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Sammanfattning 

Ökad förståelse för vilka mekanismer som verkar i samband med sammansvetsning av 

metallytor kan bidra till att förbättra och utveckla befintliga framställningsprocesser, liksom 

för att möjliggöra nya produkter och materialkombinationer. Syftet med projektet har därför 

varit att införskaffa en djupare förståelse för vad som sker i bindningen för stål samt för vilka 

faktorer som ligger till grund för att en bindning ska uppstå mellan metaller vid framställning 

av laminat genom pressning. Sammanfogningen har skett genom pressning och ytorna efter 

försöken har studerats närmare i svepelektronmikroskop (SEM), med energidispersiv 

röntgenspektroskopi (EDS) och med interferensprofilometri i Wyko, för att ge ökad förståelse 

för vilka mekanismer som påverkar bindningen i gränsskiktet mellan metallerna.  

Projektet har begränsats till att innehålla materialen Docol 1000, HyTens 1200, Aluminium 

AA3003 samt ett handelsstål. De parametrar som varierats vid försöken för att studera deras 

inverkan närmare är temperatur, tryck, värmebehandling samt förbehandling. Detta har 

genomförts genom pressning med varierande temperatur och tryck. Materialen har antingen 

pressats vid rumstemperatur eller värmts upp i ugn till 300 eller 600 grader och pressats direkt 

efter uttagandet. Förbehandling har skett genom rengöring i aceton följt av antingen borstning 

eller sandblästring alternativt har ingen förbehandling genomförts.  

Resultat blev att ökat tryck och ökad temperatur ger ökad chans för sammanfogning vid 

pressning. Förbehandling genom sandblästring ger en ojämnare och mer uppruggad ytan än 

borstning. Pressning vid något förhöjd temperatur (ca 100-250 grader beroende på material) 

gör sammanfogning möjligt för metaller som inte sammanfogas vid rumstemperatur. Vid 

uppsprickandet av oxidskiktet vid pressning, väller ny, ren metall in mellan oxiderna upp mot 

ytan. När det nya materialet når ytan kan en sammanfogning ske med motstående rent 

material. Det rena materialet som väller upp flyter sedan i ett mönster som pressar ner oxiden 

i materialet och bort från ytan. Detta så att mer rent material kan komma fram till ytan och en 

finare bindning kan fås. 
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Summary 

Increased understanding of the mechanisms that operate in conjunction with the welding of 

metal surfaces may help to improve existing manufacturing processes, and to enable new 

products and combinations of materials. The purpose of the project has therefore been to 

acquire a deeper understanding of what is happening in the bond for steel and for the factors 

that form the basis for a bond to develop between metals in the production of laminates by 

pressing. The merge has been done by pressing and the surfaces after the experiments have 

been studied in detail in the scanning electron microscope (SEM), energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDX) and with interferenceprofilometry in Wyko, to provide a greater 

understanding of the mechanisms that influence the bonding in the interface between metals. 

 

The project was limited to contain the materials Docol 1000, HyTens 1200, Aluminum 

AA3003 and a commercial steel. The parameters varied in the experiments to study their 

influence closer are temperature, pressure, heat treatment and pretreatment. This has been 

implemented by pressing with varying temperature and pressure. The materials have been 

pressed at room temperature or heated in an oven at 300 or 600 degrees and pressed 

immediately after the levying. Pretreatment was done by cleaning in acetone followed by 

either brushing or sandblasting alternatively no pretreatment have been done at all. 

The result was that the increased pressure and increased temperature increases the chance of 

joining by pressing. Pressing at slightly elevated temperature (about 100-250 degrees, 

depending on the material) makes bonding possible for metals which are not joined together 

at room temperature. Pretreatment by sandblasting gives a rougher and more riddled surface 

than brushing. At the cracking in the oxide layer at the pressing, wells new clean metal into 

between the oxides to the surface. When the new material reaches the surface, a joint can be 

made with the opposite clean material. The clean metal that wells up, then flows in a pattern 

which presses down the oxide in the material, away from the surface. This is done so more 

clean material can come to the surface and a finer binding can be obtained.  
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1 Inledning 
I denna inledning kommer en kort bakgrund till varför projektet tillkommit att tas upp, syftet 

för projektet, experimentella metoder som används samt avgränsningar för projektet. 

1.1 Bakgrund 

Framställning av metallaminat genom pressning, hopvalsning eller limning av plåtar är 

vanliga industriella metoder som används för framställning av exempelvis laminerade band 

och bimetaller. Tidigare studier har innefattat valsning [1-5] som sammanfogningsmetod 

varav intresse finns att även studera pressning närmare. Bindningsmekanismerna vid 

sammanfogning av metaller genom mekanisk svetsning [5-8] och vid olika 

värmebehandlingar [4] har tidigare studerats men inte specifikt vid pressning. 

Större förståelse för bindningsmekanismerna som verkar vid sammanfogningen skulle kunna 

möjliggöra nya materialkombinationer. Ett metallaminat bestående av ett yttre lager av ett 

höghållfast rostfritt stål med en kärna av ett lite billigare rostfritt stål skulle kunna ge stora 

fördelar. Hög böjstyvhet i förhållande till vikten kan då fås tillsammans med ett gott 

korrosionsskydd och en lägre materialkostnad. Laminatet skulle då kunna tänkas ersätta 

vanliga solida stålplåtar och exempel på applikationer där dessa metallaminat skulle kunna 

användas i är bilkroppar, kranar och balkar. För en kranarm kan reducerad vikt med bevarad 

böjstyvhet, ge ökad lyftkapacitet. Därför kan en lätt sandwichkonstruktion ibland ersätta 

konventionella stål eller plåtstål för att minska vikten på en konstruktion. 

För att detta ska bli möjligt behöver först ökad förståelse fås över vilka mekanismer som 

verkar i gränsskiktet mellan metallytorna, för att få förståelse för varför en bindning uppstår 

eller inte uppstår vid sammanfogning mellan olika metalliska material. Ökad förståelse för 

vilka mekanismer som verkar i samband med sammansvetsning av metallytor kan bidra till att 

förbättra eller utveckla befintliga framställningsprocesser, liksom för att möjliggöra nya 

produkter och kombinationer av material.  

De flesta studier om sammanfogning berör bindning av stål till andra material, oftast 

aluminium[5] eller bindning mellan aluminium och koppar[9,10]. Bindningsformering av 

samverkande stål-stål laminat har studerats väldigt lite.  

1.2 Syfte 

Att införskaffa en djupare förståelse för vad som sker i bindningen för stål samt för vilka 

faktorer som ligger till grund för att en bindning ska uppstå mellan metaller vid framställning 

av laminat genom pressning.  

1.3 Experimentellt 

Den framställningsmetod som utvärderas är sammansvetsning genom pressning. Ytorna efter 

sammanfogningsförsöken studeras närmare i svepelektronmikroskop (SEM) och med hjälp av 

energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS), för att ge ökad förståelse för vilka mekanismer 

som påverkar bindningen i gränsskiktet mellan metallerna.  
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1.3 Avgränsningar 

Projektet har begränsats till att innehålla materialen Docol 1000, HyTens 1200, Aluminium 

AA3003 samt ett handelsstål. Docol 1000 och aluminium är två material som används flitigt 

inom t.ex. bilindustrin varav de är av stort intresse även för framtida materialkombinationer. 

HyTens 1200 är ett hållfastare rostfritt stål medan handelsstålet är ett enklare och mjukare stål 

för att få variation på materialen i projektet. De parametrar som valts att varieras vid försöken 

för att studera deras inverkan närmare är temperatur, tryck, värmebehandling samt 

förbehandling, övriga parametrar har inte valts att testas i detta projekt. Enbart pressning som 

framställningsmetod har undersökts. Även valsning skulle vara av intresse att undersöka som 

sammanfogningsmetod, men då Högskolan Dalarnas valsverk fick en hårddiskkrasch i början 

av detta projekt har ingen möjlighet funnits för att undersöka detta.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras en grundläggande teoretisk bakgrund för att öka förståelsen inför 

försök och analys. 

2.1 Pressning 

Det finns flera olika metoder för att sammanfoga två olika metallbitar med varandra, men i 

detta projekt används endast pressning som sammanfogningsmetod. Vid pressning pressar en 

press ihop laminaten. Viktigt att tänka på är att det vid pressning av rostfria stål går åt 

betydligt högre presskrafter än för vanligt kolstål vilket sliter på pressningsverktyget[11].  

För att få en sammanfogning vid pressningen krävs att bindningsstyrkan blir tillräckligt stor 

för att materialen ska hållas samman. Att få till en lyckad bindning mellan kontaktytorna är 

den mest kritiska delen vid tillverkning av laminat för att samspelet mellan materialen ska 

fungera korrekt och för att rätt egenskaper ska kunna fås och utnyttjas[12].  

2.2 Förbehandling av ytorna 

Förbehandling av ytorna innan pressningen är viktigt för att bli av med oxidskiktet på stålen. 

Den metod som i tidigare studier visat sig vara den mest effektiva förbehandlingen innefattar 

rengöring i aceton följt av stålborstning för att bli av med oxiden[6]. 

Även fett, joner, fukt och smuts avlägsnas från ytorna under förbehandlingen för att få en ren 

yta. En viktig aspekt att ta hänsyn till är tiden mellan förbehandlingen och hopfogningen som 

bör hållas så kort som möjligt för att inte ett nytt oxidskikt ska byggas upp. Den resulterande 

bindningsstyrkan har visat sig minska markant vid tillgång till syre de första 15 minuterna 

efter borstning[6]. En annan undersökning har visat att den minsta deformationen som behövs 

för att en bindning ska uppstå minskar med minskat oxidskikt[6]. 

Förbehandlingens syfte är inte bara att rengöra ytan, utan även att ge en grövre yta samt en 

lokal skjuvdeformation[6] och en deformationshärdning i materialet[5]. Detta bidrar till att 

bilda ett sprött ytlager[5], som underlättar för uppbrytande av oxidfilmen under 

deformationen och på så sätt bidrar till bindning mellan metallytorna[5,6]. 

2.3 Bindningsteori och adhesion  

Adhesion är den interatomära och intermolekylära växelverkan i gränsskiktet av två ytor. 

Mekanismerna bakom adhesion är ännu inte uppklarade och det finns därför flera olika teorier 

som innefattar diffusion, mekanik, molekylära, kemiska och termodynamiska 

adhesionsfenomen. Den mest accepterade teorin är adsorptionsteorin. Den bygger på att 

materials adhesion sker pga. att interatomära och intermolekylära krafter etableras mellan 

atomer och molekyler i gränsskiktet mellan materialen. Dessa krafter inkluderar sekundära 

bindningar, van der waals krafter, vätebindningar, kovalenta bindningar, jonbindningar, 

metallbindningar och primära bindningar. För att få till en lyckad bindning är det viktigt att ett 

eventuellt adhesiv väter ytan för att skapa en nära kontakt mellan skikten så att bindningen 

uppstår[13].  
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Inom kallsvetsningsprocesser finns det flera teorier som föreslagits förklara mekanismerna 

bakom att atombindningar uppstår. Teorierna bygger på filmteorier, energibarriärer som 

behöver övervinnas, diffusionsbindning och fogningsrekristallisationsteori. Inom filmteorin 

har attraktionen mellan atomerna större betydelse än diffusionsbindning då fogningen sker vid 

låga temperaturer. Diffusionen hinner då inte ske i någon större utsträckning under den korta 

tiden fogningsprocessen pågår. I filmteorin spricker spröda ytor upp och underliggande ren 

metall pressas ut varvid två nakna metallytor möts och binds samman i gränsskiktet. Men för 

att en bindning ska fås måste tillräcklig deformation ha uppnåtts (det vill säga den 

procentuella minskningen av laminatens tjocklek behöver ha uppnått ett tröskelvärde). Alltså 

måste en energibarriär först övervinnas innan aktiveringsenergin blivit tillräckligt hög för att 

få till en omlagring av ytatomerna och för att uppnå en annan bindningskonfiguration så att 

nya atombindningar fås [14].  

I gränsskiktet mellan materialen finns en diskontinuitet av materialegenskaperna vilket 

orsakar en abrupt förändring av spänningsfördelningen i gränsskiktet. Det är därför viktigt att 

försöka optimera yttopografin hos materialen i gränsskiktet. Detta för att underlätta för att 

adhesion mellan skikten ska ske, då egenskaperna hos bindningen till stor del beror av 

kvalitén på gränsskiktet. Desto grövre ytan är, ju större är ytarean där ett eventuellt adhesiv 

kan lägga sig och binda skikten med varandra[13].  

2.4 Mekanisk svetsning 

Vid sammanfogningen utsätts materialen för en gemensam plastisk deformation och genom 

att en typ av mekanisk svetsning sker, sammanfogas materialen. Det sker när deformation 

blivit tillräckligt stor så att en ytexpansion fås som blottlägger naken metall som är ren från 

oxider med mera på ytan, varvid sammanfogning sker då en metall-metallkontakt uppstår 

mellan de rena ytorna[8]. Bindningen kan även uppstå genom att sprickor fås i ytan varvid ren 

metall pressas ut genom sprickorna (eller att motstående materials rena ytor pressas in i 

sprickan) vilket resulterar i en kontakt och bindning mellan motstående rena ytor[14].  

De parametrar som påverkar hur pass lyckad svets som fås i gränsskiktet mellan ytorna är: 

deformationsgraden eller graden av ytexpansion, bearbetningsprocess, materialen och dess 

atomstruktur, normaltrycket på anläggningsytan och tiden då detta verkar, geometrin av 

deformationszonen, relativ glidning mellan anläggningsytorna, ytstruktur, ytfinhet, 

kontaminerad yttjocklek och temperatur[8]. För sammanfogning vid förhöjd temperatur 

nämns deformationsgrad, normaltrycket på anläggningsytan och temperatur som de mest 

påverkande parametrarna[8].  

 

 

 



5 

 

2.5 Plastisk deformation  

För att en bindning ska uppstå mellan två metaller i en kallbearbetningsprocess som t.ex. 

kallvalsning eller pressning är det nödvändigt att en plastisk deformation uppstår. För att 

bindningen ska skapas måste ett tröskelvärde på deformationen övervinnas (tillräckligt stor 

reduktion behöver fås), vilken är beroende av materialen och bearbetningsprocessen. 

Bortanför tröskelvärdet ökar bindningsstyrkan snabbt, innan en platå motsvarande styrkan av 

det svagare materialet nås. I en studie av Manesh och Taheri låg tröskelvärdet på ca 10 % 

deformation vid kallvalsning mellan stål och aluminium[5]. Hur stor deformation som fås är 

beroende av pressningstemperaturen, vilket normaltryck materialet utsätts för under 

pressningen samt under hur lång tid normaltrycket verkar [8].  

Hårda material och små deformationer ger färre sprickor i kontaktytan. I dessa fall exponeras 

därmed färre nakna metallytor som är rena från oxider där bindning kan uppstå under 

sammanfogningsförsöket[5]. Det är därför viktigt att uppnå tillräcklig plastisk deformation för 

att få fler och större sprickor i ytan och på så sätt få fler rena metallytor i kontakt med 

varandra för ökad bindningsstyrka. Om deformationen är under tröskelvärdet bildas väldigt få 

sprickor. Då kommer få rena ytor i kontakt med varandra, vilket antingen inte genererar 

någon bindning alls eller en väldigt svag bindning[14]. 

Vid lätt sammanpressning kommer kontaktkrafterna att upptas av asperiteter (yttoppar) som 

pressas emot kontaktpunkterna på den andra ytan. Asperiteterna är mycket små och de tar upp 

en relativt liten del av ytan vilket gör att det lokalt fås mycket höga kontakttryck[15].  

2.6 Temperaturens och värmebehandlingens påverkan 

Pressning vid förhöjd temperatur kan ge starkare bindning och binda material som är mindre 

benägna att sammanfogas i varandra under kalla förhållanden eftersom diffusion sker lättare 

vid förhöjd temperatur[6]. Kallpressning å sin sida har fördelen att den kan utföras i 

rumstemperatur, ger bättre ytkvalité samt att det bildas en mindre mängd oxider som försvårar 

bindningsprocessen[10]. 

Studier på aluminium har visat att en glödgningsvärmebehandling före valsning ger ett 

minskat tröskelvärde på deformationen och liknande bör då även gälla för pressning. 

Uppvärmningen underlättar sprickbildningen i ytan där underliggande ren metall kan komma 

upp och skapa en bindning med motstående material. Då materialet är uppvärmt vid 

deformationen krävs inte lika mycket energi i pressningen för att överkomma 

energibarriärerna för att sprickbildning och således även bindningen ska ta fart. 

Förbehandlingen ger även en minskad hårdhet i ytan och kan på så sätt skapa en segare 

bindning[14]. 

En kort uppvärmning vid låga temperaturer efter valsning har visat sig ge starkare bindningar 

för aluminium, koppar och stål, och för metaller som bara är delvis bundna efter valsningen 

har denna behandling gett en färdig bindning [6]. Detta tros bero på en atomär diffusion i 

gränsskiktet samt att restspänningar minskar och försvinner. En efterbehandlingsglödgning 

minskar även hårdheten på materialet vilket ger en segare bindning[4]. 
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2.7 Påverkan av materialtjocklek, friktion, partiklar och materialets 

struktur 

Undersökningar med varierande tjocklek på aluminium har visat att ökad initial tjocklek ger 

minskad bindningsstyrka varvid tjockleken på materialen bör hållas nere i 

pressningsförsöken[6,14]. 

Ökad friktionskoefficient ger ökat medelvärde på kontakttryck och ökad bindningsstyrka[14]. 

Det gäller dock att tänka på att materialet inte ska kladda fast i pressningsverktyget, varav 

smörjmedel kan behövas mellan verktyg och material för att undvika påkletning mellan dessa. 

Tillsats av partiklar kan ge ökad eller minskad bindningsstyrka beroende på typen av 

partiklar. Hårda partiklar kan t.ex. bryta upp oxidlagret vilket är gynnsamt för bildning av 

bindningar, medan andra partiklar har motsatt effekt[14]. 

Tidigare studier med olika material har visat att metaller med fcc-struktur har haft en större 

tendens till att få bindning än metaller med bcc- eller hcp-struktur, förutsatt att de inte 

deformationshårdnar snabbt. Hcp-metaller kräver en högre tröskeldeformation för att 

bindningen ska uppstå, vilket har föreslagits bero på att de två oxidfilmerna i gränsskiktet 

bryts upp oberoende av varandra i motsats till hos de kubiska metallstrukturerna, vilket 

hämmar bindningen. Även hårdheten och hårdhetsskillnaden mellan två olika metaller tros ha 

betydelse för bindningen men behöver utredas närmare[6].  
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3 Material 
I detta avsnitt presenteras de material som använts i projektet. 

Docol 1000 är ett kallvalsat tvåfas stål bestående av ferrit(BCC-struktur) och martensit som 

har värmebehandlats i den kontinuerliga glödgningslinjen efter kallvalsningen hos SSAB i 

Borlänge. Martensiten ger styrka till stålet medan ferriten gör det formbart. Docol 1000 har 

mycket god formbarhet i förhållande till sin styrka och även god svetsbarhet pga. den höga 

renheten i stålet. Några fördelar med att använda ett Docolstål i en konstruktion är: 

viktminskning, ökad säkerhet, ökad livslängd, ökad lastkapacitet och minskad totalkostnad. 

Stålet används vanligen i säkerhetskomponenter i bilar och i rörapplikationer i t.ex. cyklar och 

möbler. Docol 1000 har en minsta brottgräns på 1000 MPa. Dess sträckgräns ligger på 700-

950 MPa [16]. Docol 1000 används med en tjocklek av 1mm i detta projekt. 

HyTens 1200 är ett kallvalsat, metastabilt, austenitiskt rostfritt stål med FCC-struktur från 

Outokumpu. Det har en sträckgräns på 1000-1130 MPa och en brottgräns på 1200 MPa. Då 

stålet är metastabilt kan austeniten omvandlas till martensit under deformation[17]. HyTens 

1200 används med en tjocklek av 0,7mm i detta projekt. 

 

En normal sammansättningen för Docol 1000[16] och HyTens 1200[18] kan ses i Tabell 1, 

små avvikelser kan förekomma mot materialet i projektet. 

  

Tabell 1. Typisk sammansättning för Docol 1000 och HyTens 1200 [16,18]. 
Material C  Si  P  Mn  S  Al  Nb  Cr  Ni  Mo  N  

Docol 

1000 DP 

0,15 0,50 0,010 1,50 0,002 0,040 0,015     

HyTens 

1200 

0,10 0,50 0,025 1,15 0,001   18 8 0,25 0,02 

 

 

Aluminium AA3003 har en sträckgräns på 125 MPa och en brottgräns på 130 MPa[19]. 

Aluminium har FCC-struktur. Några fördelar med aluminium är att det har låg vikt i 

förhållande till sin styrka, det är lätt att forma och sammanfoga, det leder värme och el och 

har ett skyddande oxidskikt som skyddar mot korrosion i normal miljö. Detta har gjort att 

aluminium används inom bland annat bil- och flygindustrin som t.ex. kylare, stötfångare och 

karosser i bilar för att spara vikt och minska bränsleförbrukningen. Det används även i 

byggindustrin för t.ex. tak, fasader och fönster samt för högspänningstillämpningar som 

högspänningsledningar, elektriska kondensatorer och apparathöljen där den goda förmågan att 

leda värme och elektricitet utnyttjas[20].  Aluminiumet används med en tjocklek av 1mm i 

detta projekt. 

 

Ett handelsstål har använts, beteckning och egenskaper okända. Dragprovkurva har tagits 

fram och finns under resultatdelen. Handelsstålet används med en tjocklek av 0,7 mm i detta 

projekt. 

 

För både Aluminium AA3003 och handelsstålet har sammansättningen varit okänd, och 

därför tagits fram genom en EDS-analys, se Tabell 2. Även sammansättningen för Docol 1000 
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samt HyTens 1200 har tagits fram genom EDS-analys för att säkerställa sammansättningen 

hos dessa material. 

 

Tabell 2. Sammansättning i atomprocent för aluminium AA3003, handelsstålet, Docol 

1000 och HyTens 1200. 

Material Fe  Al  Mn  O  Ag  Si  Co  Cr  Cl  Er  Ni S 

AA3003 0,30 94,31 0,65 3,42 1,32        

Handelsstål 95,22 2,91 0,35   0,27 0,96   0,30   

Docol 1000 97,34  0,94   0,55 0,63 0,23 0,14 0,17   

HyTens 1200 70,04  1,37   1,34 0,78 19,09   7,70 0,19 

 

Som ses i Tabell 2 avviker sammansättningen för Docol 1000 och HyTens 1200 något mot 

specifikationerna, se Tabell 1. Noteras bör att kol inte har detekterats i EDS-analysen. Detta 

kan ha att göra med att lätta element som C, N och O ibland är svåra att detektera vid små 

mängder i EDS. 
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4 Experimentellt 
I detta avsnitt presenteras de metoder som använts i det experimentella arbetet och för analys 

av genomförda tester. 

4.1 Pressning 

Pressningen genomfördes i en 300 tons press tillverkad av Fjellmans mekaniska verkstads 

AB, se Figur 1. Pressen var av äldre modell varav belastning upp till maximal presskraft 

undveks på systemet. Presskraften avlästes manuellt på en skala med 20 ton mellan varje 

streck varvid kraften har avrundats till närmsta 5-tal vid avläsningen. Pressverktyg av ett 

hårdare sintrat pulvermaterial användes. De parametrar som har varierats i pressningsförsöken 

är förbehandling, temperatur, värmebehandling, tryck och material. 

 
Figur 1. Pressmaskinen som använts vid pressningen. 

4.2 Provpreparering 

Innan pressningsförsöken kapades materialen upp i lämpliga provbitsstorlekar, ca 50*(12,5-

25) mm. Materialens förbehandling skiljde sig sedan åt. Några prover förbehandlades inte för 

att undersöka om förbehandlingen var avgörande för sammanfogning.  

De material som förbehandlades rengjordes först med aceton varefter de fick lufttorka. 

Sammanfogningsytan borstades eller sandblästrades(dock inte både och) sedan före 

pressningen. 
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Borstningen skedde med en stålborste som var kopplad till en skruvdragare. Detta gav en 

jämförbar borstning från prov till prov för att minimera påverkan av skillnader i borstningen 

för slutresultatet, samt att ytan borstades upp mer på detta sätt än vid manuell borstning. 

Vid sandblästringen sprutades sand (0,2-0,7mm grova korn) innehållande kvarts (SiO2) på 

materialet så att ytan ruggades upp jämnt. Då sandblästringen gav en jämnare och större 

uppruggning av ytan, valdes sedan sandblästring framför borstning vid förbehandlingen. 

Borstningen/sandblästringen genomfördes för att i enlighet med teoridelen försöka avlägsna 

oxidskiktet inför pressningen och för att få en sprödare yta.  

Förbehandlingen genomfördes precis innan pressningen vid rumstemperatur samt innan 

värmebehandlingen för prover som pressades vid högre temperaturer. Ytorna för borstade, 

sandblästrade och obehandlade Docol 1000 ses i Figur 2. 

 
Figur 2. Olika förbehandling för Docol 1000. Längst till vänster ses en yta som rengjorts med 

aceton följt av borstning. I mitten ses en helt obehandlad yta och längst till höger ses en yta 

som rengjorts i aceton följt av sandblästring.  

4.3 Försöksuppställning 
Kontaktarean mellan proverna under pressningen varierar något från försök till försök 

beroende på bredden på proverna samt på grund av att bitarna läggs på manuellt. Mindre 

kontaktareor ger högre yttryck under pressningen varvid storleken av de sammanpressade 

ytorna har velat hållas låg. Enstaka provbitar deformerades helt med större kontaktarea för 

kraften att verka på som följd. Detta har gett lägre tryck på ytan där sammanfogning ska ske 

varvid bindning ej uppstod under pressningen. För att bibehålla ett högre kontakttryck lades 

en eller två smala bitar (ca 10-13mm breda) av HyTens 1200, 90 grader mot de 

sammanfogade bitarna på ovansidan av vissa prover. Detta har förhindrat att hela provbitar 

har deformerats och att presskraften upptagits på en större yta än vad som är tänkt. Dessa bitar 

av HyTens 1200 har varken rengjorts eller borstats/sandblästrats, utan deras uppgift har i 

första hand varit att hjälpa provbitarna att sammanfogas och inte att själva bli sammanfogade. 

I Figur 3 ses hur proceduren genomförts vid pressningen 
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Figur 3. Utförande av pressningen. Uppe till vänster har de två bitarna som ska 

sammanpressas lagts på pressverktyget.  Uppe till höger har en bit av HyTens 1200 lagts 90 

grader mot dessa för att bibehålla ett högt tryck under pressningen. Nere till vänster har 

pressverktyget lagts på och nere till höger är bitarna sammanpressade efter genomfört försök. 

Det tryck som verkat under pressningen har räknats ut genom att ta presskraften dividerat med 

den utsatta arean. I de fall då en ny area fåtts under pressningen har även ett avslutande tryck 

räknats ut.  I Figur 4 ses skillnaden på tilltänkt area som kraften ska verka på och area som 

kraften verkat på när bitarna blivit helt deformerade. 

 

Figur 4. Innanför den röda rektangeln syns den tilltänkta arean som kraften ska verka på och 

innanför den stora svarta rektangeln syns den area kraften verkat på när provbitarna 

deformerats helt under pressningen. 
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4.4 Pressning vid förhöjd temperatur 

Pressningen har genomförts antingen i rumstemperatur eller vid förhöjd temperatur med 

uppvärmning till 300 grader av både material och pressverktyg. Pressverktyget värmdes upp 

för att behålla en högre temperatur på materialet vid pressningen. Tiden för materialet i 

ugnarna har varierat något (ca 30-120 minuter). Både material och pressverktyg svalnade 

dock fort efter uttagandet ur ugnen. Vid pressningen hade pressverktyget en temperatur av 

100-200 grader och materialen mellan 60-160 grader (se bilaga 1 för mätdata från specifika 

försök). Tiden från uttagande ur ugn av material till pressningen var ca 30-50 sekunder. Max 

2st pressningsförsök har genomförts åt gången och sedan har pressningsverktygen värmts upp 

på nytt i minst 30 minuter till nästa pressningsförsök. De HyTens 1200 bitar som lagts ovanpå 

för att ge ett högre tryck på den önskade ytan har inte värmts upp eller genomgått någon 

förbehandling. Då materialen svalnar snabbt efter uttagandet ur ugnen har rengöring och 

borstning/blästring skett innan materialen lagts in i ugnen för att pressningen ska vara 

genomförbar då materialet fortfarande har en förhöjd temperatur.  

För Docol 1000 har även pressning genomförts efter en värmebehandling av 600 grader av 

materialet samt 400 grader av pressverktyget. Proceduren har sedan varit som vid 300 graders 

värmebehandling. Vid pressningen hade materialet en temperatur mellan 210-270 grader och 

pressverktygen mellan 210-260 grader. 

Försök har även genomförts med en uppvärmning av materialet till 300 grader med en 

efterföljande långsam svalning i ugnen, för att studera skillnader på värmebehandlat material 

jämfört med direkt kallpressat material och mot material pressat vid förhöjd temperatur. De 

värmebehandlade proverna har sedan rengjorts i aceton och sandblästrats innan pressningen.  

Vid pressning av aluminium vid högre tryck behövdes smörjmedel mellan material och 

pressverktyg, detta för att inte aluminiumet skulle fastna i pressverktyget.  

4.5 Ytprofilometri 
För att närmare studera påverkan av förbehandlingen av ytorna studerades ytorna hos 

handelsstålet och Docol 1000 genom interferensprofilometri i Wyko NT9100. Ytorna 

studerades utan förbehandling, efter borstning samt efter sandblästring. Enbart handelsstålet 

och Docol 1000 studerades i Wyko då dessa var de enda material som utsattes för både 

borstningen och sandblästringen. Materialens Ra, Rp, Rv och Rt värde studerades för ökad 

förståelse om förbehandlingens påverkan på resultatet. 2 representativa ytavsnitt av respektive 

förbehandlingsmetod och material analyserades och ett medelvärde togs fram för de 

studerande parametrarna.  

Ra-värdet beskriver medelvärdet av materialets ytjämnhet ifråga om höjd och djup på yttoppar 

och ytdalar. Rp och Rv är ett mått på hur hög den högsta toppen är (Rp) och hur djup den 

djupaste dalen är (Rv) i förhållande till medelvärdet av ytjämnheten. Rt är den maximala 

höjden från den djupaste dalen till den högsta toppen, alltså Rp + Rv. Det beskriver ytans 

generella ojämnhet[21].  
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4.6 Metallografisk provpreparering  

För att analysera proverna närmare med hjälp av SEM och EDS måste de först prepareras. 

Detta då SEM ställer krav på provernas storlek för att kunna användas, varvid proverna 

kapades upp i mindre bitar över intressanta områden. Detta skedde genom kallkapning, det 

vill säga genom att kylvatten sprutades på proverna under kapningen för att inte skapa några 

värmepåverkade zoner från kapningen i detta moment. Provbitarna kapades för att analys av 

bindningen skulle vara genomförbar i två riktningar, se Figur 5.  

 
Figur 5. Proverna har kapats i två olika riktningar för analys, pilarna pekar på sidan som 

analyseras i bindningen i bit 1 och 2. 

När de små bitarna kapats upp undersöktes huruvida handelsstålet var magnetiskt eller ej för 

att ta reda på dess struktur. Efter kapningen göts proverna in till puckar med ett elektriskt 

ledande pulver som värms upp så att en sintring fås. Efter ingjutningen slipades och polerades 

puckarna i 5 poleringssteg för att få till en fin och jämn yta, samt för att bli av med eventuellt 

skadat eller deformerat ytmaterial från tidigare steg, vilket uppnås med successivt finare 

polerande partiklar. Proverna slipades med som finast 1 μm polerande partiklar.  

Till sist etsades proverna för att få mikrostrukturen att framträda. Aluminiumet etsades med 

0,5 % HF, handelsstålet med 3 % nital, HyTens 1200 samt Docol 1000 med kungsvatten.   

4.7 Svepelektronmikroskopi 

I SEM (Svepelektronmikroskopet) skjuts elektroner ut i en tunn stråle som sveps fram över 

ytan som ska studeras. En detektor registrerar sedan reflektionen från varje punkt i ytan. Ju 

fler elektroner som registreras från en viss punkt på provytan, desto ljusare visas den 

motsvarande punkten i avbildningen. Bilden som visas byggs upp av att varje punkt på den 

undersöka delen av provytan motsvaras av en punkt på bildytan. Eftersom elektronstrålen 

absorberas i luft måste elektrooptiken och provet inneslutas i en vakuumkammare[22]. 

De stora fördelarna med SEM är att det ger ett utmärkt skärpedjup, en stor förstoring (upp till 

100 000 gånger), men samtidigt en stor variation i förstoringsgrad[22]. Dessa egenskaper gör 

att det går att få fram väldigt bra bilder på gränsskiktsytorna så att bindningszonen kan 

studeras närmare efter pressningen. Den SEM utrustning som använts i detta projekt är ett 

svepelektronmikroskop utav modell Zeiss ULTRA 55. 
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4.8 Energidispersiv röntgenspektroskopi 

I SEM kan även en energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS) genomföras med Oxford 

PentaFETx3. Vid en EDS-analys analyseras den kemiska sammansättningen i intressanta 

punkter eller områden på en yta. Då provet bestrålas med elektroner sänder det förutom 

elektroner även ut röntgenstrålning. Energin hos röntgenstrålningen mäts och kopplas direkt 

till vilka grundämnen som finns i provytan[22]. 

Intressanta områden från proverna har undersökts med denna metod för en analys av 

sammansättningsskillnader i bindningszonen jämfört med i övriga materialet samt för att ta 

reda på sammansättningen av materialen. Samtliga EDS-analyser har genomförts i en 

förstoring av 5000 gånger. 

4.9 Dragprov 

Dragprov genomfördes på handelsstålet för att ta reda på stålets sträck- och brottgräns då 

detta var okänt. Opåverkat Docol 1000 samt Docol 1000 som värmebehandlats i 1 timme vid 

600 grader med efterföljande luftsvalning dragprovtestades för att undersöka 

värmebehandlingens påverkan på de mekaniska egenskaperna. Dragproven genomfördes med 

en hastighet av 5mm/minuten. 3st dragprov genomfördes för respektive material för att 

säkerställa testresultaten, utifall något prov skulle avvika kraftigt från övriga. 

Dragprovmaskinen som användes var av märket Shimudzu AG100kNG. 
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5 Resultat 
Här nedan presenteras resultat från pressningen och utvärderingsmetoderna från avsnittet 

experimentellt.  

5.1 Dragprov 

 

Figur 6 visar dragprovkurvor för handelsstålet (svart), samt för Docol 1000 före (blå) och 

efter (röd) värmebehandling. Sträckgränsen för handelsstålet varierade mellan ca 150-160 

MPa vid manuell avläsning och brottgränsen mellan 269-271 MPa för de tre dragproven. 

 

Docol 1000 dragprovtestades för att undersöka hur värmebehandlingen vid 600 grader 

påverkade materialets mekaniska egenskaper. I  

Figur 6 ses dragprovkurvan för det opåverkade Docol 1000 (blå) och för Docol 1000 efter en 

1 timmes värmebehandling vid 600 grader (röd). 3st dragprover har genomförts för respektive 

tillstånd och sträckgränsen varierade mellan 650-750 MPa för båda tillstånden. Brottgränsen 

varierade mellan 980-1110 MPa för det opåverkade Docol 1000 samt mellan 730-820 MPa 

för det värmebehandlade stålet. 

 

 

Figur 6. Dragprovkurva för handelsstålet samt opåverkad Docol 1000 och Docol 1000 

värmebehandlad vid 600 grader. 
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5.2 Ytprofilometri 

I Tabell 3 ses medelvärden av några olika ytfinhetsvärden från studier i Wyko, för olika typer 

av förbehandling för Docol 1000 samt handelsstålet.  

Tabell 3. Ytfinhetsvärden från studier i Wyko för Docol 1000 samt handelsstålet vid 

olika förbehandlingar. Alla värden anges i μm. 

Material Förbehandling Ra (μm) Rp (μm) Rv (μm) Rt (μm) 

Docol 1000 Obehandlat 1,58 6,4 7,2 13,6 

Docol 1000 Aceton + borstat 1,93 6,0 7,3 13,3 

Docol 1000 Aceton + sandblästrat 5,04 23,6 45,4 69,0 

Handelsstål Obehandlat 0,98 4,6 6,8 11,4 

Handelsstål Aceton + borstat 0,93 5,2 6,2 11,4 

Handelsstål Aceton + sandblästrat 5,29 25,1 32,1 57,2 

 

Som ses i Tabell 3 är Ra och Rt för de obehandlade och borstade proverna väldigt lika, medan 

de sandblästrade proverna fått en klart ojämnare yta. 

I Figur 7 ses en jämförelse över 3D-profilen med de olika förbehandlingarna hos Docol 1000. 

I Figur 8 finns motsvarande jämförelse för handelsstålet. 

 
Figur 7. 3D-bild av ytprofilen hos Docol 1000 med olika förbehandlingsmetoder. Till vänster 

obehandlad yta, mitten borstad yta och till höger sandblästrad yta. Lägg märke till olika skalor 

i bilderna. 

 
Figur 8. 3D-bild av ytprofilen hos handelsstålet med olika förbehandlingsmetoder. Till vänster 

obehandlad yta, mitten borstad yta och till höger sandblästrad yta. Lägg märke till olika skalor 

i bilderna. 
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5.3 Pressning 

För mätdata från pressningsförsöken se bilaga 1. I bilaga 1 ses, provnummer, vilket material 

som pressats, vilken eventuell förbehandling som genomförts, vid vilken temperatur eventuell 

värmebehandling genomförts, om materialet blivit sammanfogat, vilken temperatur materialet 

haft vid pressningen, vilket tryck materialet utsatts för vid pressningen(Tryck 1) samt vilket 

eventuellt nytt tryck materialet utsatts för i slutet av pressningen efter att ha deformerats och 

fått en ny tryckupptagande area (Tryck 2). 

I Figur 9, visas trycket plottat mot temperaturen för att urskilja ett samband mellan tryck, 

temperatur och sammanfogning. Observera att vissa punkter i diagrammet överlappar 

varandra då det finns flera försök vid samma temperatur och tryck. De prover som har blivit 

värmebehandlade har värmts upp till 300 grader och sedan långsamt fått svalna i ugnen innan 

pressningen genomförts vid rumstemperatur. De övriga prover som pressats under 50 grader 

har inte fått någon värmebehandling. Prover som pressats mellan 60-160 grader har värmts 

upp till 300 grader innan pressningen. Prover som pressats vid över 200 grader har värmts upp 

till 600 grader innan pressningen. Undantaget är bitar av HyTens 1200 som ej värmts upp 

något, men som ändå fått en temperaturökning utav pressverktyg och övrigt material som 

varit uppvärmt. HyTens 1200 ligger i diagrammet vid motsvarande temperatur som materialet 

som vid pressningen var tilltänkt att sammanfogas då dess temperatur under pressningen inte 

gick att bestämma. 
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Figur 9. Utfall av pressningsförsöken (sammanfogat/ej sammanfogat) som funktion av tryck 

och temperatur för undersökta materialkombinationer. Observera att vissa punkter överlappar 

varandra i diagrammet då det finns försök vid samma temperatur och tryck.  
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Figur 9 blir inte helt rättvisande då deformationen i flera pressningsförsök varit så hög så att 

en större ytarea börjat deformerats varvid ett minskat tryck har erhållits. Därför ligger vissa 

punkter med högre tryck utan sammanfogning högre upp än andra punkter med lägre tryck 

och sammanfogning tagna vid samma temperatur. 

Som ses i Figur 9 har ökad temperatur vid pressningen varit avgörande för sammanfogningen 

för handelsstålet. För aluminium som fick bindning redan vid rumstemperatur räckte det med 

att uppnå tillräckligt stort tryck för att få till en bindning. För HyTens 1200 och HyTens 

1200/Docol 1000 behövdes både ökad temperatur och höga tryck för att få sammanfogning. 

För Docol 1000 ses att ökad temperatur vid värmebehandlingen och pressning har bidragit till 

sammanfogningen, vilket även beror av att dess mekaniska egenskaper har ändrats vid 

värmebehandlingen vid 600 grader. 

Värmebehandling med efterföljande svalning och förbehandling har i alla fall utom ett 

vardera för handelsstålet och Docol 1000 inte gett någon sammanfogning. 

Här nedan presenteras resultaten från försöken till sammanfogning genom pressning. 

Resultaten presenteras för ett material i taget. För analys av sammansättningsskillnader i olika 

områden av materialen efter pressningen har EDS använts och för att studera gränsskiktet har 

SEM använts. Analyserna i EDS har utförts i en förstoring av 5000 gånger. 

5.3.1 Handelsstål 

Handelsstålet visade sig vara magnetiskt och bestå av ferrit varvid BCC-struktur 

konstaterades. 

I Tabell 4 ses hur sammansättningen varierar för handelsstålet i och utanför bindningszonen 

för prov 43(provbit 2 i Figur 5), samt från två områden(ett oxidtätare och ett fritt från oxider) i 

bindningszonen från prov 51 (provbit 1 i Figur 5), vilket jämförs med det opåverkade 

grundmaterialet. En översikt över analysområdena ses i Figur 10 och Figur 11. 

Tabell 4. Sammansättning i atomprocent i olika områden av handelsstålet efter 

pressning. 
Analysområde Fe  O  Co  Cu  Si  Mn  Er  Na  Al  Cl  K  Rb Ca Ta Ti 

Utanför 

bindningszonen 

(prov 43) 

98,69  0,72 0,14 0,22 0,24          

I bindningzonen 

(43) 

27,33 52,83   17,96   0,86 0,46  0,30  0,07 0,11 0,07 

I bindningszon 

(51) 

91,35  0,93  6,91    0,43 0,18      

I bindningszon, 

oxidtätt område 

(51) 

56,90 31,14 0,55  10,45 0,15 0,15  0,41 0,11 0,14     

Grundmaterial 95,22  0,96  0,27 0,35 0,30  2,91   0,20    
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Figur 10. Översikt över områdena där EDS-analysen från bindningszonen i prov 51 utförts, 

samt från analysområdet i grundmaterialet. I den vänstra bilden ses ett område fritt från oxider 

och i den mellersta bilden syns ett oxidtätt område från bindningszonen i prov 51. I den högra 

bilden ses analysområdet från grundmaterialet. 

 
Figur 11. Översikt över områdena där EDS-analysen från bindningszonen i prov 43 har 

utförts. I den vänstra bilden syns ett område i bindningszonen från prov 43 och i den högra 

bilden ett område utanför bindningszonen från samma prov.  

Som ses i Tabell 4, är sammansättningsvariationerna små mellan analysen från området 

utanför bindningszonen och grundmaterialet. I området där bindning har uppstått finns stora 

avvikelser jämfört mot utanför bindningszonen och grundmaterialet. I bindningen har 

framförallt stora mängder syre och kisel samlats. Det är därmed troligt att kiseldioxid (SiO2) 

finns i ytan samt att det finns en viss andel järnoxid i bindningszonen.  

Bindningen är väldigt jämn över hela fogen för handelsstålet, se Figur 12. Oxiderna som 

finns, samlas i ett område alldeles nära ytan, tätt intill där bindningen uppstått, se Figur 13.  
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Figur 12. Bindning i prov 51. Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid 110 grader, 

SEM, 100x. 

 
Figur 13. Bindning i prov 43. Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid 120 grader, 

SEM, 502x. 
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I Figur 14 till Figur 17 visas exempel på bindningszonens utseende vid några olika platser för 

handelsstålet i 3000 gångers förstoring. I Figur 14, ligger oxiden tätt mot bindningen på 

ovansidan och den är här mycket tät och har ännu inte spruckit upp. I Figur 15 har 

deformation varit så pass stor så att en ytexpansion fåtts vilket gjort att oxiden spruckit upp 

och nytt material vällt in mellan oxidbitarna. På undersidan av bindningen i Figur 16 ses hur 

oxiderna har transporterats ner i materialet då nytt rent material tagit sig upp mot ytan. I Figur 

17 ses hur en mycket lyckad bindning har fåtts då så gott som alla oxider har försvunnit. I 

Figur 18 ser man i samma bild, till vänster hur oxiden ligger tätt intill och är väg att släppa 

från bindningen och till höger hur oxiderna är på väg att transporteras bort från bindningen 

ner i materialet. Däremellan syns hur oxiderna försvunnit helt och en lyckad bindning har 

fåtts.  

 
Figur 14. Oxiden ligger tätt mot bindningen på ovansidan i prov 43. Sandblästrat, uppvärmt 

till 300 grader, pressat vid 120 grader, SEM, 3000x. 
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Figur 15. Oxiden har spruckit upp och nytt material väller in mellan oxidbitarna i prov 43. 

Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid 120 grader, SEM, 3000x. 

 
Figur 16. På undersidan av bindningen ses hur oxiderna har transporterats bort från 

bindningen då nytt material kommit upp mot ytan och pressat bort oxiderna från bindningen i 

prov 43. Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid 120 grader, SEM, 3000x. 
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Figur 17. En väldigt fin bindning har fåtts då så gott som alla oxider har försvunnit i prov 51. 

Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid 110 grader, SEM, 3000x. 

 
Figur 18. Till vänster syns hur oxiderna ligger tätt intill och är väg att släppa från bindningen, 

till höger hur oxiderna är på väg bort från bindningen och där i mellan hur oxiderna försvunnit 

helt och en lyckad bindning har fåtts i prov 43. Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat 

vid 120 grader, SEM, 3000x. 
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5.3.2 Aluminium 

I Tabell 5 ses hur sammansättningen varierar för aluminiumet i bindningszonen jämfört med 

utanför densamma från prov 26 i pressningen. Även sammansättningen från grundmaterialet 

ses i Tabell 5. I Figur 19, fås en översikt över områdena där EDS-analysen utförts. 

Tabell 5. Sammansättning i atomprocent i olika områden av aluminiumet AA3003 efter 

pressning. 
Analysområde Al  O  Ag  Mn  Cu  Fe  K  Zn  Ac  

Utanför 

bindningszonen 

98,28  0,92 0,41 0,08 0,15   0,17 

I bindningszonen 94,53 3,53 0,93 0,45 0,07 0,19 0,17 0,13  

Grundmaterial 94,31 3,42 1,32 0,65  0,30    

 

 
Figur 19. Översikt över områdena där EDS-analysen har utförts. Till vänster syns 

analysområdet för det rena aluminiumet. I mitten är analysen tagen i bindningszonen och i 

bilden till höger är analysen tagen strax utanför bindningszonen.  

Som ses i Tabell 5 har det i bindningen framförallt samlats stora mängder syre jämfört med 

det övriga materialet efter pressningen. Det är därmed troligt att aluminiumoxid (Al2O3) 

bildats i bindningen vilket även finns i ytan hos grundmaterialet, detta då aluminium bildar ett 

passivskikt i ytan vid närvaro av syre som ska skydda mot korrosion. Som ses i Figur 20 

varierar tjockleken på bindningen utmed provet och den är även otillräcklig på vissa ställen, 

speciellt ut mot kanten av materialet, se Figur 21. På andra ställen däremot har det bildats en 

väldigt fin och lyckad bindning, se Figur 22. Även i en större förstoring, se Figur 23, är det 

svårt att se oxidskiktet på aluminiumet och hur detta påverkar bindningen då aluminiumets 

oxidskikt är väldigt tunt. Dock finns oxidskiktet här vilket stärks av EDS-analysen som visar 

på närvaron av syre i både bindningen och på ytan hos grundmaterialet. 
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Figur 20. Bindning i prov 26. Borstat, pressat vid rumstemperatur, SEM 100x (riktning 2 

enligt Figur 5). 

 
Figur 21. Bindning i prov 26. Borstat, pressat vid rumstemperatur, SEM 100x (riktning 1 

enligt Figur 5). 
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Figur 22. Bindning i prov 26. Borstat, pressat vid rumstemperatur, SEM 500x (riktning 1 

enligt Figur 5). 

 
Figur 23. Bindning i prov 26. Borstat, pressat vid rumstemperatur, SEM 7000x (riktning 2 

enligt Figur 5).  
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5.3.3 HyTens 1200 

I pressningen användes i några av testerna dubbla HyTens 1200 bitar ovanpå provbitarna för 

att ge ökat yttryck under pressningen. Detta visade sig ge vidhäftning mellan de båda 

HyTensbitarna. Dessa saknade helt förbehandling. Den kemiska sammansättningen i och 

utanför bindningszonen för provbitarna från prov nr 58 ses i Tabell 6. I Figur 24, fås en 

översikt över var EDS-analysen är tagen. 

Tabell 6. Sammansättning i atomprocent i olika områden av HyTens 1200 efter 

pressning. 
Analysområde Fe Cr Ni Si Mn Co Cl S Er 

Utanför 

bindningszonen 

(prov 58) 

70,04 19,09 7,20 1,34 1,37 0,78  0,19  

I bindningszonen 

(58) 

69,43 19,19 7,19 1,36 1,43 0,62 0,30 0,21 0,27 

 

 
Figur 24. Översikt över områdena där EDS-analys är genomförd i prov 58. Överst utanför 

bindningszonen och underst i bindningszonen. 

Som ses i Tabell 6 är sammansättningen i stort sett identisk i och utanför bindningszonen för 

HyTens 1200. Då ingen förbehandling har gjorts, har inga nya ämnen tillförts nära 

bindningszonen.  

Som ses i Figur 25 har en väldigt jämn bindning fåtts över hela fogen. I Figur 26 ses att det är 

väldigt få oxider i närheten av bindningen jämfört med till exempel handelsstålet, se Figur 14. 
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Figur 25. Bindning i prov 58. Ingen förbehandling, SEM, 500x (riktning 2 enligt Figur 5). 

 

 
Figur 26. Bindning i prov 58. Ingen förbehandling, SEM, 7000x (riktning 2 enligt Figur 5). 
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5.3.4 Docol 1000/HyTens 1200 

Vid pressningsförsök av Docol 1000 uppstod en bindning mellan Docol 1000 och HyTens 

1200 som var pålagt för att ge ett ökat yttryck, för att underlätta bindningen mellan de två 

docolbitarna. Dessa områden har analyserats med EDS för att få fram den kemiska 

sammansättningen. Detta har analyserats i både riktning 1 och 2 enligt Figur 5 för prov 75, 

resultatet redovisas i Tabell 7. I Figur 27, fås en översikt över analysområdena. 

Tabell 7. Sammansättning i atomprocent i riktning 1 och 2 (se Figur 5) i bindningszonen 

mellan Docol 1000 och HyTens 1200 efter pressning, samt för rent Docol 1000 och 

HyTens 1200. 
Analysområde Fe Cr Ni Si Mn Co Cl S Al Ca Er 

Riktning 1 (prov 

75) 

83,41 7,47 3,00 3,42 1,07 0,92  0,13 0,49 0,09  

Riktning 2 (75) 85,81 7,96 3,10 0,90 1,10 0,87 0,13 0,12    

Docol 1000 97,34 0,23  0,55 0,94 0,63 0,14    0,17 

HyTens 1200 70,04 19,09 7,70 1,34 1,37 0,78  0,19    

 

 
Figur 27. Översikt över områdena i bindningszonen där EDS-analys har utförts i prov 75. 

Överst från riktning 1, och underst från riktning 2 enligt Figur 5. 

Som ses i Tabell 7 hamnar sammansättningen i bindningszonerna mellan Docol 1000 och 

HyTens 1200 ungefär som medelvärdet av de två materialens sammansättning. Variationen 

mellan riktning 1 och 2 är enbart att mer kisel finns i riktning 1, vilket troligtvis har att göra 

med att det har tillkommit kiseldioxid på vissa ställen av ytan under sandblästringen. Ytorna 

mellan dessa två material har dock inte sandblästrats. 

En väldigt fin och jämn sammanfogning har fåtts mellan materialen vilket ses i två olika 

förstoringar i Figur 28 och Figur 29. Ingen skillnad observerades mellan proven tagit i olika 

riktningar. 
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Figur 28. Bindning mellan Docol 1000(överst i bilden), uppvärmt till 300 grader, pressat vid 

140 grader och HyTens 1200 från prov 75 (riktning 1 enligt Figur 5), SEM 500x 

 
Figur 29. Bindning mellan Docol 1000(underst i bilden), uppvärmt till 300 grader, pressat vid 

140 grader och HyTens 1200 från prov 75 (riktning 2 enligt Figur 5), SEM 7000x. 
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5.3.5 Docol 1000 

I Tabell 8 ses sammansättningen för Docol 1000 från bindningszon i prov 80(provbit 1 i Figur 

5), vilket jämförs med det opåverkade grundmaterialet. En översikt över analysområdena ses i 

Figur 30. 

Tabell 8. Sammansättning i atomprocent i riktning 1 (se Figur 5) i bindningszonen för 

Docol 1000 efter pressning, samt för rent Docol 1000. 
Analysområde Fe O Cr Si Mn Co Cl C Al Na Er K 

I Bindningszon 

(prov 80) 

56,52 22,28  10,10 0,53 0,43  9,05 0,55 0,28 0,13 0,13 

Docol 1000 97,34  0,23 0,55 0,94 0,63 0,14    0,17  

 

 
Figur 30. Översikt över områdena där EDS-analys är genomförd. Till vänster analys i 

bindningszonen och till höger analysområde från det rena Docol 1000. 

Som ses i Tabell 8 finns det i bindningszonen mycket syre och kisel vilket tyder på att det i 

bindningen finns kiseldioxid men även järnoxid kan förekomma. 

I Figur 31 och Figur 32 fås en översikt över bindningen i Docol 1000 från prov 80. 

Bindningen i Docol 1000 var väldigt ojämn längs provet. 
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Figur 31. Översiktsbild över bindningen i Docol 1000 från prov 80. Sandblästrat, uppvärmt 

till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, SEM 100x, (riktning 1 enligt Figur 5).  

 
Figur 32. Översiktsbild över bindningen i Docol 1000 från prov 80. Sandblästrat, uppvärmt 

till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, SEM 500x, (riktning 1 enligt Figur 5).  
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I Figur 33 till  

Figur 36 visas exempel på bindningszonens utseende för Docol 1000 i prov 80. I Figur 33 har 

deformationen lokalt varit så pass stor så att oxiden spruckit upp och nytt material vällt in 

mellan oxidbitarna och skapat en bindning där metall-metallkontakt fåtts mellan de två 

bitarna. I Figur 34 har oxiden släppt på ovansidan och spruckit upp och nytt material väller in 

mellan oxidbitarna på undersidan av bindningen. Här är oxiderna på väg att transporteras bort 

från ytan då nytt rent material kommit upp mot bindning och då flutit in och tagit med sig 

oxiderna bort från ytan. I Figur 35 ses hur en fin bindning har fåtts då så gott som alla oxider 

har försvunnit. I Figur 36, är oxiden homogen och tät i kontakten mellan materialen och har 

ännu inte spruckit upp. Här har ingen bindning uppkommit ännu, utan det är en spricka som 

ses mellan de två oxiderna. 

 

 
Figur 33. Oxiden har spruckit upp och nytt material väller in mellan oxidbitarna i prov 80. 

Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, SEM 3000x. 
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Figur 34. Oxiden har släppt på ovansidan, på undersidan av bindningen har oxiden spruckit 

upp och nytt material vällt in mellan oxidbitarna. Här är oxiderna på väg att transporteras bort 

från ytan då nytt rent material kommit upp mot bindning och pressat oxiden nedåt i materialet. 

Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, SEM 3000x. 
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Figur 35. En fin bindning har fåtts till vänster och i mitten av bilden då så gott som alla oxider 

har försvunnit i prov 80. Sandblästrat, uppvärmt till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, 

SEM 3000x.  

  
Figur 36. Oxiden är homogen och tät i kontakten mellan materialen i prov 80. Sandblästrat, 

uppvärmt till 300 grader, pressat vid rumstemperatur, SEM 10 000x.  
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6 Diskussion 
Som ses i Figur 9 har ett högre tryck och en högre temperatur gett ökade chanser för 

sammanfogning mellan metallerna. Har bara kombinationen av tryck och temperatur blivit 

tillräckligt hög har sammanfogning skett och det är även troligt att det är fallet för metaller i 

allmänhet. Figur 9 är dock lite missvisande då kontaktytan som kraften verkat på ökat under 

pressningsförsöken vilket gett ett minskat yttryck hos vissa prover (se bilaga 1 för specifika 

provresultat). Detta har gjort att vissa ej sammanfogade prover ligger närmare det övre högra 

hörnet i figuren än vissa sammanfogade prover. Det troliga är dock att teorin stämmer väldigt 

bra i detta fall med att det finns ett visst tröskelvärde på deformationen som måste övervinnas 

för att sammanfogning ska ske och att en ökad temperatur sänker detta tröskelvärde då 

energibarriärerna som behöver övervinnas blir lägre vid en ökad temperatur, samt att diffusion 

sker lättare då.  

Det kan även ses att material med lägre sträck- och brottgräns som aluminium och 

handelsstålet sammanfogas betydligt lättare än materialen med höga sträck- och brottgränser 

(Docol 1000 och HyTens 1200).  

En stor svårighet är dock bestämmandet av temperatur och tryck vid pressningen som har 

högst osäkra värden. Den pålagda kraften har lästs av manuellt med 20 ton i steg mellan varje 

streck på pressmaskinen vilket gör att det alltid finns en risk att kraften avläses något fel. 

Dessutom så uppmäts arean som kraften verkar på sedan manuellt efter pressningen. Då har 

en deformation skett vilket gör det problematiskt att säga hur mycket arean har förändrats sen 

starten av pressningen. Avläsningen har skett med linjal vilket inte är optimalt då den 

sammanfogade ytan inte är helt rektangulär efter pressningen. Temperaturen har uppmätts 

precis innan pressningen med laserpistol, ännu bättre hade det varit med till exempel en 

värmekamera som hade kunnat filma under pressningen. 

Att Docol 1000 har sammanfogats vid högre temperatur vid pressningen har även att göra 

med att värmebehandlingen vid 600 grader skett vid så pass hög temperatur att dess 

mekaniska egenskaper har förändrats, jämför dragprovkurvorna i  

Figur 6 med varandra. Som ses har värmebehandlingen gjort att brottgränsen har minskat 

kraftigt hos Docol 1000, vilket kan ha varit en bidragande orsak till sammanfogningen. 

Enligt teorin (se avsnitt 2.7) skulle FCC-metaller ha lättare att sammanfogas. Huruvida det 

stämmer kan vara svårt att säga med så få testade material, men det kan konstateras att 

HyTens 1200 (FCC-struktur) sammanfogades före Docol 1000 (BCC-struktur) trots högre 

sträck- och brottgränser. Samt att aluminium (FCC) sammanfogades betydligt lättare än 

handelsstålet (BCC) trots inte alltför stora skillnader i sträckgräns. 

Sammanfogning medan materialen fortfarande har en förhöjd temperatur gav större chans till 

sammanfogning än värmebehandling med efterföljande svalning. Dock sammanfogades ett 

prov av handelsstålet och ett prov av Docol efter svalning och efterföljande värmebehandling. 

Då inga andra prover sammanfogades gick inget mönster för detta att urskilja. Det är därför 

troligt att bindningen i dessa fall varit svag.  
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Ingen skillnad har synts mellan prover tagna i riktning 1 och 2 enligt Figur 5. 

I Tabell 3 ses hur förbehandlingen påverkat ytfinheten hos Docol 1000 samt handelsstålet. De 

prover som borstats har liknande ytfinhet som de obehandlade proverna medan det kan 

konstateras att sandblästringen gett en klart mer uppruggad och ojämnare yta. Därmed borde 

sandblästringen vara en förbehandlingsmetod att föredra framför borstningen då den 

penetrerar djupare in i materialet och därmed borde slå sönder oxidskiktet mera. 

Förbehandlingens inverkan har dock inte setts ha lika stor betydelse som temperaturen och 

trycket. Både HyTens 1200 samt Docol 1000/HyTens 1200 har ju sammanfogats utan 

förbehandling. Sammanfogning skedde även på Docol 1000 utan förbehandling efter 

värmebehandlingen vid 600 grader(prov 100 och 101, se bilaga 1) vid förhållandevis låga 

tryck.  

Enligt teorin ska förbehandlingen vara ett viktigt moment. Men då förbehandlingen 

genomförts innan uppvärmningen har både Docol 1000 och handelsstålet utvecklat nya 

oxidskikt/glödskal vid uppvärmningen varvid själva nyttan av förbehandlingen kan 

ifrågasättas för proverna pressade vid en högre temperatur. Ingen skillnad observerades för 

sammanfogningsmöjligheten mellan de olika förehandlingarna vilket kan bero på 

utvecklandet av just nya oxidskikt/glödskal vid uppvärmningen. Dock kan en lite ojämnare 

och kanske även sprödare yta fås vid förbehandlingen vilket skulle kunna tänkas bidra till att 

oxiden spricker upp lättare under pressningen och därmed eventuellt bidra till 

sammanfogningen. Detta är dock inget som det går att dra några slutsatser om i projektet.  

Vid sandblästringen har kiseldioxid sprutats på materialet för att rugga upp ytan vilket gjort 

att oxider av kiseldioxid (SiO2) fäst i ytan. Oxiderna har sedan vid värmebehandlingen satt sig 

i gränsskiktet. Varvid mycket kisel har detekterats i EDS-analyserna i bindningszonen för 

handelsstålet(se Tabell 4) och Docol 1000(se Tabell 8) efter pressningen. Dessa oxider som 

fåtts i ytan har dock bidragit för att kunna studera oxidskiktets uppbrytande och flytmönster 

vid pressningen av handelsstålet (se Figur 14 till Figur 18) och Docol 1000 (se Figur 33 till   

Figur 36). För aluminiumet och HyTens 1200 har oxidskikt varit för tunt för att urskilja detta 

mönster. 

Det som har setts vid uppbrytandet av oxidskikt är att det stämmer väldigt bra överens med 

teorin vilket Figur 14 till Figur 18 samt Figur 33 till Figur 36 ger experimentellt stöd för. Det 

som syns är att oxiden först ligger tät och homogen i ytan innan sammanfogningen börjar. När 

deformationen tar fart så fås en ytexpansion som skapar sprickor i oxiden. När deformationen 

blivit tillräckligt stor har oxiden spruckit upp varvid nytt och rent material börjat välla upp 

mellan oxiderna mot ytan. När det nya materialet når ytan sker en sammanfogning med 

motstående rent material från den andra biten vid pressningen. Det rena materialet som väller 

upp flyter sedan i ett mönster som pressar ner oxiden i materialet och bort från ytan. Detta så 

att mer rent material kommer fram till ytan och en finare bindning fås. En enkel skiss av detta 

flytmönster för oxiden ses i Figur 37. 



40 

 

 
Figur 37. Oxidens uppsprickande och flytmönster. Uppe till vänster ligger oxidskikten från 

två bitar tätt emot varandra i starten av pressningen. Upp till höger har deformationen blivit 

tillräckligt hög för att skapa sprickor i oxiden. Nere till vänster har oxiden spruckit upp i flera 

mindre bitar och nytt, rent material pressar in sig mellan oxiden. När den rena metallen möter 

ren metall från motstående bit vid pressningen fås en bindning. Nere till höger så har det rena 

materialet fortsatt att pressas upp mellan oxiderna och sedan fått ett flytmönster som drar med 

oxiden bort från bindningen. Detta för att pressa bort oxiderna från ytan så att bindningen blir 

helt ren från oxider. 

Att man kan se olika grader av deformation i samma prov från pressningen har att göra med 

de asperiteter som är i kontakt med varandra under pressningen. Vid asperiteterna fås lokalt 

mycket höga kontakttryck vilket gör att man i dessa punkter har kommit längre i förloppet 

med uppbrytande av oxidskiktet mot i punkter där kontakten varit mindre och börjat senare. 

Att det i Figur 17 inte syns något flytmönster har troligtvis att göra med att etsningen inte tagit 

där.
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7 Slutsatser 

Nedanstående slutsatser är baserade på de experiment och försök som genomförts. 

 

 Ökat tryck och ökad temperatur ger ökad chans för sammanfogning vid pressning. 

Detta då tröskelvärdet på deformationen som måste övervinnas för att sammanfogning 

ska ske minskare med en ökad temperatur.  

 

 Pressning vid något förhöjd temperatur (ca 100-250 grader beroende på material) gör 

sammanfogning möjligt för metaller som inte sammanfogas vid rumstemperatur. 

 

 Förbehandling genom sandblästring ger en ojämnare och mer uppruggad yta än 

förbehandling genom borstning. Ingen skillnad observerades mellan de olika 

förbehandlingsmetodernas tendens till sammanfogning. 

 

 Vid uppsprickandet av oxidskiktet vid pressning väller ny, ren metall in mellan 

oxiderna upp mot ytan. När det nya materialet når ytan sker en sammanfogning med 

motstående rent material från den andra biten vid pressningen. Det rena materialet som 

väller upp flyter sedan i ett mönster som pressar ner oxiden i materialet och bort från 

ytan. Detta så att mer rent material kan komma fram till ytan och en finare bindning 

kan fås. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
Att studera oxidskiktets uppbrytande efter sammanfogning genom valsning och se om samma 

resultat fås som efter pressningen. 

Studier av fler material för att se om alla typer av material som har ett oxidskikt får samma 

uppbrott och materialflytning av oxider vid pressningen. 

Att försöka sammanfoga laminat som en sandwichkonstruktion med ett yttre lager av ett 

rostfritt stål och en kärna av ett billigare rostfritt stål för att få en konstruktion med väldigt 

goda mekaniska egenskaper samt för att få en lägre materialkostnad i konstruktioner. 
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 – Försöksdata från pressningen 

I bilaga 1 kan från vänster till höger ses nedan, provnummer, vilket material som pressats, 

vilken eventuell förbehandling som genomförts, vid vilken temperatur eventuell 

värmebehandling genomförts, om materialet blivit sammanfogat, vilken temperatur materialet 

haft vid pressningen, vilket tryck materialet utsatts för vid pressningen(Tryck 1) samt vilket 

eventuellt nytt tryck materialet utsatts för i slutet av pressningen efter att ha deformerats och 

fått en ny tryckupptagande area (Tryck 2). HyDo= HyTens 1200 + Docol 1000 

   

Värmebehandlat 

Temp. 

material   Tryck 1 Tryck 2 

Provnr Material Förbehandling T (°C) Sammanfogat pressning (MPa) (MPa) 

1 HyTens 1200 Aceton+Borstat 300 

 

60 3579 

 2 HyTens 1200 Aceton+Borstat 300 

 

60 3579 

 3 HyTens 1200 Aceton+Borstat 300 

 

60 4267 

 4 HyTens 1200 Aceton+Borstat 300 

 

60 4267 

 5 Docol 1000 Aceton+Borstat 300 

 

60 4400 

 6 Docol 1000 Aceton+Borstat 300 

 

60 6600 

 7 Docol 1000 Aceton+Borstat 300 

 

60 4923 

 8 Docol 1000 Aceton+Borstat 300 

 

60 7111 

 9 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 4923 

 10 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 4923 

 11 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 4000 

 12 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 4000 

 13 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 3429 

 14 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 3692 

 15 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 3231 

 16 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 2462 

 17 Docol 1000 Aceton+Borstat 

  

25 2500 

 18 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 3500 

 19 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 4000 

 20 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 3500 

 21 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 5333 

 22 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 5818 800 

23 Handelsstål Aceton+Borstat 

  

25 4571 

 24 Aluminium Aceton+Borstat 

  

25 2100 467 

25 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 2857 444 

26 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 3077 444 

27 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 3077 444 

28 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 3231 467 

29 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 2923 422 

30 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 2308 333 

31 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 1231 
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32 Aluminium Aceton+Borstat 

  

25 750 133 

33 Aluminium Aceton+Borstat 

  

25 582 151 

34 Aluminium Aceton+Borstat 

  

25 1200 160 

35 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 1108 

 36 Aluminium Aceton+Borstat 

 

Ja 25 1108 

 37 Aluminium Aceton+Borstat 

  

25 800 

 38 Handelsstål Aceton+Borstat 300 Ja 130 6154 889 

39 Handelsstål Aceton+Borstat 300 

 

130 6667 941 

40 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 160 6154 

 41 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 130 6154 

 42 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 140 5000 

 43 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 120 3385 

 44 Handelsstål Aceton+Borstat 300 Ja 140 4167 

 45 Handelsstål Aceton+Borstat 300 Ja 120 3077 

 46 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

120 5333 

 47 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

120 5167 

 48 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

160 6800 680 

49 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

140 7000 1400 

50 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 150 11667 5833 

51 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 110 11333 5667 

52 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

140 7600 1382 

53 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

140 7600 1382 

54 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

160 13200 2640 

55 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

130 15200 3040 

56 HyTens 1200 

  

Ja 140 7000 1400 

57 HyTens 1200 

  

Ja 150 11667 5833 

58 HyTens 1200 

  

Ja 110 11333 5667 

59 HyTens 1200 

  

Ja 140 7600 1382 

60 HyTens 1200 

  

Ja 140 7600 1382 

61 HyTens 1200 

  

Ja 160 13200 2640 

62 HyTens 1200 

  

Ja 130 15200 3040 

63 HyDo 

   

25 4923 

 64 HyDo 

   

25 4000 

 65 HyDo 

   

25 4000 

 66 HyDo 

   

25 3429 

 67 HyDo 

   

25 3692 

 68 HyDo 

   

25 3231 

 69 HyDo 

   

25 2462 

 70 HyDo 

   

25 2500 

 71 HyDo 

 

300 

 

120 5333 

 72 HyDo 

 

300 

 

120 5167 

 73 HyDo 

 

300 

 

160 6800 680 

74 HyDo 

 

300 Ja 140 7000 1400 

75 HyDo 

 

300 Ja 140 7600 1382 

76 HyDo 

 

300 Ja 140 7600 1382 
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77 HyDo 

 

300 Ja 160 13200 2640 

78 HyDo 

 

300 Ja 130 15200 3040 

79 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 13000 2600 

80 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 Ja 25 15200 

 81 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 15200 2764 

82 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 15600 3120 

83 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 15600 9750 

84 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 Ja 25 9500 4130 

85 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 12667 2533 

86 Handelsstål Aceton+Sandblästrat 300 

 

25 13000 

 87 HyDo 

 

300 

 

25 15200 

 88 HyDo 

 

300 Ja 25 15200 2764 

89 HyDo 

 

300 Ja 25 15600 3120 

90 HyDo 

 

300 

 

25 15600 9750 

91 HyTens 1200 

   

25 15200 2764 

92 HyTens 1200 

  

Ja 25 15600 3120 

93 HyTens 1200 

   

25 12667 

 94 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 250 5227 1438 

95 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 260 4773 1221 

96 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 270 9500 2111 

97 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 240 6333 3800 

98 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 250 6364 1556 

99 Docol 1000 Aceton+Sandblästrat 600 Ja 230 5833 1556 

100 Docol 1000 Obehandlat 600 Ja 250 5682 1389 

101 Docol 1000 Obehandlat 600 Ja 210 5000 1222 

102 HyDo 

 

600 Ja 250 5227 1438 

103 HyDo 

 

600 Ja 260 4773 1221 

104 HyDo 

 

600 Ja 270 9500 2111 

105 HyDo 

 

600 Ja 240 6333 3800 

106 HyDo 

 

600 Ja 250 6364 1556 

107 HyDo 

 

600 Ja 230 5833 1556 

108 HyDo 

 

600 Ja 250 5682 1389 

109 HyDo 

 

600 Ja 210 5000 1222 

110 HyTens 1200 

  

Ja 250 5227 1438 

111 HyTens 1200 

  

Ja 260 4773 1221 

112 HyTens 1200 

  

Ja 270 9500 2111 

113 HyTens 1200 

  

Ja 240 6333 3800 

114 HyTens 1200 

  

Ja 250 6364 1556 

115 HyTens 1200 

  

Ja 230 5833 1556 

116 HyTens 1200 

  

Ja 250 5682 1389 

117 HyTens 1200 

  

Ja 210 5000 1222 
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