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Sammanfattning 
                      

Bor tillförs stålet för att förbättra härdbarheten. Vid borering av rostfri ståltråd (0,5mm) har 

borsyra och bortribromid använts. Dessa borhaltiga ämnen har använts vid olika tillstånd, dvs. 

borsyra har tillförts i fast form och bortribromid som vätska, vilken förångats med 

hetvattenbad. Borsyra har i form av granuler placerats i reaktorn under ståltråden. Vid höga 

temperaturer på ståltråden har borsyran därvid upphettats direkt av tråden och bor har 

överförts till denna. 

Med båda borhaltiga ämnena har ståltråden impregnerats med två försök vardera, genom att 

ståltråden upphettats elektriskt med två olika spänningar, 4 resp. 5 volt. Efter detta har 

upplösning av trådarna skett med elektrolys med svavelsyra under ett dygn. 

Spektrofotometrisk analys har därefter genomförts för att bestämma mängden bor som tillförts 

de rostfria ståltrådarna. Med hjälp av en kalibrerkurva framtagen med kända bormängder har 

detta möjliggjort vidare bestämning av mängderna bor i de, med bortribromid och borsyra 

behandlade trådarna.  

I rapporten framgår hur mycket bor som tillförts från de borhaltiga ämnena till ståltrådarna. 

Mängderna bor visade sig vara mellan 0,025 – 0,050 vikts - %. Vid högre spänning, dvs. 

högre temperaturer blir mängderna bor högre och reaktionstiden kortare (den tid det tagit för 

ståltråden att brännas av har bestämt reaktionstiden). Proverna som genomförts vid 5 volt har 

kortare reaktionstid och mängderna bor är något högre än vid proverna med 4 volt.  

  



  

 

 

Abstract 
 

Boron-containing substances have been used to add boron to steel for improving the 

hardenability. For the boronization of stainless steel, wire (0.5 mm) has been reacted with 

boric acid and boron tribromide. These boron-containing substances have been used in solid 

respectively liquid condition, ie. boric acid is added in solid form and boron tribromide as a 

liquid which is vaporized by hot water bath. Boric acid is in the form of granules located in 

the reactor under the wire. At high temperatures of the steel wire, the boric acid is heated 

directly from the wire and boron has been transferred to the wire. 

The wire has thus been impregnated with both boron-containing substances, with two tries 

each, with the wires heated electrically with two different voltages, 4 respectively. 5 volts. 

After this, the solution of the wires has been made by electrolysis with sulfuric acid for one 

day. Spectrophotometric analysis is then carried out to determine the amount of boron added 

to the stainless steel wires. Using a calibration curve produced by known amounts of boron, 

this has allowed the determination of the amounts of boron in the, with boron tribromide and 

boric acid, treated stainless steel wires. 

The report presents the amount of boron that has been supplied from the boron-containing 

substances to the steel wires. The amounts of boron was found to be between 0.025 to 0.050 

weight -%. At higher voltages, ie. higher temperatures, shorter reaction times have been 

achieved (the time used for the wire to burn out, have determined the reaction time). Samples 

which were carried out at 5 volts had shorter reaction time and a higher amount of boron than 

samples made with 4 volts.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stålets mekaniska egenskaper kan förbättras genom härdning, dvs. att stålet görs hårdare. 

AGA Gas AB, som är det ledande gasbolaget i norra Europa arbetar med att förbättra 

produktiviteten, effektiviteten och kvaliteten med hjälp av gaser bl.a. för den tillverkande 

industrin. Vid AGA har man funderat på om det går att överföra gasformigt bor till stål som 

sätthärdas. De därvid använda bormedierna kan vara andra än gaser, men som i processen 

överförs som gas eller ånga till stålet.  

Härdat stål används inom ett brett område i tillverkningsindustrin men det alltgenom största 

användaren av härdat stål är fordonsbranschen. Komponenter i växellådor, drivaxlar etc 

härdas för att erhålla bättra utmattnings- och slitageegenskaper. Med ökat miljömedvetande 

läggs stora resurser på att minska energiåtgången både i tillverkningsprocesserna men även på 

att öka prestandan hos befintliga detaljer. En ökad prestanda tillåter att man t.ex. skulle kunna 

göra mindre och lättare motorer och därigenom minska fordonsvikten vilket minskar 

bränsleåtgången. Pga av de stora stålvolymer som åtgår till fordonsindustrin använder man sig 

ofta av stål med mindre mängd legeringselement för att minska materialkostnaderna och 

sedan härdas materialet till sin slutgiltiga prestanda. Borstål kostar generellt för mycket för 

denna process som föregås av mycket bearbetning där stora mängder material går till 

återvinning. Ett område där man ändå använder borstål är till bilarnas säkerhetsburar. Dessa 

består delvis av borstål. Moderna bilar har därmed högre hållfasthet än äldre bilar. Bilarnas 

säkerhet och vikt ökar samtidigt som man försöker hålla bränsleförbrukningen låg genom att 

motverka viktökningen med användning av hårdare stål. [Traffic Safety Center North, 2012] 

1.2 Mål 
Processen borering förbättrar stålets härdbarhet när bor tillförs på gods som ska sätthärdas. 

Målet med detta arbete är att finna lämpliga bordonatorer som kan göra det möjligt att borera 

stål. Uppgiften är att undersöka uppkommande restprodukter med hjälp av dataprogrammet 

Thermo – Calc och beskriva ingående substansers toxicitet och explosionsbenägenhet. De 

lämpliga bordonatorerna kommer att provas på lab, med en praktisk metod och mängden bor 

som tillförts ståltråden kommer att beräknas. 

Med en kontrollerad borering skulle man vid härdning kunna processa kortare tid, höja 

slitage- och utmattningsegenskaperna samt att förbättra härdbarheten.  

1.3 Problemlösning 
Litteraturstudier har gjorts beträffande vilka ämnen som kan vara lämpliga som bordonatorer. 

Huvudsakligen har dataprogrammet Kemiska ämnen 9.0 använts. [Prevent 2002] 

Bor har tillförts på två olika sätt, både i fastform med borsyra - granuler och i vätskeform med 

bortribromid. Vid användning av bortribromid har denna med hjälp av ett yttre vattenbad (70 

– 90 °C) värmts och förångats i en glasreaktor, där bortribromiden befunnit sig ungefär 4 

centimeter nedanför ståltråden som utgör själva stålprovet. AGA har provat med borsyra och 

denna har därför använts i denna rapport som en jämförelse med bortribromid. Borsyra har 
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tillförts reaktorn som granuler och då placerats nära (cirka 1 mm) den elektriskt upphettade 

rostfria ståltråden.  

Inför vidare analys har upplösning av trådarna skett med elektrolys i svavelsyra. En 

spektrofotometrisk analysmetod har därefter använts för att analysera mängden bor i stålet. 

För att bestämma vilka restprodukter som uppkommer har dataprogrammet Thermo – Calc 

använts.  

1.4 Avgränsning 
Rapporten kommer inte att ge svar på ythårdheter och borens koncentrationsprofil i stålet men 

ger ändå en viss utsortering av olika insatsämnens användbarhet och hur mycket bor som 

tillförts stålet. Elektrisk rörugn användes inte eftersom de som fanns tillgängliga på KTH inte 

klarar de höga temperaturer på 950 °C med samtidig gastäthet, som förutsattes för 

metallproverna vid projektets början. Istället används en glasreaktor där ståltråden elektriskt 

värms upp och bordonatorn finns i nedre delen av glaset.  

Endast en bordonator används i mina försök och borsyra används som jämförelsereferens. 

Upplösning av ståltråd har skett med elektrolys och inte med återloppskokning enligt 

referensen av Vernon och Williams. [F. Vernon, J.M. Williams, 1970] För analys av 

mängderna bor i stålet har spektrofotometrisk analysmetod utförts.  

  

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DVernon,%2520F.%26authorID%3D24447503800%26md5%3D828c835eae7cd8d4d13540779e9d26c4&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=f6308447829cd5373441b6de6b51c1de
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DWilliams,%2520J.M.%26authorID%3D37065508200%26md5%3D9696e622451e8cecdbfb3c7b050688c6&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=1fec555443efc8b5b27e12f81d2fe024
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2. Sammanställning av lämpliga gas- eller vätskeformiga ämnen för 

bortillförsel.  
                            

Bortillförseln kan i industriell skala lämpligen vara i gas- eller vätskeform. Nedan 

sammanställs fyra medier som kan vara lämpliga för att borera stålet. Beroende på i vilken 

form bortillförseln sker, kan antingen direkt gastillförsel eller vätsketillförsel och därefter 

förångning användas. Se nedanstående tabell: 

 

 

 Tabell 2.1: Data för de undersökta ämnenas aggregationstillstånd [Prevent 2002] 

 

Tabell 2.2: Risker och skyddsåtgärder för de undersökta ämnena [Prevent 2002] 

2.1 Kriterier för lämpliga ämnen 
Ett lämpligt ämne har valts ut från tabell 2.2 för att borera stål. Med lägre kokpunkt än 

rumstemperatur får man fördelen av att man direkt kan få gas ur tuben. Detta gäller för 

diboran, bortrifluorid och bortriklorid.  

 

Ett undantag är borsyra, som inte är upptaget i ovanstående tabeller. Den har dock redan 

använts vid AGA:s inledande boreringsförsök och kommer därför att ingå i försöksplanen för 

lab - experiment som en jämförelse - referens. Apparatutformningen för detta finns i bilaga 2 

”Bortillförsel i fast form - Borsyra” 

2.2 Val av ämnen 
Enligt tabell 2.2 ovan har diboran speciellt hög hälsorisk och risken för brand finns när den 

förekommer i gasfas. Den kan orsaka lungskador vid inandning samt sveda i luftvägarna, 

illamående och andnöd. På grund av dessa hälsorisker och för att lämplig 

laborationsutrustning saknas vid Kemiteknik, KTH, kommer diboran inte att användas.  

 

Kvarstår bortriklorid och bortriflourid. Båda är i gasform vid rumstemperatur. Enligt 

litteraturen förekommer ofta bortriklorid för boreringsförsök inom forskning, och därför 

skulle den kunna vara lämplig. AGA:s synpunkt är dock att klorgas kan bildas vilken förstör 

Undersökta ämnen Kokpunkt? Tillstånd vid 20°C 

BCl3 12,5 Gas 

BF3 – 99,5 Gas 

BBr3 91,3 Vätska 

B2H6 – 92,5 Gas  

Undersökta 

ämnen 

Risker Skyddsåtgärder 

BCl3, BF3, 

BBr3 

Mycket giftig vid inandning 

och starkt frätande. 

Reagerar häftigt med vatten 

 

Vid kontakt med ögonen, spola genast med vatten 

under 15 minuter och kontakta läkare. 

Vid hudkontakt, tvätta genast med vatten. 

Använd lämpliga skyddshandskar, skyddskläder 

och skyddsglasögon. 

B2H6 Mycket giftig vid inandning 

och irriterar ögonen. 

Brandfarligt 

Vid olycksfall, illamående, eller annan påverkan, 

kontakta omedelbart läkaren.  
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ugnarna. I forskningssammanhang används emellertid glasapparatur. Ett annat argument för 

att använda bortriklorid är att den har högre kokpunkt och därför lättare kan förekomma som 

kondenserad gas vid transport och förvaring.  

 

Eftersom det har varit svårt att få tag på bortriklorid inom den tid som stått till förfogande för 

detta arbete, så utelämnades användningen av bortriklorid. Dock har bortrifluorid varit något 

enklare att finna. Den har inga exceptionella hälsorisker jämfört med andra borföreningar. 

Men även bortrifluorid har varit svår att få med i detta arbete på grund av en månads 

leveranstid, hög kostnad och särskilda anvisningar för köp av farliga gaser. Därför används 

inte heller bortrifluorid under laborations – experimenten.  

 

Bortribromid är dock i vätskeform vid rumstemperatur. För att använda den behöver man då 

först förånga den, men skälet till att ändå välja den i detta arbete var tillgänglighet enligt 

kapitel 2.3. Metoden, förångning, genom att reaktionskärlet delvis är nedsänkt i ett värmande 

vattenbad, visas i ett schema i bilaga 1 ”Bortillförsel i vätskeform - Bortribromid”.  

2.3 Tillgänglighet 
Enligt litteratursökning är användningen av bortribromid, vid vetenskapliga undersökningar 

av borering, inte lika vanlig som användningen av bortriklorid. Trots det har bortribromid här 

använts i denna undersökning, med tanke på att den skulle kunna vara lika effektiv som 

bortriklorid. Bortribromid fanns nämligen på KTH.  

 

AGA har bidragit med borsyra. Bortriklorid och bortrifluorid kunde alltså inte anskaffas under 

den tid detta arbete utfördes.  
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3 Restprodukter 
                     

Vid bedömningen av vilka restprodukter som kan finnas efter behandling av stålprover med 

borhaltiga ämnen vid hög temperatur har dataprogrammet Thermo – Calc använts. 

[Thermocalc 2012] Detta dataprogram utför termodynamiska beräkningar på system med 

flera kemiska ämnen för att bestämma deras inbördes jämvikter vid olika temperaturer och 

tryck.  

Bilaga 3 ”Thermo – Calc” visar beräknade restprodukter av de lämpligaste bordonatorerna 

efter genomlopp av de höga temperaturer som kommer ifråga vid borering. Resultaten visar 

att av borsyra, bortribromid, bortriklorid och bortrifluorid så kommer samtliga ut i den form 

som de sätts in om temperaturen ligger under 800 °C. För borsyra går dock beräkningen 

endast till 380 °C. Vid temperatur 1000 °C och över har emellertid bortribromid sönderdelats. 

Med diboran har Thermo – Calc inte givit trovärdigt resultat för en sönderfallsberäkning.  

De av Thermo – Calc beräknade restprodukterna för bortribromid och borsyra redovisas i 

tabell 3.1 nedan. Dessa restprodukter är gaser som i många fall förekommer i oerhört små 

kvantiteter vid förekommande höga temperaturer. I mina experiment har dessa förts vidare 

med kvävgas till en tvättflaska innehållande vatten.  

  



  

6 

 

Restprodukter 

Bortribromid Borsyra Borsyra forts Borsyra forts 

B B Cr2O2 Ni2 

BBr BOH14 Cr2O3 O2 

BBr2 BH Fe O3 

BBr3 BOH FeH O 

BN BHO2 FeHO  

B2 BH2 FeHO2  

Br BH2O FeH2O2  

BrCr BH2O2 FeO  

BrFe BH3 FeO2  

BrN BH3O Fe2  

BrNi BH302 H  

Br2 BH3O3 HN  

Br2Cr BH6N HNO  

Br2Fe BN HNO2  

Br2Ni BO HNO3  

Br3Cr BO2 HN3  

Br3Fe B2 HNi  

Br3Ni B2H4O4 HNiO  

Br4Cr B2H6 HO  

Br4Fe2 B2O HO2  

Br4Ni2 B2O2 H2  

Br6Fe2 B2O3 H2N  

Cr B3H3O3 H2N2O2  

CrN B3H3O6 H2N2  

Cr2 BH6N3 H2NiO2  

Fe B5H9 H20  

Fe2 Cr H2O2  

N CrH H3N  

N2 CrHO H3NO  

N3 CrHO2 H4N2  

Ni CrH2O3 N  

Ni2 CrH2O4 NO  

 CrH3O3 NO2  

 CrH3O4 NO3  

 CrH4O4 N2  

 CrH4O5 N2O  

 CrN N2O3  

 CrO N2O4  

 CrO2 N2O5  

 CrO3 N3  

 Cr2 Ni  

 Cr2O NiO  

Tabell 3.1: Restprodukter av bortribromid och borsyra [Thermocalc 2012] 
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4 Toxiska och Explosiva avgaser 
                          

I ovanstående tabell 3.1 har restprodukterna redovisats. Av dessa redogörs för vilka som är 

toxiska respektive explosiva i detta kapitel. För bortribromid hänvisas till tabell 4.1 och för 

borsyra till tabell 4.2. Alla är inte med i de nedanstående tabellerna, vilket beror på att de inte 

är toxiska eller explosiva. Gas som är explosiv och/ eller toxisk har markerats med kryss i 

tabellen. Ämnenas toxicitet/ explosionsbenägenhet har tagit fram med hjälp av 

datorprogrammet kemiska ämnen 9.0. [Prevent 2002] 

Bortribromid 

 

 Toxisk? Explosiv?  Toxisk? Explosiv?  Toxisk? Explosiv? 

B X  Br2 X  CrN X  

BBr X  Br2Cr X X Cr2 X  

BBr2 X  Br2Fe X  Fe2 X  

BBr3 X  Br2Ni X X N2 X  

BN X  Br3Cr X X N3 X  

B2 X X Br3Fe X  Ni2 X  

Br X  Br3Ni X X    

BrCr X  Br4Cr X X    

BrFe X  Br4Fe2 X     

BrN X  Br4Ni2 X X    

BrNi X  Br6Fe2 X     

Tabell 4.1: Toxiska och explosiva avgaser från borering med bortribromid [Prevent 2002] 

  



  

8 

 

Borsyra 

 

 Toxisk? Explosiv?  Toxisk? Explosiv?  Toxisk? Explosiv? 

BOH14 X  CrH X X HN X  

BH X  CrHO X  HNO X  

BOH X  CrHO2 X  HNO2 X  

BHO2 X  CrH2O3 X X HNO3 X X 

BH2 X  CrH2O4 X  HN3 X  

BH2O X  CrH3O3 X X HNi X  

BH2O2 X X CrH3O4 X  HNiO X  

BH3 X  CrH4O4 X X HO X  

BH3O X  CrH4O5 X  HO2 X  

BH302 X  CrH X  H2N X  

BH3O3 X  CrHO X  H2N2O2 X X 

BH6N X  CrHO2 X  H2N2 X  

BN X  CrH2O3 X X H2NiO2 X  

BO X  CrH2O4 X  H3N X  

BO2 X  CrH3O3 X  H3NO X  

B2 X  CrH3O4 X  H4N2 X  

B2H4O4 X X CrH4O4 X X NO2 X  

B2H6 X  CrH4O5 X  NO3 X  

B2O X  CrN X  N2O X  

B2O2 X X CrO X  N2O3 X X 

B2O3 X  CrO2 X  N2O4 X  

B3H3O3 X  CrO3 X  N2O5 X X 

B3H3O6 X  Cr2O X     

BH6N3 X  Cr2O2 X     

B5H9 X  Cr2O3 X     

Tabell 4.2: Toxiska och explosiva avgaser från borering med borsyra [Prevent 2002]  
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5 Experiment 
                 

Såsom beskrivits ovan, har jag inte använt mig av konventionella laboratorieugnar. 

Anledningen är att de som fanns att tillgå inte kunde uppnå tillräckligt höga temperaturer och 

samtidigt vara gastäta. Lösningen blev att elektriskt upphetta stålproverna som var av formen 

0,5 mm rostfritt tråd. Dessa trådar leddes genom relativt små glaskärl genom vilka kvävgas 

leddes under försökens gång. Därigenom blev själva trådarna den hetaste detaljen i 

utrustningen, och övriga delar såsom kärl och rör blev betydligt kallare. Växelströmmen till 

trådarna kom från en nätansluten transformator. 

Under laborationerna användes två borhaltiga ämnen för impregnering av rostfri tråd. Med 

dessa två ämnen gjordes två försök vid olika spänningar, 4 och 5 volt.  

Den rostfria ståltråden skulle uppnå ungefär 950    och i början fanns ingen given metod till 

hands för att mäta temperaturen. Problemet löstes genom att använda tre olika metoder för att 

uppskatta temperaturen. De tre olika metoderna var: - beräkning utifrån elektrisk effekt med 

Stefan – Boltzmanns lag [Stefan – Boltzmanns lag 1884], - användande av en färgkarta 

[Värmebehandling av CRU – STÅLET, 1937] avsedd för bedömning av ståltemperaturer och 

som kontroll, – bestämning av trådens smälttemperatur [Engineering toolbox, 2012] i 

kvävgasatmosfär, som visade sig stämma väl med temperaturen enligt Stefan – Boltzmann, 

men färgkartan avviker. Enligt bilaga 4 ”Stålets temperaturmätning med färgkarta och Stefan 

– Boltzmanns lag” blir ståltrådens temperatur alltså inte lika med dessa båda metoder. Stefan 

– Boltzmanns lag ger temperaturer som är högre. Experimenttemperaturerna har dock 

anpassats utifrån färgkartan, som på det stadiet bedömdes som säkrast.  

5.1 Bortribromid 
Enligt bilaga 1 ser man hur bortribromiden var placerad i reaktorn i förhållande till ståltråden.  

Med spänningarna 4 och 5 volt upphettades tråden så att bor tillfördes denna. Efter en viss tid 

brändes ståltrådarna av, tabell 5.1 visar dessa tider och bilderna under tabellen är de borerade 

ståltrådarna vid olika spänningar såsom de ser ut i ett optiskt mikroskop.  Observera trådarnas 

varierande tjocklek. Före försöken är de jämntjocka 0.5 mm. efter försöken noterades även ett 

stort böjmotstånd och följande sprödbrott. 

 

Prov Spänning [V] Reaktionstid [min] 

1 5 22 

2 4 58 

Tabell 5.1: Härdningstid för rostfritt ståltråd med bortribromid 
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Bortribromid prov 1  Bortribromid prov 2 

Figur 5.1: Mikroskopisk bild på borerat stål med bortribromid 

 

5.2 Borsyra 
Borsyra har använts enligt bilaga 2 i en glasreaktor. Efter en viss tid brändes de rostfria 

ståltrådarna av vilket syntes genom att glöden upphörde. Stålet förmodades då ha blivit 

borerat. I tabell 5.2 beskrivs den tid det tog för stålet att brännas av och på de nedanstående 

bilderna som visar trådar som varit upphettade med 4 resp. 5 volt, ser man de borerade 

ståltrådarnas utseende i ett optiskt mikroskop. Även här noterades ett stort böjmotstånd och 

följande sprödbrott efter borering. 

 

Prov Spänning [V] Reaktionstid [min] 

1 5 8 

2 4 19 

Tabell 5.2: Härdningstid av rostfritt stål med Borsyra 

 

 

Borsyra prov 1            Borsyra prov 2 

Figur 5.2: Mikroskopisk bild på borerat stål med borsyra 
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5.3 Upplösning av rostfri ståltråd 
Efter att bilder har tagits i mikroskop av dessa borerade trådar har upplösning genomförts med 

elektrolys i svavelsyra. Den i litteraturen föreskrivna metoden, upplösning i svavelsyra under 

återloppskokning, var svår att använda med de långa tider den behövde med de rutiner som 

gäller på KTH-lab. Upplösning i svavelsyra vid lägre temperatur utan återloppskokning 

visade sig ta för lång tid vid inledande försök. Elektrolysen gjordes i 5 ml mätglas.  Tunn 

guldtråd surrades runt ståltrådarna och kopplades som anoder. Nickeltråd tjänstgjorde som 

katoder. Dessa celler kopplades till ett strömaggregat och med hjälp av svag ström löstes 

trådarna efter ungefär ett dygn. Bilderna nedan visar svavelsyrans utseende före och efter 

upplösning av trådarna.  

 

      Före                 Efter 

Figur 5.3: Seriekopplad upplösning av två ståltrådar med borering vid 4 och 5 volt 
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6 Analysmetod – Spektrofotometri 
                       

En spektrofotometrisk analys har genomförts för att bestämma mängden bor i rostfritt stål. 

Genomförandet är beskrivet i bilaga 5 ”Analysmetod - Spektrofometri” och analysmetoden är 

refererad till Vernon och Williams [F. Vernon, J.M. Williams, 1970] 

Denna metod valdes på grund av litteraturdata om olika metoder enligt Pasztor et. al. [Laszlo. 

Pasztor, J. D. Bode, Quintus. Fernando 1960] Häri framgår att den valda analysmetoden, 

metylenblå – metoden är den i särklass känsligaste bland några jämförda metoder. Den 

känsligaste metoden valdes därför att man inte i förväg kunde veta hur låga borhalterna skulle 

bli i proverna. Skulle borhalterna visa sig vara höga, skulle metoden ändå kunna användas 

efter utspädning av proverna.  

Kända mängder bor mellan 0-25 mikrogram har analyserats och en kalibrerkurva har 

uppritats. Denna kalibrerkurva har sedan använts för att bestämma mängden bor i de okända 

proverna av upplöst rostfri ståltråd. Analysmetoden utfördes på samma sätt med de okända 

proverna.  En kalibrerkurva från spektrofotometern hade tagits fram ur flera försök med en 

enkel statistisk metod och de okända provernas bormängder bestämdes sedan genom 

kalibrerkurvan. Eftersom kalibrerkurvan inte riktigt är en rät linje har mängderna bor lästs av 

och markerats direkt på kurvan och inte på en anpassad linje. Se bilaga 6 ”Beräkning av 

mängden bor”. 

Principen för själva analysen är i korthet följande: 

Enligt Vernon och Williams referens, bilaga 5 ”Analysmetod - Spektrofometri” beskrivs hur 

det upplösta stålprovet i H2SO4 (svavelsyra) blandas med NaF (natriumfluorid) och får stå i 

två timmar för att de kemiska reaktionerna (1 och 2) enligt nedan ska hinna gå tillräckligt 

långt: 

1. . NaF + H
+
   HF + Na

+
 

2. .4HF + B
3+

   BF4
-
+ 4H

+
 

Det bildade BF4
-
 är det som krävs för vidare reaktion. Vid spektrofotometrisk analys mäts ett 

komplex av metylenblått. Detta komplex bildas när BF4
-
 reagerar med metylenblått i 

oxiderande miljö enligt reaktionen nedan. Metylenblått bör vara i fyrfaldigt överskott i 

förhållande till metylenblå - komplexet. Detta komplex överförs i nästa steg till organfas efter 

tillsats av 1,2 – dikloretan. Denna organfas dekanteras och analyseras i spektrofotometern. 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DVernon,%2520F.%26authorID%3D24447503800%26md5%3D828c835eae7cd8d4d13540779e9d26c4&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=f6308447829cd5373441b6de6b51c1de
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DWilliams,%2520J.M.%26authorID%3D37065508200%26md5%3D9696e622451e8cecdbfb3c7b050688c6&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=1fec555443efc8b5b27e12f81d2fe024
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Figur 6.1: Bildning av metylenblåkomplex vid tillsatt av metylenblå.  
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7. Resultat 
          

Mängderna bor i ståltrådarna efter borering är sammanfattade enligt tabell 7.1. Bormängderna 

ligger mellan 0-25 mikrogram per tråd och det stämmer överens med den spektrofotometriska 

analysmetodens avgränsningar enligt Pasztor et al. [Laszlo. Pasztor, J. D. Bode, Quintus. 

Fernando 1960] 

Prov Reaktionstid [min] Mängden bor i vikts - % 

Bortribromid 1 (5 volt) 22                0,047                    

Bortribromid 2 (4 volt) 58 0,042 

Borsyra 1 (5 volt) 8 0,033 

Borsyra 2 (4 volt) 19 0,027 

 

Tabell 7.1: Bormängder och reaktionstid vid borering med bortribromid och borsyra. 

Beträffande temperaturer som funktion av spänning se bilaga 4 och beträffande beräkningar av 

bormängder se bilaga 6 
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8. Diskussion 
                     

Bor har överförts till de rostfria ståltrådarna under olika tider och vid två olika spänningar. 

Bormängderna som överförts är ungefär 0,025 – 0,050 vikts - %. I tabell 7.1 framgår tiderna 

under vilka respektive prov borerades och den beräknade bormängd som överförts till 

ståltrådarna. 

8.1 Bortribromid 
Borering med bortribromid som vätska, som förångats och överförts till ståltråden visar 

resultat som har högre bormängder än vid borering med borsyra. Detta kan bero på att 

reaktionstiderna för bortribromid varit längre, i och med att tiderna till trådavbränning varit 

längre vilket delvis kan bero på att det var längre avstånd (4 cm) mellan 

bortribromidlösningen och ståltråden. Bor har alltså under en längre tid, jämfört med vad som 

varit fallet med borsyra, överförts till ståltråden.  

Anmärkningsvärt är att prov 1 vid 5 volt bränts av efter 22 minuter, dvs. mindre reaktionstid 

än prov 2 vid 4 volt men ändå har resulterat i högre borhalt. Detta kan bero på att spänningen 

5 volt som ger högre temperatur än 4 volt ger kortare reaktionstid. Efter en kort tid blev 

glasreaktorn invändigt belagd med en svart och smetig utfällning. 

8.2 Borsyra 
Borsyragranuler var placerade ungefär 1-2 mm från de rostfria ståltrådarna. Detta har medfört 

att borsyran av de heta ståltrådarna upphettats och överförts som ånga till ståltråden. 

Reaktionstiderna mellan bormediet och ståltråden har alltså varit mindre vid borering med 

borsyra än med bortribromid. Under reaktion överfördes fuktig vit borsyra till glasreaktorns 

innerytor.  

Även bormängderna vid borering med borsyra visar att spänningen 5 volt som ger högre 

temperatur, ger snabbare avbränning, vilket resulterar i kortare reaktionstid. Med mer än 

hälften så kort tid för prov 1 jämfört med prov 2 har det resulterat i en skillnad i bormängd på 

0,005 vikts - % mer i prov 1. Detta betyder att ju högre temperaturer desto snabbare sker 

boröverföringar till den rostfria ståltråden.  

8.3 Vilket är effektivast, bortribromid eller borsyra? 
I bilaga 7 ”Effektivitet, bortribromid eller borsyra” beskrivs hypotesen om vilket av dessa 

bordonatorer som är tänkt att vara effektivast. Detta förklaras med ett antagande att det 

hastighetsbestämmande steget är reaktion 3 och inte reaktion 1 (bortribromid) eller reaktion 2 

(borsyra). Reaktion 3 som visar steget från bordonator till borerat stål är alltså det 

reaktionssteget som gäller för båda bordonatorerna. Med den hypotesen tar det lika långt tid 

för båda bordonatorerna att borera stål.  

Diagrammet enligt hypotesen visar att det hastighetsbestämmande steget vid användning av 

bortribromid respektive borsyra mycket väl kan vara samma och man därför kan blanda dessa 

på samma kurva. Båda bordonatorerna är alltså lika effektiva. 
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8.4 Analysmetod enligt Pasztor et. al. 
Analysmetoden har som tidigare nämnts genomfört enligt bilaga 5. Genomförandet i bilagan 

är refererad till Vernon och Williams [F. Vernon, J.M. Williams, 1970], som i sin tur har 

refererat genomförandet av Pasztor et. al. [Laszlo. Pasztor, J. D. Bode, Quintus. Fernando 

1960] I referensen av Pasztor et. al. finns en ingående beskrivning av analysmetoden. Där 

framgår det att analysmetoden ger ett bra resultat vid låga halter bor. Därför gjordes lösningar 

med så låga kända halter bor, dvs. mellan 0 – 25 mikrogram och kalibrerkurvan togs fram för 

ett lämpligt absorbansintervall. Vid för höga borhalter hos proverna kommer man utanför den 

linjära delen av kalibrerkurvan där Beers lag gäller.  

Lösningarna med de upplösta ståltrådarnas okända borhalter gjordes på samma sätt, enligt 

bilaga 5 och där visade det sig att bormängderna var mellan 8 – 18 mikrogram.  

8.5 Temperaturen hos det rostfria stålet 
Rostfritt stål har borerats med temperaturmätning med hjälp av färgkartan. Vid borering har 

spänningarna 4 och 5 volt valts för att de på en färgkarta visade en färgtemperatur på 850 – 

975    och boreringarna har genomförts tills ståltråden brändes av. Jag undersökte ståltrådens 

smälttemperatur med särskilda prov där trådarna upphettades enbart i en kvävgasatmosfär tills 

de brändes av, vilket skedde vid 5 volt. Rostfri ståltråds smälttemperatur är cirka 1500 °C 

[Engineering toolbox, 2012] och detta har visat en god överensstämmelse med 

temperaturberäkningarna enligt Stefan – Boltzmanns lag. I bilaga 4 ”Stålets 

temperaturmätning med färgkarta och Stefan – Boltzmanns lag” är temperaturen med 

färgkartan och Stefan - Boltzmanns lag jämförda. Vid 5 volt har temperaturmätningen med 

färgkartan visat omkring 950 °C och vid 4 volt 850 °C. Med Stefan – Boltzmanns lag är 

temperaturen vid 5 volt omkring 1500 °C och vid 4 volt 1300 °C. Boreringarna gjordes efter 

att temperaturerna uppskattats enbart med hjälp av färgkartan, och därför har valet av 

spänningar vid boreringarna blivit 4 resp. 5 volt. 

8.6 Legeringsämnen i rostfritt stål 
Kontakt har tagits med Jowema AB [Persson, 2012] som producerat den rostfria ståltråden. 

Jowema AB skickade en bilaga ”8” med mängderna av stålets legeringsämnen och har 

uppgett att den är 0,4 mm vilket även står på ståltrådens förpackning. Beräkningar genom 

ståltrådens vikt har dock visat att den är 0,5 mm, vilket efter mätning även verifierades av en 

verkstad på KTH. Förutom järn består rostfritt stål även av krom och nickel. Både krom och 

nickel har tagits med i Thermo – Calc beräkningarna. Restprodukterna på sidan 4 har visat att 

det sker en reaktion mellan krom och nickel med andra komponenter i reaktorn. De övriga 

legeringsämnena mangan, kisel, svavel och fosfor har inte tagits med i Thermo – Calc 

eftersom mängderna är små.  

8.7 Nitrering av rostfritt stål 
Vid användning av kvävgas som skyddsgas för rostfritt material föreligger risk för 

uppnitrering av materialet vid höga temperaturer (från ca 950C och högre). Då ståltråden 

värmts till väldigt höga temperaturer är sannolikheten stor att man även bildat CrN i 

provmaterialet som gör materialet sprött. Vid dessa temperaturer använder man sig industriellt 

av argon alternativt vätgas eller mixer av dessa gaser. 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DVernon,%2520F.%26authorID%3D24447503800%26md5%3D828c835eae7cd8d4d13540779e9d26c4&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=f6308447829cd5373441b6de6b51c1de
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DWilliams,%2520J.M.%26authorID%3D37065508200%26md5%3D9696e622451e8cecdbfb3c7b050688c6&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=1fec555443efc8b5b27e12f81d2fe024
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9. Slutsats 
                     

Bor har förts över till rostfritt stål och halter av bor i stålet har därefter konstaterats. Både vid 

uppvärmning av vätska (bortribromid) i vattenbad och vid upphettning av granuler (borsyra), 

genom närhet till de upphettade stålproverna, har en viss mängd bor överförts till stålet. För 

mängderna bor se tabell 7.1. De verkliga temperaturerna i mina försök kan inte fastställas 

säkert.  

Jag har funnit en del bordonatorer som är lämpliga för borering av stål men endast använt en 

(bortribromid) av dem och dessutom borsyra. Det visade sig möjligt att borera på stål med en 

särskild metod och jag har undersökt restprodukterna med dataprogrammet Thermo – Calc 

och beskrivit restprodukternas toxicitet och explosionsbenägenhet. Bortribromid har sedan 

jämförts med borsyran som tidigare använts på AGA. 

Vilken av bordonatorerna bortribromid och borsyra som är mest effektiv kan inte heller 

fastställas. Men jag har kommit fram till att båda troligen har samma effektivitet med det 

antagandet enligt bilaga 7, att det finns ett reaktionssteg som överför bor till stålet och att 

reaktionen sker genom detta hastighetsbestämmande steg, som nästan motsvarar hela 

reaktionstiden.  

10. Förslag på fortsatt arbete 
                   

Under projektet framkom att diboran hade varit möjligt för bortillförsel. Det har dock inte 

använts på grund av dess farlighet och KTH har inte ansett att befintlig utrustning möjliggjort 

säker hantering av denna gas på lab. För att kunna använda diboran behövs särskilt dragskåps 

- och laborationsutrustning, men detta fanns inte på Kemiteknik, KTH. Till skillnad från 

bortriklorid, bortribromid, bortrifluorid och borsyra har diboran två boratomer medan de 

andra har en boratom, vilket kan tänkas skulle ha givit effektivare bortillförsel med diboran.  

Även bortrifluorid och bortriklorid skulle ha kunnat användas som bormedium. Men det har 

krävts särskilda anvisningar från företaget som levererar dessa gaser. Man behöver t.ex. 

beskriva varför man vill använda gaserna.  
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http://www.thermocalc.com/DEMO.php
http://www.tscn.se/index.php?page=pagaende-projekt
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Bilagor 

1. Bortillförsel i vätskeform – bortribromid 
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2. Bortillförsel i fast form – borsyra 
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3. Thermo – Calc 
 

Borsyra    Bortriklorid  

 

 

Bortrifluorid    Bortribromid 

 

[Thermocalc 2012] 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10-4

Y
(G

A
S

,B
1
H

3
O

3
)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

TEMPERATURE_CELSIUS

 THERMO-CALC (2012.05.14:17.42) :
 DATABASE:SSUB4
 P=1.01325E5, N(B)=1., N(H)=3., N(O)=3.;

2
0
1
2
-
0
5
-
1
4
 
1
7
:
4
2
:
0
5
.
1
6
 
o
u
t
p
u
t
 
b
y
 
u
s
e
r
 
D
u
r
m
a
z
 
f
r
o
m
 
D
U
R
M
A
Z
-
D
A
T
O
R

9993

9996

9999

10002

10005

10-4

Y
(G

A
S

,B
1
C

L
3
)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

TEMPERATURE_CELSIUS

 THERMO-CALC (2012.05.14:17.45) :
 DATABASE:SSUB4
 P=1.01325E5, N(B)=1., N(CL)=3.;

2
0
1
2
-
0
5
-
1
4
 
1
7
:
4
5
:
3
0
.
5
2
 
o
u
t
p
u
t
 
b
y
 
u
s
e
r
 
D
u
r
m
a
z
 
f
r
o
m
 
D
U
R
M
A
Z
-
D
A
T
O
R

9995

9996

9997

9998

9999

10000

10001

10002

10003

10004

10005

10-4

Y
(G

A
S

,B
1
F

3
)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

TEMPERATURE_CELSIUS

 THERMO-CALC (2012.05.14:17.46) :
 DATABASE:SSUB4
 P=1.01325E5, N(B)=1., N(F)=3.;

2
0
1
2
-
0
5
-
1
4
 
1
7
:
4
6
:
3
4
.
3
5
 
o
u
t
p
u
t
 
b
y
 
u
s
e
r
 
D
u
r
m
a
z
 
f
r
o
m
 
D
U
R
M
A
Z
-
D
A
T
O
R

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Y
(G

A
S

,B
1
B

R
3
)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

TEMPERATURE_CELSIUS

 THERMO-CALC (2012.05.14:17.47) :
 DATABASE:SSUB4
 P=1.01325E5, N(B)=1, N(BR)=3;

2
0
1
2
-
0
5
-
1
4
 
1
7
:
4
7
:
3
8
.
1
3
 
o
u
t
p
u
t
 
b
y
 
u
s
e
r
 
D
u
r
m
a
z
 
f
r
o
m
 
D
U
R
M
A
Z
-
D
A
T
O
R



  

22 

 

4. Stålets temperaturbestämning med färgkarta och Stefan – 

Boltzmanns lag 
Med hjälp av Stefan – Boltzmanns lag [Stefan – Boltzmanns lag 1884] beräknades stålets 

temperatur och jämfördes med färgkartan [Värmebehandling av CRU – STÅLET, 1937] i 

tabellerna nedan.  

  

  
           

              
     

[Stefan – Boltzmanns lag 1884] 

    

                   

                                        

            
         

  

  
                     

 

I tabellerna nedan har en uträkning gjorts, först av effekten (E = U*I) med hjälp av ström och 

spänning och stålets temperatur har räknats ut med Stefan – Boltzmanns lag. Färgkartans 

temperatur har jämförts med stålets temperatur enligt Stefan – Boltzmanns lag. En viss 

skillnad har synts beroende på om tråden upphettats med eller utan närvaro av bormedium. 

Det har synts att tråden uppnår något högre temperatur vid närvaro av bormedium och en och 

samma spänning.  

 Temperaturerna enligt Stefan – Boltzmanns lag och enligt avsmältningsprov har framstått 

som mycket högre än temperaturmätningarna enligt färgkartan. Det är svårt att avgöra vilken 

metod som ger riktigast temperatur.  Jag mätte spänningar direkt på tråden också. Dessa ger 

riktigare resultat och används för beräkning av effekterna.  
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Nollprov utan bor 

Transformator     
2 3 4 5 

Uppmätt spänning över tråden 
1,7 2,6 3,4 4,2 

Ström     
4,4 6,1 7,7 9,4 

Effekt, 
  

  
     

7,5 15,9 26,2 39,5 

Stefan– Boltzmanns lag     , Tstål 
837 1065 1242 1403 

Färgkarta     
- 750 800 875 

Tabell B3.1: Färgkartans temperatur och Stefan – Boltzmanns temperaturberäkning med nollprov 

 

Uppmätta verkliga spänningar över tråd enligt nollprovet antas gälla även för bortribromid 

och borsyra. 

 

Bortribromid 

Transformator     
2 3 4 5 

Uppmätt spänning över tråden 
1,7 2,6 3,4 4,2 

Ström     
4 5 6,2 7 

Effekt, 
  

  
     

6,8 13 21,1 29,4 

Stefan– Boltzmanns lag     , Tstål 
811 1000 1163 1287 

Färgkarta     
- 850 900 975 

Tabell B3.2: Tabell B3.1: Färgkartans temperatur och Stefan – Boltzmanns temperaturberäkning med 

bortribromid 
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Borsyra  

Transformator     
2 3 4 5 

Uppmätt spänning över tråden 
1,7 2,6 3,4 4,2 

Ström     
5,1 7 8 9,5 

Effekt, 
  

  
     

8,7 18,2 27,2 39,9 

Stefan– Boltzmanns lag     , Tstål 
879 1111 1257 1410 

Färgkarta     
- 750 850 900 

Tabell B3.3: Tabell B3.1: Färgkartans temperatur och Stefan – Boltzmanns temperaturberäkning med 

borsyra 
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5. Analysmetod – Spektrofotometri 
Analysmetoden enligt Vernon och Williams [F. Vernon, J.M. Williams, 1970], men med 

återloppskokning ersatt med elektrolytisk upplösning av ståltråden. Vernon och Williams har i 

sin tur följt referensen av Pasztor et. al. [Laszlo. Pasztor, J. D. Bode, Quintus. Fernando 1960] 

   

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DVernon,%2520F.%26authorID%3D24447503800%26md5%3D828c835eae7cd8d4d13540779e9d26c4&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=f6308447829cd5373441b6de6b51c1de
http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DWilliams,%2520J.M.%26authorID%3D37065508200%26md5%3D9696e622451e8cecdbfb3c7b050688c6&_acct=C000034958&_version=1&_userid=4478132&md5=1fec555443efc8b5b27e12f81d2fe024
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6. Beräkning av mängden bor 
En kalibrerkurva har skapats med fyra kända prover, mellan 0 – 25 mikrogram bor. 

Analyserna har gjorts enligt bilaga 5 ”Analysmetod - Spektrofotometri” och absorbansen har 

uppmäts med spektrofotometern. Kurvan är inte riktigt linjär men en ungefärlig 

medelvärdelinje har ritats upp och med hjälp av denna har mängderna bor beräknats i de 

okända proverna. Detta sammanfattas i tabellerna nedan vartdera för bortribromid och 

borsyra.  

Bortribromid 

Prov Absorbans 

1 0,36 

2 0,18 

Tabell B6.1: Absorbansen för båda proverna med bortribromid 

Vid de markerade absorbanserna blir bormängden för prov 1, 13 och prov 2, 8 mikrogram.   

 

Figur B6.1: Kalibrerkurvan visar mängden bor i stålet med borering av bortribromid 

 

Mängden bor av totala stålet som löstes upp räknas i vikts - % . 

Prov Upplösning av stålet [mg] Mängden bor i stålet [mg] Bor i vikts - % 

1 28 0,013 0,047 

2 19 0,008 0,042 

Tabell B6.2: Mängden bor i vikts - % med borering av bortribromid   
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Borsyra 

 

Prov Absorbans 

1 0,44 

2 0,38 

Tabell B6.3: Absorbansen för båda proverna med borsyra 

Vid de markerade absorbanserna blir bormängden för prov 1, 18,3 och prov 2, 13,5 

mikrogram.   

 

Figur B6.1: Kalibrerkurvan visar mängden bor i stålet med borering av borsyra 

 

Prov Upplösning av stålet [mg] Mängden bor i stålet [mg] Bor i vikts - % 

1 55 0,0183 0,033 

2 50 0,0135 0,027 

Tabell B6.4: Mängden bor i vikts - % med borering av borsyra 
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7. Effektivitet, bortribromid eller borsyra? 

 

Dividerar man nedanstående kurvans (4 volt) tider med 3,7 kommer den att sammanfalla med 

kurvan 5 volt. Det visar att för varje borhalt i stålet, är reaktionen 3,7 gånger så snabb vid 5 

volt. Det kan betyda att samma aktiveringsenergi gäller för hela diagrammet. Antingen har då 

ovanstående reaktionen 2 från borsyra samma aktiveringsenergi som reaktionen från 

bortribromid (1), vilket inte är så sannolikt. Eller också finns det en gemensam seriekopplad 

reaktion 3 enligt ovan som är det hastighetsbestämmande steget och som är den som hela 

diagrammet nedan visar. [Sylwan 2012]  
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Figur B7.1: Diagram som visar mängderna bor i vikts - % mot tiden för hög och låg temperatur 

 

Man bestämmer aktiveringsenergin genom att mäta reaktionshastigheten vid samma 

koncentration och två olika temperaturer. Detta kan göras på en mängd olika koncentrationer. 

Gör man det högt upp i diagrammet och långt ned i diagrammet och får lika värden på 

aktiveringsenergin är det möjligt att det är två reaktioner (1 och 2) med samma 

aktiveringsenergi. Men det är mer sannolikt att diagrammet visar en senare delreaktion (3) 

som gäller för hela diagrammet. [Sylwan 2012] 
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8. Legeringsämnen i ståltråden  

 

[Persson, 2012] 


