell 24. Mätvärden Modifierad A. 

ID Mätställe A Mätställe mitten Mätställe B 
1.1 6,02 5,99 5,91 
1.2 5,86 5,96 6,02 
1.3 5,92 5,99 6,03 
1.4 5,9 5,97 6 
1.5 5,91 6 6,04 
1.6 6 5,96 5,9 
1.7 6,06 6,03 5,93 
1.8 6,01 5,97 5,88 
1.9 5,92 5,99 6,04 
1.10 6,05 6,03 5,93 
1.11 6,02 5,99 5,9 
1.12 5,92 6,01 6,05 
1.13 5,93 6,01 6,04 
1.14 5,93 6,01 6,04 

Tabell 25. Mätvärden Standard A. 

ID Mätställe A Mätställe mitten Mätställe B 
2.1 6,01 5,99 5,9 
2.2 6 5,96 5,9 
2.3 6,02 5,99 5,89 
2.4  6,01 5,98 5,9 
2.5 5,99 5,96 5,88 
2.6 5,99 5,95 5,87 
2.7 6,01 5,98 5,91 
2.8 6,01 5,99 0,9 
2.9 6,04 6,05 5,91 
2.10 6 5,97 5,89 
2.11 6 5,94 5,87 
2.12 6,02 6 5,9 
2.13 6,01 5,98 5,88 
2.14 5,99 5,96 5,87 
2.15 5,99 5,95 5,88 
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Tabell 26. Mätvärden Modifierad B. 

ID Mätställe A Mätställe mitten Mätställe B 
3.1 6,05 6,02 5,89 
3.2 6,09 6,03 5,91 
3.3 6,04 6 5,89 
3.4 6,06 6,02 5,91 
3.5 6,04 6 5,9 
3.6 6,03 5,97 5,89 
3.7 6,01 5,95 5,88 
3.8 6,02 5,98 5,89 
3.9 6,09 6,07 5,94 
3.10  6,06 6,03 5,9 
3.11 6,04 5,99 5,86 
3.12 5,99 5,96 5,85 

 

Tabell 27. Mätvärden Standard B. 

ID Mätställe A Mätställe mitten Mätställe B 
4.1 6,17 6,13 6,04 
4.2 6 5,94 5,85 
4.3 6,17 6,13 6,04 
4.4 6,05 6,04 5,97 
4.5 6,03 5,99 5,88 
4.6 6,17 6,11 6,04 
4.7 6,14 6,09 6,01 
4.8 5,87 5,82 5,72 
4.9 6,07 6,02 5,92 
4.10 5,99 5,95 5,87 
4.11 6,11 6,08 6 
4.12 6,15 6,12 6,04 
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Uppmätta hållfasthetsvärden för samtliga provstavar. 
 

M
od

ifi
er

ad
 A

 

Provstav Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns, 
Rp0,2 [MPa] 

Töjning 
[%] 

Anmärkning brottyta 
(Stereomikroskop) 

1.1 384 203 4,6 Defektfri 
1.2 390 204 4,6  
1.3 394 201 5,3 Defektfri 
1.4 387 204 4,8  
1.5 391 204 4,5  
1.6 385 202 4,4  
1.7 360 205 2,7 Oxider 
1.8 373 198 3,9  
1.9 388 208 4,4  
1.10 383 197 4,3  
1.11 385 205 4,1  
1.12 392 220 4,5  
1.13 385 215 3,7  
1.14 374 208 3,3  

 

St
an

da
rd

 A
 

Provstav Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns, 
Rp0,2 [MPa] 

Töjning 
[%] 

Anmärkning brottyta 
(Stereomikroskop) 

2.1 302 220 2,0 Oxider 
2.2 392 217 4,4  
2.3 391 222 4,3  
2.4 286 218 1,6 Oxider 
2.5 372 214 3,4  
2.6 380 216 3,8  
2.7 375 223 3,8  
2.8 288 220 1,5 Oxider 
2.9 250 223 1,1 Oxider 
2.10 237 215 1,1 Oxider 
2.11 357 212 3,1 Mindre oxid 
2.12 382 213 4,1 Nästan defektfri 
2.13 387 218 3,9  
2.14 176 176 0,6 Oxider 
2.15 382 214 4,0  
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M
od

ifi
er

ad
 B

 
Provstav Brottgräns 

[MPa] 
Sträckgräns, 
Rp0,2 [MPa] 

Töjning 
[%] 

Anmärkning brottyta 
(Stereomikroskop) 

3.1 201 175 1,1 Oxider 
3.2 275 191 1,8 Oxid? 
3.3 376 186 6,8 Defektfri 
3.4 268 187 1,7 Oxider 
3.5 368 190 5,0  
3.6 207 175 1,1 Oxider 
3.7 366 186 5,7  
3.8 199 182 1,1 Oxider 
3.9 356 185 3,9  
3.11 377 191 5,5  
3.12 362 180 5,9  

 

St
an

da
rd

 B
 

Provstav Brottgräns 
[MPa] 

Sträckgräns, 
Rp0,2 [MPa] 

Töjning 
[%] 

Anmärkning brottyta 
(Stereomikroskop) 

4.1 340 174 3,9  
4.2 87 87 0,4 Okänd blänkande fas 
4.3 307 175 2,8  
4.4 253 170 1,7 Oxider, porer 
4.5 304 165 3,2  
4.6 322 167 3,3  
4.7 318 169 3,1  
4.8 295 152 3,4  
4.9 161 161 0,4 Oxider, porer 
4.10 297 162 2,9  
4.11 314 173 3,0  
4.12 280 178 1,8  
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Bilder från mikroskopisk undersökning med stereomikroskop. 
 

 
Figur 81. Provstav 1.1. Segt brott som startat nere till vänster. Defektfri 

 
Figur 82. Provstav 1.3. Segt brott som startat nere till vänster. Defektfri. 

 
Figur 83. Provstav 1.7. Oxid. 

 
Figur 84. Provstav 1.7. Oxid 
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Figur 85. Provstav 1.7. Oxid. 

 
Figur 86. Provstav 2.9. Oxid. 

 
Figur 87. Provstav2.11. Liten oxid. Bra hållfasthetsvärden trots oxiden. 

 
Figur 88. Provstav 2.12. Nästan defektfri. 
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Figur 89. Provstav 3.1. Stor oxid. 

 
Figur 90. Provstav 3.3. Segt brott, defektfri. 

 
Figur 91. Provstav 4.1. Defektfri. Blänker pga. hög Fe-halt. 

 
Figur 92. Provstav 4.2. Oxid. 
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Figur 93. Provstav 4.4. Oxid och porer. 

 
Figur 94. Provstav 4.9. Oxid och porer.. 

 

Sida 4 av 4 
Felix Henriksson, Conrad Strebel 



 

Bilaga 10 

Bilder från mikroskopisk undersökning med inventerat mikroskop. 
 

 
Figur 95. Provstav 1.1. Modifierad grundstruktur med gaspor. 

 
Figur 96. Provstav 1.1. Modifierad grundstruktur. 
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Figur 97. Provstav 1.1. Modifierad grundstruktur med Fe som rostat. 

 
Figur 98. Provstav 1.7. Oxid. 
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Figur 99. Provstav 1.7. Oxid. 

 
Figur 100. Provstav 1.7. Modifierad grundstruktur. 
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Figur 101. Provstav 2.9. Stor oxid. 

 
Figur 102. Provstav 2.9. Modifierad grundstruktur. 
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Figur 103. Provstav 2.11. Modifierad grundstruktur med mycket Mg2Si. 

 
Figur 104. Provstav 2.11. Modifierad grundstruktur med mycket Mg2Si. 
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Figur 105. Provstav 3.1. Modifierad grundstruktur. 

 
Figur 106. Provstav 3.1. Stor oxid, observera förstoringen. 
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Figur 107. Provstav 3.1. Oxid. 

 
Figur 108. Provstav 3.1. Oxid. 
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Figur 109. Provstav 3.3. Modifierad grundstruktur med lite β-fas. 

 
Figur 110. Provstav 3.3. Oxid. 
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Figur 111. Provstav 4.1. Omodifierad grundstruktur med mycket β-fas.  

 
Figur 112. Provstav 4.1. Omodifierad grundstruktur med mycket β-fas och lite slam.  
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Figur 113. Provstav 4.2. Omodifierad grundstruktur med Fe som rostat samt slam. 

 
Figur 114. Provstav 4.4. Omodifierad grundstruktur med mycket β-fas. 
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Figur 115. Provstav 4.4. Okänd defekt. Troligtvis en partikel som lossnat från verktyg eller liknande vid 
gjutning. Har verkat som kärnbildare. 

 
Figur 116. Provstav 4.9. Omodifierad grundstruktur med mycket β-fas. 
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Figur 117. Provstav 4.9. Omodifierad grundstruktur med mycket β-fas. 

 
Figur 118. Provstav 4.9. Stor oxid, observera förstoring. 
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Figur 119. Provstav 4.9. Omodifierad grundstruktur med slam och rost. 

 
Figur 120. Provstav 4.9. Omodifierad grundstruktur med slam och rost. 
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Figur 121. Provstav 4.9. Defekt som agerat sprickbildare. 
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