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Sammanfattning 

Bilsäkerhet är en viktig fråga i dagens samhälle. Det enklaste sättet att 

skydda sig vid en bilfärd är genom att använda säkerhetsbälte. En 

säkerhetsbältesrulle är uppbyggd av flera olika komponenter, en av 

dessa kallas torque tube som tar energi när kroppen fångas upp av 

bältet vid en eventuell kollison. Säkerhetsbältet ska skydda 

passagerarna i bilen i många år och vid olika temperaturer. Torque 

tuben är i detta fall gjuten i en zinklegering som heter Zamak5 som 

förändrar sina materialegenskaper i åldrat och kylt tillstånd. Målet 

med arbetet är att hitta de parametrar som förändrar 

materialegenskaperna i Zamak5. 

Olika metoder användes för att få fram ett resultat på en torque tube 

som är specialtillverkad med försvagad geometri. Provobjekten som 

testades var både åldrade och oåldade. Ett pendelprov kan motsvara 

en kollision mellan ett säkerhetsbälte och en tyngd. För att hitta den 

kritiska temperatur då Zamak5 förändrar materialegenskaperna 

gjordes det pendelprov vid olika temperaturer för att se vilka 

provobjekt som gav brott. Brottytorna studerades sedan i mikroskop 

för att se vilka parametrar som orsakat egenskapsförändringarna.  

Resultatet visade att brottet var sprött. Det beror på att temperaturen 

understigit omslagstemperaturen. Det åldrade och kylda provobjektet 

visade på sämre hållfasthet och detta beror på att inkoherenta 

partiklar bildats och lagt sig i korngränser och i kritiska skjuvplan. 
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Abstract 

Car safety is an important issue in today's society. The easiest way to 

protect you when going in a car is using the seat belt. A seat belt 

retractor is made up of several components, one of these is called the 

torque tube who takes energy when the body caught by the belt in the 

event of collision. Seatbelts must protect passengers in the car for 

many years and at different temperatures. The torque tube is in this 

case cast in a zinc alloy called Zamak5 that changes its material 

properties of aged and cooled state. The goal of this work is to find the 

parameters that alter the material properties of Zamak5. 

Various methods were used to obtain a result on a torque tube, 

custom made with weakened geometry. Some of the test objects were 

aged and some were not aged. A pendulum test may correspond to a 

collision between a belt and a weight. To find the critical temperature 

when Zamak5 alter the material properties made the pendulum test at 

different temperatures to see which test objects that gave offense. The 

fracture surfaces were then studied under a microscope to see the 

parameters that caused characteristic changes. 

The results showed that the fracture was brittle. This is because the 

temperature has fallen below the transition temperature. The aged 

and cooled test object showed less strength and this is due to 

incoherent particles formed and folded at the grain boundaries and 

the critical shear plane. 
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1 Introduktion 

Denna rapport inleds med en kort beskrivning av företaget Autoliv 

Inc för att sedan beskriva bakgrunden till problemet. Inledningen 

avslutas med frågeställningen och målet med arbetet. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Autoliv är världens största bilsäkerhetsföretag med försäljning till alla 

ledande biltillverkare i världen. Företaget utvecklar, tillverkar och 

marknadsför olika produkter för att göra bilfärden säker. Några av de 

produkter Autoliv har är krockkuddar, säkerhetsbälten, passiv 

säkerhetselektronik och aktiva säkerhetssystem såsom radar, 

mörkerseende och kameravisions system. De producerar även system 

för fotgängarskydd och integrerade barnstolar. Autoliv har en ledande 

position inom marknaden med cirka 37 % inom passiv säkerhet och 

mer än 20 % när det gäller sensorer för aktiv säkerhet. Autoliv är 

verksamt i 28 länder med cirka 60 000 anställda. Autolivs vision är 

att väsentligen minska trafikolyckor, dödsfall och skador. 

 

Figur 1. Exempel på vad Autoliv AB utvecklar och producerar [1]. 
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Autoliv grundades av Lennart Lindblad år 1953. Då döptes företaget 

till Lindblads Autoservice AB och det var en bil- och traktor verkstad. 

År 1956 gjordes det första säkerhetsbältet. År 1968 bytte företaget till 

dagens namn Autoliv AB. 

Med aktiv säkerhet menar Autoliv att olyckor förhindras att ske 

medan passiv säkerhet syftar på säkerhet när krocken är ett faktum. 

1.1.1 Aktiv säkerhet 

Med aktiv säkerhet kan krock undvikas med hjälp av olika system. 

Bland annat utvecklar och tillverkar Autoliv adaptiv farthållare och 

Night Vision system. 

Adaptiv farthållare (Adaptive cruise control, ACC) liknar traditionell 

farthållare men med skillnaden att den kan justera farten för att hålla 

rätt avstånd till bilen framför. Till exempel om bilen framför sänker 

hastigheten så sänker ACC hastigheten på bilen. 

 
Figur 2. Adaptive Cruise Control [1]. 

Night Vision system visar en bild av vägen och dess omgivning av 

sådant som bilens lampor inte kan se. Med hjälp av infraröd teknologi 

kan systemet analysera omgivningen och ge en bild av det som finns 

där samtidigt som bilen är i rörelse. Om systemet upptäcker en risk 

varnar systemet föraren tillräckligt långt innan för att föraren ska 

kunna hinna reagera. Systemet kan upptäcka föremål dubbelt så långt 

bort som en vanlig strålkastares räckvidd. 



Zinklegering i åldrat och kylt tillstånd 
 

 

8 
 

 

Figur 3. Night Vision system visar en bild av vägen med hjälp av infraröd teknologi [1]. 

1.1.2 Passiv säkerhet 

När en krasch inträffar aktiveras bilens säkerhetssystem för att 

skydda bilens passagerare. Säkerhetsbälten och krockkuddar 

distribuerar krockkrafterna jämnare över åkarens kropp för att 

minska risken för skador. Med hjälp av Autolivs passiva 

säkerhetsprodukter räddas 30 000 liv per år [1]. 

1.2 Säkerhetsbälten 

Säkerhetsbälten minskar risken för allvarliga skador vid en krock med 

60-70 % och minskar risken för dödsfall med 45 % [1]. 

Säkerhetsbälten minskar risken för skador på flera olika sätt. 

Säkerhetsbältet hjälper till att flytta kroppen i rätt position så att 

airbagens skydd kan maximeras. Säkerhetsbälten är designade så att 

de kan töjas ut så att de kan absorbera energin som kroppen utsätts 

för. Ett säkerhetsbälte använder en spindelrulle som sitt centrala 

element. Bältet är fastspänt i spindelrullen och inuti rullen sitter en 

fjäder som vill dra tillbaka bältet. Världens första bältesrulle uppfanns 

av Autoliv 1968 [1]. I merparten av bältesrullar sitter kraftbegränsare. 

Dessa minskar risken för revbensskador tillföljd av högt tryck av 

bältet vid krock. Kraftbegränsaren håller kraften på en kontrollerad 

nivå. Med hjälp av dessa följer lite bälte med ut för att få en mer 

följsam rörelse vid en krock. 
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Figur 4. En säkerhetsbältesrulle innan den monterats in i en bil [1]. 

Det första som sker när bilens sensor känner av en kollision är att 

bältet försträcks i de bältesrullar som har en försträckare. Det är 

viktigt att bältet sitter tätt inpå kroppen för bästa skydd. 

Försträckningen är viktigt då enbart ett fåtal millimeter gör stor 

skillnad på hur kroppen rör sig i bilen. Försträckningen drar åt bältet 

närmare kroppen, vilket kan vara bra om bältet till exempel inte 

dragits åt tillräckligt eller om personen har på sig en tjock jacka. När 

bilens sensorer känner av kollisionen aktiveras systemet av en 

laddning som tvingar ett antal kulor i en bana, dessa kulor driver 

sedan på rullen som drar åt bältet. När bältet har försträcks börjar 

kroppen röra sig framåt relativt bilen som bromsas upp. För att denna 

rörelse ska vara så skonsam som möjligt för kroppen så tar 

bältessystemet upp energi. Rörelsen beror även på personen som 

sitter i sätet samt om bältet har extra kraftbegränsning. Bälten med 

kraftbegränsning är utrustade med en eller två torrosionsstavar som 

är konfigurerade beroende på bilmodell. Det krävs olika kraft 

beroende på om det är en vuxen man eller ett sexårigt barn. Denna 

studie är fokuserad på bältesrullar med två stycken torsions stavar. 

En stav med liten diameter som kallas den låga och en med större 

diameter som kallas för den höga staven. Vid en kollision tar dessa 

stavar upp kraften från kroppen. Stavarna vrids och deformeras. Det 

används olika slags bältesrullar beroende på om de sitter i framsätet 

eller baksätet samt typ av bil. Adaptiva kraftbegränsande bältesrullar 

(LLA) används i många applikationer för framsäten och progressiva 

kraftbegränsande bältesrullar (LLP) används i många applikationer 

för baksäten [1]. 
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1.2.1 LLA 

För en person i framsätet behövs ett stort kraftupptagande i början 

för att sedan minska och plana ut. Genom att kraftupptagandet 

minskar så följer mer bälte med ut och på så sätt följer bältet med i 

rörelsen för att skonsammare fånga upp kroppen. Ifall stavarna inte 

varit omringade av en torque tube (se figur 5) hade den låga staven 

alltid deformerats först. För att förhindra detta fästs den höga staven 

ihop med torque tube som i sin tur låser fast i spindeln. På så sätt är 

det den stora staven som deformeras först, genom att släppa på 

padders kommer torque tuben att lossna från spindeln och kraften 

kommer då gå över till den låga staven. Genom att växla mellan 

stavarna så kan kraftupptagandet styras. Detta förhindrar att det blir 

tvärstopp mot bältet och minskar på så sätt brösttrycket. Torque tube 

spänns fast vid den höga staven genom att den har räfflor på insidan 

som passar med den höga stavens kuggar. Där dessa hålls samman 

blir det en stor koncentrerad kraft på Toque tuben. För att växla 

mellan den höga och den låga staven krävs en pyroteknisk laddning. 

Denna laddning aktiveras olika beroende på kollisionssituation. Den 

pyrotekniska laddningen förflyttar en ring som håller fast paddsen 

som fäster torque tuben med spindeln. När dessa lossnar växlar 

kraftupptagandet över från den höga till den låga staven. 

 

 

Figur 5. Visar de innersta komponenterna i en LLA-bältesrulle. 
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1.3 Material 

Användandet av zink i bilindustrin ökar och redan nu finns det mer 

än 10 kg zink i en bil [2]. Zink är en väl använd metall och ligger på 

fjärde plats över mest använda metaller. Ämnet är en tungmetall med 

atomnummer 30. Zinklegeringar har använts för pressgjutning i över 

40 år tack vare sin låga smältpunkt på 419,6 ºC och är ett material 

med hög styrka och god tålighet mot nötning. Det är möjligt att gjuta 

komplexa former och med snäva toleranser.  De har även god 

formbarhet och hög slagtålighet. Med dagens produktionsteknik kan 

zink gjutas med tunna godstjocklekar, vilket ger lägre vikt på 

komponenterna än tidigare men fortfarande hög styrka, styvhet och 

hög ytkvalité. Gjuten zink används för såväl funktionella som 

dekorativa ändamål. Det starka materialet är tåligt mot ovarsam 

behandling och har hög ytkvalité som ger möjlighet till ett stort antal 

olika ytbehandlingar. Tillverkning genom ett stycke är oftast möjligt. 

Zink har en naturlig beskaffenhet att skydda mot korrosion. Genom 

att skydda stål mot angrepp skyddar zink byggnader, bilar och båtar 

mm. Cirka 50 % av världsförbrukningen av zink går till detta 

ändamål. Zink kan användas gång på gång utan att försämras. 

 De mest populära legeringarna är legering 2,3 och 5.  En anledning 

till att zinklegeringar är populära är att priset är lågt för ett material 

med sådana bra mekaniska egenskaper. 

Legering 5 – ZL0410 - Används som en allroundlegering. Något större 

hårdhet och dragbrottgräns än legering 3. Bra slagseghet vid låga 

temperaturer och goda gjutegenskaper. Denna legering har begränsad 

temperatur- och kryptålighet. 

 Legering 2 – ZL0430 - Bättre hårdhet och dragbrottgräns än legering 

5. Har även bättre slagseghet vid låga temperaturer än legering 5, 

dock sker förändring vid åldring som ger ändring i form och mått. 

Även de mekaniska egenskaperna ändras något mer över tid. 

Legering 3 - ZL0400 - Används i huvudsak till leksaker, kläder, 

dekorationer mm. 

De olika legeringarna har olika handelsnamn i olika länder bland 

annat Zamak, Mazak och Norzak. Zamak är det handelsnamn som är 
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vanligast [3]. Tabell 1 visar en jämförelse mellan olika zinklegeringar 

samt aluminium. 

Tabell 1 Visar en jämförelse i mekaniska egenskaper mellan olika zinklegeringar och 
aluminium [3] . 

Material Zamak 2 Zamak 5 Zamak 8 Aluminium 
Dragbrottgräns 
(N/mm) 

360 320 375 260 

E-modul 
(N/mm) 

85000 85000 85000 71000 

Förlängning  
(%) 

8 8 8 2 

Slagseghet  
(J) 

47 58 40 3 

Hårdhet 
 (HB) 

100 85 100 85 

 

Aluminiumhaltiga zinklegeringar har bra korrosionsbeständighet. 

Förutsättningen är dock att halten av föroreningar som tenn, bly och 

kadmium är låg. Om dessa föroreningar förekommer i för stor mängd 

kan det uppstå en form av angrepp som liknar interkristallin 

korrosion. Små mängder av magnesium motverkar denna typ av 

angrepp. Zinklegeringar passar utmärkt att pressgjuta. En fördel med 

zinklegeringar är att de har låg smältpunkt vilket gör att 

pressgjutverktygen inte slits så mycket. Gjuten zinklegering har dock 

en nackdel, den åldras. Vilket innebär att materialet ändrar 

mekaniska egenskaper och mikrostruktur under tid. Åldring förklaras 

mer ingående i kapitel 1.5. Brottgränsen och förlängningen försämras 

med tiden och mindre måttändringar kan uppstå [4]. 

De legeringsämnen som finns i zinklegeringen påverkar legeringen på 

olika sätt.  

Aluminium – förbättrar gjutbarheten och höjer sträck- och brottgräns 

[4]. Ger finare kornstorlek [5]. 

Koppar – förbättrar gjutbarheten men försämrar godset ur 

åldringssynpunkt. 1 % koppar förbättrar slagsegheten vid 

temperaturer kring 0 ºC [4]. Ökar tålighet mot krypning och 

korrosion [5]. 
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Krom och Titan – motverkar krypning [5]. 

1.3.1 Zamak5 

Zamak 5 är den zinklegering som används som material för att gjuta 

provobjektet i bältesrullen. Sammansättningen i Zamak 5 visas i tabell 

2. 

Tabell 2. Visar sammansättning i Zamak5 i viktprocent [6]. 

Zink balans 

Aluminium 3,8 - 4,2 

Koppar 0,7 – 1,1 

Magnesium 0,035 - 0,06 

Järn <0,02 

Nickel <0,001 

Kisel <0,02 

Bly <0,003 

  

Zamak5 är en övereutektoidisk legering. Koppar ökar lösligheten av 

aluminium i zink och ökar därför hållfastheten. En nackdel med 

zinklegeringar är att krypning startar redan vid rumstemperatur med 

laster som överstiger 50 MPa. De höga mekaniska egenskaperna 

minskar redan efter ett år. Zinklegeringar åldrar redan i 

rumstemperatur eftersom diffusionen är relativt hög på grund av 

zinks låga smältpunkt [2]. 

1.4 Temperaturpåverkan 

Materialets egenskaper beror starkt på vilken temperatur det har. 

Sträckgräns, draggräns och elasticiteten minskar med ökande 

temperatur medan duktiliteten ökar. När temperaturen sjunker är det 

många metaller som blir spröda [7]. Den temperatur där metallen 

övergår till att vara spröd kallas för omslagstemperatur eller 

glasomvandlingstemperatur. I området nära omslagstemperaturen är 

det växlande spröda och sega brott. Ett sprött brott är ett brott som 

sker utan märkbar plastisk deformation.  Det finns flera orsaker till 

sprött brott, bland annat: 

Spödbrottskänsligt material 

 Låg temperatur 
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 Initialspricka där brottet startar 

 Yttre krafter ex slag 

 Inbyggd spänning 

 

Brottet ser mycket snabbt och brottytan har ett pilformigt mönster 

[4]. 

Eftersom omslagstemperaturen inte är exakt är det viktigt att 

materialet inte används i närheten av denna temperatur. För att 

bestämma omslagstemperaturen görs slagprov. Ett slagprov sker med 

en pendel som slår av provstavar av materialet som ska undersökas. 

Energin som gick åt för att slå av provstaven mäts upp. Testerna görs i 

olika temperatur och resultaten plottas i en graf. Grafens y-axel visar 

energin som gick åt för att slå av provstaven och grafens x-axel visar 

temperaturen på provstaven, se figur 6. För att förändra 

omslagstemperaturen kan ändringar i den kemiska 

sammansättningen eller mikrostrukturen göras [8]. 

 

Figur 6 Visar en slagprovskurva för två olika sorters stål [8]. 

 

1.4.1 Sprött brott 

Spröda brott uppkommer i metaller och legeringar som har låg 

duktilitet. Men även duktila metaller kan få spröda brott vid 

temperaturer under omslagstemperaturen. I spröda brott sker ingen 

eller mycket liten plastisk deformation. Sprickan följer oftast ett 

specifikt kristallplan men ibland kan sprickan följa en väg längst med 
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korngränserna. Ifall brottet sker genom klyvning så har varje korn ett 

brott som ger en platt yta med olika riktningar, vilket ger en brottyta 

som ser kristallin ut. Spröda brott kan kännas igen genom att 

brottytan är platt och vinkelrät mot kraften [7]. 

I detta test konstruerades en torque tube som med försvagad geometri 

framtvingas till brott. Eftersom provobjektet är tilltänkt att användas i 

en framtida bältesrulle är det problematiskt att kunna mäta 

temperaturen på provobjektet medan provning. Istället följs en 

temperaturkurva som framtagits för liknande fall av Autoliv. Figur 7 

visar hur temperaturen ökar ju längre tid som går från uttagandet ur 

frys. 

 
Figur 7. Grafen visar hur temperaturen ökar när provobjektet  plockas ut i rumstemperatur 

efter att förvarats i -42 ˚C. 

Ur figur 6 kan det observeras att temperaturen ökar snabbt i början. 

De temperaturer och tidsintervall som används vid testning visas i 

tabell 3. Proverna ska då förvaras i en frys som håller -42ºC i minst 4 

timmar. 

Tabell 3. Visar den tid det tar för provobjektet att uppnå en vis temperatur efter uttagandet 

ur en frys som håller -42 ˚C. 

Temperatur (ºC) Tid efter uttagande ur frys 

(minuter) 

-40 02:00 

-38 04:00 

-36 06:00 
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-34 08:00 

-32 10:00 

-30 11:30 

-28 13:00 

-26 14:00 

 

1.5 Åldring 

Ett material ändras med tiden och detta fenomen kallas för åldring. 

Detta innebär ofta en icke önskvärd men spontan förändring. Åldring 

kan påverkas och påskyndas genom värmebehandling. Varmåldring 

innebär att materialet värms upp i låg temperatur [9]. 

Vid åldring värms materialet upp till en låg temperatur. Vid denna 

temperatur diffunderar atomerna en kort sträcka [7]. Detta gör att 

atomerna kan röra sig och skapa en stabil fas. Under 

åldringsprocessen sker en omstrukturering av atomerna. Innan 

åldring ligger ett överskott av främmande atomer oordnat i kristallen. 

Detta innebär att det är litet motstånd mot dislokationer som i sin tur 

leder till låg sträckgräns.  Efter att materialet har åldrats så har 

utskiljning av koherenta partiklar påbörjats. Partiklarnas 

kristallstruktur har inte frigjort sig från grundmaterialets 

kristallstruktur. Det är då stora inre spänningar i kristallen vilket 

leder till ökat motstånd för dislokationer att röra sig. Ifall materialet 

åldras för länge så överåldras materialet. De utskilda partiklarna har 

då frigjort sig från grundmaterialets kristallstruktur. De inre 

spänningarna minskar då och dislokationsrörelser kan återigen röra 

sig lättare [4].  

 
Figur 8 a) visar en inkoherent partikel. b) visar en koherent partikel. 
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För att efterlikna de materialegenskaper som uppstår efter att en bil 

varit i användning i många år så används artificiell åldring. Detta 

innebär att bältesrullen värms upp i låg temperatur under lång tid. 

Hochschule Aalen i Tyskland som forskar om detta har kommit fram 

till förhållandet mellan artificiell åldring och naturlig åldring som 

visas i figur 9. 

 

Figur 9. Grafen visar hur hållfastheten i Zamak5 varierar över tid efter naturlig åldring och 

artificiell åldring [2]. 

Ur grafen i figur 9 kan det avläsas att efter cirka 300 dagar så planar 

draghållfastheten ut. Graferna visar draghållfastheten över tid i 

rumstemperatur. Tester har gjorts på olika tjocklekar som motsvarar 

de olika kurvorna. Artificiell åldring gjordes i olika temperaturer i 24 

timmar och gav en viss draghållfasthet som motsvarar de runda 

prickarna på respektive kurva. Efter tester visar det sig att åldring i 

105ºC i 24 timmar motsvarar den naturliga åldring som skulle skett 

efter cirka ett år i rumstemperatur [2]. 

Ett bilbälte ska fungera i alla slags temperaturer och efter många år. 

Bilkomponenter testas artificiellt för att simulera de miljöer som bilen 

kommer utsättas för under dess livslängd både när det gäller värme 

och kyla. Det är sällan en kollision sker i en bil som är -40ºC då en bil 

och dess komponenter värms upp när bilen startar men den ska även 

då fungera korrekt.  
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1.6 Syfte och mål 

Syfte: Zamak5 används i en del av del av Autolivs lastupptagande 

komponenter. Ett problem med Zamak5 är att materialet ändrar 

egenskaper i kyla samt i åldrat tillstånd. Detta leder till att den 

dynamiska hållfastheten försämras som måste beaktas vid 

konstruktionsarbetet. 

Mål: Arbetet går ut på att identifiera vilken/vilka parametrar i 

Zamak5 som är den bidragande orsaken till den försämrade 

hållfastheten.  

Studien kommer ske genom olika tester och provningar. Den 

dynamiska hållfastheten testas genom pendelprov. För att identifiera 

parametrarna används även mikroskopi för att kolla på materialets 

mikrostruktur. Testerna kommer att göras för åldrade och icke-

åldrade LLA-bältesrullar som har olika temperaturer. 

2 Metod 

Denna del beskriver hur testet gick till. De metoder som användes för 

att få fram ett resultat var pendelprov, ljusmikroskopi, 

hårdhetsmätning och svepelektronmikroskop. 

2.1 Provning 

20 stycken specialtillverkade bältesrullar för provning byggdes utan 

någon pyroteknik eftersom varken försträckning eller växling krävs 

för undersökningen. 10 stycken av bältesrullarna åldrades sedan i 

105º C i 24 timmar för att efterlikna den förändring som sker med 

bältesrullen över tid. Sju stycken av de åldrade bältesrullarna och alla 

de oåldrade bältesrullarna kyls sedan ner i en frys som håller -42ºC. 

Provningen sker för att studera hur materialet ändrar egenskaper vid 

kyla och åldring. För att motsvara verkligheten testas provobjektet i 

sin naturliga miljö, inuti en bältesrulle. 

Vid en kollision sker höga krafter under ett snabbt förlopp. Dessa 

krafter kan genom ett pendelprov efterliknas. Vid ett pendelprov sker 

en småskalig kollision mellan pendeln och testobjektet. Pendeln väger 

20 kg och kan hissas upp till en höjd på max 2,4 meter. Därefter 

släpps pendel och en kollision sker mellan pendeln och bältet. 
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Bältesrullen fästs på ett bord med hjälp av skruvar. Bälte dras ut och 

fäst så att pendeln kan träffa mitt på bältet.  Endast 0,75 m bälte är 

upplindad runt bältesrullen. På bältet fästs en bandkraftsgivare som 

känner av vilka krafter som bältet upptar från pendeln. Från 

bandkraftsgivaren kan det avläsas om bältesrullen håller samma kraft 

hela förloppet eller om den tappar kraft och då har provobjektet med 

största sannolikhet spruckit. Provobjektet kan spricka även om 

kurvorna inte visar det. Det visade sig först när bältesrullarna 

plockades isär. Uppställningen av provmetoden kan observeras i figur 

10. 

 
Figur 10 Visar provmetod med pendel. 

Alla bältesrullar utom de som ska testas i rumstemperatur kyls ner i 

en frys som håller -42ºC. För att få önskad temperatur på bältesrullen 

tas den ut ur frysen och förvaras i rumstemperatur i en viss tid innan 

testet utförs. Beroende på vilken temperatur som är önskad så 

behöver bältesrullen förvaras olika tid i rumstemperatur, se tabell 3. 

Testet började med åldrade bältesrullar med en höjd på 2 m på 

pendeln. Först testades bältesrullar i rumstemperatur för att se hur 
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det betedde sig. Sedan fortsattes det med åldrade bältesrullar från 

lägre temperatur till högre. Där graferna tydde på brott testades fler 

bältesrullar. För att säkerställa att denna temperatur var rätt 

temperatur då förändring i egenskaper sker så testades det ett flertal 

bältesrullar med en högre temperatur. När det fastställts vid vilken 

temperatur de åldrade bältesrullarna fick brott så testades de 

oåldrade bältesrullarna för att se när de ändrade egenskaper. De 

oåldrade bältesrullarna testades med en höjd på 2,4 m på pendeln då 

dessa inte är försvagade av åldring. 

När bältesrullarna återigen nådde rumstemperatur så plockades de 

isär för analys. Detta för att analysera hur provobjektet hade klarat 

sig. Varje provobjekt markerades med en siffra för att hålla reda på 

vilken behandling den fått vid pendelprovet. De prover som har brott 

var sedan intressanta för mikroskopi.  

 

2.2 Mikroskopi 

2.2.1 Ljusmikroskop 

Ett åldrat och ett oåldrat provobjekt utav de som fått brott  vid -38 °C 

sågades isär för att få en mindre bit att observera i mikroskop. Biten 

tvättades i ultraljudstvätt och gjutes sedan in i plast. Bitarna slipades 

och polerades för att få fin yta. Bitarna undersöktes i mikroskop och 

bilder togs för att visa på slagg och orenheter. Bitarna etsades sedan 

för att kunna se mikrostukturen bättre. Bitarna undersöktes igen och 

bilder togs från alla förstoringar för att kunna jämföra 

mikrostukturen mellan de två olika bitarna.  

Bitarna hårdhetstestades för att se om det var någon skillnad i 

hårdhet på det oåldrade och det åldrade materialet. Ett vickertest 

gjordes med HV5 vilket motsvarar en last med cirka 50 N. 

2.2.2 Svepelektronmikroskop  

Bitar av ett oåldrat och ett åldrat provobjekt kapades så att brottytan 

enkelt kunde skådas. Bitarna tvättades i en ultraljudstvätt och 

monterades så att brottytan låg så lodrät som möjligt. Mikroskåpet 

användes sedan för att få bilder på brottytan och för att kolla 

sammansättningen av ämnen vid olika ställen.  
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3 Resultat 

Ett provobjekt som är oåldrat och i rumstemperatur får inga sprickor 

vid pendelprov. Tabell 4 visar olika tillstånd på provobjektet och hur 

de klarade pendelprovet. En sammanställning över hur provobjektet 

klarade sig i pendelprovet visas i tabell 5. Tabellerna visar endast 18 

prover då två av proverna fick kasseras på grund av felfaktorer. 

 

Tabell 4. Visar resultat efter pendelprovning på åldrade och oåldrade LLA-bältesrullar i 

olika temperatur. 

Nr Pendelhöjd Åldrad/oåldrad 

Temperatur 

(ᵒC) 

Brott 

provobjekt 

1 2m Åldrad RT Nej 

2 2m Åldrad -38 Ja 

3 2m Åldrad -36 Nej 

4 2m Åldrad -36 Nej 

5 2m Åldrad -38 Nej 

6 2m Åldrad -40 Ja 

7 2m Åldrad -40 Ja 

8 2,4m Oåldrad -40 Ja 

9 2,4m Oåldrad -38 Nej 

10 2,4m Oåldrad -38 Nej 

11 2,4m Oåldrad -40 Nej 

12 2,4m Oåldrad -36 Nej 

13 2,4m Oåldrad -34 Nej 

14 2,4m Oåldrad -40 Nej 

15 2,4m Oåldrad -38 Ja 

16 2,4m Oåldrad -36 Nej 

17 2m Åldrad -36 Nej 

18 2m Åldrad -38 Nej 
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Tabell 5. Visar samanställning av tabell 3. 

Temperatur (˚C) åldrad oåldrad 

-34 - 1 st nej 

-36 3 st nej 2 st nej 

-38 1 st ja 

2 st nej 

1 st ja  

2 st nej 

-40 2 st ja 1 st ja  

2 st nej 

 

Pendelprovstestet visar att Zamak5 har ändrat sina 

materialegenskaper vid åldrat och kylt tillstånd. Förändringen sker 

vid -38˚C i både åldrat och oåldrat tillstånd. Observera att 

pendelhöjden. Detta beror på att en högre höjd krävdes på de 

oåldrade bitarna eftersom dessa inte var försvagade av åldring. 

Tabell 6 visar att det inte skiljer något i hårdhet mellan oåldrad och 

åldrad Zamak5. 

Tabell 6.  Visar resultat från hårdhetsmätning med vickersmetod med HV5. 

Oåldrad Åldrad 

105 HV 106 HV 

108 HV 108 HV 

111 HV 105 HV 

 

Figur 11 och figur 12 visar bilder från ett svepmikroskop på brottytan 

av ett åldrat och ett oåldrat provobjekt. Brottet är i båda fall sprött 

och det kan urskiljas genom att brottet är platt och har olika riktning 

beroende på hur kornen och de kritiska skjuvplanen ligger. 
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Figur 11 Visar ett sprött brott i en oåldrad provbit. 

 
Figur 12 Visar ett sprött brott i en åldrad provbit. 

Figur 13 visar en utfällning som kan ses som svarta små prickar. Figur 

14 visar en förstorning utav en av dessa områden. Figur 15 visar 

resultatet av en analys på sammansättningen i materialet som gjordes 
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för att se vilket material som de svarta prickarna var berikat av. 

Analysen gjordes med hjälp av svepelektronmikroskopet. Området 

var berikat med aluminium vilket tyder på att utfällningen består av 

aluminium. Halten av aluminium i detta område visade sig vara cirka 

14 %, legeringen som helhet ska ha cirka 4 % aluminium. 

 
Figur 13 Visar utfällning i en oåldrad provbit. 

 
Figur 14 Visar förstorning där utfällning kan observeras. 
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Figur 15 sammansättningsanalys i en oåldrad provbit. 

Figur 16 och figur 17 visar aluminiumutfällningar i en åldrad provbit. 

Det kan ses tydligt att utfällningarna lagt sig i korngränser och i 

kritiska skjuvplan. För att säkerställa att det var utfällning av 

aluminium i den åldrade provbiten gjordes en analys av 

sammasättningen som visas i figur 18.  

 
Figur 16 Visar utfällning i en åldrad provbit. 
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Figur 17 En zoomad bild av figur 12 där utfällning kan ses på en åldrad provbit. 

 
Figur 18 sammasättningsanalys i en åldrad provbit 

I det åldrade provobjektet kunde det observeras större utfällningar än 

i det oåldrade provobjektet. Jämför figur 13 och 16. 
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4 Diskussion 

Proverna i mikroskop visar på att brotten som skett är spröda. Endast 

ett fåtal dimpler kunde urskiljas, vilket tyder på lite plastisk 

deformation [7]. Ett sprött brott uppkommer ofta då 

omslagstemperaturen understigits och det är sannolikt därför brotten 

uppkommit. Temperaturer lägre än -38˚C kan anses som kritiska för 

brott då Zamak 5 används.  

För att sänka omslagstemperaturen så att Zamak 5 kan klara 

belastning vid lägre tempreturer så kan kopparhalten ökas. Koppar 

har egenskapen att stärka legeringen vid lägre tempreturer. Dock har 

koppar egenskapen att försämra legeringen ur åldringssynpunkt [4]. 

Så för att få en bra balans mellan legeringsämnen måste fler tester 

ske.  

Icke-metaliska legeringsämnen, intermetaliska sammansättningar 

och andra föroreningar kan skapa utfällningar i korngränserna, vilket 

i sin tur leder till ett mindre segt material. Även kornstorleken har 

stor betydelse för segheten vid sänkta temperaturer. Mindre 

kornstorlek ger mer seghet [10]. Zamak5:s omslagstemperatur skulle 

kunna sänkas genom att minska kornstorleken.  

 

Det sker utfällning av aluminium i det aktuella materialet. 

Utfällningarna kunde hittas i både det åldrade och det oåldrade 

provobjektet. I det åldrade provobjektet erhölls större utfällningar än 

i den oåldrade. Utfällningen består av koherenta partiklar som växt då 

temperaturen höjts viket ger energi till diffusion. Då de koherenta 

partiklarna växer kan de bilda inkoherenta partiklar. Dessa partiklar 

sätter sig i korngränserna och i kritiska skjuvplan. De inkoherenta 

partiklarna motverkar inte dislokatonsrörelser lika bra som koherenta 

partiklar gör. Detta leder till att sträckgränsen blir lägre vilket kan 

vara en av förklaringarna till att det åldrade provobjektet lättare fick 

brott jämfört med det oåldrade provobjektet [4]. Aluminium är ett 

ämne som inte löser lätt i zink vilket leder till att det är aluminium 

som är det ämne som utfällningen består av [11]. För att motverka att 

materialet blir försvagat vid åldring borde det övervägas att byta ut 

aluminium som legeringsämne. Det som istället behövs är ett 
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legeringsämne som löser sig i zink bättre samt ger legeringen höjd 

sträck- och brottgräns precis som aluminium [4].  

 

I allmänhet hade proverna mycket porer vilket kan förekomma vid 

gjutning. Mycket porer försvagar komponenten. I vissa provobjekt var 

antal porer fler och större. Vilket troligen är en defekt efter gjutning. 

Detta kan vara en av anledningarna till att vissa av provobjekten fick 

brott vid en given temperatur och vissa inte.  

Porositet i gjutgodset uppkommer främst av inlöst gas i smältan och 

volymsförändringar under stelnandet. Gasporositeter kan undvikas 

genom att metallen avgasas. Avgasning är en process som tar bort den 

gas som finns löst i smältan. Samt att tillverka formen på ett sådant 

sätt så att instängd gas kan slippa ut. För att undvika krympporositet 

måste smältan tillföras till gjutstyckets sist stelnande områden med 

hjälp av en matare. Extra kylning och isolering kan användas för att 

kunna styra stelnandet så att alla delar stelnar samtidigt och 

förhindrar krympporositeter [12].  

Denna rapport är en förstudie. För att kunna säkerställa att det är 

Zamak5:s omslagstemperatur som är anledningen till det spröda 

brottet så borde ett pendelprov utföras med stavar gjutna i Zamak5. 

Testerna sker i en pendel som mäter hur mycket energi som krävs för 

att slå av provet. Dessa tester utförs vid olika temperaturer för att 

hitta den temperatur då materialet går från att vara duktilt till sprött 

[8]. 

Det bör även göras tester på stavar som åldrats naturligt under en 

längre tid för att se om dessa får samma materialegenskaper. 

Stavarna bör då förvars i rumstemperatur i ett antal år för att se om 

inkoherenta partiklar bildats. 

5 Slutsats 

Zamak 5 får försämrad hållfasthet vid kyla och i åldrat tillstånd. Den 

största anledningen till att legeringen försämras vid kyla är att 

temperaturen då understigit omslagstemperaturen. När legeringen 

åldras bildas inkoherenta partiklar som sätter sig i korngränserna och 

i de kritiska skjuvplanen vilket leder till minskad hållfasthet. 
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