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Sammanfattning 

Denna rapport sammanfattar och jämför två olika korrosionmetoder, Höganäs 
interna korrosionstest och korrosions test enligt VDA 230-214. Målet har varit 
att med dessa två tester som bakgrund, ta fram en ny metod som löser Höganäs 
problem med upprepbarhet. Genom att med noggrant utförande gått igenom 
processen för hårdlödning, beredning av syror, korrosionsprovning under 4 
veckor och processen för undersökning av mikrostrukturen på lödningsfogen, 
så har man lyckats få ut ett kvantitativt resultat. 
 
Förbättringen av den interna korrosionsmetoden valdes att basera sig enbart på 
svavelsyran och samtidigt istället att bereda syralösningar genom att styra pH 
värdet mellan ett aggresivt och ett mindre aggresivt värde. Man valde också att 
jämföra två produkter som ska hålla samma korrosionsegenskaper, Brazelet 
F300 och Brazelet Ni613. Produkten F300 är utvecklade av Höganäs AB och 
skillnaden gentemot den licensierade produkten Ni613 är att F300 innehåller 
järn och mindre nickel. Tidigare utredningar har gjorts för att jämföra dessa 
produkterna men har visat olika resultat.  
 
Denna utredning har lett till en metod för att kvantifiera korrosionsmotståndet 
hos de olika loden istället för att bara visuellt bedöma om korrosionsmotståndet 
är bra eller dåligt. Denna metoden har även lett till framtida arbeten för 
utvärdering av andra syror. 
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Abstract 

This report summarizes and compares two different corrosion methods, 
Höganäs internal corrosion test and a corrosion test according to VDA 230-214. 
The goal has been to develop a new method that solves Höganäs problems with 
repeatability with these two tests as a background. By carefully studying the 
process of brazing, acid preparation, corrosion testing for 4 weeks and the 
microstructure testing process on the brazed joint, you have managed to get a 
quantitative result. 
 
The improvement of the internal corrosion method was chosen to be based on 
the sulfuric acid and preparing acid solutions by controlling the pH value 
between an aggressive and a less aggressive value. It was also chosen to 
compare two products that has the same corrosion properties, Brazelet F300 
and Brazelet Ni613. The difference between F300 and Ni613 is that the F300 
contains iron and less nickel. Previous investigations have been made to 
compare these products but have shown different results. 
 
This investigation has led to a method of quantifying the corrosion resistance 
of the different brazing instead of only visually judging whether the corrosion 
resistance is good or bad. This method will be used for future work to 
investigate other acids. 
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Förord 

Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget Höganäs AB på 
utvecklingsavdelningen Höganäs Brazing under vårterminen 2017. 
 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Höganäs AB som har givit mig 
möjligheten att ta studieledigt samt att genomföra ett lärorikt projekt. Ett 
särskilt stort tack riktas till min handledare Lisa Kjellén och 
utvecklingsingenjören Eddie Hedin för den handledning och det stöd ni har 
givit mig under den perioden jag har varit där.  
 
Vill även tacka min handledare och min examinator på Blekinge Tekniska 
Högskolan Gunilla Åkesson och Mats Walter för att ha ställt upp för mig och 
diskuterat kring kemin bakom korrosionsprovning, även väglett uppstarten av 
mitt raportskrivande. 
 
Det finns många jag vill tacka men alla berörda på företaget som har gett mig 
stöd och lagt ner tid för mig att lära dem utrustningar som krävs och därmed 
har gjort det möjligt för mig att genomföra examensarbetet. 
 
 

Jeronimo R Lacno 
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Notationer 

 
Förkortningar 
 

HCI – Saltsyra 

H2SO4 – Svavelsyra 

HNO3 – Salpetersyra 

NaOH – Natriumhydroxid 

Brazelet F300 – Legering/metallpulver utvecklad av Höganäs Brazing 

Brazelet Ni2 – AWS (American Welding Society) 5.8 legering är en 
(amerikansk) standardiserad produkt   

Brazelet Ni613 – Brazing legering utvecklat av företaget Fukoda 

EGR – Avgasåterledning (Exhaust gas recirculation) 

C – Kol 

Mn – Mangan 

P – Fosfor 

S – Svavel 

Si – Kisel 

Cr – Krom 

Ni – Nickel 

Mo – Molybden 

N – Kväve 

Fe – Järn 
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VDA – (Verband der Automobilindustrie) Tyskt förbund som består av 
mer än 620 företag och är involverade inom bilindustrin över hela 
Tyskland. 

Märkning (A1-A24) – Provbitar hårdlöddade av produkten Brazelet F300 
med svavelsyra pH 1.  

Märkning (P1-P24) – Provbitar hårdlöddade av produkten Brazelet F300 
med svavelsyra pH 3. 

Märkning (R1-R12) – Provbitar hårdlöddade av produkten Brazelet Ni613 
med svavelsyra pH 1. 

Märkning (R13-R24) – Provbitar hårdlöddade av produkten Brazelet 
Ni613 med svavelsyra pH 3. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Korrosionsprovning är ett bra sätt att bedöma om produkten har god 
motståndskraft mot korrosion. Det finns många metoder att accelerera 
processen för en produkt ska orsaka ett korrosivt angrepp. Vilken typ av 
korrosionsprovning man ska välja baseras på vilken miljö produkten utsätts för. 
Om produkten är avsedd för att användas utomhus eller i fuktiga utrymmen så 
kan detta kontrolleras med hjälp av t.ex. en saltsprayskammare som är en 
standardiserad korrosionsmetod för produkter som utsätts för havsvatten. Med 
rätt bedömning av vad produkterna klarar av kan man ge dem rätt nationella 
och internationella klassificeringar och certifieringar.  
 
Syftet med projektarbetet är att  kunna skapa en repeterbar-metod som ska 
fungera generellt för alla typer av korrosionstester som företaget vill 
undersöka. Det vill säga metoden ska kunna göras om med alla moment steg 
för steg och uppnå ett resultat som är pålitlig där man kan i efterhand antingen 
ge en feedback till kunden eller få en bekräftelse själv huruvida om detta är 
bra eller dåligt beroende på typ av applikation. 
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1.2 Problem formuleringen 

Företaget har tidigare gjort interna korrosionsprovningar. Repeterbarheten på 
resultatet av korrosionsprovningen för samma material skiljer sig en del, även 
referens provbitar agerar heller inte på samma sätt när man använder exakt 
samma testmetod från tid till tid. Test metoden som har använts är från år 2008 
då Höganäs AB undersökte sina sammanfogningar hos företaget KIMAB som 
bedriver forskning och utveckling inom korrosionområdet [3]. 
 
Nuvarande interna korrosionsprovningar gör det svårt att ta beslut om resultatet 
är användbart då man får olika resultat varje gång man utför samma test metod 
med exakt samma material samt internt bereda syra- och baslösningar. 
 
Att skicka provbitar till andra företag för att utföra en standardiserad 
korrosionsprovning är både tids- samt kostnadskrävande man vill därför  hitta 
en lösning att framställa en pålitlig testmetod för undersökning av korrosionen 
på produkterna internt. 
 
Ett annat problem är att det inte finns någon kvantativ data som avgör när 
korrosion uppstår från de tidigare utredningar om korrosionprovning. Genom 
bland annat observation eller visuell inspektion har man dragit slutsatser om 
produkten har dåligt korrosionsmotstånd. 
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1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer beröra korrosionsprovning som ska efterlikna 
avgaserna som bildas vid höga temperaturer. Med tanke på att 
utvecklingsavdelningen Höganäs Brazing säljer produkter som utsätts för höga 
temperaturer såsom EGR-Kylare. Valde man att undersöka enbart svavelsyra 
eftersom EGR-tekniken förekommer i dieselmotorer. Dieselbränsle innehåller 
svavel vilket innebär att det bildas svavelsyra när EGR-kylaren återcirkulerar 
avgaserna, mer om hur EGR-kylaren fungerar tas upp under avsnittet för 
bakgrund. 
 
Höganäs Brazing har en produkt Brazelet F300 som de håller på att utveckla 
och vill ersätta en standardiserad Nickelbaserad legering, Ni613. Från interna 
korrosionsprovningar så har man inte fått pålitliga resultat det vill säga att 
produkten Brazelet F300 har visat sig ha bra korrosionsmotstånd vid ett tillfälle 
men ett annat tillfälle man undersökte Brazelet F300 igen visade det sig vara 
dåligt korrosionmotstånd vid just den korrosionsprovningen. 
 
Examensarbete har fokuserat på utvecklningsavdelningen Höganäs Brazing 
som utvecklar lod och lödpasta för lödning av rostfrita material. På grund av 
tidsbrist har man valt att uttnytja några utav deras lödningstekniker samt deras 
metod för hur man både tillverkar och värmebehandlar med deras produkter.  
 
Eftersom detta examansarbete handlar om att förbättra den nuvarande interna 
korrosionsprovningen så har man utfört denna typen av korrosionsprovning och 
inte hittat andra nya korrosionmetoder som tex korrosionstestning i en 
kammare som nuförtiden utförs [7]. 
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2 Bakgrund 

2.1 Höganäs AB 

Höganäs AB är ett välkänt industriföretag som idag är världsledande inom 
tillverkning och utveckling av järn- och metallpulver. Företaget har sitt 
huvudkontor i Höganäs med säljrepresentanter i över 30 länder, 12 st 
produktionsenheter i åtta länder och idag minst 1800 medarbeterare. Järn- och 
metallpulver är en versatil produkt där företaget har ett brett spektrum av 
tillämpningar [7]. 
 
Järn- och metallpulver används för komponenttillverkning eller i olika 
processer såsom 3D-printing och lödning. Komponenttillverkningen svarar för 
70 procent av omsättningen. Metallpulvret kan pressas samman (stansas) till 
olika komponenter som används främst inom bilindustrin, det är komponenter 
såsom bromsar, stötdämpare och kugghjul. Metallpulvret används också som 
elektriska såväl som mekaniska komponenter i hemmet som t.ex. kompressor i 
kyl och frys och i gräsklippare. 
 
Höganäs AB startades från början som en gruvverksamhet år 1797 som är idag 
en av sveriges äldsta industriföretag. Höganäs AB har tillverkat pulver anpassat 
för lödning sedan 80-talet. Utvecklingsavdelningen Höganäs Brazing har idag 
en egen produktionsanläggning i Belgien där man bland annat tillverkar deras 
egna lödningslegering och lödpastor och därifrån säljer till sina kunder [7]. 
 
Höganäs legeringar som är järnbaserade och nickelbaserade används i en 
mängd applikationer som utsätts för höga temperaturer och korrosiva miljöer. 
Exempel är EGR-Kylare, värmeväxlare för bilindustrin och katalytisk 
avgasrening [6]. 
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2.1.1 Tillverkning av järnpulver 

Framställning av järnpulver sker i flera steg men det första steget är 
tillverkningen av råpulver som sedan genomgår olika processer beroende på 
vilka egenskaper järn- eller metallpulvret ska ha. Det finns två 
råpulvertillverkningsmetoder, atomiserat råpulver och svampbaserat råpulver.  
 
Det atomiserade råvarupulvret tillverkas genom sönderdelning av smält 
stålskrot medhjälp av en ljusbågsugn och högtrycksvatten. Det svampbaserade 
råpulver tillverkas genom en reduktion av krossad renad malm. Det vill säga att 
man avlägsnar syret från t.ex. järnoxid (Fe3O4) som sedan omvandlas till rent 
järn (Fe). Slutresultatet kallas för järnsvamp eftersom pulverpartiklarna har en 
mikrostruktur som liknar en tvättsvamp. Sedan omvandlas det tillverkade 
råpulvret till baspulver och från baspulvret blandas legeringsämnen och 
värmebehandlas till önskat järn- och metallpulver [12]. 
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2.2 Hårdlödning 

Lödning är en fogningsteknik som sammanfogar olika material eller 
komponenter. Sammanfogningen för lödning sker vanligtvist att två material 
förs samman och fogen fylls med smält metall, som kallas lod. Denna 
fogningstekniken kräver då att den smälta metallen har en lägre smältpunkt än 
grundmaterialet som ska sammanfogas för att förhindra skada på materialet. 
När lodet når sin smältpunkt och med hjälp av kapilläreffekten så kommer den 
att fylla hela utrymmet mellan fogarna [8].  
 
Det finns olika typer av lödningar men detta examensarbete fokuserar på 
hårdlödning därav utvecklingsavdelningens namn Höganäs Brazing. 
Hårdlödning och vanlig lödning även kallad mjuklödning har många 
gemsamma egenskaper, men begreppet hårdlödning innebär generellt att under 
processensgång vid sammanfogningen så arbetar man med en temperatur över 
450°C.  
 
Fördelen med hårdlödning mot exempelvis svetsning är att man kan generellt 
sammanfoga svårare, komplexa former av produkter. Lödning ger ”finare” 
toleranser och mindre materialförändringar än svetsning, dessutom är 
hårdlödningsprocessen lätt att automatisera, vilket är lämpligt för 
massproduktion [9]. 
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2.3 Utvecklingsavdelningen Höganäs Brazing 

Utvecklingsavdelningen Höganäs Brazing utvecklar lod och lödpasta för 
lödning av rostfria material. Tack vare att företaget Höganäs AB tillverkar 
järnpulver och nickelbaserade pulver, så har utvecklingsavdelningen Höganäs 
Brazing utvecklat olika typer av järnbaserade lod och lödpastor. Dessa lod 
(höglegerade pulver) säljs dels i pulverform men även som lödpasta. En 
lödpasta är en mix av lodpulver och organiskt bindemedel som binder samman 
komponenten även kallad en binder [7]. 
 
Det finns många sätt att hårdlödda komponenter, en av lödningsprocesser som 
utvecklingsavdelningen Brazing använder sig utav kallas ugnslödning och den 
vanligaste formen av ugnslödning genomförs i en vakuumugn som även kallas 
för vakuumlödning. En vakuumugn är en ugn som vanligtvist värmebehandlar 
metaller i höga temperaturer mellan 1100 – 1500 °C med låg föroreningsgrad. 
Rent generellt oxideras metaller snabbt vid uppvärmning av hög temperatur, 
men en vakuumugn tar bort syre, kol och andra gaser som förhindrar att 
oxidationen sker. När deras produkter genomgår denna typ av 
hårdlödningsproccess resulterar detta till en stark metallurgisk bindning [11].  
 
Höganäs Brazing säljer inte enbart sina egna utvecklade produkter såsom 
Brazelet F300. Även standardieserade produkter som till exempel AWS 
5.8(BNi2) samt legeringen Fukoda A613(Ni613) där Höganäs har licens för att 
kunna tillverka denna patenterade produkt. Detta examensarbete kommer att 
fokusera utvecklingsavdelningens egna utvecklade Brazelet F300 och de andra 
två legeringar som nämndes, nedan presenteras även den kemiska 
sammansättningen för de tre produkterna [6][10]. 
 
Tabell 1 Kemiska sammansättningen i vikt% av produkterna som säljs av företaget Höganäs AB. 

Produkt Cr Ni P Si Cu Fe B C 
Brazelet F300 20 20 7 4 10 Bal. - - 
Brazelet Ni613 29 Bal. 6 4 -  - - 
Brazelet BNi2 15 Bal. - 5 - 3,5 3,5 0,06 

 
 
Höganäs Brazing lödpasta tillverkas vanligtvist med 80-90 vikt % 
metallpulver/legering och balanserar upp det med 10-20 vikt % binder som 
antingen är olje- eller vattenbaserad beroende på vilken applikation används. 
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2.3.1 Utvecklingsavdelningens sammanfogningsteknik 

Utvecklingsavdelningen har tre stycken huvudapplikationstekniker för 
lödpasta. Nedan följer en kort beskrivning av dessa: 
 

• Dispensering, denna typ av applikation används när man för 
enkelhetensskull vill applicera ett tjockt lager med lödpasta på 
komponenten. Detta görs med hjälp av en spruta (Figur 1) som sedan 
pressas ut antingen i en linje eller en liten rund boll där man vill löda 
komponenten. Examansarbetet kommer att nyttja sig utav denna 
metoden [6]. 
 

 
Figur 1 Dispenseringspruta innehållande lödningspasta 

• Roller coating, vilket betyder att man uttnyttjar sig utav ett rullband och 
med hjälp av två statiska rullare mot varandra över bandet varvid det 
ena är fast och den andra kan snurra. När då komponten genomgår 
bandet så rullas pastan fint över den tänkta komponenten man vill löda, 
se Figur 2. Det röda området är appliceringen av lödpastan som rullar 
fint över komponenten [6]. 

 

 
Figur 2 Roller coating 

• Screen-printing är en teknik där man vill applicera ett tunt lager på 
komponenten man vill ska lödas. Appliceringen kan göras med hög 
precision med ett område från 50 micrometer upp till 0,6 millimeter 
lödningspasta [6]. 
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2.4 Korrosion 

Korrosion förknippas ofta med rostning där processen generellt sker en 
försämring av metallen när den utsätts för luft eller vatten. Korrosion är en 
ganska stor omfattning, där rost involverar korrosion av järn eller stål medan 
andra material får en försämring när den påverkas/reageras med miljön. I en 
vidare bemärkelse kan korrosion definieras som vilken reaktion som helst av 
ett material, vare sig detta är en metall, plast eller keramik och dess omgivande 
miljö, kan detta leda sig till en försämring av materialets förmåga att utföra 
ändamålet för vilken den är avsedd för [1]. 
 
Eftersom korrosion kan orsaka nedbrytning, strukturella fel på utrustningar 
eller driftstopp för byte av en skadad komponent eller reparation etc, så är det 
en hel del tid samt ekonomiska resurser som spenderas för att skydda 
komponenterna. Korrosion uppstår som sagt oftast på alla metaller i en mängd 
olika miljöer. Reaktionerna inträffar i vätskor, såsom vattenhaltiga lösningar 
som smälta salter, smälta metaller, i luft, syror eller andra gasformiga miljöer 
eller vid höga temperaturer. Nebrytningar kan vara uppenbara eller 
komplicerade. Strukturen behöver inte nödvänligtvis vara orsakad av korrosion 
men en förändring av materialet kan leda till att materialet är ej användbart eller 
orsaka kontamination [1]. 
 
2.4.1 Högtemperaturkorrosion  

De typer av korrosion som uppträder vid höga temperaturer är ungefär samma 
som de som förekommer vid låga temperaturer. Vid höga temperaturer 
uppkommer diffusion snabbare än vid dem låga temperaturer. Vilket medför 
till att den resulterande korrosionen är mer allvarlig och korrosionen som 
uppstår är snabbare än vanligtvist. Högtemperaturkorrosion är också känd som 
skalningtemperaturen eller skalning [1]. 
 
Med skalningtemperatur menar man den temperatur vid vilken en metall eller 
legering börjar att undergå en hastig oxidation. Om skalningstemperaturen 
uppnåtts har alltså gränsen för legeringens värmebeständighet överskridits. 
I luft är oxidation en dominerande korrosionsmekanism vid förhöjd temperatur, 
men inte den enda. Andra vanliga hög temperatur korrosionsmekanismer 
innefattar sulfidering (bildningen av sulfider) och uppkolning (bildandet av 
karbider)  [1]. 
 



20 

2.4.2 Dieselmotor och EGR 

Några utav Höganäs Brazing produkter används som tidigare nämnt för EGR -   
kylare främst för dieselmotorer men även i bensinmotorer. I dagens marknad 
utvecklas dieselmotorer kontinuerligt eftersom nuförtiden så ställs det krav i 
samhället på miljön samt bränsleförbrukningen. Genom att använda sig utav 
EGR - tekniken som återcirkulerar delar av avgaserna från förbränningen, är 
detta ett bra sätt att minska avgasutsläppen från dieselmotorerna [3]. 

Det bildas en mängd ämnen vid förbränning av dieselbränsle framförallt vatten, 
koldioxid och kväveoxider. Dieselbränsle innehåller svavel för att bl.a. ge 
bättre kompressionständning i motorer. Huvuduppgiften för EGR - tekniken i 
dieselmotorer är att reducera utsläppen av kväveoxider men eftersom bränslet 
också innehåller svavel bildas det även svaveloxider vid förbränningen. När då 
både kväve- och svaveloxid löser sig i vatten omvandlas detta till farliga syror, 
salpeter- respektive svavelsyra [13].  

Nackdelen med EGR - tekniken är att avgaserna som bildas och återcirkuleras 
genomgår olika kylprocesser i ett EGR - system för att sänka temperaturen på 
avgaserna. Detta medför till att kväve- och svaveloxiderna kyls för mycket och 
kondenserar som i sin tur kan bilda salpeter- och svavelsyra med risk för 
korrosion [4]. 

2.5 Metallografisk observation 

Metallografi är en metallurgisk specialisering vid undersökning av metallers 
och legeringars struktur med hjälp av ett mikroskop. Genom att studera dess 
struktur kan man dra slutsatser om materialets egenskaper. Vid en 
metallografisk observation görs det ofta en preparering av materialet i form av 
en provbit, där man utför bland annat slipning och polering samt etsning för att 
sedan kunna undersöka materialet med hjälp av ljusoptiskt mikroskop. 
Anledningen till etsning är om man vill göra en nogrannare analysering som 
t.ex. att se värmebehandlingstillståndet av ett material eller vill synligöra 
metallens korngränser och olike faser[19]. 
 
Detta examansarbete har analyserats med ej etsat tillstånd då man enbart vill 
undersöka strukturen på lödlegeringen, det vill säga om det uppstår några 
sprickor, gropar osv från korrosionstestet [7]. 
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2.6 Tidigare utredningar 

Från tidigare utredningar på företaget Höganäs AB har det påvisat att 
korrosionsförsöken har testats i en lösning med en massviktprocent på 10% av 
de olika syror. Syrorna och basen som testades var HCI, H2SO4, HNO3 och 
NaOH. 
 
Man har skickat Höganäs egna sammanfogade T – provbitar för undersökning 
av korrosionstest till KIMAB som bedriver utveckling inom 
korrosionsområdet. Denna utredningen skedde år 2008 då man undersökte 
sammanfogningen av sex olika lödningslegeringar på T – provbitarna, varav 
två lödningslegeringar (Brazelet F300) var utvecklade av Höganäs Brazing och 
resten var standard nickelbaserade legeringar som agerade som referens 
material. Experimentet startades 18 Juni 2008 som pågick fram tills 16 Juli där 
man inspekterade visuellt provbitarna för varje vecka som har gått. Slutsatsen 
från undersökningen visade sig att alla syrorna gav en korrosionseffekt på 
provbitarna men där visade sig även att Brazlet F300 legeringen klarade sig 
från korrosion, vilket man kunde bekräfta genom att kolla på tvärsnittet av T – 
provbitarna medhjälp av att använda ljusoptisk mikroskop [3]. 
 
En annan liknande utredning undersöktes förra året, där man även där 
undersökte produkten Brazelet F300 lödlegering samt två andra 
standardiserade lödlegeringar Ni613 och Ni685. På samma sätt som föregående 
utredning använde man T – provbitar och sammanfogade med de olika 
lödlegeringar. Denna gången blandade man syrorna själva på företaget och 
testade samt utförde samma korrosionstest men i detta fall fick man attack 
indikationer på korrosion av Brazelet F300 legeringen. De olika lösningar som 
blandades internt hade inte samma pH värden de skiljde sig från -0,45 till och 
med 13,7 i pH värde. [14]  
 
Det tyska förbundet VDA har även utfört ett specifierat korrosionsprovning 
som är en standardiserad metod som benämns VDA 230-214.  Det specifierade 
testet används framförallt inom korrosionsprovning av metalliska material och 
ytor, testet är avsedd för kompononter som utsätts för avgaser. 
Korrosionsprovningen sker i en sluten kammare där man utsätter produkten 
Brazelet F300 i höga temperaturer och sedan kondenseras med pH 1,2 och pH 
3,5. Korrosionsprovning kördes i 6 veckor och slutresultatet för F300 visade 
sig ha klarat sig från korrosion vid pH 3 och vid pH 1 har F300 blivit attackerad 
[15]. 
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2.7 Rostfritt stål 

Det finns många olika typer av rostfritt stål som framställs men för att det ska 
klassas enligt standarden EN 10088 måste det innehålla en kromhalt på minst 
10,5 %. Vanligaste rostfria stål typerna är 304, 316 och 316L där 
sammansättningen är ungeför samma, se Tabell 2. Stål typerna har väldigt hög 
korrosionsmotstånd pga av deras sammansättning. Men 316 och 316L stålet har 
bättre korrosionsmotsånd än 304 stålet. Anledningen är att 316 stålet innehåller 
molybden som ökar både korrosionsmotståndet och styrkan vid höga 
temperaturer [18].  
 
Vanligaste användningsområden av 304 stålet är inom matindustrin t.ex. vid 
ölbryggning. För 316 stålet är vanligaste området inom bilindustrin t.ex. 
värmeväxlare och EGR – kylare. Typen 316 stålet är väldigt effektiv i sura 
miljöer. Det vill säga att den är effektiv för att skydda mot korrosion orsakad 
av t.ex. svavelsyra och saltsyra [16][17]. 
 
Examensarbetet har nyttjat sig utav ståltypen 316L som har mindre kolhalt. Den 
mindre kolhalten minimerar karbidutfällning vid svetsning och hårdlödning. 
Den mindre kolhalten medför även till att man ökar korrosionsmotståndet och 
sammanfogningen vid höga temperaturer.   
 
Tabell 2 Sammansättning i vikt% av rostfria stålet 304 vs 316 vs 316L  

Grundämne 304 vikt% 316 vikt% 316L vikt% 
C 0 – 0.08 0 – 0.08 0 – 0.03 
Mn 0 – 2.00 0 – 2.00 0 – 2.00 
P 0 – 0.045 0 – 0.045 0 – 0.045 
S 0 – 0.03 0 – 0.03 0 – 0.03 
Si 0 – 0.75 0 – 0.75 0 – 0.75 
Cr 18.00 – 20.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 
Ni 8.00 – 10.50 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 
Mo - 2.00 – 3.00 2.00 – 3.00 
N 0 – 0.1 0 – 0.1 0 – 0.1 
Fe Balans Balans Balans 
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3 Utförande 

Utförandet av korrosionstestet undersöktes under fyra veckor, där man 
inspekterade alla lösningar efter varje vecka. Svavelsyra valdes att undersöka 
på T – provbitarna med två olika pH värden, det vill säga pH 1 och pH 3. 
Lödlegeringarna Brazelet F300 och Brazelet Ni613 valdes att undersökas 
eftersom dessa utsätts för svavelsyra. Undersökningen startades 2017-04-10 
och avslutades 2017-05-09. För noggrann kontroll av provbitarna vägdes de 
före och efter värmebehandling samt korrosionstestet. Varje vecka undersöktes 
provbitar för att analysera mikrostrukturen [7].  
 
Det krävdes en del arbetsmoment för att komma fram till detta korrosionstestet.  
Vid alla dessa arbetsmoment är det obligatoriskt att genomgå olika 
säkerhetskrav för respektive avdelningen för att t.e.x vistas i laboratoriumet och 
ha rätt klädsel/utrustning vid utförande av detta examensarbete. Dessa delas in 
i fem arbetsmoment med tillhörande delmoment för respektive. Dessa 
arbetsmomenten är Förberedelse av T-provbitarna, Hårdlödning av T-
provbitarna, Beredning av svavelsyra i våtkemilabbet, Utförandet av 
korrosionstestet och Undersökning av mikrostrukturen på T-provbitarna.  
 
3.1 Förberedelse av T - provbitarna 

Totalt 95 st provbitar krävdes varav 84 st provbitar av rostfritt stål 316L, 6 st 
provbitar av rostfritt stål 304 som tillhörde huvudkorrosionstetst och 5 st 
provbitar av kolstål S235JR för att bekräfta korrosion. Provbitarna är 
punktsvetsade som ett T se Figur 3 där en provbit har geometrin 40x20x1mm. 
 

 
Figur 3. T-provbit för korrosionstestet. 
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För att simplifiera arbetet vid vägning av T – provbitarna så har man märkt de 
med A, P, R och C se Tabell 3. 
 
Tabell 3. Sammanställning av märkning på T-provbitarna för korrosionstest 

Märkning: Lödningsfog Rostfritt stål Svavelsyralösning 
pH värde 

A1-A24 Brazelet F300 316L 1 
P1-P24 Brazelet F300 316L 3 
R1-R12 Brazelet Ni613 316L 1 
R13-R24 Brazelet Ni613 316L 3 
C1-C6 Ingen 316L 1 
C6-C12 Ingen 316L 3 
X – pH 1 Brazelet BNi2 304 1 
X – pH 3 Brazelet BNi2 304 3 
Ingen F300 Kolstål 3 

 
Det orange markerade området från Tabell 3 är T-provbitar som inte tillhör 
huvudkorrosionstestet men som undersöktes i efterhand för kunna se hur 
korrosion uppstår, med vetskap från anställda att lödlegeringen Brazelet BNi2 
korroderar med rostfria stålet av typen 304 samt att rent kolstål generellt rostar. 
  
3.2 Hårdlödning av T-provbitarna 

Innan man utför ugnslödningen inleds arbetet genom att förberedda T-formade 
provbitar gjord av rostfritt stål 316L. Lödnings processen krävde en del moment 
som t.ex. att rengöra alla provbitar med etanol och sedan väga de. Vägningen 
utfördes med en precisionsvågsutrustning Sartorius Entris med en noggrannhet 
på fyra decimaler. Anledningen till att tvätta bitarna med etanol är för att 
underlätta sammanfogningen under lödningsprocessen. Provbitarna är 
punktsvetsade längst kanterna vilket möjligör att kunna sammanfoga T - 
provbitarna när man applicerar lödpastan. Man kan dela upp detta hårdlödnings 
kapitlet i tre olika delmoment. Moment 1 - tillverkningen av Brazelet F300 och 
Brazelet Ni613, Moment 2 -  dispensering, applicering av lödpastan och 
Moment 3 – Värmebehandling, Vakuumlödning. 
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3.2.1 Moment 1 – Tillverkning av Brazelet F300 och Brazelet 
Ni613 

Detta momentet tillverkas pastan i ett laboratorium i ett dragskåp. Man valde 
att göra tre lödpastor det vill säga Brazelet F300, Brazelet Ni613 som ska agera 
som referens och Brazelet BNi2 där man med vetskap har förhållandevis dålig 
korrosionsmotstånd. Ett standardrecept för Höganäs pastor är 92 viktprocent % 
pulver som blandas med 8% binder. Lödpastan blandas i små plastburkar för 
hand tills det blir en homogen blandning. Från Tabell 2  nedan finner man 
tillverkningen av de olika lödpastor. Det vill säga man tillverkade ca 200 gram 
lödpasta av Brazelet F300 och ca 100 gram lödpasta av både Ni613 och BNi2. 
[6] 
 
Tabell 4 De olika tillverkade lödpastor från resp. produkt. 

Lödpasta Vikt [gram] F300 [%] Ni613[%] Ni2[%] Binder[%] 
Brazelet F300 200 92 - - 8 
Brazelet Ni613 100 - 92 - 8 
Brazelet Ni2 100 - - 92 8 

 
 
3.2.2 Moment 2 – Dispensering, applicering av lödpastan 

Här används dispenseringsmetoden och i detta fall applicerar man 0,2 gram 
pasta med hjälp av en spruta på provbitarna se Figur 4. Återigen för att kunna 
vara så noggrann som möjligt vägdes provbitarna före och efter appliceringen 
av lödpastan för att kunna bekräfta att det är 0,2 gram lödpasta se Bilaga 1. 
 

 
Figur 4 Applicering av lödpasta i form av en liten rund boll på en T-provbit 
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3.2.3 Moment 3 – Värmebehandling, Vakuumlödning  

T – provbitarna placerades ut på ett skepp med så många som det fick plats till 
se resultatdelen om Brazing kapitlet. Värmebehandlingsprocessen används 
standard temperaturen för både Brazelet F300 och Brazelet Ni613. Lödningen 
ufördes i vakuumugnen Carbolite.  
 
3.3 Beredning av svavelsyra i våtkemilabbet 

På våtkemi avdelningen analyseras generellt Höganäs AB tillverkade 
järnpulver eftersom vid tex framställning av stålprodukter används järnpulvret 
i kemiska processer. Genom att tillämpa kemiska processer så finns det alltid 
särskilda krav gällande egenskaper [6]. Med antagandet att kunna efterlikna 
kondensationen som uppstår i EGR-kylare och från andra utredningar valdes 
det att blanda syrorna till ett aggressivt pH värde och ett mindre aggressivt pH 
värde, pH 1 respektive pH 3. Syrorna blandades med hjälp av personalen pga. 
säkerhetsrisker vid hantering av svavelsyra. Blandningarnas pH-värde 
kontrollerades med pH-mätare 808 Titrando Metrohm. Se Tabell 4 nedan för 
att se vilken svavelsyra som användes samt hur man framställde syra 
lösningarna pH 1 och pH 3. 
 
Tabell 5 Svavelsyran som som användes. 

Tillverkare: Honeywell Specialty Chemicals Seetze GmbH 
Koncentration: 95-97%, p.a., Reag. ISO + Ph. EUR. 
Lot  F0190 

 
• H2SO4 - pH 1 : Blandat med 12,3 ml koncentrerad svavelsyra späd till 

2 liter i en mätkolv med avjoniserat vatten. 
 

• H2SO4 - pH 3 : Blandat med 0,8 ml koncentrerad svavelsyra späd till 2 
liter i en mätkolv med avjoniserat vatten. 
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3.4 Utförandet av korrosionstest 

På samma sätt som i  de tidigare interna undersökningar utnyttjades samma test-
metod, vilket innebär att man lägger provbitarna i lösningarna och låter de stå i 
fyra hela veckor. Man valde att placera ut tre stycken provbitar i en bägare med 
ca 200 ml syralösningen och en plastfilm över för undvika avdunstning. Man 
placerade bägarna på ett systematiskt sätt för att förenkla vid hantering av 
syrorna i dragskåpet se Bilaga 3. Efter varje vecka inspekterade man 
provbitarna, innan man tog veckans prover kollade man pH i samtliga lösningar 
för att kunna se om det blivit någon förändring detta gjordes med hjälp av en 
portabel pH mätare HANNA instruments, HI 9812-5. Samtidigt ersatte man den 
nurvarande svavelsyra lösning med en ny svavelsyra lösningen i resterande 
provbitar för den nya kommande vecka. 
 
Två veckor in på korrosionstestet bestämde man sig för att testa en produkt som 
har sämre korrosionsmotstånd samt ett rostfritt stål som har sämre 
korrosionsmotstånd. Man testade lödpastan BNi2 och sammanfogade T-
provbitar av typen 304 stålet och lät det stå dem kvarstående veckorna [6]. 
 
Samtidigt för att bekräfta att det verkligen blir korrosion testade man även att 
sammanfoga T-provbitar gjorda av kolstål S235JR med produkten Brazelet 
F300[7]. 
 
För att klargöra uförandet av  huvudkorrosionstestet så utnyttjades man sig utav 
90 st hårdlödade T-Provbitar. Enligt den schemalagda uppsättning (se Bilaga 
3) inspekterade man för varje vecka alla T-provbitar för att se om någon 
förändring har skett, och för varje vecka tar man den uppsättningen av T-
provbitarna och undersöker dem det vill säga ta foto, väga och undersöker 
mikrostrukturen. Den schemalagda uppsättningen finner man att det står Vecka 
1 t.om Vecka 4 till vänster om schemat, dessa representerar hur länge T-
provbitarna har legat i en svavelsyralösning med resp. pH värde innan de 
undersöks.  
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3.5  Undersökning av mikrostrukturen på T-
provbitarna 

Avdelningen metallografi på Höganäs AB studerar miktrostrukturer av 
metallkomponenter och i många fall används ett mikroskop för att undersöka 
miktrostrukturer. Det krävs också förberedelser för undersökning av 
mikrostrukturen. Genom att undersöka strukturen och utseende kan man dra 
slutsatser om lödfogens egenskaper. Målet är att få fram reflekterande ytor med 
ett minimum av deformation och repor för metallografisk observation i 
ljusoptiskt mikroskop (LOM) [6]. Även här för att underlätta undersökning av 
mikrostrukturen delas detta kapitlet också i tre stycken delmoment det vill säga, 
Moment 4 – Skärande bearbetning och inbakning, Moment 5 – Slipning och 
polering och Moment 5 – LOM undersökning. 
 
3.5.1 Moment 4 – Skärande bearbetning och  inbakning 

Kapningsutrustningen Discotom -10 användes för att ha en lämplig storlek när 
inbakningen sker. För att undvika uppvärmning och strukturförändringar så 
kontrollera man att vattnet kyler och alltid är igång under kapningsprocessen. 
T – provbitarna kapades på tvärsnittet se Figur 6 och samtliga kapades i lika 
stora delar. 
 

 
Figur 5 Kapning av en provbit på tvärsnittet. 

Vid användning av inbakningsutrustningen CitoPress-20 placerade man 
tvärsnittsytan som ska poleras nedåt vid inbakningen. Sedan tillsätter man ca 
22,5 ml Levofast bakelit och därefter 22,5 ml svart bakelit. 
Inbakningsprocessen tar ca 7-10 minuter och efter processen gör man en 
noggrann markeringen på den svarta baksidan för att skilja provbitarna. 
Inbakningens resultat efter denna processen ser man i Figur 6. 
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3.5.2 Moment 5 – Slipning och polering 

Utförandet av slipning och polering gjordes enligt avdelnings standard för 
metallografins kvalitetskontroll. Genomförandet kan delas in i fyra delar varav 
två slipnings- och två poleringsmetoder.  Detta momentet tar man den sidan 
man vill slipa och polera och sätter fast i en provhållare se Figur 7. Det är viktigt 
att tänka på viktfördelningen i hållaren det vill säga att den ska vara jämn och 
innehålla minst tre prover. Efter varje delmoment av genomförandet rengör 
man provbitarna i en automatisk rengörare (Lavaminen) förutom sista 
poleringsmomentet där man tvättar proverna med sprit och bomull. 
 

 
Figur 6. Inbakade provbitar fast i en provbehållare inför slipning och polering. 

Först utför man en planslipning genom att använda utrustningen AbraPlan-20 
där man ställer in trycket samt bortagningshöjd. För att veta vilket tryck man 
ska ställa in har man som tumregel ca 30N per provbit och normalt sett har man 
bortagningshöjd inställt på 200 µm. 
 
Resterande delmomenten används utrustningen AbraPol-10, där man i 6 
minuter först finslipar ner med en 9 µm duk diamantsuspension. Därefter 
polerar man i 6 minuter med en 3 µm duk diamantsuspension. Sedan avslutar 
man med finpolering i 30 sekunder med en 1 µm duk diamansuspension för att 
ta bort de sista reporna och för att få en fin och blank yta. 
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3.5.3 Moment 6 – LOM undersökning 

Mikroskoputrustningen  Leica DM 6000 användes för att undersöka 
mikrostrukturen av fogningen från varje provbit. Man valde att ta tre stycken 
mikrostruktursbilder, en bild på hela lödfogen med en magnifikation inställd på 
5x och en bild på vardera sida med en magnifikation inställd på 10x.  Se Bilaga 
3 om mikrostrukturen för vidare förståelse hur bilderna togs. 
 

 
Figur 7 Mikroskop Leica DM 6000 
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4 Resultat 

4.1 Hårdlödning av T - provbitarna 

Nedan i Figur 9 visar ett delmoment av värmebehandlingsprocessen för 
hårdlödning. I detta stadget är provbitarna applicerade med lödpasta och är ej 
värmebehandlade men är redo för vakuumlödning.  
 
En färdig löddad T-provbit finner man i Figur 9, där den applicerade lödpastan 
har smälts ut och sammanfogat sig med hjälp av kappillärkraften som uppstår 
under värmebehandlingsprocessen. Genomförandet av alla provbitar som 
hårdlöddades blev alla sammanfogade på ett korrekt sätt. 
 

 
Figur 8. T-provbitar innan vakuumlödning i Carboliten(Vakuum ugn) 

 
Figur 9. En hårdlöddad T-provbit av 316L + Ni613 legering.  
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4.2 Beredning av svavelsyra i våtkemilabbet 

Se Tabell 5 för hur mycket svavelsyra som krävdes för att utföra 
korrosionstestet. Som tidigare nämnt är det tre stycken T-provbitar i en 
glasbägare med ca 200ml vardera. Man beräknade fram att det krävdes ca 8 
liter av både lösningen pH 1 och pH 3 för att kunna efter varje vecka ersätta 
veckans syralösningen med en ny syralösningen. Syralösningarna förvarades i 
ett kemikaliskåp i en dunk. 
 
Tabell 6 pH värdet på både blandningarna som användes för korrosionstestet 

Benämning Volym [liter] Uppmätt pH 
2017-04-04 

Uppmätt pH 
2017-05-10 

H2SO4 - pH 1 ca 8 1,004 0,952 
H2SO4 - pH 3 ca 8 3,054 2,984 
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4.3 Utförandet av korrosionstest 

4.3.1 Viktundersökning av svavelsyrans påverkan för varje 
vecka 

På grund av precisionvägningarna från T-provbitarna som testades i 
syralösningen och tillsammans med sammanställningen av tabellerna från 
Bilaga 1 har man kvantitativt tagit fram fyra stycken diagram som visar hur de 
olika produkterna har påverkas under testveckorna, se Figur 10-13. Som 
tidigare nämnt så representerar vecka 1, vecka 2, vecka 3 och vecka 4 hur länge 
T – provbitarna har varit utsatta för svavelsyralösning innan dem undersöks.  
 
Vecka 1: Precisionsvägning av T – provbitar från vecka 1, visade att T – 
provbitarna med märkningen A1-A6 en tendens till en viktförlust på ett 
medelvärde 0,198% av lödfogen. Resterande T-provbitar visade ingen 
uppenbar indikation av viktförlust se Bilaga 9 – Tabell 1. 
 
Vecka 2: Precisionsvägning av T – Provbitar för denna veckan, visade ännu en 
ökad viktförlust av provbitarna märkta A7-A12 med ett medelvärde 0,339% av 
lödfogen, se Bilaga 1 – Tabell 10. 
 
Vecka 3: Precionsvägning av alla T – provbitar från vecka 3, gav även här en 
tendens till ökad viktförlust av provbitarna märkta A13-A18 på ett medelvärde 
1,014% av lödfogen, se Bilaga 1 – Tabell 11. 
 
Vecka 4: Fortfarande en viktförlust av provbitarna märkta A19-A24 på ett 
medelvärde 0,871% av lödfogen, denna gången är viktförlust mindre än vecka 
3 men fortfarande större viktförlust än vid vecka 1 och 2 på T – provbitarna 
med märkningen A ,se Bilaga 1 – Tabell 12.  
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Figur 10 Medelvärde vikt% förlust av lödfogen där svavelsyran påverkar under testveckorna. T-provbitar 
märkta A, Brazelet F300. 

 
Figur 11 Medelvärde vikt% förlust av lödfogen där svavelsyran påverkar under testveckorna. T-provbitar 
märkta P, Brazelet F300. 
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Figur 12 Medelvärde vikt% förlust av lödfogen där svavelsyran påverkar under testveckorna. T-
provbitar märkta R, Brazelet Ni613. 

 
Figur 13 Medelvärde vikt% förlust av lödfogen där svavelsyran påverkar under testveckorna. T-provbitar 
märkta R, Brazelet Ni613. 
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4.4 Visuell inspektion och LOM undersökning 

Mikrostruktursbilder har tagits på alla 95st löddade T-provbitar som blivit 
utsatta för korrosionstestet. Mikrostruktursbilderna har tagits på tvärsnittet på 
tre olika sätt för varje provbit, det vill säga en helhetsbild över lödfögen med 
en magnifikation på 5x och en bild på vardera sida med en magnifikation på 
10x.  
 
Detta examensarbete har man valt att presentera ett urval på bilderna som har 
blivit utsatta för korrosionstestet, man har även valt att enbart presentera en 
helhetsbild över lödfogen. Dessa mikrostruktursbilder finner man under Bilaga 
5-12. 
 
4.4.1 Visuell inspektion LOM undersökning på 

huvudkorrosionstestet 

Varje vecka har det tagits bilder som man finner under Bilaga 2 Inspektion av 
korrosiontest. För samtliga veckor inspekterade man visuellt alla T-provbitar 
innan man undersökte vikten samt mikrostrukturen. Det var väldigt svårt att 
bedöma om korrosion har uppstått eftersom alla T-provbitar såg exakt likadana 
ut både innan och efter dem utsattes för svavelsyra lösning. Inga indikationer 
på förändring av pH – värdet var det heller inte när man undersökte med den 
portabla pH – mätaren.  
 
Från viktundersökning har man i detta fallet valt att presentera 
miktrostruktursbilder på T – provbitarna märkta A, P och R för varje vecka, se 
Tabell 3 för vilken svavelsyralösning som T – provbitarna tillhör. Från Bilaga 
5-14 finner man mikrostruktursbilder från T-provbitar för respektive produkt 
och man följa utvecklingen från vecka 1 t.om vecka 4. 
 
Man har även lagt till en extra T-provbit med rostfritt stål av typen 316L som 
också sammanfogades med produkten Brazelet F300, men som är ej utsatt för 
svavelsyralösning. Se Bilaga 15 för hur mikrostrukturen ser ut då T-provbiten 
som inte har blivit utsatt för detta korrosionstestet. Detta gjordes för att kunna 
ha en jämförelse med T – provbitarna som blev utsatta för korrosionstestet. 
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4.4.2 Visuell inspektion och LOM undersökning på rostfritt 
stål 304 och kolstål S235JR 

Efter två veckors testning, lades dessa försök till. Det vill säga löddade T – 
provbitar av stål typen 304 med produkten Brazelet BNi2 och löddaded T – 
provbitar av kolstål S235JR med produkten F300 Brazelet. 
 
Med antagandet att kolstål kommer att oxideras direkt testades enbart 
syralösningen med pH 3. Redan efter 1 dag i syralösningen kunde man visuellt 
se indikation på reaktioner på kolstål. Efter 2 veckor såg man att kolstål bitarna 
har oxiderats helt och det har bildats en mörk lösning i bägaren se utvecklingen 
under Bilaga 4 [6].  
 
T – provbitarna med produkten Brazelet BNi2 och 304 stålet valdes att testa i 
båda syralösningarna det vill säga pH 1 och pH 3. Nedan visar både Figur 11 
och Figur 12 att en tydlig visuell korrosion har uppstått. Detta kunde man även 
bevisa genom att kolla miktrostrukturen från en av tillhörande T-provbit. Detta 
resultatet nyttjas för att bekräfta hur det ser ut i strukturen när korrosion uppstår. 
 

 
Figur 14 Brazelet BNi2 lösning pH 3, 2 veckor, Högra bilden visar mikrostrukturen 

 
Figur 15 Brazelet BNi2 lösning pH 1, 2 veckor, Högra bilden visar mikrostrukturen 
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5 Diskussion 

5.1 Visuell inspektion och LOM undersökning på 
rostfritt stål 304 och kolstål S235JR 

Under projektetsgång har man undersökt Brazelet BNi2 med 304 stålet. Man 
har även undersökt Brazelet F300 med kolstålet S235JR. Detta genomfördes 
för att se om syralösningar påskyndar processen för korrosion vilket den gjorde. 
Man visste om att BNi2 och 304 stålet hade dåligt korrosionsmotstånd, från 
resultatdelen 4.4.2 Visuell inspektion och LOM undersökning på rostfritt stål 
304 och kolstål S235JR finner man att 304 stålet samt lödfogen har korroderats 
efter 2 veckor. Från Figur 14 och Figur 15 ser man från mikrostruktursbilderna 
att lösningen vid pH 1 är mer allvarlig och diffusionen är tydligare än vad T – 
provbiten visar från pH 3. 
 
5.2 Visuell inspektion och LOM undersökning på 

huvudkorrosionstestet 

När man undersökte miktrostrukturen på huvudkorrosionstestet av produkterna 
F300 och Ni613 med samma rostfria stål (316L) kunde man få ett tydligare sätt 
på hur korrosionen påverkar lödfogen med tanke på när man undersökte BNi2 
och kolstålet samtidigt. 
 
Sammanfattningsvis från dem visuella inspektionerna såg provbitarna ut att inte 
ha någon förändring efter korosionstestet och ingen synlig indikation på 
korrosion kunde upptäckas förutom då kolstålet och 304 stålet som i efterhand 
undersöktes. 
 
Följer man utvecklingen av mikrostrukturen från Bilaga 5, 7, 9 och 11 så ser 
man att Brazelet F300 lödfogen börjar bli attackerad av svavelsyra lösningen 
med ett pH värde 1 som kan bekräftas med Figur 10 från resultatdelen. Men 
följer man utvecklningen av mikrostrukturen från dem resterande produkterna 
det vill säga Bilaga 6, 8, 10, 12, 13 och 14 så är det enligt mitt tycke inga tydliga 
förändringar under hela korrosionstestet om man jämför med referens 
mikrostrukturen från Bilaga 15. 
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5.3 Viktundersökning av svavelsyrans påverkan för 
varje vecka 

Det har varit svårt att säga om resultaten har varit pålitliga från de tidigare 
utredningar, därför valde man att väga varje T-provbit noggrant för att kunna 
se hur mycket som korroderas bort från lödfogen. Med antagandet att det 
rostfria stålet har väldigt hög korrosionsmotstånd fokuserar man på lödfogen. 
 
Från resultatdelen om kapitlet 4.3.1 Viktundersökning av svavelsyrans 
påverkan för varje vecka, har man strukturerat vägningen och tagit fram 
diagram som visar vikt%förlusten som funktion av tiden. Där ser man tydligt 
att produkten Brazelet F300 vid den starka svavelsyran pH 1 får en förlust på 
nästan 1% av lödfogen som har applicerats på vecka 3 och vecka 4, se Figur 
10. Värdet kan betyda kritiskt med tanke på att man applicerade 0,2 gram 
lödpasta. Men hur som helst kan man se en ökande trend för Brazelet F300 vid 
den aggresiva syran pH 1. Detta kunde man bekräfta genom att kolla 
mikrostrukturen, tex. om man tar den största viktförlusten från Bilaga 1 – 
Tabell 11 det vill säga T-provbit A14 med en viktförlust på 1,295% och sedan 
kollar Bilaga 9 – 9.1 T-provbit A14. Genom att studera dessa två analyser kan 
man dra slutsatsen att just den provbiten har påverkats av svavelsyran. 
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6 Slutsats 

De tidigare utredningar har legat som grunden för denna utförda interna metod 
och till en början var det oklart hur man skulle bereda syralösningarna. Från de 
tidigare utredningar har man har läst att blandningarna har berett 10 % av vikten 
från de olika koncentrerade ämnena. Produkten Brazelet F300 med observation 
har man sett att slutsatsen från två olika undersökningar visat att F300 har både 
bra och dålig korrosionsmotstånd efter korrosionsprovningen [3][14].  
 
Det har utförts ett VDA test som ska efterlikna avgaserna och där man har utsätt 
produkten Brazelet F300 med en kondensation pH 1,2 och pH 3,5. Resultatet 
från den externa utredningen av VDA testet, fick man en bekräftelse att 
examensarbetets interna korrosionsprovning visar sig uppnå samma resultat, då 
man fick korrosionsattack på produkten F300 med en svavelsyra lösning med 
pH 1 och vid pH 3 visade ingen tydlig indikation på korrosion [15]. 
 
För att kunna lösa problem formuleringen som ställdes i början av detta 
examansarbete så har man lyckats kvantifiera korrosionen som uppstår med 
hjälp av precisionsvägning och antagit att det rostfria stålet 316L har väldigt 
hög korrosionsmotstånd det vill säga inte reagerar med syran. 
 
Mikrostrukturen på lödfogen att T – provbitarna märkta A skiljde sig inte så 
mycket från vecka 1 och vecka 2. Men efter vecka 3 började T-provbitarna 
märkta A få en indikation av korrosionsattack på utsidan av lödfogen allt mer 
och i vissa fall innanför lödfogen. 
 
Avdelningen Höganäs Brazing är nöjda med resultatet och man har fått det 
bekräftat att deras produkt Brazelet F300 inte är lika bra som den licensierade 
legeringen Ni613. Höganäs Brazing har planerat att utvärdera med andra syror 
genom att använda denna förbättrade interna metod.  
 
Från början var det oklart hur man skulle gå tillväga för att utföra denna typen 
av korrosionsprovning, men när man väl kom igång började man förstå 
problemet och samtidigt insåg man att det krävdes en hel del arbetsmoment 
innan man kunde utföra korrosionsprovningen som man har försökt att 
tydliggöra för denna examensrapport. 
 
Nu förväntas det till sommaren att utföra detta examensarbetets interna 
korrosionsprovning på flera syror och inte enbart svavelsyra. 
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Bilaga 1 – Precisionsvägning av provbitarna 
Tabell 7 T-provbitar märkta från A1 –A24, vikt skillnaden efter värmebehandlingen.  

 
 
Tabell 8 T-provbitar märkta från P1 –P24, vikt skillnaden efter värmebehandlingen 
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Tabell 9 Vecka 1, precisionsvägning av provbitarna efter första veckan i syra lösningen. 

 
 

Tabell 10 Vecka 2, precisionsvägning av provbitarna efter andra veckan i syra lösningen. 
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Tabell 11 Vecka 3, precisionsvägning av provbitarna efter tredje veckan i syra lösningen. 
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Tabell 12 Vecka 4, precisionsvägning av provbitarna efter fjärde veckan i syra lösningen. 
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Bilaga 2 – Inspektion av korrosionstest 

 
Figur 14. Vecka 1, Korrosionstest 

 
Figur 15. Vecka 2, Korrosionstest 
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Figur 16. Vecka 3, Korrosionstest  + Brazelet BNi2 och kolstål 

 
Figur 17. Vecka 4, Korrosionstest + Brazelet BNi2 och kolstål 
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Bilaga 3 - Glasbägarnas placering i 
dragskåpet 

 
Figur 18 Systematiskt detaljerad bild på uppsättningen som är tagen vid start av korrosionstestet samt 
en förenklad figurschema. 
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Bilaga 4 – Korrosionstest med kolstål 

 
Figur 19. Kolstålet indikation av oxidering efter 1 dag i syralösningen pH 3. 

 
Figur 20 Kolstålet oxideras mer, bilden är tagen 2 dagar efter. 

 
Figur 21 Kolstålet har oxiderats och det har bildats en mörk lösning efter 2 veckor. 
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Bilaga 5 - Mikrostruktur Vecka 1 pH 1 

5.1 T-provbit A4 F300 

 
Figur 22 
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Bilaga 6 - Mikrostruktur Vecka 1 pH 3 

6.1 T-provbit P4 F300 
 

 
Figur 23 
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Bilaga 7 - Mikrostruktur Vecka 2 pH 1 

7.1 T-provbit A9 F300 
 

 
Figur 24 
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Bilaga 8 - Mikrostruktur Vecka 2 pH 3 

8.1 T-provbit P10 F300 
 

 
Figur 25 
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Bilaga 9 - Mikrostruktur Vecka 3 pH 1 

9.1 T-provbit A14 F300 
 

 
Figur 26 
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Bilaga 10 - Mikrostruktur Vecka 3 pH 3 

10.1 T-provbit P18 F300 
 

 
Figur 27 
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Bilaga 11 - Mikrostruktur Vecka 4 pH 1 

11.1 T-provbit A20 F300 
 

 
Figur 28 
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Bilaga 12 - Mikrostruktur Vecka 4 pH3 

12.1 T-provbit P20 F300 
 

 
Figur 29 
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Bilaga 13 - Mikrostruktur Vecka 4 pH 1 

13.1 T-provbit R12 Ni613 
 

 
Figur 30 

  



61 

Bilaga 14 - Mikrostruktur Vecka 4 pH 3 

14.1 T-provbit R23 Ni613 
 

 
Figur 31 
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Bilaga 15 – Mikrostruktur referens, ej utsatt 
svavelsyralösning 

15.1 T-provbit Referens 316L + F300 
 

 
Figur 32 


