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Sammanfattning  
Rapporten beskriver resultaten från försök hos två gjuterier. Försöken vill visa hur 
typ och mängd av kolvsmörjmedel påverkar gjutgodskvalitén. 

Hos Ljunghälls gjordes försök med både olja och granulat på samma komponent. 
Materialundersökningen visar något spridda resultat när det gäller defekterna. 
Försöken med olja gav några komponenter med relativt mycket porositeter redan 
vid normala mängder, medan försöken med granulat gav genomgående lägre 
porhalter. 

Hos Lundbergs pressgjuteri, där enbart olja används, gjordes försök på en 
tunnväggig komponent. Där ses genomgående en relativt stor skillnad i porhalt 
mellan de olika doseringsnivåerna, särskilt i området nära inloppet. I området 
längst från inloppet jämfördes även tunnare och tjockare sektioner. I detta område 
hade godstjockleken större betydelse för porhalten än smörjmedlets dosering.  

SEM-undersökningen av Lundbergs komponent visar att kolhalten i ytorna 
varierar beroende på smörjmedelsdosering. Då doseringen ökade, fördubblades 
mängden kol i godsytan. Det observerades även fläckar med mycket hög kolhalt 
både vid hög och vid normal dosering. 

Samtal med leverantörer visar att utvecklingen när det gäller kolvsmörjmedel går 
mot de högkoncentrerade oljorna. Anledningen är att man sett betydande 
förbättringar när det gäller livslängden på kolvar och kolvringar, samt att den 
mycket låga doseringen bidrar till minskade defekter i godset. 

 

Nyckelord: 

Pressgjutning, kolvsmörjmedel  
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Summary 
The report describes the results of experiments carried out together with two 
foundries. The experiments showed how type and amount of plunger lubricant 
affects casting quality. 

At Ljunghälls experiments were made with both oil and granules in the same 
component. The experiments show some scattered results regarding the level of 
defects. The experiments with oil gave some components with relatively high 
porosities even at normal amounts, while experiments with granules gave 
consistently lower pore content. 

At Lundberg's, where only oil is used, an experiment was made with a thin-walled 
components. It showed a relatively large difference in pore content between the 
different dosage levels, especially in the area near the inlet. The area furthest from 
the inlet was also compared regarding thinner and thicker sections. In this area the 
thickness was of greater importance for the pore content than lubricant dosing. 

 SEM examination of Lundberg's component shows that the amount of carbon on 
the surface varies depending on the lubricant dosing. When the dosage increased, 
the amount of carbon in the surface was doubled. Spots were observed on the 
surface with very high carbon content both at high and at normal dosage.  

Discussions with suppliers indicate that the evolution of piston lubricant goes 
towards highly concentrated oils. The reason is that significant improvements has 
been seen in the lifespan of the pistons and piston rings, and that the very low dose 
helps reduce defects in the components. 

. 

Keywords: 

High pressure die casting, plunger lubricant 
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1 Tillkomst  

Detta projekt, G835P Defekter i pressgjutgods, har beslutats av forskningsgrupp 
Pressgjutning. Budgeten har omfattat 300 kkr. Projektledare har varit Maria 
Nylander, SwereaSWECAST AB. 

Deltagare i projektet har varit: 

Lars Gustavsson Metallfabriken Ljunghäll  

Arne Gunnarsson Metallfabriken Ljunghäll 

Carl-Johan Lundberg Lundbergs Pressgjuteri 

Anders Nilsson Lundbergs Pressgjuteri  

2 Inledning 

I syfte att förbättra kvalitén på pressgjutgods har tidigare projekt kring 
pressgjutningsprocessen undersökt olika parametrar som påverkar gjutgodsets 
kvalitet, t.ex. smältahantering och allmän smältakvalité. Detta projekt var därför 
avsett att titta på en annan parameter som kan påverka kvalitén på den färdiga 
produkten, kolvsmörjmedlet. Även att minska slitage på kolv och kammare sågs 
som en del i projektet. 

 

3 Syfte  

Syftet med projektet har varit att kartlägga hur bl.a. mängd och placering av 
kolvsmörjmedel påverkar gjutgodsets kvalitet.  

 

4 Användning av kolvsmörjmedel 

Vid pressgjutning hälls den smälta metallen i en skottkammare av stål. En 
skottkolv pressar, med stor kraft och hög hastighet, in smältan in i ett formverktyg 
av stål och lägger därefter på ett tryck på den stelnande metallen. När metallen 
stelnat stöts den ur verktyget. Kolven dras tillbaka och måste då smörjas inför 
nästa skott i gjutcykeln. Smörjningen krävs för att få en jämn och ryckfri gång hos 
gjutkolven. 
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Figur 1  Schematisk vy över metallpåfyllning i kallkammarmaskin. 

 

Gjutkolven består oftast av en kopparlegering med hög hållfasthet och god 
värmeledningsförmåga. De temperaturskillnader som uppstår i kammare och kolv 
när smält metall hälls i, kan skapa otäthet genom skillnaden i termisk expansion. 
Detta innebär ett kraftigt slitage på såväl kammare som kolv. Det kan t.o.m. 
innebära att kolven fastnar.  

Påfrestningarna pga. växlande temperatur och tryck på kolv och tätningar, kräver 
speciellt avpassade smörjmedel för att minska det slitage, på såväl kolv som 
kammare, som uppstår vid dessa variationer.  

Smörjmedlet tillförs vanligen genom kammarens påfyllningshål. Andra sätt att 
applicera medlet används också, t.ex. genom tillförsel av smörjmedel vid 
verktygssidan eller kammarens baksida genom ett hål ovan kolven. 

Kolvsmörjmedlet förhindrar vidhäftning av smälta mot verktygsstålet, då 
aluminium är aggressivt mot järn. Det minskar också nötning mellan kolv och 
kammare när kolven rör sig. Dessutom kan kolvsmörjmedlet fungera som tätning 
mellan kolv och kammare för att förhindra smältan att rinna bredvid kolven.  

Sammansättningen i smörjmedlet har en stor betydelse, då det är nödvändigt att 
medlet får de egenskaper som gör att den smörjer på rätt sätt, t.ex. klarar värmen i 
de använda temperaturintervallen och att medlet går att applicera så att det sprids 
runt kolven och i kammaren på ett bra sätt. Doseringen av smörjmedel är av stor 
betydelse för resultatet. En överdosering kan ge läckage runt maskinen eller följa 
med in i gjutgodset och ge upphov till porositeter då kolvsmörjmedlet förgasas. 
Trots omsorgsfull hantering kan ändå problem kvarstå i form av rök och flammor 
som uppstår i kontakten med flytande aluminium, och eventuellt tilltäppta 
vakuumkanaler. 
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Vanligtvis räknar man två huvudtyper av kolvsmörjmedel, våta respektive torra. 
De våta kan delas upp i oljebaserade och vattenbaserade, medan de torra kan delas 
upp i pellets och pulver. 

Tidigare var de oljebaserade mest använda men på 1990-talet kom pulver och 
granulat att börja säljas på marknaden.[1]  

Grafit är en viktig tillsats i många av kolvsmörjmedlen. Den kan användas i olika 
medier, både olja, vatten och vaxer. Medierna fungerar inte bara som ett 
smörjmedel i sig utan hjälper också till att fördela grafiten över kolvytan. 

4.1 Försök med tjockväggigt gods 

Försök vid Ljunghälls gjordes med en relativt tjockväggig komponent där man 
misstänkte porproblem i ett område nära vacuumet. 

Komponenten väger 6,8 kg och gjuts i en 1200-tons pressgjutmaskin. Man 
använder en 130 mm ringkolv. Den gjuts med vacuum. 

Maskinen är utrustad för att smörja kolven med både våta och torra smörjmedel. 
Oljan som används är från Allper, ALS196 och granulatet köps från T.E.L. Nordic 
och heter TEL-G60. Försöken gjordes både med normala mängder och förhöjda 
mängder av kolvsmörjmedel. 

 

 

Figur 2 Komponent från Ljunghälls som undersökts. Cirkelmarkering visar 
undersökt område. 
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Figur 3  Undersökt område i bild från simulering. Pilen visar område för vacuum. 

 

Röntgen visade också på ökad porhalt i området. 

 

 

Figur 4  Röntgenbild av området, problemområde inringat. 

 

4.1.1 Metallografisk undersökning 

Tio komponenter valdes ut som gjutits med olja som kolvsmörjmedel och tio 
stycken där granulat använts. Av de tio i varje grupp hade fem gjutits med 
normala mängder och fem hade använt förhöjda mängder. För oljan användes 1,2 
gram respektive 2,0 gram per skott. Granulatdoseringen var 8,7 gram respektive 
12 gram. 

Från dessa komponenter, se Figur 5 och Figur 6, togs prover från området som 
uppvisat risk för porer vid en röntgenundersökning. 
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Figur 5  Tio prover från test med olja som kolvsmörjmedel. Fem prover, 1 A-E på 
övre raden, har gjutits med normal mängd smörjmedel. Prov 2A-E på nedre raden 

har gjutits med ökad mängd olja 2,0g 

 

 

Figur 6  Tio prover från test med granulat som kolvsmörjmedel. Fem prover, 3A-
E på övre raden har gjutits med normal mängd granulat. Prov 4A-E på nedre 

raden har gjutits med ökad mängd granulat  
(Färgskillnaden mellan bilderna beror på ljuskällan). 

 

Dessa prover snittades på två ställen Snitt A gjordes där det ursprungliga 
sågsnittet visade mest porer och snitt B gjordes i ett område som Ljunghälls sett 
mycket defekter i.  
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Figur 7  Uttag för mikroskopi gjordes vid markeringarna. 

 

Prov/snitt A togs vinkelrätt mot den sågade ytan. Prov/snitt B togs i planet, strax 
under den sågade ytan, Figur 7  Uttag för mikroskopi gjordes vid markeringarna. 

Proven bereddes genom slipning och polering, men de etsades ej. Därefter 
undersöktes i ljusoptiskt mikroskop i 20x förstoring.  

Mikroskopin visar främst tre typer av defekter: gasporer, krympporer, samt något 
man kan kalla mikrosugningar. Proverna från oljebaserat kolvsmörjmedel har 
betydligt större andel porer, framförallt gasporer. Dock var resultaten mycket 
spridda hos prov 1, även några av proven med låg dosering hade hög porhalt, se 
bilaga 1. 

  

Figur 8 Skillnad i porhalt  mellan olika dosering olja, 1,2 g resp.2,0 g. 

Hos proven gjutna med granulat var resultaten mer jämna. Två nivåer granulat 
användes, 8,7 g respektive 12,0 g.  

A B 
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Figur 9 Skillnad i porhalt mellan olika dosering granulat, 8,7 g resp. 12,0 g. 

 

Se bilaga 1 för fler bilder.  

4.1.2 Filter 

Vacuumfilter byts vid varje skift. Filter körda med olja resp. granulat under ett 
skift dokumenterades. De var körda med normala mängder smörjmedel. En stor 
del av granulatet ser ut att inte bli utnyttjat som smörjmedel utan fastnar i filtret. 

  

Figur 10 Vacuumfilter kört med t.v. olja och t.h. granulat 

 

4.1.3 Livslängd kolvar 

Statistik togs fram över kolv och kolvringsbyten. Oljebaserad smörjning gav 
betydligt fler skott per ring, nästan tre gånger fler. Skrotandelen med granulat blev 
3 % och med olja 1,6 %. 
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Tabell 1 Skillnad i kolv- och kolvringsbyten mellan granulat- och oljebaserad 
smörjning  

v.11 tors bytt kolvring v. 15 mån bytt kolvring och kolv

v.12 ons bytt kolvring och kolv v. 18 mån bytt kolvring

v.12 tors bytt kolvring v. 24 bytt kolvring

v.14 tors bytt kolvring v.34 bytt kolv

Antal skott 8335 Antal skott 24164

Skrot 251 Skrot 395

Antal skott/ring 2083 Antal skott/ring 6041

Granulatsmörjning Oljebaserad smörjning

  

 

4.2 Försök med tunnväggigt gods 

Komponenter med tunn geometri undersöktes med avseende på pormängd samt 
kemisk sammansättning i ytan. Komponenten pressgjuts hos Lundbergs 
Pressgjuteri. Kolvsmörjmedlet som använts är en olja, Chem-Trend Power Lube 
760. Prover med två olika doseringar har undersökts. Den ena gjuten med 0,3 g 
olja och den andra omgången med 1 g olja. Normalt används den mindre 
mängden. Lundbergs använder inte granulat i sin produktion. Tre komponenter i 
varje grupp undersöktes.  

4.2.1 Metallografisk undersökning 

Komponenterna på bilden är placerad så att inloppet är i övre delen och 
avluftningen i nedre delen. Prov för metallografi samt undersökning i SEM togs ut 
vid de två markeringarna 0,3A och 0,3B nära inloppet. Vid gul markering, nära 
avluftningen, togs prov ut från samtliga komponenter för samma undersökningar. 

 

Figur 11 Provuttagens placering. 

Undersökning i ljusoptiskt mikroskop visar genomgående relativt stor skillnad i 
porhalt mellan de olika doseringsnivåerna, särskilt i området nära inloppet. Den 
högre doseringen skapar högre andel porer.  



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2011_012 

 

9 

  

Figur 12 Skillnad i porhalt i område nära inloppet, t.v. med 0,3 g och t.h. med 1 g 
kolvsmörjmedel  

 

I området kring avluftningen jämfördes även tunnare och tjockare sektioner. I 
detta område hade godstjockleken större betydelse för porhalten än smörjmedlets 
dosering 

  

Figur 13 Skillnad i porhalt i tunn sektion, t.v. 0,3 g  och t.h. 1 g 

  

Figur 14 Skillnad i porhalt i tjockare sektion, t.v. 0,3 g och t.h. 1 g 

Ytterligare bilder finns i bilaga2. 

4.2.2 Undersökning i SEM 

Undersökning i SEM av sammansättning på ytor nära inloppet, på ytor utan några 
synbara defekter visade att komponenten med 0,3 g kolvsmörjmedel innehöll 
hälften av det ytkol som komponenten gjuten med 1 g kolvsmörjmedel, 4 % resp. 
8 % kol.  
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Analys visade att porerna i provberedda ytor oftast innehöll förhöjda halter av kol 
och syre. Ytan bredvid poren hade ofta mycket låga halter, nära 0 %, medan 
kolhalten i poren uppgick till 25 %. 

 

Figur 15 Por sedd i SEM 

I ytan fanns också en del kolrika fläckar där kolhalten på några ställen uppmättes 
till över 60 %. 

  

Figur 16 Kolrik fläckar t.v. 0,3 g och t.h. 1 g 

De kolrika områdena fanns spridda både på komponenter med 0,3 0ch 1 g 
kolvsmörjmedel. 

4.3 Leverantörer 

I Sverige finns fyra större leverantörer av kolvsmörjmedel Procast, Chemtrend, 
T.E.L.Nordic och Triboscan. Vid en rundringning gavs följande information.  

4.3.1 Procast 

Procast säljer främst Allper´s eget smörjsystem, Lube drop. Där används en 
högkoncentrerad olja, ALS192, som tagits fram av Blazer, Schweiz. Enl. Per 
Jansson, Procast, är det en dyr olja men den ska doseras ytterst sparsamt, så man 
räknar inte med att kostaden per skott ska bli högre än med andra medel. Effektiv 
på kolvar upp till 100-110 mm. 
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För större kolvdiametrar säljer man Castools system från Kanada, Combi-Lube. 

Där appliceras smörjmedlet på kolvtoppen eller ringen och finfördelas, sprayas, in 
i kammaren med hjälp av tryckluft.  

4.3.2 Chemtrend 

Chemtrend säljer både pellets/granulat och olja, Power Lube. Enligt Inge Eklindh, 
Chemtrend, säljer fortfarande granulaten bäst. De finns i olika former och 
storlekar, med eller utan grafit beroende på läng och dismeter på kolven. 
Granulaten finns för hög och låg smältpunkt. 

Man saluför också oljor till äldre aggregat, men också det nyare smörjmedlet som 
liksom Allpers olja, är mycket drygt. Doseringen är ca 0,5-1 g per skott. Den 
doseras med en speciell doseringsenhet, Microdose, som sprutar in oljan bakom 
kolven. Enl. Inge Eklind är det Powerlube 760 som säljs bäst till kolvdiametrar 
upp till 110-120 mm. För större kolvar finns Powerlube 851, som då även 
innehåller grafit. 

4.3.3 T.E.L Nordic 

Enl. Lars Skogstad säljs fortfarande granulat mest. Man jobbar med ett eget 
smörjmedelssystem och har tagit fram en ny appliceringsutrustning. Utvecklingen 
går mot högkoncentrerade oljor och man har tagit fram två stycken, TEL-P1000 
och TEL-P460. 

4.3.4 Triboscand 

Enl. Lars Jansson, Triboscand, säljs mest granulat. Man använder speciella system 
från Albertus Hüttenes. Information har sökts hos Hüttenes, utan resultat. 

 

4.3.5 Övrigt 

Kontakt togs också med Tribo-Chemie som visat en intressant lösning för 
smörjning, den s.k. Enviro metoden. Den beskrivs som en mycket effektiv metod 
där appliceringen av smörjmedel sker inne i sker inne i skottkammaren. 
Kolvstången förses med ett spår där det löper ett tunt rör för smörjmedel. Den 
börjar spruta en liten mängd medel då kolven dras tillbaka efter skottet. Värmen i 
kolven gör att överflödigt vatten ångas bort och kan evakueras både genom fyllhål 
och bakom kolven. Dessvärre hade den lösningen aldrig lämnat prototypstadiet.  
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Figur 17 Dosering av smörjmedel med ”Enviro-metoden” 
(med tillstånd av Tribo-Chemie) 

 

  

  

5 Resultat och diskussion 

 

Resultaten från materialundersökningen hos Ljunghälls visar en viss spridning i 
andelen defekter, framförallt när det gäller i de försök där olja användes som 
smörjmedel. Defekterna bestod främst av gasporer och krympporer. I något fall 
förkom då en stor andel porer redan vid normal nivå på smörjmedelstillsats. 
Anledningen kunde inte klarläggas, då smörjmedelstillsatsen och övriga 
processparametrar skall ha varit desamma i samtliga prov. Skillnaden mellan 
normaln och förhöjd nivå var ändå mestadels märkbar. 

Försöken med granulat gav genomgående lägre porhalter än de med olja. Typen av 
defekter var desamma som i proven från oljesmörjningen. Trots lägre porhalt visar 
undersökning av vacuumfiltren att en stor del granulat sannolikt passerar 
fomhåligheten och fastnar i filtret. En av parametrarna som styr val av 
smörjmedelstillsats är temperaturen i skottkammaren. Om temperaturen skulle 
avvika från förväntad temperatur, skulle graden av uppsmältning kunna bli 
felaktig. Det skulle vara intressant att se om en intrimning av doseringen skulle 
kunna göras så att den större del av granulatet skulle kunna åtgå till själva 
smörjningen. 

I den tunnväggiga komponenten från Lundbergs, där enbart oljebaserat 
smörjmedel används, ses genomgående betydligt högre defekthalt i proven med 
förhöjd dosering, framför allt i området nära inloppet.  

I området längst från inloppet jämfördes även tunnare och tjockare sektioner. I 
detta område hade godstjockleken större betydelse för porhalten än smörjmedlets 
dosering.  

SEM-undersökningen av samma komponenter visar att kolhalten i ytorna varierar 
beroende på smörjmedelsdosering. Då doseringen ökade, fördubblades mängden 
kol i ytan. Det observerades dock fläckar med över 60 % kol både vid hög och vid 
normal dosering. 
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Samtal med leverantörer visar att utvecklingen när det gäller kolvsmörjmedel går 
mot de högkoncentrerade oljorna, t.ex. Allpers ALS192 eller Chem Trends 
Powerlube 760. Anledningen är att man sett betydande förbättringar när det gäller 
livslängden på kolvar och kolvringar, samt att den mycket låga doseringen bidrar 
till minskade defekter, främst porer, i godset. 
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Sammanfattning materialundersökning juni-11 

 
Tio prover från test med olja som kolvsmörjmedel. Fem prover, 1 A-E på övre raden, har 
gjutits med normal mängd smörjmedel, 1,2g. Prov 2A-E på nedre raden har gjutits med ökad 
mängd olja 2,0g. 

 

Tio prover från test med granulat som kolvsmörjmedel. Fem prover, 3A-E på övre raden har 
gjutits med normal mängd granulat, 8,7g. Prov 4A-E på nedre raden har gjutits med ökad 
mängd granulat 12,0g. 
Färgskillnaden mellan bilderna beror på ljuskällan. 
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Från dessa prov togs tre prover ur varje grupp 1A-C, 2A-C, 3C-E och 4C-E, dessa snittades på 
två ställen, Snitt A gjordes där det ursprungliga sågsnittet visade mest porer och snitt B 
gjordes i ett område som Ljunghälls sett mycket defekter i.  

Två prover från varje grupp sparades, 1D-E, 2D-E, 3A-B och 4A-B. 

 

 

 

Prov/snitt A togs vinkelrätt mot den sågade ytan. Prov/snitt B togs i 
planet, strax under den sågade ytan. 

Proven bereddes på sedvanligt sätt och undersöktes i ljusoptiskt 
mikroskop i 20x förstoring.  

Mikroskopin visar främst tre typer av defekter: gasporer, krympporer, 
samt något man kan kalla mikrosugningar. Proverna från oljebaserat 
kolvsmörjmedel har betydligt större andel porer, framförallt gasporer.  

 

 

 

 

A 

B 
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PROV 1A-E 

 
Prov 1A 

 

 
Prov 1B 

 
Prov 1C 

 
Prov 1D 
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Prov 1E 
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PROV 2 

  
Prov 2A Prov2B 

  
Prov 2C Prov 2D 
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Prov 2E 
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Prov 1, normal mängd olja, vid provuttag A. 

1AA 

 

1BA 

 

1CA 

 

 1DA 1DA 

1EA 
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Prov 2, överskott olja, vid provuttag A. 

2AA 

 

2BA 

 

2CA 
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PROV 3 

 
Prov 3A 

 
Prov3B 

 
Prov 3C 

 
Prov 3D 
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Prov 3E 
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PROV 4 

 
Prov 4A 

 
Prov 4B 

 
Prov 4C 

 
Prov 4D 
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Prov 4E 
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Prov 3, normal mängd granulat, vid provuttag A 

 3CA 

 

 

 3DA 

 

 

 3EA 
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Prov 4, granulat i överskott, provställe A 

 4CA 

 

 

 4DA 

 

 

 4EA 
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Sammanfattning tunnväggig komponent september 2011 

Komponenter med tunn geometri undersöktes med avseende på pormängd samt kemisk 
sammansättning i ytan. Komponenten pressgjuts hos Lundbergs. Kolvsmörjmedlet som 
använts är en olja Chem-Trend Power Lube 760.  Prover med två olika doseringar har 
undersökts. Den ena gjuten med 0,3 g olja och den andra omgången med 1 g olja. Normalt 
används den mindre mängden. 

 

Komponenterna på bilderna är placerade så att inloppet är i övre delen och avluftningen i 
nedre delen. Prov för metallografi togs ut i snitten vid markeringar i nederkant, 0,3A, 0,3B 
och 0,3C. Prov för undersökning i SEM togs ut vid de två markeringarna 0,3A och 0,3B i 
överkanten. Vid gul markering togs prov ut från samtliga komponenter för undersökning i 
SEM och ljusoptiskt mikroskop. De benämns 0,3A_2, 0,3B_2 osv. 

 

Prov för metallografi och SEM-undersökning togs ut på motsvarande ställen som de i 
komponenterna med 0,3g. 
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Provytan sedd i stereomikroskop 

 

  Prov 0,3A 

Prov 0,3B 

  Prov 0,3C 
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  Prov 1A 

  Prov 1B 

  Prov 1C 
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Metallografi 

Proven bereddes på sedvanligt sätt och undersöktes i ljusoptiskt mikroskop i 20x förstoring.  

  Prov 0,3A 

  Prov 0,3B 

  Prov 0,3C 
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  Prov 1A 

  Prov 1B 

  Prov 1C 
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Jämförelse gjordes även från område nära inlopp i två sektioner med olika tjocklek. 

0,3g tunn sektion, 2 mm    1 g, tunn sektion, 2 mm 
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0,3g tjockare sektion, 4 mm    1 g tjockare sektion, 4 mm 
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Undersökning i SEM  
 

   

Sammansättning på ytor nära inlopp utan speciella defekter, på komponent med 0,3 g 
kolvsmörjmedel. 

 

        

Sammansättning på ytor nära inlopp utan speciella defekter, på komponent med 1 g 
kolvsmörjmedel. 

Element  Wt %  At % 

 C K 04.09 08.97 

 O K 00.83 01.37 

 MgK 00.52 00.56 

 AlK 68.04 66.43 

 SiK 21.90 20.54 

 CuK 02.52 01.04 

 ZnK 01.41 00.57 

Element  Wt %  At % 

 C K 08.28 17.26 

 O K 01.07 01.68 

 MgK 00.49 00.50 

 AlK 66.63 61.80 

 SiK 19.14 17.05 

 CuK 02.55 01.01 

 ZnK 01.84 00.70 
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Komponenten med 1 g kolvsmörjmedel hade fler mörka prickar än 0,3 g. Fläckarna innehöll 
rikligt med kol. Även indikerades att några prickar innehöll molybden. 

 

 

    

Fläcken mitt i bilden har hög halt av kol. 

  

 

 

Element  Wt %  At % 

 C K 30.40 43.38 

 O K 29.04 31.12 

 MgK 19.94 14.06 

 AlK 06.39 04.06 

 SiK 07.02 04.29 

 MoL 01.83 00.33 

Element  Wt %  At % 

 C K 61.23 76.68 

 O K 06.88 06.47 

 AlK 23.15 12.91 

 SiK 04.79 02.57 

 CuK 01.23 00.29 

 ZnK 00.64 00.15 


