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Sammanfattning 
I tusentals år har människan sammanfogat metaller med hjälp av olika metoder. Idag 
är det svetsning som är den mest använda sammanfogningsmetoden för metaller, och 
på grund av metodens relativt enkla utförande och höga produktivitet är MIG/MAG-
svetsning idag den mest använda svetsmetoden industriellt i hela världen. 

En viktig del av svetsutrustningen till MIG/MAG är svetspistolen. Från pistolen 
kommer tillsatsmaterialet (elektroden), skyddsgasen, eventuell kylning till pistolen 
och strömmen. Strömöverföringen från pistol till tillsatsmaterial sker genom en 
komponent som kallas för kontaktrör.  

Kontaktröret är traditionellt tillverkat av koppar vilket ger en mycket god elektrisk 
ledningsförmåga, men däremot har koppar relativt dåliga nötningsegenskaper vilket 
leder till en snabb förslitning av kontaktröret när tillsatsmaterialet matas ut genom 
det. När kontaktröret är slitet styrs tillsatsmaterialet inte lika bra längre, vilket leder 
till oönskade rörelser i tillsatsmaterialet, som i sin tur leder till en instabil ljusbåge 
och ett sämre svetsresultat. 

Målet med detta examensarbete är att fastställa huruvida ett nytt material i ett 
kontaktrör påverkar grundmaterialet eller svetsgodset negativt vid svetsning. Det nya 
materialet har mycket bättre nötningsegenskaper än koppar, speciellt vid höga 
temperaturer. Detta tillsammans med materialets goda elektriska ledningsförmåga 
bör göra det till det perfekta materialet att tillverka ett kontaktrör i. 

För att kunna göra en relevant jämförelse valdes tre olika sorter av det nya materialet 
med olika egenskaper ut. Sedan tillverkades prototyper i dessa material och 
svetsprover utfördes. Två prov svetsades per kontaktrör, samt två prov svetsades med 
ett kontaktrör i koppar för att ha en bas för jämförelse. 

På dessa prover utfördes sedan visuell inspektion, makroprovning, mikroprovning 
och hårdhetsprovning för att säkerhetsställa att kontaktrören inte påverkat 
grundmaterialet och svetsgodset negativt. Resultaten från provningen analyserades 
sedan för att svara på undersökningsfrågan. Inga relevanta skillnader hittades mellan 
proverna, och kontaktrören fungerade svetsmässigt ypperligt vid provsvetsningen. 

Slutsatsen som drogs var att det nya materialet i kontaktröret inte har en negativ 
påverkan på grundmaterialet eller svetsgodset vid svetsning. Produkten kan 
eventuellt leda till stora ekonomiska och ekologiska vinster för svetsindustrin i 
framtiden. 

Just nu planeras fler tester och målet är att massproducera och lansera produkten på 
marknaden inom en inte allt för avlägsen framtid. 
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Summary 
For thousands of years, man has joined metals using various methods. Today, 
welding is the most used method for joining metals, and because of its relatively 
simple design and high productivity, MIG/MAG welding is the most used industrial 
welding method in the world today. 

A key part of the welding equipment for MIG/MAG is the welding torch. The 
welding wire (electrode), the protective gas, the optional cooling and the welding 
current all comes from the welding torch. The welding current is transferred from the 
torch to the welding wire through a component called the contact tube. 

The contact tube is traditionally made from copper because it has very good electrical 
conductivity, but copper has relatively poor wear properties leading to a rapid wear 
of the contact tube as the welding wire is fed through it. When the contact tube is 
worn the wire is not guided as well, which leads to unwanted movements of the wire, 
which in turn leads to an unstable arc and an inferior weld performance. 

The aim of this study is to determine if welding with this material in a contact tube 
affects the base material or weld metal in a non-favorable way. The new material has 
much better wear properties than copper, especially at high temperatures. This, 
together with the good electrical conductivity of the material, should make it the 
perfect material to produce a contact tube from. 

In order to make a relevant comparison three different kinds of the material with 
different properties were selected. Prototypes were manufactured out of these 
materials and welding tests were carried out. Two samples were welded per contact 
tube, and two samples were welded with a normal contact tube made out of copper to 
have a basis for comparison. 

Visual inspection, macro testing, micro testing and hardness testing was carried out 
to make sure that the contact tubes made from the new material did not affect the 
base material and weld metal in a negative way. The results of the tests were then 
analyzed to answer the survey question. No relevant differences were found between 
the samples and the contact tubes made from the new material worked superbly at the 
trial welding. 

The conclusion drawn from the tests was that contact tubes made from the new 
material does not have a negative impact on the parent material or the weld metal 
during welding. The product may lead to significant economic and ecological 
benefits for the welding industry in the future. 

Right now more tests are being planned and the goal is to mass produce and launch 
the product on the market in the not too distant future. 
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Abstract 
Svetsning är idag den mest använda sammanfogningsmetoden för metaller, och på 
grund av metodens relativt enkla utförande och höga produktivitet är MIG/MAG 
svetsning idag den mest använda svetsmetoden industriellt i hela världen. En viktig 
del av svetsutrustningen till MIG/MAG är svetspistolen. Strömöverföringen från 
pistol till tillsatsmaterial sker genom en komponent som kallas kontaktrör. 
Kontaktröret är traditionellt tillverkat av koppar. 

Målet med detta examensarbete är att fastställa huruvida det nya materialet i ett 
kontaktrör påverkar grundmaterialet och svetsgodset negativt vid svetsning.  

Slutsatsen som drogs var att det nya materialet i kontaktröret inte har en negativ 
påverkan på grundmaterialet eller svetsgodset vid svetsning. Produkten kan 
eventuellt leda till stora ekonomiska och ekologiska vinster för svetsindustrin i 
framtiden. 

Nyckelord: Svetsning, MIG, MAG, MIG/MAG, svetsmetallurgi, hårdhet, 
mikrostruktur, makrostruktur, kontaktrör, svetsteknologi, val av material, koppar, 
stål, oförstörande provning. 
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I tusentals år har människan sammanfogat metaller med hjälp av olika 
metoder. Den tidigaste kända metoden för sammanfogning av metaller är 
vällning, varvid man upphettar stålet till nära dess smälttemperatur och 
bearbetar ihop det med en hammare[1,2].  

På 1830-talet upptäckte engelskmannen Michael Faraday att man kan 
omvandla mekanisk energi till elektrisk med hjälp utav en transformator och 
en generator. Genom detta upptäckte man att man kunde åstadkomma en 
högre svetstemperatur med elektricitet än man hade kunnat med hjälp av en 
glödbädd. Genom att leda en elektrisk ström genom två stålbitar som 
trycktes mot varandra uppnådde man ett så pass högt övergångsmotstånd att 
stålet smälte ihop av värmen vid sömmen[1,2,3].  

I slutet på 1800-talet och fram tills början på 1900-talet gick utvecklingen 
mycket fort framåt inom svetsning, och tre nya metoder togs fram. Dessa var 
elektrisk motståndssvetsning, elektrisk ljusbågssvetsning och gassvetsning 
[1,2]. 

Elektrisk motståndssvetsning används fortfarande idag, om än under 
förfinade former. Uppfinnaren till denna metod var amerikanen Elihu 
Thomsen. Metoden utvecklade han under 1880-talet, och den går ut på att 
man kortsluter två stålbitar mot varandra. Detta kallas för stuksvetsning 
[1,2]. 

Den första brännaren till gassvetsning utvecklades av Edmund Fouche och 
Charles Picard i Frankrike omkring år 1900. Genom att blanda syre 
(oxygen) och acetylen i brännaren åstadkom man en ovanligt hög 
svetstemperatur, över 3100ᵒC[1].  

Elektrisk ljusbågssvetsning är den metod som dominerar marknaden idag. 
Ursprunget till denna svetsmetod presenterades redan år 1881 i Paris av 
ryssen Nikolai Benardos. Denna metod kallas för kolbågssvetsning, och går 
ut på att man kopplar den ena polen på en strömkälla till arbetsstycket och 
den andra till en elektrod av kol. När dessa två sedan förs nära varandra så 
antänds en ljusbåge som alstrar så mycket värme att grundmaterialet kan 
smältas ned tillsammans med ett tillsatsmaterial. Detta är grundprincipen för 
bågsvetsning[1,4]. 
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Kolbågssvetsningen var revolutionerande, men hade en del stora brister. 
Eftersom man inte visste hur man skulle skydda svetsgodset mot syret i 
luften så uppstod stora kvalitetsproblem i form av porer i svetsgodset[2] . 
Porer har en mycket negativ påverkan på hållfastheten i svetsen, speciellt i 
stort antal och i kombination med andra svetsdefekter[5].  

Utöver detta så förbrukades kolelektroderna i en snabb takt[2].  

Nicolai Slavianoff vidareutvecklade Benardos metod genom att använda en 
metallelektrod istället for en kolelektrod. På så sätt blev tillsatsmaterialet 
både elektrod och tillsatsmaterial, men kvalitetsproblemen kvarstod. Denna 
svetsmetod använde svensken Oskar Kjällberg för att reparera ångpannor på 
ångfartyg. Det dåliga svetsresultatet ledde till att han hyrde en liten verkstad 
i Göteborg och började experimentera med olika typer av beläggningar på 
svetselektroden. Resultatet av hans experiment var den belagda elektroden. 
När en belagd elektrod svetsas så bildas ett slagg som skyddar smältan från 
syre, vilket leder till ett fullgott svetsresultat[1,2,4,6].  

År 1907 fick Oskar Kjellberg patent på den belagda elektroden, vilket ledde 
till uppstarten av ESAB (Elektriska svetsnings AB), som är ett av världens 
största företag inom svetsutrustning. Den belagda elektroden används 
fortfarande flitigt idag vid MMA-svetsning (Manual Metal Arc) [1,2,4,6]. 

Under andra världskriget uppstod behovet att svetsa aluminium till 
flygindustrin, vilket initierade de första försöken till TIG-svetsning 
(Tungsen Inert Gas) år 1940. Genom att använda en skyddande atmosfär av 
ädelgas och en elektrod av volfram som inte smälte kunde man nu svetsa allt 
från aluminium till stål med ett fullgott svetsresultat[1,7].  

Några år senare utvecklades även MIG-svetsningen (Metal Inert Gas), som 
använder en trådelektrod som kontinuerligt matas fram till en ljusbåge som 
omsluts av en skyddsgas. Vid MIG-svetsning används, som namnet antyder, 
en inert skyddsgas. Vid svetsning av olegerat eller låglegerat stål så 
använder man en blandgas som innehåller både en inert gas och en aktiv gas 
som kan reagera med smältan. Då kallas metoden MAG-svetsning (Metal 
Active Gas). MAG-svetsning kan även utföras med ren koldioxid som 
skyddsgas. Svetsning är idag den mest använda sammanfogningsmetoden 
för metaller, och på grund av metodens relativt enkla utförande och höga 
produktivitet är MIG/MAG-svetsning idag den mest använda svetsmetoden 
industriellt i hela världen[1-3,8]. 

En viktig del av svetsutrustningen till MIG/MAG är svetspistolen. Från 
pistolen kommer tillsatsmaterialet (elektroden), skyddsgasen, eventuell 
kylning till pistolen och strömmen. Strömöverföringen från pistol till 
tillsatsmaterial sker genom ett så kallat kontaktrör, se punkt 4 i figur 1 [1].  
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Figur 1. Genomskärning av svetspistol [22]. 

Kontaktröret är tillverkat av koppar vilket ger en mycket god 
ledningsförmåga, men däremot har koppar relativt dåliga 
nötningsegenskaper vilket leder till en snabb förslitning av kontaktröret när 
tillsatsmaterialet matas ut genom det. När kontaktröret är slitet styrs 
tillsatsmaterialet inte lika bra längre, vilket leder till oönskade rörelser i 
tillsatsmaterialet, som i sin tur leder till en instabil ljusbåge och ett sämre 
svetsresultat [1]. 

Undersökningsfrågan för arbetet formuleras enligt följande: 

Kan ett nytt material ersätta koppar i kontaktröret vid MAG-svetsning utan 
att påverka grundmaterialet eller svetsgodset negativt? 

1.2 Mål och Syfte 

Det nya materialet har mycket bättre förslitningsegenskaper än koppar, 
speciellt vid höga temperaturer. Målet med arbetet är att fastställa huruvida 
det nya materialet påverkar grundmaterialet och svetsgodset negativt om det 
används i ett kontaktrör. 

Syftet med arbetet är att öka förståelsen kring hur olika material agerar när 
de utsätts för påfrestningarna som ett kontaktrör utsätts för, samt påverka 
svetsindustrin på ett positivt sätt genom att introducera ett kontaktrör som 
kan prestera med hänsyn till ekonomiska, ekologiska och 
arbetsmiljömässiga aspekter.  
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1.3 Avgränsningar 

Flera svetsmetoder använder sig av olika typer av kontaktrör, men i detta 
arbete kommer endast MAG-svetsning beröras. Detta innebär alltså att 
proverna kommer att utföras på olegerat eller låglegerat stål, ej rostfritt eller 
aluminium.  



5 
Ivarsson 

2. Metodologi 
Detta kapitel beskriver de vetenskapliga metoder som används och vilka 
som har tillämpats i detta arbete. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Positivism 

Positivismens grundtankar kommer från naturvetenskapen och bygger på att 
kunskap bör vara nyttig och förbättra samhället för att vara positiv. När man 
använder sig av det positivistiska synsätter så utformas en hypotes utifrån 
befintliga teorier. Hypotesen måste sedan bevisas eller avfärdas genom 
empirisk insamling av data och prövning [9]. 

När man jobbar positivistiskt så får man inte blanda in sina egna tankar, 
åsikter eller religiösa övertygelser, allt ska kunna följas igenom ett samband 
emellan orsak och verkan. När forskning bedrivs positivistiskt så bryter man 
ofta ner invecklade och komplexa problem i flera mindre delar som studeras 
i detalj. Eftersom att forskarens egna åsikter ej skall blandas in i problemet, 
skall forskaren kunna bytas ut utan att resultatet av forskningen förändras 
[9]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Till skillnad från positivismen så baseras hermeneutiken på att man ser 
problemet i sin helhet och låter tankar, känslor och intryck styra 
forskningen. Således arbetar man kvalitativt och forskaren kan interagera 
öppet med forskningen [9]. 

2.1.3 Mitt vetenskapliga synsätt 

I arbetets initiala fas så samlades data in på ett öppet sätt, intryck styrde och 
en helhetsbild över problemet bildades. Denna fas kan tolkas som 
hermeneutisk.  

När studien sedan startades användes ett positivistiskt synsätt, så när på att 
ingen hypotes skapades i början av arbetet. Informationen som användes 
som stöd begränsades till den information som kunde användas till att svara 
på undersökningsfrågan. Problemet bröts sedan ner i mindre delar och 
studier samt experiment genomfördes för att reda ut problemet del för del. 
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2.2 Forskningsmetodik 

För att besvara arbetets undersökningsfråga måste information samlas in 
och bearbetas systematiskt. Kvalitativ och kvantitativ metod är 
forskningsmetoder som används till att kategorisera det sätt som 
information samlas in och tolkas på [9]. 

2.2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod kännetecknas av att man är intresserad av att förklara, 
tolka och beskriva en företeelse. Detta kan innefatta tekniker som 
observation, intervjuer och analys av källor etc, det finns alltså inte en 
absolut och objektiv sanning. En kvalitativ undersökning görs ofta löpande 
under ett arbetes gång, vilken kan leda till att forskaren på så sätt kan få nya 
idéer och ta arbetet till en ny nivå. Nackdelen med metoden är att den ofta är 
tidskrävande och leder till avsevärda mängder information i form av till 
exempel text och video som måste analyseras [9-12]. 

2.2.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod innebär att information baseras på hård data, det vill säga 
kvantifiering med hjälp av till exempel statistik och matematik. Detta 
betyder att man kan dra en helt opartisk slutsats utifrån informationen [9-
10,13]. 

2.2.3 Använd metod 

Under arbetets gång har både kvalitativa och kvantitativa metoder används. 
Under första delen av arbetet så har mycket informations sökts, varvid egna 
tolkningar och observationer har utförts. Denna del kan betraktas som 
kvalitativ. Efter detta fick arbetssättet en mycket mer kvantitativ inriktning, 
då olika experiment och försök med mätbara resultat utfördes. Detta för att 
möjliggöra en opartisk utvärdering av arbetets resultat i slutskedet. 
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2.3 Undersökningsmetod 

En undersökning kan utföras på många olika sätt. Den lämpligaste metoden 
väljs genom att titta på vilka individer eller tekniker som skall användas i 
undersökningen. De vanligaste undersökningsmetoderna är experiment, 
fallstudier och surveys. [9] 

2.3.1 Experiment 

Ett experiment är när man arbetar med flera variabler där en del hålls under 
kontroll och en del undersöks. Den ena variabeln kallas för den beroende 
variabeln och den andra för den oberoende variabeln. Den oberoende 
variabeln kan manipuleras, och igenom den manipulationen så påverkas den 
beroende variabeln [9-10]. 

Den tredje och sista variabeln vid experiment är den ovidkommande 
variabeln. Dessa är de variabler som finns och som man bör tänka på, men 
som inte skall studeras i experimentet. De är alltså inte ovidkommande som 
namnet antyder, de skall bara inte undersökas i experimentet [9-10]. Till 
exempel om lyftkraften hos vätgas skall studeras så är en ovidkommande 
variabel att vätgas är extremt brandfarligt. Det är inte en variabel som skall 
undersökas, men det är heller inget man bör ignorera. 

2.3.2 Fallstudier 

En fallstudie är en riktad undersökning som man utför på till exempel ett 
företag. När man har riktat in sig så tittar man ofta på berörda 
undersökningsområden utifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan göra en 
fallstudie mycket bred med många källor. På grund av detta så omfattas 
fallstudier ofta av både kvalitativ och kvantitativ information. Vid 
undersökning av processer och processförändringar är fallstudier ofta 
användbara [9]. 

2.3.3 Surveys 

En survey är en enkätundersökning som utförs genom ett frågeformulär eller 
en intervju. Undersökningen görs på en stor men begränsad grupp, som ska 
kunna ge ett godtyckligt resultat om vad en ännu större grupp tycker. Detta 
är direkt kopplat till gruppen generaliserbarhet, det vill säga om 
undersökningen kan relateras till den större gruppen individer som inte har 
deltagit i undersökningen [9]. 
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2.3.4 Använd undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som används i detta arbete ligger närmast 
experiment. Den oberoende variabeln är materialet i kontaktröret. När man 
ändrar detta till ett annat än koppar så påverkas de beroende variablerna som 
till exempel strömstyrka, inträngning osv. Eftersom det är flera variabler 
som beror av den oberoende variabeln kommer jag att hänvisa till dessa i 
plural som de beroende variablerna.  

Andra variabler som till exempel svetsfel som beror på handhavandefel kan 
ses som ovidkommande variabler.  

2.4 Urval 

För att kunna svara på undersökningsfrågan måste stora mängder av 
information samlas in. För att sortera relevant information från icke 
relevant information så bör ett urval av information väljas. De två typer av 
urval som används är sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval [13]. 

2.4.1 Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval 

Om alla enheter inom gruppen har lika stor sannolikhet att inkluderas i 
undersökningen så kallas detta för obundet slumpmässig urval. Detta är den 
vanligaste metoden för sannolikhetsurval. Gemensamt för alla typer av 
sannolikhetsurval är att sannolikheten för att en enhet ur gruppen väljs skall 
vara känd [13].  

Om man istället jobbar målinriktat och medvetet plockar ut vissa enheter ur 
gruppen för att få reda på så mycket som möjligt om sammanhanget så 
arbetar man med ett icke sannolikhetsurval [13].  

2.4.2 Använt urval 

I detta arbete har ett icke sannolikhetsurval använts. All information som har 
samlats in har varit kopplad till arbetets undersökningsfråga, direkt eller 
indirekt. Urvalet är även relevant med hänsyn till de prototyper som tagits 
fram. Om ett material visar sig olämpligt till den tilltänka applikationen 
kommer det att uteslutas under den fortsatta undersökningen. Ett urval har 
även tillämpats gällande olika provningsmetoder av svetsproverna. Källorna 
har granskats kritiskt och på så sätt utsatts för ett urval.  
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2.5 Sanningskriterier 

Arbetets trovärdighet bedöms utifrån arbetets sanningshalt. På grund av 
detta vill man ha en hög reliabilitet och validitet på arbetets innehåll. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet förklaras bra av ordet pålitlighet. Hur pass pålitligt ett 
mätinstrument är, är extremt viktigt. Om flera kompetenta personer 
använder mätinstrumentet på samma detalj och får samma värde, är det 
således pålitligt. Mätinstrumentet har alltså en hög reliabilitet [10]. 

2.5.2 Validitet 

Med validitet så avser man att till exempel ett mätinstrument har förmågan 
att mäta det som ska mätas, det vill säga om resultaten är tillförlitliga eller 
inte. Det är på grund utav detta man ofta pratar om validerade 
mätinstrument. Numera ställer flera industristandarder krav på att man måste 
validera alla sina mätinstrument och även en del verktyg [10]. 

Det finns två olika typer av validitet, yttre validitet och inre validitet. Den 
yttre validiteten är det samband som fås när man jämför det mätvärde man 
har med verkligheten. Den inre validiteten är sambandet mellan begrepp och 
begreppens mätbara definitioner [10]. 

2.5.3 Använda sanningskriterier 

För att uppnå hög validitet och reliabilitet så har endast kalibrerad och 
validerad utrustning använts under arbetets gång. Till exempel så har endast 
validerade svetsmaskiner använts till provsvetsningen. För att erhålla en hög 
reliabilitet så har många kompetenta personer inom olika områden bidragit 
med kunskap och erfarenhet under undersökningens gång. Tekniskt 
kunnande har svetsingenjörer och erfarna svetsspecialister bidragit med. 
Personer med stor erfarenhet inom materialprovning har hjälpt till med att 
tolka resultaten av mikroprovningen.  



10 
Ivarsson 

3. Teori 

3.1 Tillverkningsmetoder 

I dagens industrialiserade samhälle finns det mängder av 
tillverkningsmetoder. Bland dessa finns metoderna för sammanfogning. De 
vanligaste metoderna för sammanfogning av stål är skruvning och 
svetsning. 

3.1.1 Svetsning 

3.1.1.1 Definition 

Definitionen av svetsning beskrivs bäst med ett citat från 
svetskommissionens svetstekniska ordlista:  

”Åstadkommande av förbindning mellan ett arbetstyckes delar - med eller 
utan tillsatsmaterial - eller mellan arbetsstycke och tillsatsmaterial, genom 
energitillförsel i form av lokal värmning till minst grundmaterialets 
likvidustemperatur, genom plastisk lokal flytning eller genom atomär 
diffusion.” [14] 

3.1.1.2 Bågsvetsning 

De svetsmetoder som använder en elektrisk ljusbåge som värmekälla kallas 
för bågsvetsmetoder. Ljusbågen tänds mellan svetselektroden och 
arbetsstycket och kan nå en temperatur på 7000°C. Energin i ljusbågen 
smälter grundmaterialet där ljusbågen överförs till arbetsstycket. Till vissa 
bågsvetsmetoder används en smältande elektrod som även utgör 
tillsatsmaterialet, medan andra metoder använder en elektrod som inte 
smälter. I detta fall så får man tillsätta tillsatsmaterialet utifrån [15]. 

3.1.1.3 Ljusbågsfysik 

För att etablera en ljusbåge krävs en elektrisk urladdning mellan två 
elektroder. Gasen i detta område bli så starkt upphettad att det bildas plasma, 
vilket gör att svetsströmmen kan ledas över från svetselektroden till 
arbetsstycket. Plasmat består av joniserad flux, gas eller metallånga, och är 
därmed elektriskt ledande. Energitillförseln i denna process måste vara så 
pass hög att man upprätthåller den höga temperaturen, och på så vis 
bibehåller jonisationen och därmed den elektriska ledningsförmågan [1,15]. 

Den elektriska strömmen transporteras av elektriskt laddade partiklar. Dessa 
partiklar är både negativt laddade elektroner i plasmat som dras mot den 
positivt laddade anoden, samt positivt laddade joner som rör sig mot den 
negativt laddade katoden. De positivt laddade jonerna är tyngre, och står 
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därför för en mindre del av strömtransporten. Jonisationen uppstår när 
partiklarna i plasmat kolliderar med en sådan kraft att fria elektroner slås ut 
ur kollisionen [1,15]. 

Atomerna kan även exciteras av mindre kraftiga kollisioner. Detta innebär 
att en av valenselektronerna lyfts upp till en högre energinivå. När den sedan 
faller tillbaka efter en kort tid ger den ifrån sig överskottsenergin i form av 
ett ljuskvanta, en foton. Detta förklarar ljusbågens intensiva ljus [1,15]. 

3.1.1.4 MIG/MAG-svetsning 

Gasmetallbågssvetsning, eller GMAW (Gas Metal Arc Welding), delas upp i 
MIG-svetsning och MAG-svetsning. Det som skiljer de två metoderna åt är 
skyddsgasen. MIG står för Metal Inert Gas och använder sig av en inert 
skyddsgas som till exempel ren argon. MAG står för Metal Active Gas och 
använder sig av en aktiv skyddsgas som kan reagera med smältan. De 
vanligaste skyddsgaserna vid MAG-svetsning är en blandning av argon och 
koldioxid eller ren koldioxid [1,15]. 

 
Figur 2. Utrustning för MIG/MAG-svetsning [1]. 

Principen för MIG-svetsning och MAG-svetsning är densamma, vilket 
betyder att man kan använda samma utrustning, se figur 2 och 3. Metoden 
fungerar genom att en ljusbåge smälter en kontinuerligt frammatad 
svetselektrod i en atmosfär av skyddsgas. Eftersom elektroden matas fram 
automatiskt efter inställt matningsvärde kallas metoderna för 
halvautomatiska. Metoderna lämpar sig mycket väl för helmekanisering med 
hjälp av en robot [1,15]. 
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Figur 3. Princip för MIG/MAG-Svetsning [1]. 

3.1.1.5 Svetsdefekter 

Svetsdefekter sammanställs och kategoriseras enligt standarderna EN-ISO 
5817 och EN ISO 10042, kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och 
formavikelser i bågsvetsförband. ISO 5817 gäller för svetsförband i stål 
medan ISO 10042 gäller för svetsförband i aluminium. Dessa standarder är 
uppbyggda kring tre kvalitetsnivåer, se tabell 1. [1,16]: 

 
Tabell 1. Kvalitetsnivåer för ISO 5817 och ISO 10042 [16]. 

Kvalitetsnivå Symbol 

Måttlig D 

Medel C 

Hög B 

 

Kvalitetsnivåerna kan anges ofta på ritningen eller så föreskrivs en 
svetsklass på hela projektet. Nivåerna bestäms av tillämpningsstandarder 
eller av den ansvarige konstruktören. Vid konstruktioner där haverier skulle 
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ha katastrofala följder som vid till exempel kärnkraftsapplikationer använder 
man sig av utökade krav. Dessa kallas för B+ om man fortfarande behöver 
bedömningskriterier. Ibland krävs en perfekt svets, där defekter helt enkelt 
inte är tillåtna [1,16]. 

Några exempel på diskontinuiteter och formavvikelser är smältdike, 
sprickor, ofullständig inträngning i rot, svetsråge, porer, bindfel etc. [16] 

3.1.1.6 Provning av svetsar 

Visuell inspektion 

Visuell inspektion är den vanligaste och enklaste typen av provning. 
Mätinstrument, förstoringsglas och ficklampa är nödvändiga hjälpmedel. 
Vid denna kontroll kan alla typer av ytliga diskontinuiteter och 
formavvikelser upptäckas [16,20]. 

Magnetpulverprovning 

Magnetpulverprovning är en provningsmetod som kan upptäcka ytdefekter 
och defekter strax under ytan på magnetiska material, som till exempel 
kolstål. Detaljen som skall provas magnetiseras med ett magnetok och en 
lösning som innehåller järnpulver sprayas på. Defekter som till exempel 
sprickor stör magnetfältet och en ansamling av järnpulvret bildas vid 
sprickan [17,20]. 

Penetrantprovning 

Penetrantprovning används för att indikera defekter som är öppna mot ytan 
men som är svåra att se med blotta ögat, till exempel sprickor, porer eller 
bindfel. En penetrerande vätska sprayas på detaljen, varvid den tränger sig in 
i defekterna. Sedan torkas eller sköljs överflödig penetrant bort och 
framkallaren sprayas på. Penetranten och framkallaren är mycket olika till 
färgen, vilket gör att defekterna syns tydligt när framkallaren suger upp 
penetranten [1,17,20]. 

Ultraljudsprovning 

Ultraljudsprovning används för att hitta inre defekter i material. En 
ultraljudsvåg skickas ut från en sändare som placeras på provstycket. I ett 
felfritt material går vågen igenom materialet och reflekteras mot den bortre 
väggen, vilket producerar ett eko. Om däremot en defekt befinner sig 
någonstans på ultraljudsvågens väg så reflekteras vågen mot defekten. Detta 
producerar ett annorlunda eko som syns på ett oscilloskop. På oscilloskopet 
avläses sedan hur långt ner i materialet defekten befinner sig [1,17,20]. 
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Radiografering 

Radiografering, eller röntgen, används för att hitta inre defekter i 
stumsvetsar. Ett röntgenrör eller en radioaktiv isotop skickar röntgenstrålar 
mot provstycket. På motsatt sida om provstycket placeras en fotografisk film 
som svärtas av strålningen. Defekter i provstycket släpper igenom 
strålningen lättare än det homogena materialet, vilket svärtar filmen mer på 
dessa ställen [1,17,20]. 

Mikroskopering 

Mikroskopering används för att kontrollera ett materials mikrostruktur. Ytan 
som skall provas slipas och poleras. Därefter etsas ytan med en frätande 
vätska, varvid materialets kristallkorn, utskiljningar och eventuella 
mikrosprickor framträder och kan studeras i mikroskopet [20]. 

Hårdhetsprovning 

Hårdhetsprovning kan utföras med flera olika metoder. De vanligaste är 
Brinell, Rockwell och Vickers. Brinell utförs med hjälp av en härdad 
stålkula som gör ett intryck i materialet. Hårdhetstalet HB fås genom 
förhållandet mellan kraften på kulan och intryckets yta. Rockwell kan 
utföras med en kula (Rockwell B) eller en kon (Rockwell C). Kulan eller 
konen trycks ned i materialet med en bestämd kraft. Hårdhetstalet HRB eller 
HRC fås sedan ut genom att mäta intryckets djup och jämföra med kraften 
på kulan eller konen. Vickers utförs med en diamantpyramid som trycks ned 
i materialet med en kraft. Efter avlastning mäts det fyrkantiga avtrycket på 
diagonalen. Hårdhetstalet HV bestäms sedan genom att jämföra avtrycket 
med kraften på diamantpyramiden [20]. 

3.1.1.7 Svetsmetallurgi 

Vid svetsning i ett material händer det många saker som faller under 
området metallurgi, såsom smältning och stelning, kemiska reaktioner 
mellan skyddsgasen och smältan samt reaktioner mellan metall och slagg. 
Det förekommer även omvandlingar i fast fas samt värmespänningar och 
krympspänningar. Genom att förstå alla dessa principer som styr 
svetsprocessen kan många problem som uppkommer i samband med 
svetsning minimeras eller undvikas helt [19].  

När man svetsar ett material blir det chockvärmebehandlat, då materialet 
snabbt upphettas till höga temperaturer och sedan kyls ner snabbt igen på 
grund av grundmaterialets goda värmeledningsförmåga. Värmechocken 
påverkar svetsförbandets egenskaper negativt, då den orsakar spänningar i 
materialet som kan leda till deformationer. Värmechocken påverkar även 
mikrostrukturen i området som ligger nära svetsen.  
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Då man ofta svetsar flera strängar efter varandra kommer en del av 
svetsgodset att upphettas och svalna flera gånger. Detta ger en ojämn 
mikrostruktur i materialet, se figur 4 [19].  

 
Figur 4. Svetsens olika värmezoner [19]. 

Ett svetsförband består av svetsgodset, det opåverkade grundmaterialet och 
den värmepåverkade zonen, ofta benämnd HAZ, från engelskans heat 
affected zone. Dessa zoner uppkommer då de olika zonerna har uppnått 
olika topptemperatur beroende på tillförd sträckenergi under 
svetsningsförloppet, vilket leder till olika mikrostrukturer. Enheten för 
sträckenergi, eller värmetillförsel som den också benämns, är kJ/mm. 

𝑄𝑄 = 𝑈𝑈×𝐼𝐼×60
𝑣𝑣×1000

× 𝑛𝑛                                       Ekvation (1) 

I ekvation 1 är Q sträckenergin [kJ/mm], U är bågspänning i volt [V], I är 
svetsström i ampere [A], v är framföringshastigheten i millimeter per minut 
[mm/min] och n är svetsmetodens verkningsgrad [19-20]. 

3.2 Produktutveckling 

3.2.1 Val av material 

Alla olika material som finns har vissa egenskaper. Dessa kan vara till 
exempel sträckgräns, densitet, kostnad, hårt, mjukt och så vidare. En 
produktdesign måste uppfylla en viss profil enligt dessa krav, till exempel 
låg densitet, rosttrögt och inte allt för dyrt. Vid val av material är det viktigt 
att utgå från alla material som finns, annars kan man missa möjligheter att 
hitta en väldigt bra lösning som annars inte hade presenterat sig. Om denna 
innovativa lösning sedan skall användas så måste den identifieras tidigt i 
processen. Om man väntar för länge så har för många andra val gjorts för att 
på ett bra sätt göra en radikal förändring [18].  
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Materialval kan grovt delas upp i två steg: 

1. Identifiera produktens önskade egenskaper 

2. Jämför dessa egenskaper med de material som finns för att hitta den 
bästa lösningen 

Det första man behöver göra är att översätta designkraven för att hitta de 
begränsningar som ställs på materialvalet. Den stora valmöjligheten 
begränsas först genom att rensa bort de material som inte möter kraven. 
Därefter rankas de möjliga kandidaterna efter hur pass väl de kan maximera 
produktens prestanda. Kriterierna för utrensning och rankning tas från 
produktens designkrav genom en analys av funktion, begränsningar, mål 
och fria variabler [18].  Dessa kan överskådas i tabell 2. 

 
Tabell 2. Översättning av designkrav [18]. 

Funktion Hur ska komponenten fungera? 

Begränsningar Vilka egenskaper måste komponenten ha?                 
Vilka egenskaper är önskade men förhandlingsbara? 

Mål Vad kan maximeras eller minimeras? 

Fria variabler Vilka av problemets parametrar får ändras fritt på? 

 

Ashbys diagram på spänning/densitet som illustreras i figur 5 är ett 
hjälpmedel när de material som inte passar produktens designkrav tas bort. 
Till exempel så kan man se hur material till en pelare som kräver en 
sträckgräns på 200 MPA sorteras ut. Här ser vi att plaster och skum inte är 
lämpliga att använda. Sedan optimerar vi valen för de resterande materialen 
genom att dra en hjälplinje med hänsyn till begräsningarna, objektiven och 
geometrin. Nu ser vi att material som är på eller ovanför den sammansatta 
linjen kan användas. Efter detta måste även andra faktorer så som kostnad 
och miljöpåverkan vägas in [18]. 

 



17 
Ivarsson 

 

När en specifik materialtyp, eller kingdom, har valts måste ett specifikt 
material av denna materialtyp väljas. Detta görs genom att ranka de material 
som är lämpliga, och sedan välja det som passar produkten bäst. Figur 6 
illustrerar hur varje materialtyp delas in i familj, klass, underklass och 
specifikt material. Varje specifikt material karakteriseras sedan genom sina 
egenskaper [18]. 

 

 Figur 6. Materialtyper och underklasser [18]. 

Figur 5. Diagram över spänning/densitet [18]. 
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3.3 Metallografi 

Metallografin är läran om metallers inre strukturer och hur dessa strukturer 
påverkar metallers egenskaper [19].  

3.3.1 Kristallstrukturer och atomär uppbyggnad 

Vanliga metaller är polykristallina, vilket betyder att de är uppbyggda av 
många små kristallkorn. Med hjälp av ett mikroskop dessa strukturer 
studeras på polerade och etsade metallytor. När man etsar, det vill säga 
behandlar metallen med syra, angrips olika typer av kristallkorn olika 
mycket. Detta innebär att ljus som sänds mot ytan från mikroskopet 
reflekteras tillbaka olika mycket. Genom denna process träder metallens 
struktur fram och kan studeras [19-20]. 

De enskilda kristallerna är uppbyggda av atomer i regelbundna mönster. 
Atomerna har alltså bestämda platser, dessa är dock olika för olika metaller 
och metalltillstånd. Atomerna sitter placerade i elementarceller, som 
tillsammans med många fler elementarceller bildar ett gitter. I gittret kan 
rader och plan av atomer i olika riktningar urskiljas. En elementarcell kan 
vara uppbyggd på olika sätt, den har olika strukturer. Dessa strukturer är 
kubisk, tetragonal och hexagonal. Kubiska elementarceller delas upp i två 
olika varianter, kubiskt rymdcentrerade och kubiskt ytcentrerade, se figur 7 
[19-20].  

 

Atomgitter, eller kristallkorn, med olika riktning möts i så kallade 
korngränser, se figur 8. En korngräns består inte av något material, 
korngränsen är bara tomrummet mellan två korn med olika kristallriktning 
[19]. 

Figur 7. Kubiskt rymdcentrerat och kubiskt ytcentrerat gitter [19]. 
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Figur 8. Korngränser mellan korn med olika kristallriktning [19]. 

3.3.2 Mikrostrukturer hos metaller 

Ordet mikrostruktur används för att beskriva kristallkornens mängd, form, 
storlek och utseende [19]. 

3.4 Koppar 

Koppar och kopparlegeringar skiljer sig från andra vanliga 
konstruktionsmaterial genom sin färg. Koppar är röd medan 
kopparlegeringar vanligen är rödaktiga eller gula [20].  

Koppar förekommer bundet till svavel i naturen. De vanligast 
förekommande kopparmalmerna är kopparglans och kopparkis. Malmen 
anrikas genom att svavlet rostas bort och sedan utsätts den för flera 
smältningsförfaranden. Utifrån dessa processer erhålls en oren koppar som 
kallas för råkoppar eller blisterkoppar. Dessa processer är mycket 
energikrävande, och numera framställs mer än 50 % av all koppar istället 
genom flamsmältning [20]. 

Flamsmältning utvecklades av det finska företaget Outokumpu på 50-talet. 
Istället för att malmen värmebehandlas i flera omgångar så erhålls råkoppar 
direkt med hjälp av en flamsmältningsugn. Detta sparar stora mängder 
energi och är därför en metod som blir mer och mer vanlig. Jämfört med 
traditionell kopparframställning är flamsmältning är att föredra både ur ett 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv [21]. 

3.5 Material X 

På grund av sekretesskäl kommer teori om det nya materialet inte tas upp. 
Hädanefter kommer materialet att benämnas ”X” i rapporten. 
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3.6 Stål 

3.6.1 Framställning av stål 

För att framställa stål så måste råjärn framställas först. Hela processen kan 
överskådas i figur 9. Utgångspunkten för framställning av råjärn är 
järnmalm, koks och kalk. Detta placeras sedan i en masugn och järnet 
befrias från oxygen genom en reduktion med kol. En liten del av det smälta 
råjärnet gjuts till tackor medan den största delen av det flytande järnet tappas 
över i en torpedovagn för vidare transport till stålverket. I torpedovagnen 
utförs svavelrening med pulverinjektion. Med hjälp av argongas blåser man 
sedan ner ett finkornigt pulver i stålbadet som snabbt och effektivt renar 
stålet från svavel [19].  

 
Figur 9. Från råjärn till plåt [19]. 

Förädlingen från råjärn till stål sker på stålverket. Kolhalten sänks i en LD-
konverter, även kallas stålugn, genom att oxygen blåses in. Här tillsätts även 
de legeringsämnen som behövs för att stålet skall få önskade egenskaper. 
Efter detta måste oxygenhalten sänkas igen för att undvika bubblor och 
porer i stålet. Detta görs ofta i en injektionsanläggning eller genom 
vakuumavgasning[19-20]. 

Det flytande stålet stränggjuts sedan till stålämnen. Dessa kapas till lämpliga 
längder och varmvalsas till plåt, stång eller profil som sedan 



21 
Ivarsson 

värmebehandlas. Tunnare plåt kan sedan framställas genom kallvalsning av 
dessa ämnen [19].    

3.6.2 Stålens indelning 

Stål delas in i tre huvudgrupper efter användningsområde. Dessa grupper är 
konstruktionsstål, verktygsstål och rostfria stål [19], se figur 10.  

 
Figur 10. Gruppering av stål [19]. 

Konstruktionsstål är ett gemensamt samlingsnamn för flera olika ståltyper. 
Konstruktionsstål har en relativt låg kolhalt, i regel mellan 0,1 % och 0,6 % 
kol. En del stål har dock lägre kolhalt, medan andra har högre. Till exempel 
så har vissa stål som är avsedda för svetsning endast 0,02 % kol medan 
fjäderstål har mer än 0,6 % kol. Alla konstruktionsstål är antingen olegerade 
eller låglegerade [20].  

Verktygsstål används som namnet antyder till att tillverka verktyg, till 
exempel borr, svarvstål, knivar och dylikt. Önskvärda egenskaper hos dessa 
stål är god slitstyrka, eggskärpa, hård yta och seg kärna. Stålen levereras 
därför ofta i mjukt tillstånd, för att efter bearbetning härdas till önskad 
hårdhet. Kolhalten ligger oftast mellan 0,6 % till 1,2 % [19-20].  

Rostfria stål används när ett högt korrosionsmotstånd är viktigt. Dessa stål 
innehåller minst 12 % krom samt molybden och nickel som legeringsämnen 
[19-20].  

3.6.3 Allmänna konstruktionsstål 

De allmänna konstruktionsstålen är en av stålgrupperna i huvudgruppen 
konstruktionsstål. De allmänna konstruktionsstålen har låg kolhalt, maximalt 
0,2 %, är relativt sega och har god svetsbarhet på grund av den låga 
kolhalten. Stålen finns med både låg och mycket hög hållfasthet, samt 
levereras i många olika tillstånd. Stålen används i alla typer av 
byggnadskonstruktioner, allt ifrån husstommar till lyftkranar [19].  
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4. Genomförande 

4.1  Produktutveckling 

Arbetet handlar om en befintlig produkt i nya material, därför började 
produktutvecklingsarbetet vid val av material. 

4.1.1 Val av material 

Utgångspunkten i arbetet var att försöka ersätta koppar med X, då X har 
mycket bra tribiologiska egenskaper samt bra strömöverföringsegenskaper. 
Det finns dock många typer av X, och vilken av dessa sorter som skulle 
väljas var det som utreddes. 

De olika typerna av X som kunde väljas var antingen ren X eller olika 
Xkompositer. Kompositerna var kopparX, bronsX, silverX, elektroX samt 
impregnerad X. SilverX, elektroX och den impregnerade X kunde sorteras 
bort direkt, då de inte uppfyllde det grundläggande kravet om mycket låg 
resistivitet. Undergrupperna som valdes var alltså bronsX, kopparX samt ren 
X för att se hur den rena X påverkade grundmaterialet. 

Nästa steg var att hitta lämpliga materialkvalitéer i respektive undergrupp. 
Tanken var att använda de materialkvalitéer i respektive undergrupp som har 
lägst resistivitet, men som inte innehöll mer än 85 % metall. Detta lämnade 
endast kvar en kvalité i varje grupp, en kvalité i kopparX samt en kvalité i 
bronsX.  

4.1.2 Framtagning av prototyper 

4.1.2.1 Formgivning och datorstödd modellering 

Tillsatsmaterialet som används i produktionen där prototypen skulle testas är 
en homogen tråd för MAG-svetsning, Grytgöl GB-76, Ø1,0 mm. För 
materialcertifikat för tillsatsmaterialet, se bilaga 6. Detta var utgångspunkten 
för kontaktrörets utformning. För att passa svetspistolen utformades en M6-
gänga i ena änden samt ett hål rakt igenom. Hålets diameter sattes till 1,2 
mm för att undvika att tråden nyper fast när den expanderar på grund av 
värmeutvecklingen från ljusbågen. För att underlätta på och avskruvning 
från pistolen gjordes två spår på varje sida av röret. Detta möjliggör 
användningen av en tång för att skruva fast kontaktröret ordentligt. Den 
totala längden och omkretsen togs från ett befintligt kontaktrör i 
produktionen. Detta gjordes för att säkerhetsställa ett gott gasflöde samt 
lagom utstick i gaskåpan. 
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Med dessa förutsättningar i åtanke ritades en prototyp upp i CAD-
programmet Solid Works, se figur 11. 

 
Figur 11. Ritning på kontaktrör. 

4.1.2.2 Tillverkning av prototyper 

CAD-filen fördes sedan över till CAM-programmet för CAM-beredning. 
Detaljerna svarvades sedan ut från en solid bit av respektive material. Efter 
detta gängades M6-gängan och kontaktrören var färdiga. 

4.2 Produkttest 

4.2.1 Kontrollmätning 

Enkla mätningar med skjutmått utfördes på prototyperna för att 
säkerhetsställa att alla mått stämde överrens med ritningen, se figur 12. 
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Figur 12. Kontaktrör i ren X samt kopparX. 

4.2.2 Testsvetsning 

Innan provsvetsningen påbörjades gjordes enkla tester för att se om 
kontaktrör i dessa material fungerar. Prototypen i ren X skruvades in i en 
svetspistol och några testsvetsar gjordes i skrotmaterial. För att hitta ett 
parameterområde där ljusbågen är stabil så svetsade en person medan en 
annan justerade elektrodmatningen tills ljusbågen stabiliserade sig, se figur 
13. 

 
Figur 13. Testsvetsning med ren X. 
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4.3 Svetsning av prover 

4.3.1 Förberedelse 

Plattjärn i S235JR köptes in och kapades till 350x150x6 mm för att 
överrensstämma med anvisningarna för provbitar i ISO 15614. För 
materialcertifikat på grundmaterialet, se bilaga 5. Glödskalet slipades bort 
ifrån fogytorna för att få bästa möjliga svetsresultat. Efter detta så häftades 
bitarna ihop i par till T-förband. 

4.3.2 Svetsning 

Första provet lades med kontaktröret i ren X, se figur 14. Provet svetsades 
från höger till vänster med frånsvets i en sträng. Därefter svetsades ett till 
prov med kontaktrör i ren X, sedan två prov med kontaktrör i kopparX, 
sedan två prov med bronsX och till sluts svetsades två likare med ett vanligt 
kontaktrör i koppar. Alla prover svetsades på samma sätt med ungefär 
samma värmetillförsel. 

 
Figur 14. Första svetsprovet, utfört med kontaktrör i ren X. 

4.3.3 Okulär besiktning 

Efter svetsningen så borstades alla svetsprover av med stålborste och en 
okulär besiktning utfördes enligt ISO 5817 klass B. 
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4.4 Provning 

4.4.1 Förberedning av provbitar 

4.4.1.1 Provstavar enligt SS-EN ISO 15614 

Provstavarna förbereddes enligt SS-EN ISO 15614-1:2004. Ett prov som 
hade svetsats med varje kontaktrörstyp valdes ut. Enligt svetsriktningen 
användes den första provstaven till hårdhetsprovning och den andra till 
mikro- och makroundersökning, se figur 15. Provstaven till 
hårdhetsprovning benämns ”HV” och den andra provstaven benämns ”M”. 

 
Figur 15. Uppmärkning av provstavar. 
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4.4.1.2 Kapning 

När alla provstavar var uppmärkta på proverna sattes de upp i sågen, 25 mm 
kapades bort från varje sida av provet och sedan sågades en 10 mm bred 
provstav ut från varje sida. Skärvätska nyttjades under kapningen för att 
minimera värmepåverkan på snittytan, se figur 16. 

 

Efter att provstyckena kapades ut så sågades även det överflödiga 
grundmaterialet av för att underlätta slipningen, se figur 17 för snittyta efter 
kapning. 

 
  

Figur 16. Kapning av provbitar. 

Figur 17. Provbitar efter kapning. 
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4.4.1.3 Planing 

Alla provbitar planades sedan i en CNC-fräs som programmerades direkt i 
maskinen, se figur 18. Detta för att få bästa möjliga utgångspunkt för 
planslipning. 

 

4.4.1.4 Planslipning 

Provbitarna planslipades för alla eliminera eventuella större höjdskillnader i 
materialet, se figur 19.  

Figur 18. Planing. 

Figur 19. Planslipning. 
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4.4.1.5 Slipning 

För att förbereda provbitarna för mikro- och makroskopering så behövde de 
slipas, poleras och etsas. För att effektivt kunna polera bitarna behövde de 
slipas i flera omgångar, se figur 20. Först slipades bitarna med 400-papper, 
sedan 800-papper och efter det med 1000-papper. 

 
Figur 20. Slipning av provbitar. 

4.4.1.6 Polering 

Efter slipningen polerades provbitarna med en poleringsplatta och 
diamantpoleringsmedel, se figur 21. 

 
Figur 21. Polering av provbitarna. 
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4.4.1.7 Etsning 

För att svetsfogens olika strukturer skulle framträda etsades provytorna med 
2% nital efter polering. Provbitarna nedsänktes i syra i 45 sekunder och 
sköljdes sedan av med vatten. Efter det sköljdes de av med alkohol för att 
undvika korrosion och torkades med varmluft, se figur 22. 

 

4.4.2 Makroskopering 

En undersökning av provernas inträngning utfördes med hjälp av ett 
mikroskop. Mikroskopet som användes för makroundersökningen är ett 
stereomikroskop av modellen Leica MZ125, se figur 23. Eftersom att 
mikroskopets minsta förstoring inte fick med hela svetsområdet på en bild 
togs flera bilder på samma svetsprov för att täcka hela svetsområdet. 

 

4.4.3 Mikroskopering 

För att kontrollera att inga stora skillnader fanns mellan de olika provens 
mikrostrukturer undersöktes proverna i ett mikroskop, se figur 24. 

Figur 22. Etsning och avsköljning med alkohol. 

Figur 23. Makroundersökning med hjälp av stereomikroskop Leica MZ125. 
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Figur 24. Undersökning av provbitarnas mikrostruktur. 

För att underlätta identifiering av proverna delades provningsområdena in i 9 
olika områden. Område 2-3 är i svetsgodset, 4-7 är i HAZ och 1, 8 och 9 är i 
opåverkat grundmaterial, se figur 25. 

 
Figur 25. Olika provningsområden. 
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4.4.4 Hårdhetsprovning 

Hårdhetsprovning utfördes med provningsmetoden Vickers för att 
kontrollera om de olika kontaktrören hade påverkat grundmaterialet 
negativt, se figur 26. 

 

Processen startades genom att kontrollera hur bra värdena stämde mot 
verkligheten genom att göra ett intryck i ett kalibreringsblock med känd 
hårdhet. Efter detta moment så började hårdhetsprovningen. Pyramidkonen 
trycks ned i provbiten med en bestämd kraft, se figur 27. Ett avtrycks görs i 
provbiten, som sedan förstoras optiskt i maskinen med en bestämd 
förstoring. Avtrycket mäts sedan på diagonalen och hårdheten kan 
bestämmas med hjälp av en tabell. 

 

Provningen utfördes enligt SS-EN ISO 15614-1, som föreskriver att 
hårdhetsprovning skall utföras med Vickers med en provkraft på HV10. 
Standarden hänvisar till EN 1043-1 för mer utförliga instruktioner om var 
intrycken skall placeras. Med denna standard som stöd delades provbitarna 
in i tre olika områden, opåverkat grundmaterial, toppyta och rotområde. De 
två sistnämnda delas sedan in i tre underområden, övre HAZ, svetsgods och 
undre HAZ. För att underlätta identifiering delades områdena upp i åtta 
separata områden benämnda 1-8, se figur 28.  

  

Figur 27. Kalibreringsblock samt hårdhetsprovning. 

Figur 26. Wolfpert hårdhetsprovningsmaskin med vickers. 
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Område 1 och 5 är i opåverkat grundmaterial, 3 och 7 är i svetsgods och 2, 
4, 6 och 8 är i HAZ. I HAZ gjordes 4 intryck i varje område och i alla andra 
områden gjordes 3. 

 
                   Figur 28. Intryck i olika områden i provbit. 
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5. Resultat/Analys 

5.1 Produkttest 

När kontaktröret i ren X först testades erhölls ett mycket bra svetsresultat, 
vilket ansågs vara överraskande då den rena X som användes har avsevärt 
mycket högre resistivitet än ren koppar. Detta manifesterades genom att en 
avsevärt lägre ström erhölls vid relativt höga spänningar jämfört med ett 
kontaktrör i ren koppar. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en 
visuellt jämn och bra svets erhölls, se figur 29. 

 
Figur 29. Första testsvetsen efter justering av svetsparametrar. 

5.2 Svetsning och okulär besiktning 

5.2.1 Prov 1 

Prov nr. 1 utfördes med ett kontaktrör i ren X. Avsevärt lägre ström erhölls 
vid relativt höga spänningar jämfört med ett kontaktrör i ren koppar, se 
bilaga 1. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt jämn och 
bra svets erhölls, se figur 30. Svetsen godkändes i visuell inspektion enligt 
SS-EN ISO 5817. 
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5.2.2 Prov 2 

Prov nr. 2 utfördes med ett kontaktrör i ren X. Avsevärt lägre ström erhölls 
vid relativt höga spänningar jämfört med ett kontaktrör i ren koppar, se 
bilaga 1. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt jämn och 
bra svets erhölls, se figur 31. Svetsen godkändes i visuell inspektion enligt 
SS-EN ISO 5817. 

 

5.2.3 Prov 3 

Prov nr. 3 utfördes med ett kontaktrör i kopparX. Kontaktröret påvisade inga 
märkbara skillnader i svetsparametrar jämfört med ett kontaktrör i ren 
koppar, se bilaga 1. På grund utav detta så justerades svetsparametrarna för 
att erhålla en liknande värmetillförsel som vid svetsningen med kontaktrören 
i ren X. Om samma parametrar hade används så hade värmetillförseln blivit 
avsevärt större på grund utav den höga strömmen. Från och med detta prov 
justerades inga parametrar. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en 
visuellt jämn men konvex svets erhölls, se figur 32. Svetsen underkändes i 
visuell inspektion enligt SS-EN ISO 5817 på grund av felaktig fattningskant 
i en del av svetsfogen. Detta är dock ett svetsfel som kan härledas till 
handhavandefel, och beror troligen inte på kontaktröret. 

Figur 30. Prov utfört med kontaktrör i ren X. 

Figur 31. Prov utfört med kontaktrör i ren X. 
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5.2.4 Prov 4 

Prov nr. 4 utfördes med ett kontaktrör i kopparX. Kontaktröret påvisade inga 
märkbara skillnader i svetsparametrar jämfört med ett kontaktrör i ren 
koppar, se bilaga 1. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt 
jämn och bra svets erhölls, se figur 33. Svetsen godkändes i visuell 
inspektion enligt SS-EN ISO 5817. 

 

5.2.5 Prov 5 

Prov nr. 5 utfördes med ett kontaktrör i bronsX. Kontaktröret påvisade inga 
märkbara skillnader i svetsparametrar jämfört med ett kontaktrör i ren 
koppar, se bilaga 1. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt 
jämn men konvex svets erhölls. Svetsen underkändes i visuell inspektion 
enligt SS-EN ISO 5817 på grund av felaktig fattningskant i en del av 
svetsfogen, se figur 34. Detta är dock ett svetsfel som kan härledas till 
handhavandefel, och beror troligen inte på kontaktröret. 

 

 

Figur 32. Prov utfört med kontaktrör i kopparX. 

Figur 33. Prov utfört med kontaktrör i kopparX. 
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5.2.6 Prov 6 

Prov nr. 6 utfördes med ett kontaktrör i bronsX. Kontaktröret påvisade inga 
märkbara skillnader i svetsparametrar jämfört med ett kontaktrör i ren 
koppar, se bilaga 1. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt 
jämn men konvex svets erhölls. Första delen av svetsfogen var mycket bra, 
men i slutet av fogen blandades för långt utstick med dragande gaskåpa 
vilket ledde till en konvex svets med ytdefekter, se figur 35. Svetsen 
underkändes i visuell inspektion enligt SS-EN ISO 5817 på grund av 
felaktig fattningskant i en del av svetsfogen. Detta är dock ett svetsfel som 
kan härledas till handhavandefel, och beror troligen inte på kontaktröret. 

 

5.2.7 Prov 7 

Prov nr. 7 utfördes med ett kontaktrör i ren koppar, se bilaga 1 för 
svetsparametrar. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt 
jämn och bra svets erhölls, se figur 36. En omstart gjordes efter cirka 4/5 av 
svetsen. Svetsen godkändes  i visuell inspektion enligt SS-EN ISO 5817. 

 

Figur 34. Prov utfört med kontaktrör i bronsX. 

Figur 35. Prov utfört med kontaktrör i bronsX. 
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5.2.8 Prov 8 

Prov nr. 8 utfördes med ett kontaktrör i ren koppar, se bilaga 1 för 
svetsparametrar. Ljusbågen tände direkt, var mycket stabil och en visuellt 
jämn och bra svets erhölls, se figur 37. Svetsen godkändes i visuell 
inspektion enligt SS-EN ISO 5817. 

 
  

Figur 36. Prov utfört med kontaktrör i ren koppar. 

Figur 37. Prov utfört med kontaktrör i ren koppar. 
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5.3 Makroskopering 

För provernas utseende efter polering och etsning, samt inför 
makroskopering, se figur 38. Strukturskillnaderna syntes tydligt efter 
etsningen. De skuggade ytorna mellan svets och grundmaterial är HAZ, den 
värmepåverkade zonen. 

 

Bilderna från makroskoperingen som följer visar bara inträngningen i 
rotområdet. För fullständiga bilder på hela svetsfogen, se bilaga 3.  

Figur 38. Inträngning i provet 3HV. 
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5.3.1 Prov 1 

Prov 1 utfördes med ett kontaktrör i ren X. 

5.3.1.1 ”1 HV” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är god, se figur 39. 

 

5.3.1.2 ”1 M” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är inte bra, mer 
värme tycks ha tillförts till den vertikala plåten, se figur 40. Detta beror 
sannolikt på en felaktig pistolvinkel samt för långt trådutstick. 

  

Figur 39. Makrobilder prov 1 HV. 

Figur 40. Makrobilder prov 1 M. 
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5.3.2 Prov 3 

Prov 3 utfördes med ett kontaktrör i kopparX. 

5.3.2.1 ”3 HV” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är mycket god, se 
figur 41. 

 

 
5.3.2.2 ”3 M” 

Makroundersökningen visar defekter i svetsen. Övergången mellan svets och 
grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är god. Två bindfel mellan 
svets och grundmaterial syns, se figur 42.  

 

Figur 41. Makrobilder prov 3 HV. 

Figur 42. Makrobilder prov 3 M. 
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5.3.3 Prov 5 

Prov fem utfördes med ett kontaktrör i bronsX. 

5.3.3.1 ”5 HV” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är mycket god, se 
figur 43. 

 

5.3.3.2 ”5 M” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är god, dock sämre i 
den horisontella plåten, se figur 44. 

 

Figur 43. Makrobilder prov 5 HV. 

Figur 44. Makrobilder prov 5 M. 
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5.3.4 Prov 8 

Prov 8 utfördes med ett kontaktrör i ren koppar. 

5.3.4.1 ”8 HV” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten är mycket god, se 
figur 45. 

 

5.3.4.2 ”8 M” 

Makroundersökningen visar inga defekter i svetsen. Övergången mellan 
svets och grundmaterial är jämn. Inträngningen i roten och i den horisontella 
plåten är inte bra, mer värme har tillförts till den vertikala plåten, se figur 46. 
Detta beror sannolikt på en felaktig pistolvinkel samt för långt trådutstick. 

 

Figur 45. Makrobilder prov 8 HV. 

Figur 46. Makrobilder prov 8 M. 
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5.3.5 Utvärdering av skillnader mellan prover 

Samtliga prover påvisar en sämre inträngning på andra halvan av 
svetsprovet, alltså det provet som benämns ”M”. Eftersom att alla prover har 
detta gemensamt härleds felorsaken till handhavandefel vid svetsningen. En 
trolig orsak är att trådutsticket har blivit längre med svetsens gång, vilket har 
lett till en lägre svetsström. Skillnaderna syns tydligt mellan till exempel 
prov 8 HV och prov 8 M, som är tagna från samma svets, se figur 45 och 46. 

5.4 Mikroskopering 

Bilderna som följer är tre från varje prov, den längst till vänster från 
grundmaterialet, den i mitten från den värmepåverkade zonen och den längst 
till höger från svetsgodset. På bilderna ser man att mikrostrukturen blir 
grövre ju närmare svetsen man kommer, vilket stämmer överrens med 
värdena från hårdhetsprovningen. Det syns heller ingen betydelsefull 
skillnad i mikrostrukturen mellan de olika proverna, se figur 47-50. 

5.4.1 Prov 1 

 

5.4.2 Prov 3 

 
  

Figur 47. a) Grundmaterial            b) HAZ                                             c) Svets 

Figur 48. a) Grundmaterial            b) HAZ                                             c) Svets 
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5.4.3 Prov 5 

 

5.4.4 Prov 8 

 
  

Figur 49. a) Grundmaterial            b) HAZ                                             c) Svets 

Figur 50. a) Grundmaterial            b) HAZ                                             c) Svets 
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5.5 Hårdhetsprovning 

Hårdhetsvärdena på alla prover är mycket lika och långt under gränsvärdet 
på 380 HV som krävs enligt SS-EN ISO 15614, se tabell 3. För exakta 
hårdhetsvärden, se bilaga 2. 

 
Tabell 3. Medelvärden på hårdhet per testområde. 

Prov: 1 HV 3 HV 5 HV 8 HV 

1 (BM) 136,4 130,9 137,8 136,7 

2 (HAZ) 158,3 162,2 170,9 154,6 

3 (WELD) 177,3 179,1 180,5 171,8 

4 (HAZ) 157 162,4 162 160,4 

5 (BM) 136,1 139,8 135,8 139,5 

6 (HAZ) 161,8 162,6 173,1 162 

7 (WELD) 174,4 175 181,7 173,5 

8 (HAZ) 161 160,2 163,7 161,1 
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6. Diskussion/Slutsatser 
I detta kapitel tar författaren upp sina egna åsikter och reflekterar över 
resultatet. Här presenteras även de slutsatser som dras utifrån resultatet och 
analysen. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoderna som användes under arbetets gång är enligt min mening de enda 
som rent logiskt sett var rätt att använda. För att kunna överskåda problemet 
i sin helhet så var ett hermeneutisk angreppssätt rätt väg att gå under 
datainsamlingsfasen. Data och intryck kunde tas in från flera olika håll för 
att skapa en uppfattning om problemets vidd och vad som skulle kunna 
tänkas lösa problemet. 

När en helhetsbild av problemet hade skapats ändrades tillvägagångssättet 
dramatiskt till en positivistisk syn på problemet. Problemet bröts ner i flera 
mindre delar, till exempel hur bra presterar de olika kontaktrören rent 
svetstekniskt, levererar de bra svetsparametrar, hur är bågstabiliteten, hur 
blir inträngningsbilden i grundmaterialet, hur varierar hårdheten mellan de 
olika proverna och så vidare. All insamlad data granskades sedan kritiskt 
utan att blanda in personliga åsikter eller intryck.  

Efter slutförda studier och experiment drar jag slutsatsen att de metoder som 
använts i arbetet var de mest lämpliga. Undersökningsfrågan har kunnat 
besvaras, vilket var den stora fokusen i arbetet. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Produkttest 

Innan prototyperna testades var det mycket oklart om de skulle prestera väl 
eller ej, i min vetskap har något liknande aldrig testats förut. Eftersom X 
leder ström bra så var jag någorlunda säker på att ljusbågen skulle tändas. 
Jag var däremot osäker på om ljusbågon skulle vara stabil och ge ett fullgott 
svetsresultat. När jag svetsade de första testsvetsarna blev jag direkt 
imponerad över hur väl kontaktröret i ren X presterade. De svetsare och 
svetstekniker som var på plats blev precis som jag imponerade över 
prestandan i kontaktröret.  

Kontaktröret i ren X påvisade en bättre bågstabilitet än kontaktröret i 
koppar, vilket var överraskande. Detta tros bero på att förhållandet mellan 
ström och spänning blev mer gynnsamt då kontaktröret i ren X levererade en 
avsevärt lägre ström på grund av sin elektriska resistivitet som är högre än 
den i ren koppar.  
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Huruvida detta förfarande är gynnsamt måste studeras mer ingående. Det 
visade sig dock i senare tester att svetsresultatet var fullgott, även om det 
gav en lite grundare inträngning jämfört med kontaktröret i koppar. Detta är 
inte konstigt med tanke på den lägre svetsströmmen. 

6.2.2 Svetsning och okulär besiktning 

Över lag gick både svetsningen och den okulära besiktningen bra. Eftersom 
att författaren både svetsade och inspekterade svetsarna kan man hävda jäv. 
Detta kan dock uteslutas då ISO 5817 följdes noggrant, samt att tre av 
proverna faktiskt underkändes vid inspektion på grund av felaktig 
fattningskant. Författaren är en erfaren inspektör inom visuell inspektion och 
är certifierad enligt ISO 9712. 

Defekterna härleds till handhavandefel, då författaren inte har svetsat aktivt 
på flera år. Felet som konstaterades var längre trådutstick och felaktig 
elektrodvinkel i den senare delen av svetsfogen, vilket i sin tur leder till 
felaktig fattningskant och sämre inträngning. 

Om jag skulle gjort om studien nu så hade jag antingen svetsat lite innan så 
jag hade kunnat eliminera problemet, låtit någon annan svetsa proverna eller 
svetsat proverna med robot hos ett företag med en tillgänglig robotsvets. 

6.2.3 Makroskopering 

Makroskoperingen visade att alla prover hade bättre inträngning i början av 
svetsfogen än i slutet. Detta härleds till handhavandefel, då författaren som 
svetsade inte har svetsat aktivt på flera år. Felet som konstaterades var 
längre trådutstick och felaktig elektrodvinkel i den senare delen av 
svetsfogen, vilket i sin tur leder till felaktig fattningskant och sämre 
inträngning. Det författaren ville konstatera med makroundersökningen var 
om inträngningen skiljde sig åt mellan de olika proven, vilket den inte 
gjorde nämnvärt. Det var till och med så att den sämsta inträngningsbilden 
togs på den senare delen i svetsen som var svetsad med ett vanligt kontaktrör 
i koppar. Med detta och de andra makrobilderna i åtanke så drar jag 
slutsatsen att X i kontaktröret inte ger en sämre svets med inträngningen i 
åtanke. 

6.2.4 Mikroskopering 

Mikrobilderna från svetsproverna visar att alla prover har liknande 
mikrostrukturer. Vi ser på mikrobilderna att strukturen blir grövre ju 
närmare svetsgodset vi kommer.  
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Eftersom en grövre mikrostruktur i materialet leder till en högre hårdhet, så 
stämmer detta överrens med hårdhetsproverna. Slutsatsen som dras utifrån 
detta är att kontaktrören i X inte har påverkat mikrostrukturen i svetsgodset 
och grundmaterialet negativt. 

6.2.5 Hårdhetsprovning 

Hårdhetsprovningen påvisade inga större skillnader mellan de olika 
proverna. Utifrån detta så drar jag slutsatsen att de olika materialen i 
kontaktröret inte har påverkat mikrostrukturen i grundmaterial eller 
svetsgodset märkbart negativt.  

En sak som kan ifrågasättas är om hårdhetsvärdena stämmer exakt, då 
maskinen som användes är gammal och inte kalibrerad på många år. När ett 
intryck gjordes i ett kalibreringsblock med känd hårdhet så visade det sig att 
maskinen visade cirka 12% fel. Därför räknades värdena om och bör vara 
nära verkligheten.  

I vilket fall som helst spelar det inte stor roll om hårdhetsvärdena stämmer 
till hundra procent, det viktiga var att se skillnaden i hårdhet mellan de olika 
proverna, vilket har kunnat göras. 

6.3 Vad behöver göras i framtiden? 

Som jag ser det så har denna produkt eventuellt stora ekonomiska och 
ekologiska vinstmöjligheter i framtiden, men fler tester måste utföras. 
Slitagetester måste utföras för att fastställa att X har bättre slitageegenskaper 
vid svetsning än koppar. Om det kan fastställas att kontaktrören i X håller 
avsevärt mycket längre än de i koppar så finns det stora möjligheter att 
lansera en revolutionerande produkt på marknaden.  

För större företag som har många svetsare och som svetsar i tjocka 
godstjocklekar med hög matningshastighet finns det stora pengar att spara 
om man inte behöver byta kontaktrören lika ofta. I robotapplikationer kan 
det göra en ännu större skillnad, då underhåll och byte av kontaktrör står för 
en stor del av stilleståndstiden. Denna stilleståndstid kan reduceras avsevärt 
om kontaktröret håller till exempel dubbelt så länge, vilket betyder att 
företag kan effektivisera sina processer och tjäna mer pengar. 

De miljömässiga aspekterna är också eventuellt mycket stora. Det är 
självklart att en produkt som håller längre och inte behöver bytas lika ofta är 
bättre för miljön. Om man även kan fastställa att framställningen av X är 
mer miljövänlig än framställningen av koppar så kommer produkten ha en 
avsevärd fördel med hänsyn till miljön. Med tanke på hur energikrävande 
det är att framställa koppar så är det troligt att X är mer miljövänligt, men 
detta måste undersökas närmare. 
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BILAGA 1: Svetsparametrar 

 
Material 
(Kontaktrör) 

Volt 
(V) 

Ampere 
(A) 

Framföring
shastighet 
(mm/min) 

Trådmatning 
(m/min) 

Värmetillfö
rsel 
(kJ/mm) 

1. X  27,3 
 

200 309 12,6 0,85 

2. X 27,3 
 

216 273 12,6 1,31 

3. Koppar
X 

22,7 230 259 11,4 0,97 

4. Koppar
X 

22,7 220 284 11,4 0,84 

5. BronsX 22,7 
 

230-210 
Strömfall 

250 11,4 1,0 

6. BronsX 22,7 
 

228 245 11,4 1,01 

7. Koppar 22,7 
 

236 253 11,4 1,02 

8. Koppar 22,7 
 

230 241 11,4 1,04 
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BILAGA 2: Hårdhetsvärden Vickers 

Placering av intryck: 

BM=Base Material 

HAZ=Värmepåverkade zonen 

WELD=I svetsgodset 

Nummer inom parantes är provningsområde enligt ”Genomförande”. 

 
Tabell 4 Hårdhetsvärden i toppytan, provningskraft HV10 

Prov: 1 HV 3 HV 5 HV 8 HV 

BM (1) 132 132 139,5 138,6 

BM (1) 139,5 128,3 134,3 139,5 

BM (1) 137,8 132,5 139,5 132 

HAZ (2) 153,5 148,2 168,3 143,9 

HAZ (2) 152,6 157,8 166,6 148,2 

HAZ (2) 158,7 169,2 173,5 157,8 

HAZ (2) 168,3 173,5 175,3 168,3 

Weld (3) 179,6 179,6 179,6 173,5 

Weld (3) 178,8 178,8 182,2 173,5 

Weld (3) 173,5 178,8 179,6 168,3 

HAZ (4) 168,3 169,2 173,5 173,5 

HAZ (4) 163,1 162,2 168,3 157,8 

HAZ (4) 148,2 164,8 157,8 157,8 

HAZ (4) 148,2 153,5 148,2 152,6 

BM (5) 132 139,5 132 136 
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BM (5) 139,5 143,9 136 143,9 

BM (5) 136,9 136 139,5 138,6 

 
Tabell 5 Hårdhetsvärden i rotytan, provingskraft HV10 

Prov: 1 HV 3 HV 5 HV 8 HV 

HAZ (6) 159,6 163,1 168,3 163,9 

HAZ (6) 157,8 157,8 168,3 157,8 

HAZ (6) 161,3 159,6 176,1 157,8 

HAZ (6) 168,3 163,1 179,6 168,3 

Weld (7) 179,6 168,3 184,9 171,8 

Weld (7) 175,3 179,6 180,5 173,5 

Weld (7) 168,3 177 179,6 175,3 

HAZ (8) 167,4 168,3 180,5 177 

HAZ (8) 163,9 157,8 157,8 159,6 

HAZ (8) 159,3 157 157,8 157,8 

HAZ (8) 153,5 157,8 158,7 150 
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BILAGA 3: Makrobilder 

Prov 1HV 
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Prov 1 M 
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Prov 3 HV 
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Prov 3 M 
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Prov 5 HV 
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Prov 5 M 

 

 

 

 

 



 Bilaga 3: sid9: (12)  
Ivarsson 
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Prov 8 HV 
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Prov 8 M 
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BILAGA 4: Mikrobilder 

Prov 1 M (Område 1) 
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(Område 4) 
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(Område 3) 
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Prov 3 M (Område 1) 
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(Område 4) 
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(Område 3) 
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Prov 5 M (Område 1) 
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(Område 4) 
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(Område 3) 
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Prov 8 M (Område 1) 
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(Område 4) 
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(Område 3) 
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