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Abstract 

i 

Abstract 
The study has been conducted on a number of steel plates from different buildings of cultural 
and historical value. When old, cultural buildings are to be renovated, it must be done with as 
much knowledge as possible about the different parts of the building and the values that they 
represent. The problem that the study has aimed to solve has been an inadequate level of 
knowledge in regards to historical steel plates. Because of this, the study has been conducted to 
contribute with knowledge that could be used when old buildings are to be renovated. 

To achieve the purpose of contributing knowledge to guide renovations of culturally and 
historically valuable buildings, the goal of the study has been to analyze how the different plates 
have been made and what the results of those processes were. 

This has been carried out by conducting a metallography on all of the samples to analyze their 
microstructures and to gain an understanding of the materials. A chemical analysis has also 
been conducted on the contents of the materials by using optical emission spectroscopy. 

The results showed how big of a difference there was between different manufacturing methods 
and their consequences. By discovering the diversity of the properties of the plates the 
conclusion has been drawn that there is value in respecting the values of the older materials. 

By being conscious of how large the difference is between different types of steel sheets, better 
decisions can be made during choice of steel sheet, and it is more obvious how much history 
that is stored within the old plates.  
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Sammanfattning 
Studien har genomförts på ett antal stålplåtar från olika kulturhistoriska byggnader. När 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska renoveras måste detta göras med så god kunskap som 
möjligt om byggnadens olika delar och de värden dessa representerar. Det problem som studien 
har ämnat att lösa har varit en bristande kunskap om historiska stålplåtar. Studien har därför 
utförts för att bidra med kunskap som kan användas när gamla byggnader ska renoveras. 

För att uppnå syftet att bidra med kunskap som kan vägleda renovering av kulturhistoriska 
byggnader har studiens mål varit att undersöka hur de olika plåtarna tillverkats och vilka 
resultat de processerna har fått. 

Detta har genomförts genom att utföra en metallografi på samtliga prover för att undersöka 
deras mikrostrukturer och få en förståelse för materialen. Även en kemisk analys av materialens 
innehåll har gjorts genom en optisk emissions spektroskopi. 

De resultat som hämtades från plåtarna visade hur stor skillnad det var mellan olika 
tillverkningsmetoder och deras konsekvenser. Genom att ha sett den mångfald av egenskaper 
som fanns bland plåtarna har slutsatserna dragits att det finns ett värde i att respektera de äldre 
materialen. 

Genom att vara medveten om att det kan finnas stora skillnader i materialen kan valet av plåt 
göras på ett bättre sätt. Under studiens gång blev det även uppenbart hur mycket historia som 
fanns lagrad i de gamla plåtarna som är viktig att ta vara på.
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 Introduktion 

 Bakgrund 
 
Sverige var en gång en av världens största producenter av järn och stål. Bland mycket annat 
producerades högkvalitativa smiden. Denna rikedom började manifestera sig i form av smidda, 
ometalliserade småformatplåtar för takläggning. Dessa användes för tak i påkostade miljöer i 
början av 1700-talet. Innan dess användes sådant smide mest för portar och mindre 
konstruktioner. Rostskyddsmålning skedde bland annat med linoljefärger och tjäror av olika 
slag. [1] 

Med ökande teknikutveckling började plåtarna metalliseras (förzinkning, förtenning) och 
varmvalsas. Från England togs tekniken att tillverka korrugerad plåt på 1800-talets mitt. Ända 
fram till 1950-talet användes varmvalsad och varmförzinkad plåt som gradvis övergick till 
kallvalsad plåt och elförzinkning. I takt med detta ändrades även material och metoder för 
rostskydd. Till exempel byttes gamla metoder som blymönja och zinkkromater ut mot saker 
som zinkfosfater, pansarfärger och fler. Idag används polymera färgtyper och moderna pigment 
för målning av både gamla och nya takmaterial för kulturhistoriska byggnader. [1] 

För byggnader med höga kulturhistoriska värden är det dock viktigt att i så stor utsträckning 
som möjligt använda autentiska material och metoder för att upprätthålla de värden som 
byggnaderna representerar. Idag finns en tendens att plåt bara ses som en yta, utan att förstå 
vilka kvaliteter och värden som materialet i sig självt representerar.  

Examensarbetet utfördes i samarbete med Arja Källbom från Station Ormaryd AB. Företaget 
arbetar med konsulttjänster inom kulturmiljövård och metallurgi. Arbetet är en mindre del av 
ett större projekt som drivs av Hantverkslaboratoriet som är en del av Göteborgs Universitet, 
och finansieras av bland annat Riksantikvarieämbetet och Svenska Kyrkan. I Tabell 1 
presenteras de plåtar som projektet handlade om och vilken information som var tillgänglig om 
dem i början av projektet. Plåtarna var utvalda från början av företaget, och företaget hade även 
information om byggnadsår och vissa tillverkningsmetoder.  
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Tabell 1: Sammanfattning av bakgrundsinformation 

 

 

 

Numrering Byggnad Tillverkningsmetod 

1. Noaks Ark Landsbro 
1948 Varmvalsad eller kallvalsad 

2.1 (äldst)  
2.2 (nyast) 

Södra Solberga Kyrka 
Byggt 1837 

Smidd/varmvalsad plåt två generationer  
original samt plåt från 1942 

3. Habo Kyrka 
1897 Varmvalsad plåt 

4.1 (äldst) 
4.2 (mellan) 
4.3 (nyast) 

Flisby Kyrka 
Byggt 1850 

3 generationer plåt inklusive modern kallvalsad 
plåt från 1990-talet 

5. Öreryds Missionshus 
Byggt 1876 Möjligtvis varmvalsad 

6.1  
6.2  

Skokloster Slott 
Byggt 1654-76 

Okänd 
Två olika plåtar, troligtvis från samma tidsperiod 
men för olika ändamål 

7. Garpenbergs Församlingshem 
1787 Smidd/varmvalsad 

8. 
Stripa Gruva 

1939 
Varmvalsad eller kallvalsad 

9. Uppsala Stationshus 
1866 

Troligen original från byggtid 
Smidd eller varmvalsad 

10. Hammarby Gårds Ladugård 
1880-tal Möjligtvis varmvalsad 

11. Rappestad 
1886 Möjligtvis varmvalsad 

12. Modern Kallvalsad, troligtvis elförzinkad formatplåt 

13. Modern Kallvalsad, elförzinkad bandplåt 
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 Problembeskrivning 
 
Det huvudsakliga problemet som projektet baserades på var att kunskapsnivån för historiska 
stålplåtar ansågs vara bristfälligt. I praktiken kunde detta leda till att renovationer och 
rekonstruktioner av kulturhistoriska byggnaders plåttak utfördes med material som inte var 
optimala för ändamålet och inte behöll det fullständiga kulturella värdet som byggnaderna 
innehöll. I ett bredare sammanhang kan kunskapen även vara användbar för att få en större 
förståelse för hur historiska metoder för plåtproduktion fungerade och vilka resultat de gav. På 
detta sätt kan projektets resultat och slutsatser bidra till en bättre förståelse för historiska 
metoder inom metallurgi. Studien har utförts på en samling av 17 plåtar från olika tidsperioder. 
De tester som gjorts på plåtarna analyserade huvudsakligen mikrostruktur och kemisk 
sammansättning. 

Målet med de experiment som utfördes i projektet var att jämföra de insamlade äldre plåtarna 
och de nya plåtarna för att se vad som har förändrats över åren och hur detta påverkar 
byggnaden de används till. Projektet ämnade till att besvara vad som kulturhistoriska 
byggnader förlorar eller vinner på att byta från ett gammalt tak byggt med gamla metoder till 
ett nytt tak byggt med nya metoder. 
 

 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte var att bidra med kunskap som kan vägleda renovering av kulturhistoriska 
byggnader. 

Därmed var studiens frågeställningar: 
 

[1] Hur har de olika plåtarna tillverkats i mån om produktion och efterbehandling? 
 

[2] Hur kan kunskapen om plåtarnas mikrostruktur och kemiska innehåll användas vid 
renovering av äldre plåttak i värdefulla miljöer?  
 

 Avgränsningar 
 
Eftersom studien utförts på ett stort antal unika plåtar har vissa avgränsningar gjorts. De 
mekaniska egenskaperna har inte testats genom hårdhetsmätningar, bockningstest eller 
dragprov. Plåtarna har inte testats för utmattning eller brottseghet. De elektriska och de 
termiska egenskaperna har inte analyserats i studien. I frågan om ytskikt har endast zinkskikt 
studerats och inte några färgskikt. 

 Disposition 
 
Rapporten fortsätter med ett teoretiskt ramverk som redogör för vilken litteratur som använts. 
Teorin följs av experimentstycket som går igenom hur studien utförts. Resultatet presenteras 
tillsammans med diskussionen och stycket är uppdelat i tre delar. Först presenteras resultaten 
från varje plåt individuellt och sammanfattas sedan i två delar baserat på frågeställningarna. 
Rapporten avslutas med slutsatser och rekommendationer för framtida studier. 
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 Teoretiskt ramverk 
 
Det teoretiska ramverket går igenom det material som behövdes för att tolka plåtarnas 
mikrostrukturer och kemiska innehåll. Det innehåller även flera artiklar om andra studier som 
utförts på historiska material. Ramverket innehåller stycken om experimentmetoder, 
tillverkningsmetoder, värmebehandlingar, ytbehandlingar och föroreningar. 

 Teoretisk grund till frågeställning 1 
 
Hur har de olika plåtarna tillverkats i mån om produktion och efterbehandling? 

 Metallografi 
 
I onlineversionen av ”ASM Handbooks: Volume 9” beskrevs processen för metallografi i stor 
detalj. Processen utförs i ett antal steg som börjar med att ett antal prover tas ut från materialet 
som ska undersökas. Proverna ska vara så representativa som möjligt för att ge en bra bild av 
materialets egenskaper.  Handboken har även exempel på de vanliga mikrostrukturer som kan 
finnas i stål och järn. [2] 

 
Olika faser av järn och kol presenteras med bildexempel i handboken, ett exempel är de olika 
former av cementit som kan bildas som kan ses i Figur 1. Cementit är en järnkarbid som finns i 
stål och några fria former av cementit presenteras i bilden nedan. Cementit kan även 
förekomma i lamellära strukturer tillsammans med ferrit som kallas perlit. [2] 

 
Sedan gjuts dessa prover ofta in i en plastkuts för att underlätta slipning. Proverna slipas för att 
få en plan yta som kan poleras för att sedan kunna studeras i ett mikroskop. Proverna etsas 
även för att öka kontrasterna mellan olika typer av strukturer i materialet vilket underlättar 
analys genom mikroskop. Den vanligaste formen av etsning är enligt ASM kemisk etsning. I 
ASM handböckerna fanns även en lång lista med olika etsmedel och deras vanligaste 
användningsområden. Inom ASM handböckernas volym om metallografi fanns även ett kapitel 
om ljusmikroskop. Enligt handboken var ljusmikroskopet det vanligaste verktyget för att 
undersöka mikrostrukturen i ett material under metallografi. Även inom volymen fanns kapitel 
som beskrev vanliga mikrostrukturer i olika typer av stål. [2] 
 

 Optisk Emissions Spektroskopi (OES) 
 
I en artikel av D. Janis, P. G. Jönsson, A. Apell och J. Janis gavs en grundläggande beskrivning 
av optisk emissions spektroskopi eller OES. Metoden beskrivs enligt artikeln som ett vanligt 

Figur 1: a) Massiva karbider, b) mellanstora karbider, c) små, utspridda karbider. [2] 
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experiment för att ta reda på den kemiska sammansättningen av ett material. Metoden används 
till många olika typer av material. Testet fungerar genom att skicka en elektrisk laddning med 
en gnista av en speciell frekvens mot ytan på materialet som ska testas. Genom detta släpper de 
olika grundämnena i materialet ifrån sig ljus av olika våglängder och intensitet som samlas upp 
genom ett diffraktionsgitter. Det uppsamlade ljuset analyseras för att fastställa vilka ämnen och 
hur mycket av varje finns i materialet. [3] 

I boken ”Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrometry” förklaras det mer i detalj hur atomerna släpper ifrån sig ljus. När 
atomerna utsätts för energi exciteras deras elektroner och går upp till ett yttre elektronskal. I 
denna form är elektronerna inte stabila vilket leder till att de går tillbaka till sina ursprungsskal, 
de de-exciteras. När detta sker ger elektronerna ifrån sig elektromagnetisk strålning i form av 
ljus, med olika frekvens beroende på vilket grundämne atomen tillhör. Genom denna process 
kan ljuset samlas upp i ett gitter där frekvenserna mäts vilket ger information om vilka 
grundämnen som finns i materialet. Intensiteten av ljuset i de olika frekvenserna mäts även för 
att bestämma hur stor massprocent av materialet som består av de olika grundämnena. [4] 
 

 Tillverkningsmetoder 
 
De olika tillverkningsmetoder som plåtarna analyserades för var varmvalsning, kallvalsning 
och smide. Eftersom projektet handlade om historiska plåtar syftade smide inte på de moderna 
metoder som används idag, utan på den typ av smide som användes förr i tiden. För att kunna 
fastställa vilka typer av produktionsmetoder som använts vid tillverkningen av de historiska 
plåtar som projektet var baserat på krävdes kunskap om olika typer av mikrostrukturer och 
deras relation till produktionsmetoder och efterbearbetning.  

I boken ”Metallography and Microstructure of Ancient and Historic Metals” beskrivs en rad 
olika koncept angående metallografi av gamla material. Boken går igenom skillnader mellan 
kalla och varma produktionsmetoder för metaller. I kallarbetade material deformeras kornen 
tills de är fullt arbetshärdade och vidare deformering är riskabelt. Därför behövs metallen 
värmebehandlas för att återställa materialets formbarhet. Bearbetning av metaller vid högre 
temperatur beskrivs som att kallbearbetningen och värmebehandlingen blivit kombinerade i 
ett steg. Boken noterar dock att mikrostrukturen av ett kallbearbetat och värmebehandlat 
material kan ge väldigt lik mikrostruktur som ett varmbearbetat material vilket kan göra det 
mycket svårt att fastställa vilken metod som använts vid tillverkningen av materialet. I dessa 
fall rekommenderar boken att leta efter andra tecken än kornstrukturen för att bestämma 
materialets produktionsmetod. Ett exempel är att smidda stål ofta har slagg som under 
smidning blir tillplattade och utdragna längs med materialet. [5] 
 

 Varmvalsning 
 
I en artikel av LI Zhuang, WU Di och LÜ Wei beskrivs ett antal olika mikrostrukturer för 
varmvalsade material. Materialen har utsatts för olika värmebehandlingar efter tillverkning 
vilket hade resulterat i olika mikrostrukturer. Artikeln fokuserar på stål med låg kolhalt och 
kom fram till att snabbare kylningstider gav finare ferrit och perlitkorn vilket gjorde att stålet 
blev starkare. Alla prover började valsas vid 950 °C. Totalt sett inkluderade studien åtta prov, 
fyra utsattes för vattenkylning och fyra fick svalna i luft.  I de plåtar som fick svalna i luft fanns 
det en mikrostruktur bestående av stora ferritkorn och perlitkorn. Det enda undantaget bland 
de luftkylda proven var det sista som hade en lägre slutgiltig valstemperatur på 800 °C, jämfört 
med de andra luftkylda proverna som valsades vid 950, 900 och 850 °C. I Figur 2 och Figur 3 
som presenterades i artikeln visades det att ferritkornen blev mindre i de prover som valsades 
i en lägre temperatur. [6] 
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De fyra andra proverna kyldes med vatten vilket ledde till väldigt annorlunda mikrostrukturer. 
De vattenkylda proverna hade olika slutgiltiga valstemperaturer som de luftkylda proverna. 
Dessa temperaturer var samma som de tidigare, 950, 900, 850 och 800 °C. I de hastigt 
vattenkylda proverna fanns mycket perlit och väldigt fina ferritkorn. Det fanns även 
”Widmanstätten struktur” i de vattenkylda proverna. Vattenkylningen utfördes genom att kyla 
proverna med ca 12,63–37,50 °C/s ned till 600 °C och fick sedan svalna i luft till 
rumstemperatur. Från studiens resultat kunde det ses hur mikrostrukturen förändras beroende 
på huruvida materialet får kallna på egen hand eller om det kyls snabbt med hjälp av vatten. 
Studien visade även olika mikrostrukturer som formades under olika valsningstemperaturer. 
[6] 

 

Figur 2: Plåtar som valsats vid olika temperaturer, a) 950 °C, b) 
900 °C, c) 850 °C, d) 800 °C. [6] 

Figur 3: Plåtar som valsats vid olika temperaturer och kylts 
snabbt, a) 950 °C, b) 900 °C, c) 850 °C, d) 800 °C. [6] 
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Även i handböckerna från ASM fanns det exempel på varmvalsade mikrostrukturer. I 
handböckerna visas en plåt som varmvalsats utan någon normalisering efteråt, en så kallad ”as-
rolled” plåt. [2] 

 

 Kallvalsning 
 
I en artikel av E. Ahmad, F. Karim, K. Saeed, T. Manzoor och G. H. Zahid visades olika 
mikrostrukturer av kallvalsad, låglegerad stålplåt efter att ha värmebehandlats under två 
timmar vid olika temperaturer. Artikeln visade bilder av stålet i olika stadier av rekristallisation. 
Artikeln visade även en bild av mikrostrukturen direkt efter valsning där kornen var extremt 
deformerade och utdragna längs med valsriktningen. Materialet värmebehandlades vid 
temperaturerna 590, 600, 625 och 650 °C och resulterade i mikrostrukturer i Figur 5. Vid de 
lägre temperaturerna kunde det konstateras att rekristallisationen hade påbörjats, men att 
deformerade, förlängda korn fortfarande fanns i materialet. Det noterades även att 
kornstorleken hade sjunkit markant under värmebehandlingen med ca 46 % beroende på 
behandling. I artikelns slutsatser nämns det att ingen onormal korntillväxt skedde vid ökat tid 
och temperatur i värmebehandlingen. [7] 

Figur 4: ”As-rolled” varmvalsad plåt. [2] 
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I en annan artikel av A. Karmakar, M. Ghosh och D. Chakrabarti presenterades bilder på 
mikrostruktur i ett låg-kolstål bland annat efter en längre värmebehandling på sex timmar 
jämfört med de två timmar som visades i den föregående artikeln. Artikeln jämförde olika 
värmebehandlingar och i Figur 6 visas en struktur av ferrit och perlit efter kallvalsning och en 
värmebehandling av 600 °C under sex timmars tid. Denna mikrostruktur var jämfört med de i 
den tidigare artikeln mer uniform. [8] 

 

 

 

Figur 5: Kallvalsade plåtar som glödgats vid olika temperaturer, a) 590 °C, b) 600 °C, 
c) 625 °C, d) 650 °C. [7] 

Figur 6: Värmebehandlad kallvalsad plåt. [8] 
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 Smide 
 
För att hitta mikrostrukturer och egenskaper som var användbara för projektet behövdes källor 
som fokuserades på äldre typer av smiden. Smidd takplåt beskrivs i ett dokument från 
Riksantikvarieämbetet med titeln ”Järnplåt: Anvisningar för underhåll och reparation”. Enligt 
dokumentet utfördes smidet av takplåtar först för hand men sedan med vattenhjulsdrivna 
hammare. Enligt dokumentets stycke om takplåtens historia i Sverige utfördes smidet i tre steg. 
Först smiddes basmaterialet med en ”urvällshammare” för att sedan tänjas ut till en tunnare 
plåt med hjälp av en ”bredhammare”. Det sista steget utfördes med ”planerhammaren” där 
plåten slätades ut för användning. Dokumentet nämnde inte specifika detaljer som 
arbetstemperatur eller om plåten värmebehandlades på något sätt efter det sista stadiet av 
smidet. [9] 

I ett annat dokument från Riksantikvarieämbetets arkiv ”Järn från en medeltida smedja i Garn” 
fanns ett antal bilder på gamla smiden i järn och stål. I den metallografi som utfördes i studien 
noterades det att det ljusgråa på ytan av provet var rost. Denna ljusgråa yta visas i Figur 7 nedan. 
Även de stora svarta områdena består huvudsakligen av rost enligt studien. Det bruna noteras 
vara perlit och de mörka prickarna identifierades som slagginneslutningar. [10] 

 

Figur 7: Metallografi av gammalt smitt ämnesjärn. Enligt dokumentet är provet ca 20x25 mm. 
[10] 

 
I en annan studie av M. Masubuchi undersöktes historiska pilspetsar från Kaman-Kalehöyük 
genom metallografi. Studien omfattade sju olika pilspetsar av olika material och från olika 
tidsperioder. Pilspetsarna som undersöktes i studien daterades till olika perioder från ca 900–
300 BCE. Studien presenterade ett antal bilder från de olika pilspetsarnas metallografier där 
mikrostruktur kunde ses. Eftersom plåtarna projektet handlade om var av låg kolhalt låg även 
fokusen på de pilspetsarna med låg kolhalt vid användningen av studien. Studien drar 
slutsatserna att de tidigare exemplaren av pilspetsar var behandlade med uppkolningsmetoder. 
Uppkolning innebär att metallen värmts upp i en kolrik atmosfär och på så sätt tagit upp kol 
genom sin yta. De pilspetsarna i mitten av den relevanta perioden verkade inte vara 
producerade med uppkolning eller långtidssmide enligt artikelns fortsatta slutsatser. Och 
slutligen noterades det att snabbkylningstekniker användes under de senare perioderna för att 
troligtvis uppnå ett hårdare material. [11] 
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I ett dokument av Henry S. Rawdon från 1917 beskrivs ett vanligt exempel av smitt svenskt järn. 
Rawdon presenterar en bild av järnets mikrostruktur och kommenterar att järnet har tydliga 
slaggtrådar som är karaktäristiska för den typen av puddlingsprocess och arbetssätt som 
använts för att tillverka järnet. Enligt Rawdon var kornen inte orienterade i någon speciell 
riktning. [12] 

  

 

 

Figur 8: Exempel av smidda pilspetsar från Kaman-Kalehöyük. [11] 

Figur 9: Exempel av smitt svenskt järn. [12] 
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 Slaggföroreningar 
 
En redogörelse av vanliga slagg i stål fanns i den tidigare nämnda ASM handboken. Boken 
rekommenderade att slagg i första hand borde undersökas innan etsning av prover för att få en 
så klar bild som möjligt av olika slagg och föroreningar utan att blanda ihop dem med den övriga 
strukturen. Enligt boken var de vanligaste föroreningarna i vanligt kolstål och låg-legerat stål 
mangansulfider, silikater, nitrider och oxider. Handboken visade exempel av de olika 
slaggföroreningarna. Silikater visades i en bild (Figur 10) där även dessa hade en grå färg men 
det noterades att silikater kan ha ett skimrande utseende då de är av transparanta material. 
Mangansulfider (Figur 11) beskrivs som förlängda partiklar med en grå färg då de studerades 
genom ljusmikroskop. Efter dessa presenterades även en bild (Figur 12) av aluminiumoxider 
som i ljusmikroskopet verkade vara små, gråa och kantiga partiklar. I bilden som visade ett 
exempel på strukturen kunde man se att föroreningen var uppdelad i större partiklar, följda av 
en ”svans” av mindre partiklar. Enligt handboken kan dessa strukturer formas då valsning av 
materialet bryter sönder större partiklar och bildar de linjer av mindre partiklar som kunde ses 
i bilderna. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Exempel av slagginneslutning bestående av silikater. [2] 

Figur 12: Exempel av slagginneslutning bestående av aluminiumoxider. [2] 

Figur 11: Exempel av slagginneslutning bestående av mangansulfider. [2] 
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I det tidigare nämnda dokumentet om en smedja I Garn fanns även bilder och beskrivningar av 
olika slagginneslutningar. I dokumentet visades en speciell slagginneslutning som bestod av 
flera olika material. Figur 13 visar en slagginneslutning som enligt författaren bestod av tre olika 
ämnen. Den ljusgråa fasen i slaggen identifierades som en järnoxid kallad wüstit. Den fas som 
är något mörkare var ett mineral kallat olivin, och den mörkgråa fasen identifierades endast 
som glas. Slaggen undersöktes innan etsning vilket betydde att järnet var vitt i bilden. I ett annat 
dokument publicerat av Riksantikvarieämbetet skrivet av A. Willim och L. Grandin beskrivs de 
kemiska formlerna för olivin och wüstit. Wüstit är järnoxiden FeO och olivin är A2SiO4 där A i 
de flesta fall är Fe, men i vissa fall kan det bytas ut mot Mn, Mg och Ca.  [10], [13] 

 

 Värmebehandlingar 
 
I stycket om värmebehandlingar i Jernkontorets energihandbok ges en översiktlig beskrivning 
av värmebehandlingar. Värmebehandlingar är processer som används för att ändra 
mikrostrukturen för att uppnå en ökad livslängd hos materialet. Detta uppnås genom att de 
mekaniska egenskaperna förbättras genom att de inre spänningarna reduceras från tidigare 
behandling. Värmebehandlingar används också för att underlätta vidare arbete genom 
bearbetning för smide eller valsning. Tidigare behandlingar kan exempelvis vara kallvalsning, 
ojämn struktur av kylning eller härdning. Detta innebär att exempelvis hårdheten och 
hållfastheten kan förbättras. [14] 

Jernkontoret har även publicerat två dokument som heter ”Järn- och stålframställning: 
Bearbetning av platta produkter” och ”Järn-och stålframställning: Olegerade och låglegerade 
stål” där olika värmebehandlingar diskuteras i mer detalj. [15], [16] 

Olika typer av värmebehandlingar visas i Figur 14 som är ett diagram från Struers där axlarna 
består av temperatur och kolhalt i viktprocent. När ett stål värms över ca 800 grader befinner 
det sig i temperaturintervallet för normalisering. Detta sker oftast i ett område är stålets 
ferritfas övergår till austenit. [17] 

Efter uppvärmning av plåten sker svalning som ger plåten en möjlighet att genomgå en 
fasomvandling två gånger. Det innebär att det bildas nya korn för varje gång. Enligt 

Figur 13: Exempel av slagginneslutning bestående av wüstit, olivin och 
glas. [10] 
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Jernkontoret förbättrar metoden slagsegheten genom att den minskar kornstorleken. 
Normalisering används på bitar som har för stor eller ojämn kornstorlek. [15] 

De tre andra tillstånden som också sker med hjälp av upphettning är mjukglödgning, 
rekristallisationsglödgning och avspänningsglödning. Den mjukgörande glödningen går ut på 
att värma upp stålet till den temperatur där kolet sfäroidiseras, vilket gör stålet mjukare och 
mer lättbearbetat. Sfäroidisering innebär att kolet samlas i kulor istället för att existera i en 
lamellär struktur. Rekristallisationsglödgningen fungerar genom att höja stålets temperatur till 
den nivå där det kan bildas nya korn. Avspänningsglödgningen fungerar genom att höja stålets 
temperatur till en nivå där restspänningar kan försvinna. [16] 

 

Figur 14: Fasdiagram för järn och stål som även visar temperaturintervall för olika 
värmebehandlingar beroende på kolhalt. [17] 
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 Glödgning 
 
I Jernkontorets dokument om olegerade och låglegerade stål fanns även information om 
glödgning. Med hjälp av glödgning kan materialet få olika egenskaper beroende på vilken sort 
av glödgning som användes. Det påverkar materialets struktur för hårdhet och duktilitet. För 
att uppnå förfining av korn så görs glödgning i av form av rekristallisering. Detta innebär att 
nya korn bildas i korngränser mellan gamla större korn som förlorar sin gamla form. [14], [16]  

I artikeln ”Ordered phases and microhardness of Fe–6,5 % Si steel sheet after hot rolling and 
annealing” visar det hur mikrostrukturen ser ut efter varmvalsning och glödgning i olika 
temperaturer under 20 minuter, därefter vattenkylning. Figur 15 visar efter varmvalsad och 
glödning för temperaturerna a) 450 °C, b) 550 °C, c) 650 °C, d) 700 °C, e) 800 °C, f) 900 °C. 
[18] 

  

Figur 15: Varmvalsade plåtar som utsatts för glödgning vid a) 450 °C, b) 550 
°C, c) 650 °C, d) 700 °C, e) 800 °C, f) 900 °C. [18] 
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Studien från artikeln ”Abnormal grain growth in AISI 304L stainless steel”, visade 
mikrostrukturen under en abnorm korntillväxt som tillträder när finkorntillsatserna slutar 
verka. Fasen är en sekundär re-kristallisation som innebär att korngränserna lossnar och 
enstaka korn bildas. Figur 16 visar stålet från studien efter glödgning vid 950 °C. [19] 

 

 

 Härdning 
 
Härdning tas upp av Jernkontorets tidigare nämnda dokument om platta produkter. Med hjälp 
av härdning bildas martensit som är en struktur där stålets fasomvandling stoppas innan dess 
naturliga slutpunkt. Det händer när stålet värms upp och kyls ner snabbt. Det innebär att 
omvandlingen från austenit och ferrit inte sker. Det betyder att man ökar hårdheten på stålets 
yta och förbereder stålet till slutanvändning. Om stålet legeras så kyls det istället långsamt eller 
genom luftsvalning. Ett exempel på härdningsprocesser är härdning och sätthärdning. 
Strukturen på Figur 17 visar hur härdningen med martensit (släckning) ser ut på en stålplåt 
efter etsning med 2 % nital. [15] 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 16: Strukturer utsatta för glödgning under olika långa tidsperioder som 
indikeras i figuren. [19] 
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 Anlöpning 
 
Eftersom martensit oftast är hårt och sprött så behandlas stålet efter härdning. För att minska 
hårdhet och sprödhet används en värmebehandling som kallas anlöpning. Detta diskuteras i 
Jernkontorets tidigare nämnda dokument om platta produkter. Detta sker genom en 
uppvärmning mellan 100-450 grader. Vid anlöpningen minskar kolhalten från martensiten och 
bildar istället cementit.  Om anlöpningen istället hamnar över 450 grader så kallas det för 
seghärdning och innebär att kolhalten för ferrit dras ner till det normal och resultat ger en 
mycket finkornig ferrit med mycket goda mekaniska egenskaper. [15] 

 Avkolning 
 
I Jernkontorets dokument om olegerade och låglegerade stål gavs även en grundläggande 
beskrivning av avkolning. Enligt dokumentet kan värmebehandling av stål leda till att ett 
glödskal bildas på dess yta vilket leder till att stålets yta förlorar kolatomer. Enligt dokumentet 
bildar de gaser tillsammans med syre och försvinner från materialet. Detta kan i sin tur leda till 
att kol inuti materialet börjar vandra mot ytan vilket kan orsaka ännu mer avkolning och 
problem med ytans mekaniska egenskaper. Det noterades dock att stålet kan skyddas från 
avkolning genom att använda skyddsgas under uppvärmning av stålet. [16] 
 
En viktig sak att poängtera ifrån artikeln ”Decarburizing of Tool Steel” är att ytorna är vanligtvis 
avkolade innan valsning. Detta försämrar livslängden för stålet. Dock är det inte helt 
frånvarande av kol. Men detta kan vara svårt att upptäcka under en metallografisk analys. [20] 

 
 

 

 

 

 

Figur 17: Struktur av släckhärdat stål från ASM. [2] 
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 Förzinkning 
 
En plåt av stål och järn är vanligtvis utsatt för oxidation och behöver därför ett 
korrosionsmotstånd för att inte rosta. Därför finns det olika ytbehandling som exempelvis 
varmförzinkad eller målad plåt.  Varmförzinkning utförs genom att doppa ståldelen i ett bad av 
smält zink där zinken bildar ett ytskikt av järn-zinklegering. Resultatet från artikeln 
”Characterization of hot-dip galvanized coating on dual phase steels”, använder sig av kallvalsat 
stål som förzinkas. I studien undersöktes mikrostruktur, tvärsnittsmikrostrukturen och Fe-Al-
intermetallisk förening. Provet från experimentet varmförzinkades och undersöktes i 
mikroskop. Experimentet misslyckades ett antal gånger eftersom stål har en hårdare yta än den 
mjuka zinkbeläggningen. Poleringen var därför svår att utföra på proverna.  Proverna slipades 
och etsades med 4 % nitallösning. I Figur 19 visas en bild från studien av ett varmförzinkat 
zinklager, i bilden såg det ut som om skiktet var skadat av repor men dessa var en del av 
strukturen. [21] 

Figur 18: Bild av avkolad stålyta från ASM. [2] 

Figur 19: Varmförzinkad yta. Bilden kommer från provet 
”Steel 1” i artikeln. [21] 
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I en artikel av Ramesh Singh beskrivs processen av elförzinkning. Enligt artikeln blir zinklagret 
tunnare i den elektriska processen än i varmförzinkningsmetoder där delen doppas i ett 
flytande zinkbad. Processen använder sig av elektrisk ström för att skapa ett skikt av zink på 
den utvalda delen. Delen sänks ner i en elektrolyt. I metoden används delen som ska förzinkas 
som en katod medan zinken är anoden och när elektrisk ström appliceras till systemet samlas 
zinkjoner på ytan av delen och bildar ett lager av zink. I ASM handböckerna finns även bilder 
på förzinkade ytor. [22] 

Enligt ASM varierar elförzinkade lager mellan ca 13-25 μm medan varmförzinkning ligger 
mellan 85-100 μm. Undantaget är kontinuerlig varmförzinkning som enligt ASM ligger under 
25 μm i tjocklek. Siffrorna i ASM böckerna syftar dock troligtvis på moderna exempel. Eftersom 
zinkskiktet kan ha korroderat under lång tid kan det vara tunnare än dessa mått. Nedan visas 
ett antal olika zinkskikt som bildats med olika metoder. Ett annat exempel på förzinkning är en 
så kallad ”galvannealed” del vilket betyder att delen blivit varmförzinkad och värmebehandlad 
i efterhand. [2] 
 

 
 

Figur 20: Exempel av förzinkade ytor från ASM, a) Varmförzinkad, b) Varmförzinkad, c) 
Kontinuerligt varmförzinkad, d) elförzinkad, e) ”galvannealed” 
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 Glödskal 
 
Under varmvalsning med hög temperatur bildas ett oxidskikt på ytan som kallas för ett 
glödskal, detta diskuteras även i Jernkontorets dokument om bearbetning av platta produkter. 
När glödskalet bildas är det viktigt att inte hetta upp skalet under lång tid eftersom det medför 
materialförlust. Ett krav på ytan av plåten är att man behöver avlägsna glödskalet för valsning. 
Det sker genom att spola vatten mot glödskalet med högt tryck. Det medför att glödskalet rycks 
bort. Men att glödskalet återbildas på nytt under varmvalsning. Därför är det viktigt att rensa 
glödskalet flera gånger. Under en bearbetning av stålet, kan korngränserna brista när vissa 
delar av glödskalet smälter in i gränserna. Detta sker vid mycket hög temperatur. I ASM 
handbooks online fanns det en bild (Figur 21) på glödskal och enligt handboken bestod skalet 
av wüstit, magnetit och hematit. [15], [2] 
 

 

 

 Kornstorlek 
 
I artikeln ”The Influence of Grain Size on the Mechanical Properties of Steel” av J. W. Morris 
Jr. beskrivs kornstorlekens inflytande på ett materials egenskaper. Enligt artikeln är många 
mekaniska egenskapen kopplade till kornstorleken. De exempel som ges i artikeln är bland 
annat sträckgräns och hårdhet. Kornstorleken beskrivs vara omvänt proportionerlig mot 
styrkan och hårdheten av ett material, mindre kornstorlekar leder till ett starkare och hårdare 
material. Artikeln noterar dock att det finns stor osäkerhet i att bestämma detaljerade 
egenskaper med endast kornstorlek. Detta beror på att medelvärdet på kornstorleken ofta 
används i beräkningar vilket kan vara problematiskt vid ojämna strukturer där kornstorleken 
varierar och där vissa områden därför kan ha grupper av stora korn och därmed andra 
egenskaper än de som beräknas. [23] 

  

Figur 21: Bild av glödskal från ASM. [2] 
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 Teoretisk grund till frågeställning 2 
 
Hur kan kunskapen om plåtarnas mikrostruktur och kemiska innehåll användas vid renovering 
av äldre plåttak i värdefulla miljöer? 

 Autenticitet 
 
Autenticitet betyder äkthet eller tillförlitlighet. I detta sammanhang syftar det på att de 
historiska byggnader som diskuteras behåller deras historiska värden. När kulturhistoriska 
byggnader ska renoveras eller bevaras finns det framtagen metodik som beskrivs i många olika 
dokument om arbete i värdefulla miljöer. Ett sådant dokument är ”Venedigfördraget” som 
handlade om ”bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt 
intresse”. Enligt dokumentet ger historiska minnesmärken en bild från forntiden och kan 
förmedla traditioner och kulturella element som utvecklats över hundratals år. På grund av 
detta har människor enligt dokumentet ett ansvar att bevara detta arv för kommande 
generationer till förmåga.  Syftet med dokumentet var att göra en ny granskning av ett tidigare 
dokument, ”Atendeklarationen”. [24]  

I dokumentet definierades tre viktiga artiklar. Den första artikeln beskrev vad som ansågs vara 
ett ”historiskt minnesmärke”. Dokumentet beskrev denna term som ett byggnadsverk eller 
miljö som bar vittnesbörd av en historisk händelse, historisk utveckling eller anmärkningsvärd 
kultur. Enligt dokumentet syftar inte termen bara till ovanliga byggnader utan även till ordinära 
byggnader som har någon kulturhistorisk betydelse. Den andra artikeln nämner kortfattat 
konservering och restaurering av kulturhistoriska byggnader bör utföras med så mycket 
vetenskaplig och teknisk kunskap som möjligt för att inte skada byggnadens kulturella värde. 
Slutligen noterades det i den tredje artikeln att både verkets konstnärliga värde och historiska 
värden var viktiga för bevaring. [24] 

I det aktuella projektet var det huvudsakligen de historiska värden som var relevanta eftersom 
takplåts utseende och konstnärliga värden huvudsakligen bestäms av ytskikt och färg, vilket 
inte behandlades i större grad eftersom projektets fokus ligger på stålet i plåtarna.  

Enligt dokumentets artiklar under restaurering nämndes det att syftet var att ”bevara och 
uttolka ett minnesmärkes formmässiga och historiska värden”. Enligt dokumentet var det även 
mycket viktigt att restaureringsarbete utförs med respekt för äldre material och dokumentation. 
[24] 

Även ett annat dokument fastställde att det som är kulturellt och historiskt ska bevaras. Enligt 
dokumentet, ”The Nara document on authenticity”, ska arvet och kulturen respekteras eftersom 
det historiska är oersättligt idag. Det är också viktigt att skydda det historiska arvet så att 
samhället och mänskligheten kan utvecklas enligt dokumentet. Dokumentet nämner hur viktigt 
det är att respektera olika kulturer och deras tro. Speciellt när det inträffar en konflikt för de 
kulturella värdena. För att lösa konflikten och visa respekt för kulturens värderingar så kräver 
man ett erkännande av legitimitet. [25] 

En viktig punkt i dokumentet är den grundläggande principen i UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization). Principen innebär att effekten av varje 
kulturellt arv är ett kulterallt arv för alla. Ansvaret och hanteringen av kulturarvet används först 
och främst av kulturella gemenskapen som har skapat det. Därefter går det till personer som 
bryr sig om arvet. Det är viktigt att följa de övervägande principerna och dess skyldigheter inom 
de internationella reglerna och överenskommelse som har utvecklats för bevarandet av 
kulturarvet. Det är önskvärt att uppnå en balans mellan deras egna krav och kulturella grupper 
så att man inte skadar väsentliga kulturella värden. Förmågan att förstå trovärdighet i 
informationskällor är viktig för att få kunskap och förståelse över de historiska värdena. 
Autenticitet ansågs vara en väsentlig faktor för värden. Förståelsen av äkthet har en viktig 
betydelse för alla vetenskapliga studier om bevaring av kulturarvet och restaurering. [25] 

Varje bedömning av värden skrivs till kulturella egenskaper och trovärdighet av 
informationskällor. Källor kan skilja sig från kultur till kultur. Därför är det svårt att bedöma 
värdena och äkthet inom fastställda kriterier. Därmed kräver alla egenskaper för det kulturella 
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arvet måste beaktas och bedömas inom de kulturella sammanhang som de tillhör. Därför är det 
viktigt att erkänna den särskilda karaktären för arvets värderingar, trovärdighet och 
sanningshalten från informationskällor. Oavsett vilken typ av kulturarv som är vald inom ett 
tidsperspektiv så kan äkthet kopplas till olika variationer av olika källor av information. Dessa 
källor kan vara dess form, material, användning, funktion, traditioner, känsla, plats och andra 
interna och externa faktorer som påverkas. [25] 

Ett nyare kulturvårdsdokument ”the Burra Charter” gav en detaljerad process att följa vid 
restaurering och bevaring av historiska minnesmärken. Mycket av det som sas i dokumentet 
liknar det som beskrevs i Venedigfördraget. Burradokumentet gav dock en detaljerad bild av ett 
arbetssätt som kan användas vid vård av historiska minnesmärken. Syftet var att bygga upp en 
standard för tillvägagångssätt vid kulturvård av viktiga platser och dokumentet var menat att 
läsas som en helhet. [26]
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 Experiment 
 
Projektet har genomförts i form av en experimentell studie. Enligt ”Forskningsmetodikens 
grunder” av R. Patel och B. Davidson går den experimentella metoden ut på att undersöka ett 
fåtal utvalda variabler i en så kontrollerad miljö som möjligt. [27] 

Eftersom alla plåtar har undersökts i en kontrollerad labbmiljö med samma utrustning och 
utsatts för samma tester kunde studien klassificeras som en serie av laboratorieexperiment. 

Den huvudsakliga metoden som har använts har varit observationsmetoden som även beskrivs 
i boken. Enligt boken är observationer mest användbara för att samla information, i detta fall 
från experiment. Observationsmetoden är en metod som kan appliceras vid explorativa 
undersökningar. Denna studie anses vara explorativ eftersom explorativa undersökningar 
ämnar att fylla kunskapsluckor och kan lägga grunden för framtida tekniker och studier. Ett av 
de problem som bakgrunden till projektet baserades på var just en brist på kunskap i fråga om 
historiska plåtar. [27] 
 

 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
För att besvara projektets frågeställningar utfördes en metallografi på samtliga prover för att 
kunna undersöka materialens mikrostruktur och en optisk emissions spektroskopi (OES) för 
att ta reda på materialens kemiska sammansättning. Båda dessa metoder var nära kopplade till 
varandra och gav svar på båda frågeställningarna i projektet. Med hjälp av kunskapen från den 
kemiska analysen kunde resultaten från metallografin studeras med bättre förståelse för vad de 
olika föroreningarna i materialen bestod av. En del av mikrostrukturen kunde också bedömas 
enklare då kolhalterna i stålen blev kända. Den sista frågeställningen var huvudsakligen 
beroende på den litteratur som presenterades i det teoretiska ramverket om autenticitet i 
kulturvård av historiska byggnader. Frågeställningen var till viss del beroende av de experiment 
som utförts eftersom de visade likheter och skillnader mellan olika tillverkningsmetoder.  
 

 Testutrustning 

 Provtagning  
 
För att kunna utföra en metallografi och OES på plåtarna var det nödvändigt att först ta ut 
lämpliga prover från varje plåt. Till metallografin togs tre olika typer av prover i from av 
tvärsnitt, längdsnitt och bitar som studerades ovanifrån och inte i ett snitt. Längdsnitten togs 
längs med valsriktningen medan tvärsnitten togs vinkelrätt mot valsriktningen. Valsriktningen 
syftar på den riktning som plåten matats genom valsrullarna vid produktion. Provtagningen 
illustreras i Figur 22. I vissa fall var valsriktningen okänd och några plåtar var möjligtvis smidda 
vilket betydde att en valsriktning inte var garanterad. Även i dessa fall togs tvär och längdsnitt 
ut vinkelrätt från varandra för att kunna undersöka materialet från olika riktningar.  

 

Figur 22: Redovisning av provtagning. 
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Proverna organiserades i separata påsar markerade med T (tvärsnitt), L (längdsnitt) eller O 
(ovanifrån). Från varje plåt togs totalt 14 prover till metallografin, 6 tvärsnitt, 6 längdsnitt och 
2 från ovansidan. Tvär och längdsnitten togs ut i måtten 25 x 10 mm och de övriga bitarna togs 
ut i måtten 25 x 15 mm. För att klippa ut bitarna användes huvudsakligen en maskindriven 
plåtsax som plattade till plåtarna innan klippning. Vissa plåtar fick även klippas för hand då de 
var för små eller för buckliga för att kunna föras in säkert i den maskindrivna plåtsaxen. Till 
OES experimentet togs det ut större provbitar av godtyckliga mått. 
 

 Inbakning 
 
Inbakningen utfördes genom att gjuta in proverna i en typ av härdplast som kallades 
”multifast”. Proverna gjöts in i cylindriska kutsar som hade en diameter på 50 mm. För att 
proverna inte skulle fastna i maskinen användes ett kalkstift på ytan som proverna placerades 
på. Vid varje inbakning placerades sex stycken tvärsnitt och en bunt med sex stycken längdsnitt. 
Dessa hölls på plats med hjälp av två kopparfjädrar. För att inte förväxla proverna som låg jämte 
varandra placerades också en kopparfjäder bredvid tvärsnitten. Därefter trycktes cylindern ner 
en bit för att fylla den med plast för att proverna skulle ligga stilla. Därefter kördes cylindern 
ned i botten på maskinen för att fortsätta att fylla på plasten. Totalt blev det ca 75 ml plast. Efter 
det att plasten hade fyllts på sattes ett lock på och sedan kunde den tio minuter långa 
inbakningen starta. När varje prov var färdigt märktes proven med en tryckluftsdriven penna 
för att skilja dem åt. De märktes med provets siffra (se Tabell 1) och T (tvärsnitt), L (längdsnitt) 
eller O (ovansida). Men också vilken sida av kutsen som hade längd, respektive tvärsnitt. O-
snitten gjöts in i separata kutsar från T-snitten och L-snitten. 
      

 Slipning och polering 
 
För att förbereda proverna för OES samt polering inför metallografin krävdes det att de 
slipades. För slipningen användes en slipmaskin med roterande slippapper. Till OES 
experimenten slipades proven med två olika metoder. Först användes en handhållen 
slipmaskin för att ta bort färg och rost från proverna som kunde ställt till med problem vid OES. 
I den roterande slipmaskinen slipades proverna endast för att skapa tillräckligt plana ytor för 
att utföra testen. Dessa slipades därför bara med grovt papper tills proven blev tillräckligt plana 
och fria från ytskikt. 

Inför metallografin krävdes en mer sofistikerad slipningsprocess eftersom slipningens syfte var 
att förbereda proverna för polering. Slipningen och poleringen utfördes med ett program i en 
slipmaskin där proverna trycktes mot olika roterande slippapper. Det första fyra stegen 
utfördes med diamantskivor och vatten som slipvätska. De första skivorna var fyra olika 
versioner av MD-Piano. Sedan användes slipskivan MD-Largo med diamantvätskan DiaPro 
Allegro/Largo 9 µm. Efter detta polerades proverna med en textilskiva, MD-Dac och 
diamantvätskan DiaPro Dac 3 µm. Slutligen polerades proverna i två olika steg med textilskivan 
MD-Nap och diamantvätskan DiaPro Nap B 1 µm. Alla steg kördes vid 150 rpm. Efter varje steg 
undersöktes proverna för att bedöma om de behövde köras under en längre tid. Om proverna 
såg bra ut användes standardtiderna från programmet som visas i Tabell 2. Programmet visar 
även den tryckkraft som användes i de olika stegen. 
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Tabell 2: Sammanfattning av det program som använts vid slipning och polering. 

Steg Slipskiva Slipvätska Kraft (N) Tid (min) 

1. MD-Piano 220 Vatten 65 5:00 

2. MD-Piano 500 Vatten 65 5:00 

3. MD-Piano 1200 Vatten 65 5:00 

4. MD-Piano 2000 Vatten 65 6:30 

5. MD-Largo DiaPro Allegro/Largo 9 µm 60 5:00 

6. MD-Dac DiaPro Dac 3 µm 45 2:00 

7. MD-Nap DiaPro Nap B 1 µm 40 1:00 

8. MD-Nap DiaPro Nap B 1 µm 20 1:00 

 Etsning 
 
För att kunna undersöka materialens mikrostrukturer under ljusmikroskop krävdes det att 
proverna skulle etsas på kemisk väg.  Efter poleringen av metallografiproverna etsades de med 
nital av 2 % koncentration vilket gjorde korngränser och mikrostrukturer mer synliga inför 
analys. Etsningen utfördes genom att hälla en liten mängd nital över provet för att sedan vänta 
mellan 15-25 sekunder beroende på material. Etsningen kontrollerades därefter i ett simpelt 
mikroskop för att se om provet behövdes etsas hårdare. 
 

 Mikroskopi 
 
Efter etsningen togs metallografiproverna och deras mikrostrukturer studerades i ett 
ljusmikroskop. Proverna studerades i ett antal olika förstoringar, 2,5x, 5x, 10x, 20x, 50x och 
100x storlek. Utöver mikrostrukturer kunde även olika defekter studeras genom mikroskopet 
av modellen Olympus GX71F. Mikroskopet var uppkopplat till en dator som användes för att 
kontrollera mikroskopet och ta bilder för senare analys. Utöver ett ljusmikroskop användes 
även ett stereomikroskop för några observationer. Användningen av detta mikroskop visade 
hur ytskikten på proverna från inbakningen såg ut utan att förändra deras färg. Mikroskopet 
kunde användas för att skilja på zinkskikt och färgskikt på de plåtar som hade det.  
 

 Optisk Emissions Spektroskopi (OES) 
 
För att ta reda på den kemiska sammansättningen av materialen utfördes ett OES test på 
samtliga plåtar. OES-maskinen som användes var av modellen Spectro Max CCD LMXM3 och 
fungerade genom att placera provet som skulle testas på en platta med ett hål i. Under hålet 
fanns en elektrod som skapade gnistorna som nämndes i teoristycket om metoden. Det område 
som skulle testas placerades över hålet och klämdes fast av en arm på maskinen.  För att utföra 
testet krävdes det att varje prov hade en ”ledande” sida och en sida med tillräckligt plana 
områden för testet. Proven behövde ha tillräckligt stora plana områden för att maskinens 
munstycke inte skulle läcka ut för mycket skyddsgas under gnistprocessen. Eftersom den plana 
sidan även var den där den kemiska analysen hämtade data krävdes det att den var ren från 
ytskikt så att det var stålet som analyserades och inte något zinkskikt, färg eller rost. Resultaten 
från testen samlades upp av en dator som automatiskt räknade fram medelvärden från de olika 
testerna. Varje prov testades tills det hade gett minst tre resultat som ansågs vara trovärdiga. 
Programmet visade resultat från varje test samt medelvärdet av dem. 
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 Analysmetoder för resultat 
  
Den huvudsakliga analysmetoden för projektet har varit att jämföra de insamlade resultaten 
med relevant litteratur från det teoretiska ramverket. För att kunna besvara frågeställningar 
om exempelvis tillverkningsmetod jämfördes bilderna från metallografin med insamlade bilder 
av olika tillverkningsmetoder. Kunskap från själva tillverkningsmetoderna kunde användas för 
att få en bättre uppfattning av de testade proverna. Eftersom OES-testerna gjorde det enklare 
att identifiera föroreningar analyserades resultaten från OES-testerna tillsammans med de från 
metallografin. Ett datorprogram för bildanalys användes för att mäta tjocklekar på stålet samt 
olika ytskikt. Programmet kunde också mäta andel av olika faser i en bild och det användes även 
för att uppskatta kornstorlekar. 
 

 Validitet och reabilitet 
 
I den tidigare nämnda boken av R. Patel och B. Davidson beskrivs även termerna validitet och 
reabilitet. Enligt boken syftar validitet på att studien har undersökt det som den avsett att 
undersöka, medan reabilitet syftar på tillförlitligheten i undersökningens utförande. Både 
koncepten är sammanlänkade på det sätt att en hög validitet kräver en hög reabilitet, men en 
hög reabilitet garanterar inte en hög validitet. [27] 

Validiteten i det aktuella projektet handlade om att mäta rätt saker för att göra en 
grundläggande materialkaraktärisering av ett antal olika material. Metoden som använts för 
detta var metallografin vilket är en väldigt vanlig metod för att undersöka material på en 
detaljerad nivå som krävdes då projektet ämnade att ta reda på produktionsprocesser och 
efterbehandlingar av materialen. OES-metoden har även använts som ett komplement till 
metallografin för att genom kännedom av den kemiska sammansättningen av materialen kunna 
göra mer träffsäkra bedömningar av vad olika föroreningar i proverna bestod av. Genom att ha 
använt dessa beprövade metoder har studien därmed uppnått en hög validitet.  

Reabiliteten i studien har huvudsakligen varit kopplad till testutrustningen och de miljöer den 
använts i och hur noggrant studiens arbetssätt har varit. Eftersom de flesta maskiner har 
använts till provberedning har resultaten till största del varit beroende av arbetssättet hos 
studiens deltagare. För att säkerställa att resultaten av undersökningarna blev representativa 
för materialen togs som tidigare nämnt i experimentavsnittet flera prov från varje plåt. Till 
OES-testet togs större bitar ut från plåtarna och testades i minst tre separata punkter som var 
någorlunda utspridda. Till metallografin togs sex stycken prover till både tvärsnitt och 
längdsnitt och två prover för att studeras från ovansidan. Detta gav en stor yta att studera vid 
metallografin vilket gjorde det mer troligt att resultaten var representativa för de olika 
materialen. Alla proverna testades i samma laboratoriemiljö med samma tillvägagångssätt för 
att resultaten från olika prover skulle gå att jämföras med varandra. Därmed uppnådde 
metallografin och OES-testerna en hög grad av reabilitet. 

All litteratur som använts i studien har kommit från pålitliga källor som vetenskapliga 
tidskrifter, böcker, dokument från statliga myndigheter, dokument från universitet och 
kurslitteratur använd av Jönköping University. 
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 Resultat och diskussion 
 
Resultatstycket av rapporten har organiserats för att först gå igenom varje plåt enskilt. I dessa 
presenteras de resultat som hittats under studien och följs av en analys av dem. Efter alla plåtars 
enskilda kapitel sammanfattas analysen och resultaten i två stycken som syftar på de två 
frågeställningar som studien använt. 

 Individuella resultat 

 Noaks Ark Landsbro 
 
Genom mätning med digitala verktyg fastställdes plåtens tjocklek till ca 625-650 µm. Plåtens 
ytskikt var ca 26-37 µm. Plåtens kornstorlek beräknades genom att beräkna medelvärdet av 
kornens diameter, som var 57,67 µm.  

Under metallografin hittades ett stort antal svarta ”prickar” (Figur 23) i materialet som 
troligtvis är cementit. Först antogs det att prickarna var någon form av förorening. I resultaten 
från OES-testerna (Tabell 3) som gav provernas kemiska sammansättning visade det sig att 
provet innehöll relativt mycket mangan. Men då provet jämfördes med andra prover som var 
nästan fria från mangan återfanns ändå prickarna. Prickarna fanns även i prover som var i 
princip fria från svavel, fosfor och även de med en mycket högre kiselhalt än provet från Noaks 
Ark. Bland dessa prover hittades exempel där det fanns liknande mängder av dessa prickar. I 
ASM handböckerna som tidigare använts i rapporten fanns det bilder av små cementitkarbider 
som liknade de prickar som fanns i provet, dessa visades även i Figur 1. På grund av detta antogs 
det att denna typ av prickar i proverna var små cementitkarbider. Provet hade även större 
cementitkarbider, men saknade perlitstrukturer då kolhalten var mycket låg. 

Plåten hade något tillplattade korn i längdsnittet (Figur 24) som tyder på att kornen har 
deformerats under tillverkningen. Kornen var relativt stora och det fanns tecken på 
rekristallisationsglödgning i form av nybildade korn vid möten av större korn. Kornens 
tillplattade utseende liknar vissa av de kallvalsade plåtar som undersökts i studien. På grund av 
dessa faktorer är det troligt att plåten tillverkats genom kallvalsning och sedan genomgått en 
värmebehandling som lett till att nya korn bildats. 

Plåten hade ett zinkskikt som kan ses med blotta ögat (Figur 25). Strukturen liknade 
varmförzinkat mer än de bilder som hittats av elförzinkade skikt. När plåten studerades utan 
mikroskop hade zinkskiktet en tydlig struktur. Eftersom elförzinkade delar brukar ha en finare 
yta och en annan struktur antogs det att plåten var varmförzinkad. Vid närmare inspektion 
kunde det även konstateras att skiktet var uppdelat i olika zoner vilket stämde överens med den 
litteratur som hittats om varmförzinkning genom doppning i smält zink vilket även visades i 
Figur 20. 

 

 

Tabell 3: OES-resultat från Noaks Ark 1.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

1. 0,022 0,013 0,30 0,032 0,016 0,008 0,001 0,011 0,001 0,010 0,006 99,5 
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Figur 23: Noaks Ark 1. mikrostruktur. 
Röd cirkel runt ”svarta prickar” som identifierats som cementitkarbider. 

 

Figur 24: Noaks Ark 1. mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur, visar deformerade korn i valsriktningen. 

 

Figur 25: Noaks Ark 1. mikrostruktur. 
Röd pil på ytskikt, identifierat som varmförzinkning. 



Resultat och diskussion 

28 

 Södra Solberga Kyrka 1 
 
Plåtens tjocklek beräknades till ca 1270-1320 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades separat i två olika zoner med mycket olika kornstorlek. Djupet 
av plåtens yttre zon mättes tre gånger och medelvärdet blev 444,1 µm. I den yttre zonen med 
stora korn beräknades kornstorleken till 104,2 µm. I den inre zonen med små korn beräknades 
kornstorleken till 22,45 µm.  

Då provet studerades i mikroskop verkade tvär och längdsnitt vara mycket lika i sina strukturer. 
Det fanns olika ”zoner” i mikrostrukturen (Figur 26) som skiljde sig enormt i kornstorlek. 
Kolfördelningen skiljde även mycket här. Enligt OES-testen (Tabell 4) hade plåten nästan inget 
kol alls. Kolet verkade finnas i mitten av materialet eller nära ena sidan. Eftersom en sida har 
varit riktat utåt och få utstå svårare miljöer kan en sida rostat mer och plåten kan har varit mer 
symmetrisk i sin struktur då den tillverkades. Stål som utsätts för höga temperaturer under 
längre tidsperioder kan avkolas där kol nära ytan lämnar stålet och skapar en ojämn struktur. 
De skillnader som fanns i kornstrukturen uppkom troligtvis antingen genom bearbetning under 
väldigt höga temperaturer, eller under mindre höga temperaturer men under en lång tid. Den 
typen av uppvärmning under lång tid tyder på varmvalsning. De långa utdragna 
slagginneslutningarna (Figur 27) som syns genom hela provet var ett starkt tecken på 
varmvalsning. På grund av detta drogs slutsatsen att plåten troligtvis var varmvalsad.  

OES-testerna visade att plåten hade relativt mycket kisel. Slaggen som syntes i provet liknade 
de slagg som visades i Figur 10 och identifierades som silikater. Baserat på detta är det troligt 
att slaggen i provet huvudsakligen bestod av kiselföreningar. Med väldigt stora korn och väldigt 
lite kol nära ytan av plåten blir den mycket anisotrop i den riktningen. Baserat på strukturen 
verkar det som om plåten skulle vara mer duktil i ytan och hårdare i mitten där det fanns mindre 
korn och mer kol. Deformering av materialet skulle kunna leda till sprickor inuti plåten där 
stålet är hårdare och där det fanns sköra silikater. Eftersom det inte identifierat något annat än 
ferrit, perlit (Figur 28) och cementit i stålstrukturen antar vi att plåten efter sin sista valsning 
fått kallna långsamt i luft. Det fanns även ett antal mörka fläckar i materialet som vid närmare 
inspektion antogs vara rostgropar eftersom mikroskopets fokus visade att de gick ner i 
materialet. 

 

 

Tabell 4: OES-resultat från Södra Solberga Kyrka 2.1.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

2.1 0,035 0,069 0,017 0,079 0,006 0,002 0,003 0,012 0,005 0,012 0,008 99,7 
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Figur 26: Solberga Kyrka 2.1 mikrostruktur. 
Röd pil markerar övergång i mikrostruktur, från stora korn till mycket mindre. 

 

Figur 27: Solberga Kyrka 2.1 mikrostruktur. 
Översiktlig struktur, röd pil visar långa, raka slagg som tyder på varmvalsning. 

 

Figur 28: Solberga Kyrka 2.1 mikrostruktur. 
Närbild på mikrostruktur, röd cirkel visar perlitstruktur.  
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 Södra Solberga Kyrka 2 
 
Plåtens tjocklek beräknades till ca 690-715 µm. Plåtens ytskikt var ca 37-44 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 27,11 µm.  

Ett antal gula föroreningar fanns i provet, visade i Figur 29. Enligt OES-testet (Tabell 5) hade 
provet en högre halt av koppar än de andra plåtarna vilket ledde till att de gula fläckarna antogs 
vara någon form av kopparförorening. Gula och regnbågsskimrande föroreningar hittades även 
i andra plåtar med högre kopparhalt vilket verkade stödja teorin. Vid närmare analys av plåten 
visade det sig dock att teorin inte höll. De gulaktiga fläckarna var spridda mycket ojämnt i 
provet medan kopparhalten var exakt densamma i alla tre OES-resultaten. Proverna hade en 
beläggning som kunde ses utan mikroskopets hjälp som vid observation i mikroskopet liknade 
de gula fläckarna. Beläggningen sträckte sig över flera prover vilket ledde till teorin att den 
uppstått efter poleringen och etsningen. Beläggningen fanns huvudsakligen mellan de 
kopparringar som använts för att hålla uppe proverna under inbakningen. Även andra 
provkutsar visade liknande beläggningar mellan kopparringarna, speciellt de som etsats under 
en längre tid. På grund av detta drogs slutsatsen att beläggningen inte var en del av materialet 
utan något som bildats i efterhand.  

I strukturen var kornen tillplattade och avlånga i längdsnittet visat i Figur 30. Även detta prov 
jämfördes med de prover som sedan innan var kända som kallvalsade och de som misstänktes 
vara det. Provet jämfördes även med de exempel av kallvalsade plåtar som togs upp under 
kapitlet Teoretiskt ramverk. På grund av dessa likheter drogs slutsatsen att plåten var 
kallvalsad. Provet hade en låg kolhalt som syntes då provets kol verkade finnas i form av små 
cementitpartiklar. Kolet verkade finnas i små cementitpartiklar utspritt jämt i plåten. Eftersom 
kornen inte var extremt deformerade måste det skett någon form av rekristallisationsglödgning 
för att bilda de nya korn som kunde observeras i provet. I provet hittades även extremt små 
mängder av mangansulfider i form av slagg. Plåten var förzinkad vilket kunde ses utan 
mikroskop. Från en översiktlig observation verkade plåten vara varmförzinkad eftersom den 
hade en mycket självklar, grov ytstruktur (Figur 31). Zinkskiktet liknade även det skikt som 
hittades i provet från Noaks Ark vilket var varmförzinkat, därmed drogs slutsatsen att även 
detta prov var varmförzinkat. 

 

 

Tabell 5: OES-resultat från Södra Solberga Kyrka 2.2.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

2.2 0,094 0,016 0,43 0,025 0,091 0,018 0,003 0,038 <0,0005 0,016 0,11 99,0 
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Figur 29: Solberga Kyrka 2.2 mikrostruktur. 
Cirkel runt fläckar var en defekt som skett efter etsning, inte del av materialet. 

 

Figur 30: Solberga Kyrka 2.2 mikrostruktur. 
Översiktlig bild på kornstruktur i längdsnitt, visar något deformerade korn. 

 

Figur 31: Solberga Kyrka 2.2 mikrostruktur. 
Röd pil visar varmförzinkat ytskikt. 
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 Habo Kyrka 
 
Plåtens tjocklek beräknades till ca 604-616 µm. Plåtens ytskikt var ca 37-43 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 90,75 µm.  

En liknande beläggning som den som hittades på den andra plåten från Solberga kunde också 
hittas här. Provet hade liknande gulaktiga korrosionsskador som verkar ha skett efter polering. 
Det fanns även små rostgropar utspritt i provet. Provet verkade vara relativt fritt från 
föroreningar, förutom ett antal extremt små mangansulfider (Figur 32) som fanns i låga antal.  

Enligt bakgrundsinformation som getts innan projektet kom detta prov från en varmvalsad 
plåt. Strukturen verkade bekräfta denna information eftersom kornen (Figur 33) var stora och 
relativt jämna med en del mindre, nyare korn som antagligen formats under varmvalsningens 
gång. Korngränserna var något svårare att se nära ytan av plåten. Plåten hade enligt OES-
testerna i Tabell 6 extremt låga kolhalter vilket även kunde observeras i metallografin eftersom 
det endast fanns små, cementitpartiklar i form av kol och ett fåtal massiva cementitkarbider 
längs korngränserna (Figur 32). Kornen var mycket stora vilket kan tyda på att den antingen 
valsats under väldigt höga temperaturer eller att den utsatts för värmebehandlingar som kunnat 
leda till större korn. Det är möjligt att de stora, till synes slumpmässigt orienterade kornen 
bildats till följd av en normalisering. 

Plåten hade även ett svårtolkat zinkskikt visat i Figur 34. Det närmaste som hittades att jämföra 
skiktet med var en bild i ASM handböckerna av ett ”galvannealed” stål. Termen syftade på ett 
varmförzinkat stål som även värmebehandlats efter förzinkningen vilket ledde till en 
annorlunda struktur. I metallografin var skiktets synlighet mycket begränsat vilket gjorde det 
svårt att analysera, men baserat på resultaten verkade ett ”galvannealed” zinkskikt mest troligt. 

 

 

Tabell 6: OES-resultat från Habo Kyrka 3.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

3. 0,037 0,011 0,24 0,071 0,031 0,007 0,002 0,022 0,002 0,015 0,045 99,4 
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Figur 32: Habo Kyrka 3. mikrostruktur. 
Röd cirkel runt mangansulfid, blå pil på massiv cementitkarbid. 

 
Figur 33: Habo Kyrka 3. mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur, visar stora, icke deformerade korn. 

 
Figur 34: Habo Kyrka 3. mikrostruktur. 
Röd pil på ytskikt, identifierat som ”galvannealed” varmförzinkning. 
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 Flisby Kyrka 1 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 988-1020 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades till 36,34 µm. 

Provet hade flera olika typer av slagg. I metallografin hittades huvudsakligen aluminiumoxider 
och silikater (Figur 35). Detta stämde överens med OES-testernas resultat, presenterat i Tabell 
7, eftersom aluminiumhalten var relativt ojämn mellan de olika mätningarna. Även kiselhalten 
varierade mellan OES-testerna.  

Genom analys med mikroskop kunde det noteras att plåten hade relativt små korn jämfört med 
många av de andra historiska plåtarna (Figur 36). Kornen verkade vara jämna i storlek. 
Slagginneslutningarna låg i väldigt raka, jämna spår längs med provet, visat i Figur 37. Plåten 
hade en relativt hög kolhalt på 0,30 %. Kolet verkade vara jämt fördelat i provet, förutom vissa 
områden nära ytan som hade en lägre kolhalt. I ytan av plåten kunde en väldefinierad struktur 
av perlit och ferrit observeras (Figur 36). Inuti provet var perliten inte lika väldefinierad och i 
vissa fall saknades den lammellära strukturen. Det var svårt att fastställa om plåten var smidd 
eller varmvalsad. Båda metoderna verkar vara möjliga men eftersom plåten var så jämn och 
slaggtrådarna var så raka drogs slutsatsen att den antagligen var varmvalsad. 

Strukturens jämna utseende med homogena korn som verkade sakna någon självklar 
orientering tydde på att plåten troligtvis hade värmebehandlats efter sin formgivning. Den mest 
troliga värmebehandlingen var normaliseringen då dess effekter verkar finnas i plåtens jämna, 
finkorniga struktur där ingen självklar deformation av korn kunde observeras. Plåten var 
förvånansvärt välbevarad med tanke på att det var det äldsta exemplaret från Flisby kyrka som 
byggdes 1850. 

 

 

Tabell 7: OES-resultat från Flisby 4.1.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

4.1 0,30 0,14 0,046 0,057 0,006 0,002 0,002 0,002 0,009 0,006 0,006 99,3 
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Figur 35: Flisby Kyrka 4.1 mikrostruktur. 
Färgade pilar visar slagg, röd pil visar aluminiumoxider, blå pil visar silikater. 

 

Figur 36: Flisby Kyrka 4.1 mikrostruktur. 
Närbild av mikrostruktur från ovansidan av plåten, det svarta är perlit, vita är 
ferrit. 

 

Figur 37: Flisby Kyrka 4.1 mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur och slagginneslutningar. Röd pil visar långa, 
raka slagginneslutningar som tyder på varmvalsning. 
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 Flisby Kyrka 2 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 900-1000 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades till 56,66 µm. 

Provet hade en stor mängd av olika slaggföroreningar. Enligt OES-testerna (Tabell 8) hade 
plåten ojämna halter av kisel och aluminium i de olika delar som testades. Den hade mycket 
låga halter av mangan, fosfor och svavel, där manganen och fosforn skiljde något mellan 
testerna. De slagg som syntes i provet liknade till stor del de aluminiumoxider (Figur 38) som 
hittats i tidigare prover. Men även silikatslagg var relativt vanligt i plåten (Figur 39) och 
slutligen små mangansulfider i små mängder som reflekterades i OES-resultatens låga mangan 
och svavelkoncentrationer.  

Förutom slaggen bestod provet i princip bara av ferritkorn eftersom dess kolhalt var extremt 
låg. Kornen var relativt stora med tecken av rekristallisation (Figur 38) där flera större korn 
möttes vilket kan ses som ett kännetecknen för varmbearbetat stål. Vissa av kornen verkade 
vara lätt deformerade i plåtens längdsnitt. På grund av dessa faktorer är plåten antagligen 
varmvalsad. Vid mycket stora förstoringar kunde enstaka cementitkarbider (Figur 40) hittas i 
strukturen. 

Det var oklart om plåten hade värmebehandlats efter varmvalsningen då den inte ser ut att vara 
normaliserad eller härdad. Det är möjligt att någon lättare värmebehandling använts, men även 
att plåten bara fått vila efter valsning och kallnat långsamt från sin arbetstemperatur. 

 

 

Tabell 8: OES-resultat från Flisby 4.2.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

4.2 0,028 0,12 0,037 0,036 0,004 0,002 0,002 0,003 0,009 0,008 0,004 99,7 
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Figur 38: Flisby Kyrka 4.2 mikrostruktur. 
Färgade pilar visar slagg, röd pil visar aluminiumoxider, blå pil visar 
mangansulfider. Bilden visar även jämn kornstruktur med små nybildade korn 
nära möten av större korn. 

 

Figur 39: Flisby Kyrka 4.2 mikrostruktur. 
Röd pil visar silikater, blå pil visar mangansulfider. 

 

Figur 40: Flisby Kyrka 4.2 mikrostruktur. 
Röd pil visar närbild av cementitkarbid. 
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 Flisby Kyrka 3 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 663-682 µm. Plåtens ytskikt var ca 40-49 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 45,94 µm.  

Plåten visade sig vara väldigt ren från slagg, med undantag av mycket små föroreningar som 
liknade mangansulfider (Figur 41). OES-resultaten i Tabell 9 visade låga svavelhalter som 
varierade något i ett av testerna vilket skulle kunna stödja teorin att slaggen är mangansulfider. 

I strukturen syntes inte mycket kol, endast ett fåtal av cementitkarbider (Figur 41) längs med 
korngränser samt en del cementitpartiklar utspridda jämt i provet. I studiens bakgrund 
identifierades plåten som en relativt modern kallvalsad plåt från 1990-talet. Plåtens 
kornstruktur (Figur 42) var något deformerad och hade vissa skillnader i kornstorlek. Plåten 
har antagligen därför kallvalsats och värmebehandlats för att bilda nya korn och normaliserade 
de som deformerades. Korngränserna blev även svårare att se nära ytan vilket kan tyda på 
avkolning i samband med värmebehandling vilket även stödjer teorin. 

Under metallografin hittades ett ytskikt på provet vilket även kunde ses utan mikroskop vid 
observation av plåten. Ytan såg ut att vara en varmförzinkning (Figur 43) med grov struktur, 
liknande de andra förzinkade plåtar som hittills behandlats i kapitlet. Vid inspektion av 
zinkskiktets mikrostruktur bekräftades detta då ytskiktet hade den karaktäristiska strukturen 
av varmförzinkning genom doppning i smält zink. Skiktet var uppdelat i olika zoner som gick 
från olika faser av järn-zink föreningar tills att vara relativt ren zink närmast ytan. 

 

 

Tabell 9: OES-resultat från Flisby 4.3.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

4.3 0,067 0,012 0,40 0,008 0,027 0,011 0,007 0,029 0,001 0,014 0,057 99,3 
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Figur 41: Flisby 4.3 mikrostruktur. 
Röd pil visar liten mangansulfid, blå pil visar cementitkarbid vid korngräns. 

 

Figur 42: Flisby 4.3 mikrostruktur. 
Översiktsbild på kornstruktur, visar lätt deformerade korn. 

 

Figur 43: Flisby 4.3 mikrostruktur. 
Röd pil visar närbild på varmförzinkad yta. 
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 Öreryds Missionshus 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 681-686 µm. Plåtens ytskikt var ca 57-80 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 59,49 µm.  

Mycket lite slagg hittades under metallografin, och OES-testerna visade (Tabell 10) liknande 
resultat i flera olika punkter av provet. Det enda undantaget var att kiselinnehållet varierade 
mellan testerna. Små, tunna silikatslagg (Figur 44) kunde ses i provets struktur samt enstaka, 
ensamma mangansulfider. Silikaterna verkade vara spridda i flera delar av provet medan 
endast ett fåtal mangansulfider hittades. 

Plåten hade en låg kolhalt på 0,067 % men ändå hittades små mängder av perlit. Plåten hade 
mycket små cementitpartiklar spridda genom hela strukturen. Provet hade stora, relativt jämna 
korn med mindre nybildade korn där de större möttes vilket tyder på rekristallisation, visat i 
Figur 45). Kornen var stora och hade inte någon specifik orientering, vilket skulle tyda på att 
plåten var smidd. Kornens struktur liknade den struktur som kunde ses i Figur 9 som kan 
jämföras med Figur 45. Båda strukturerna har stora korn som ligger i slumpmässiga riktningar. 

Plåten hade ett ytskikt som skiljde sig från övriga prover som visas i Figur 46. Skiktet hade en 
speciell struktur som verkade bestå av två olika faser. Hela ytskiktet hade en och samma 
struktur vilket gjorde att det skiljde sig från de tidigare ytorna som behandlats i rapporten. 
Skiktet var mycket mörkt under metallografin vilket gjorde det svårt att säga om det var zink 
eller inte. I de exempel som hittats av förzinkade ytor var zinken alltid ljusare och blankare än 
stålet, vilket även observerats i denna studiens metallografi. Ytskiktet fanns dock bara på vissa 
ställen i provet vilket skulle kunna tyda på att det bara är något slags oxidlager eller annan 
defekt. En annan förklaring kan vara att skiktet var rester av påmålade lager som färg eller tjära. 
Ytskiktet kunde inte identifieras med den teori som samlats under studien. Detta beror på att 
studiens fokus har varit på stål, värmebehandlingar och zinkskikt. På grund av detta skulle det 
behövas en studie med bredare omfattning än denna för att identifiera ytskiktet. 

 

 

Tabell 10: OES-resultat från Öreryds Missionshus 5.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

5. 0,067 0,026 0,41 0,020 0,030 0,010 0,001 0,030 0,0006 0,019 0,088 99,2 
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Figur 44: Öreryds Missionshus 5. mikrostruktur. 
Röd pil visar liten silikatslagg. 

 

Figur 45: Öreryds Missionshus 5. mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur. Visar stora korn utan specifik orientering. 

 

Figur 46: Öreryds Missionshus 5. mikrostruktur. 
Röd pil visar närbild av okänt ytskikt. 
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 Skokloster Slott 1 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 1010-1050 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades separat i två olika zoner med mycket olika kornstorlek, zonen 
med den lilla kornstorleken fanns dock inte i alla prover och varierade enormt i tjocklek, visat i 
Figur 47. I den yttre zonen med stora korn beräknades kornstorleken till 217,2 µm. I den inre 
zonen med små korn beräknades kornstorleken till 21,05 µm. 

Från OES-testerna (Tabell 11) visade det sig att provet bestod av 99,8 % järn som var en av de 
högsta järnhalterna som mättes i studien. I metallografin kunde endast lite slagg hittas i provet, 
det fanns enstaka stora slaggföroreningar som verkade bestå av olika ämnen (Figur 48). 
Färgmässigt hade de delar som liknade mangansulfiderna, och delar som liknade silikaterna 
som synts i tidigare prover. I dokumentet ”Järn från en medeltida smedja i Garn” som nämndes 
i det teoretiska ramverket fanns det flera bilder av slagg i stål. I en av bilderna (Figur 13) visas 
en större slagginneslutning med ljusgrå, mellangrå och mörkgrå faser. Den ljusgråa fasen 
identifierades som en järnoxid (wüstit), den mellangråa som ett silikat (olivin) och den 
mörkgråa fasen identifierades bara som glas, också ett silikat [10]. Därför antogs det att den 
stora slagginneslutningen i plåten var en kombination av silikater och järnoxider. Överlag var 
dessa inneslutningar sällsynta men de skulle kunna skapa lokala problem där de finns.  

Strukturen bestod till huvuddel av extremt stora korn med en liten zon av mycket mindre korn 
nära ena ytan av provet. Kornen verkade inte vara orienterade i någon självklar riktning eller 
mönster vilket hos valsade plåtar skulle indikera en normaliseringsprocess (Figur 47). Men om 
plåten hade normaliserats borde det inte finnas sådana extrema skillnader som hittades i 
kornstorleken, därför drogs slutsatsen att plåten var smidd. Även det faktum att ena sidan hade 
väldigt annorlunda struktur stödde den hypotesen. Med en sådan anisotrop struktur där 
majoriteten av kolet samlats nära den ena ytan i perlitstrukturer (Figur 49) och där kornen är 
mycket mindre blir plåtens egenskaper väldigt annorlunda i olika områden. Nära den nämnda 
ytan borde plåten vara mycket hård och svår att forma medan resten borde vara mycket 
mjukare där den består av stora ferritkorn. Övergången mellan strukturerna var väldigt tydlig 
på grund av perliten och slaggen som samlats längs gränsen. I proverna som studerades från 
ovansidan syntes det att kolfördelningen inte var helt jämn, även nära ytan där perliten fanns. 
Vid analys av snitten kunde det även noteras att strukturövergången inte fanns med i alla snitt, 
och att den i vissa låg längre in i materialet. 

 

 

Tabell 11: OES-resultat från Skokloster Slott 6.1.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

6.1 0,033 0,029 0,015 0,025 0,003 0,002 0,001 0,008 0,002 0,006 0,005 99,8 
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Figur 47: Skokloster Slott 6.1 mikrostruktur. 
Översiktsbild på kornstruktur, röd pil visar övergång till zon med mindre korn. 
Kornen har ingen klar riktning, och de mindre kornen finns inte i alla prover. 

 

Figur 48: Skokloster Slott 6.1 mikrostruktur. 
Närbild av zonövergång, även bild av slagg. Röd pil markerar slagg bestående 
av flera ämnen. 

 

Figur 49: Skokloster 6.1 mikrostruktur. 
Översiktsbild från ovansidan av plåten, visar ojämn fördelning av kol (perlit).  
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 Skokloster Slott 2 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 1200-1280 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades separat i två olika zoner med mycket olika kornstorlek. Djupet 
av plåtens yttre zon beräknades till 300,0 µm. I den yttre zonen med stora korn beräknades 
kornstorleken till 47,10 µm. I den inre zonen med små korn beräknades kornstorleken till 24,13 
µm. 

Provet innehöll stora mängder föroreningar i from av slagg. Långa och tjocka slaggtrådar fanns 
speciellt nära mitten av provet. Det fanns även slagg närmare ytan men dessa var tunnare och 
kortare. I OES-testernas resultat kunde det ses att kiselhalten i materialet varierade till stor 
grad vilket också stämde för aluminium och kol. Kolhalten varierade mellan 0,039 – 0,37 %. 
De slagg som kunde ses i provet verkade huvudsakligen bestå av silikater men vissa av dem 
hade flera strukturer i samma förorening. Dessa kan ha varit silikater som pressats ihop 
tillsammans med andra föroreningar som aluminiumoxider eller mangansulfider. Mangan och 
svavelhalterna var låga i provet men de varierade i vissa av mätningarna så små andelar av 
slaggen skulle kunna bestå av mangansulfider. 

Materialets struktur var unik bland de plåtar som undersökts. Mikrostrukturen kunde delas 
upp i flera olika zoner där de områdena nära ytorna hade en struktur, och mitten av provet hade 
en annan. Strukturen i mitten av provet liknade de strukturer som hittats i varmvalsade prover, 
med relativt jämna korn och långa utdragna slagginneslutningar. Nära ytan fanns en struktur 
som liknade en struktur som hittades i ASM handboken om metallografi. Strukturen i fråga var 
ett austenitiserat stål med martensit i strukturen. Detta skulle tyda på att det område där 
austeniten och martensiten fanns kyldes väldigt snabbt från höga temperaturer men att 
mittenområdet med ferrit hade fått svalna långsammare under en längre tid. Med tanke på 
plåten hade de karaktäristiska slagginneslutningarna som hittats i andra varmvalsade plåtar 
drogs slutsatsen att plåten var varmvalsad. Den annorlunda strukturen nära ytan visade som 
sagt att stålet hade utsatts för en speciell värmebehandling. Från metallografin verkade det som 
om stålet utsatts för en härdningsprocess där endast ytan fått den fulla effekten från 
härdningen. En möjlig förklaring till detta vore att plåten efter antingen varmbearbetning eller 
separat uppvärmning tillfälligt doppas i någon kylande vätska så att ytan kyldes snabbt för att 
sedan låta den sista nedkylningen ske långsamt på egen hand. 

 

 

Tabell 12: OES-resultat från Skokloster Slott 6.2.  
Värden presenteras som medelvärdet av fem godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

6.2 0,23 0,045 0,016 0,013 0,006 0,002 0,001 0,004 0,005 0,009 0,006 99,6 
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Figur 50: Skokloster Slott 6.2 mikrostruktur. 
Röd pil markerar övergång i struktur, från vanlig varmvalsad till snabbt 
nerkyld. 

 

Figur 51: Skokloster Slott 6.2 mikrostruktur. 
Röd pil visar långa utdragna slagginneslutningar, karaktäristiska för 
varmvalsning. 

 

Figur 52: Skokloster Slott 6.2 mikrostruktur. 
Översiktsbild av plåtens ovansida, visar tydlig martensitstruktur. 
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 Garpenbergs Församlingshem 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 1160-1200 µm. Plåtens ytskikt var ca 17-28 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 37,81 µm. Plåtens korn kunde dock endast mätas en bit in i provet 
eftersom ena sidans yta hade en svårtolkad struktur utan klara korngränser (Figur 53). 

Enligt OES-testerna (Tabell 13) hade provet en förhöjd halt av aluminium i vissa områden och 
en förhöjd halt av kisel i andra områden. Även manganhalten var relativt ojämn men den var 
också väldigt låg. Kolhalten varierade mycket, 0,32 % och 0,64 % var de lägsta och de högsta 
halterna av kol. Provet hade stora mängder slagg, mycket av dem kunde enkelt identifieras som 
aluminiumoxider, men det fanns även silikater. Det hittades en stor slaggförorening som 
verkade vara ihopsatt av flera olika strukturer, visat i Figur 53. Klumpen verkade vara relativt 
hård då vissa av kornen deformerats runt den. Den liknade de inneslutningar som tidigare 
identifierats som kombinationer av järnoxider och silikater. 

Provets mikrostruktur var mycket ojämn och kornen går från att vara väldigt stora i ena änden, 
till att bli väldigt små i den andra. I änden med de små kornen fanns stora mängder av 
cementitkarbider i olika storlekar. I mikrostrukturen såg det ut som om allt kol samlats i sidan 
med små korn medan den andra sidan av plåten bestod av relativt ren ferrit. Där kornen var 
större och enklare att analysera var de deformerade och utdragna i plåtens antagna 
valsriktning. Plåten hade även långa utdragna slaggföroreningar genom provet, visat i Figur 54. 
Detta tydde på att plåten var valsad vilket i detta fall skulle betyda att den var varmvalsad med 
tanke på tidsperioden. Plåtens ojämna struktur skulle i detta fall tyda på att den varmvalsats 
under en relativt låg temperatur. 

Plåten hade även ett ytskikt (Figur 55), ett som inte funnits på några av de förra proverna. Plåten 
hade ett jämt, mörkgrått skikt med sprickor vilket tydde på att det bestod av ett sprött material. 
Ytskiktet liknade de bilder på glödskal som fanns i en av ASM handböckerna, visat i Figur 21, 
vilket skulle betyda att det bestod av järnoxider. När det gäller värmebehandling är det inte 
troligt att plåten har blivit normaliserad eftersom kornen var så ojämna. Det är möjligt att den 
ojämna kolfördelningen inte skedde medvetet utan att ena sidan uppkolades av misstag under 
tillverkningen. 

 

 

Tabell 13: OES-resultat från Garpenbergs Församlingshem 7.  
Värden presenteras som medelvärdet av fyra godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

7. 0,46 0,065 0,028 0,006 0,003 0,002 0,001 0,002 0,006 0,006 0,012 99,3 
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Figur 53: Garpenbergs Församlingshem 7. mikrostruktur. 
Röd pil markerar övergång från klar kornstruktur till svårtolkad struktur. Blå 
pil visar slagginneslutning bestående av flera ämnen. Även översiktlig bild av 
kornstruktur. 

 
Figur 54: Garpenbergs Församlingshem 7. mikrostruktur. 
Röd pil visar slagginneslutning som tyder på varmvalsning. 

 
Figur 55: Garpenbergs Församlingshem 7. mikrostruktur. 
Röd pil visar ytskikt i form av ett glödskal. 
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 Stripa Gruva 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 670-679 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades till 56,07 µm. 

I metallografin hittades en del slagginneslutningar. Ett utstående exempel var ännu en 
kombinerad inneslutning av järnoxid och silikater som visas i Figur 56. I övriga delar av provet 
hittades även mangansulfider samt fria silikatinneslutningar. I OES-testen fastställdes det att 
stålet hade en väldigt låg kolhalt och var ett av de prover som hade 99,8 % i järnhalt (Tabell 14). 
Kiselinnehållet varierade något medan mangan och svavel endast fanns i låga halter. Detta 
reflekteras i då mangansulfider som observerades under metallografin var mycket små och 
utspridda.  

I längdsnitten var kornen märkbart deformerade i valsriktningen (Figur 57). I tvärsnitten 
hittades vissa områden i plåten där det fanns grupper av extremt små korn (Figur 58), dessa 
fanns endast i tvärsnitten och kunde inte hittas i några längdsnitt. De deformerade kornen 
tydde på att plåten var kallvalsad vilket även stöddes av att plåten är relativt modern. 

Plåtens struktur tyder på att den har kallvalsats och sedan utsatts för en misslyckad 
normalisering för att motverka den deformation som uppstår under kallvalsning. Det verkar 
dock som om värmebehandlingen inte var fullständig eftersom det fortfarande finns små 
kolonier av små, extremt deformerade korn i tvärsnitten. 

 

 

Tabell 14: OES-resultat från Stripa Gruva 8.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

8. 0,027 0,030 0,028 0,042 0,004 0,002 <0,0010 0,002 <0,0005 0,005 0,003 99,8 
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Figur 56: Stripa Gruva 8. mikrostruktur. 
Röd pil markerar närbild av slagg som består av flera ämnen. 

 

Figur 57: Stripa Gruva 8. mikrostruktur. 
Översiktsbild av kornstruktur, visar lätt deformerade korn i längdsnitt. 

 

Figur 58 Stripa Gruva 8. mikrostruktur. 
Översiktsbild av kornstruktur, röd cirkel markerar starkt deformerade korn. 
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 Uppsala Stationshus 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 727-736 µm. Plåtens ytskikt var ca 10-28 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 28,99 µm.  

I OES-testerna (Tabell 15) kunde det ses att provet hade en förhöjd och ojämn halt av svavel 
jämfört med de andra proverna. Trots detta hittades endast enstaka slaggföroreningar av 
mangansulfid i provet, visad i Figur 59. Provet hade som ett av de tidigare proven, fått en 
ytbeläggning efter polering som sträckte sig över flera prover i samma kuts.  

Strukturen var konsistent över de olika proverna, de flesta korn var av en jämn medelstorlek 
med mindre, nybildade korn i möten mellan olika större korn (Figur 60). Enligt 
bakgrundsinformationen var plåten antingen smidd eller varmvalsad. Vid en översiktlig studie 
av proven kunde det ses att perliten i plåtens snitt ligger i ordnade linjer genom hela snittet. 
Denna typ av struktur liknar de strukturer som hittats av andra varmvalsade plåtar vilket tydde 
på att även denna var varmvalsad. I längdsnitten kunde även en lätt deformation hittas i linje 
med valsriktningen. På grund av dessa observationer drogs slutsatsen att plåten var 
varmvalsad. Strukturen kunde jämföras med en bild från ASM handböckerna av en ”as-rolled” 
mikrostruktur vilket innebär att plåten valsats utan någon efterbehandling, denna struktur 
visades tidigare i Figur 4. Strukturerna var snarlika med avseende på hur jämna kornen var och 
deras riktningar. Den största skillnaden var att ASM exemplet hade mer kol vilket ledde till fler 
och större linjer av perlit i materialet. På grund av detta är det inte speciellt troligt att plåten 
utsatts för någon form av värmebehandling efter valsningsprocessen. Provet hade enstaka 
cementitkarbider i korngränserna. Vissa korngränser verkade även vara dubbla vilket kan 
indikera föroreningar längs gränserna, detta hittades dock bara i enstaka korn.  

Ytan av provet täcks av ett matt, grått skikt visat i Figur 61. Skiktet hade en jämn struktur men 
har även stora sprickor i sig vilket troligtvis har uppstått över tid. Skiktet var i princip identiskt 
med det som hittades i provet från Garpenberg Församlingshem och identifierades därför som 
ett glödskal bestående av järnoxider. 

 

 

Tabell 15: OES-resultat från Uppsala Stationshus 9.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

9. 0,13 0,021 0,39 0,023 0,064 0,014 0,002 0,034 0,0008 0,009 0,085 99,1 
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Figur 59: Uppsala Stationshus 9. mikrostruktur. 
Röd pil markerar slagginneslutning i form av mangansulfid. 

 

Figur 60: Uppsala Stationshus 9. Mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur. 

 

Figur 61: Uppsala Stationshus 9. Mikrostruktur. 
Röd pil markerar närbild av ytskikt i form av ett glödskal. 
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 Hammarby Gårds Ladugård 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 690-732 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades till 49,65 µm. 

I resultaten från OES-testerna (Tabell 16) kunde det ses att provet hade en ojämn fördelning av 
kisel och aluminium. Kiselhalten varierade speciellt mycket vilket kan tyda på att plåten 
innehåller väldigt stora silikatinneslutningar i vissa delar vilket skulle kunna leda till lokala 
svagheter i plåten. Provet innehöll flera av de olika slagginneslutningar som tidigare hittats i 
studien, alla visas i Figur 62. Det fanns avlånga mangansulfider, kantiga aluminiumoxider och 
de avlånga, mörkare silikatinneslutningarna. Provet hade också stora och djupa rostangrepp 
vilket gjorde det svårare att bedöma den struktur och de föroreningar som funnits då plåten 
tillverkades (Figur 63). I vissa delar av provet verkar rosten ha gått igenom hela plåten och 
skapat enorma skador. I provet fanns även ett ljusblått spår med svarta kanter. Spåret gick längs 
med provet och i vissa delar avbröts det vid en korngräns för att fortsätta på andra sidan av 
samma korn (Figur 62). Även då spåret träffade rost försvann det för att komma tillbaka när 
ferritstrukturen började igen. En möjlighet är att provet har någon repa där det samlats sprit 
eller etsmedel vilket lett till en missfärgning. 

Omfattningen av rostskadorna gjorde provet något svårare att bedöma samt att den stora 
mängden cementitkarbider gjorde kornens struktur något svårare att bedöma. Överlag verkar 
kornen vara relativt jämna, och något avlånga i längdriktningen vilket skulle indikera att plåten 
var valsad (Figur 64). Vissa av korngränserna var svåra att se vilket gjorde det svårt att bedöma 
strukturen överlag, det är även möjligt att vissa korn har onormala former på grund av någon 
typ av värmebehandling. Plåten var enligt bakgrundsinformationen från ca 1880 vilket också 
styrker teorin att den var varmvalsad. Från denna fakta drogs slutsatsen att plåten tillverkades 
genom varmvalsning. Plåtens deformerade struktur kan ha skett genom en varmvalsning vid 
lägre temperatur än vad som normalt använts. 

Plåtens anisotropa struktur kan bero på en misslyckad värmebehandling. Om plåten värmts till 
för höga temperaturer kan det ha lett till abnorm korntillväxt vilket skulle kunna förklara vissa 
av de korn som ser ut att vara för stora för resten av strukturen. Om en värmebehandling sker 
vid för höga temperaturer kan det leda till att det uppstår onormalt stora korn. 

 

 

Tabell 16: OES-resultat från Hammarby Gårds Ladugård 10.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

10. 0,16 0,14 0,021 0,010 0,007 0,002 0,001 0,002 0,009 0,007 0,008 99,4 
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Figur 62: Hammarby Gårds Ladugård 10. mikrostruktur. 
Bilden visar flera slagginneslutningar. Röd pil visar mangansulfid, blå pil visar 
aluminiumoxid och lila pil visar silikat. Grön pil markerar ett oidentifierat spår 
som synts genom ett av proven. 

 

Figur 63: Hammarby Gårds Ladugård 10. mikrostruktur. 
Den röda pilen visar en djupgående rostskada. 

 

Figur 64: Hammarby Gårds Ladugård 10. mikrostruktur. 
Bilden visar en översiktlig bild av kornstrukturen.  
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 Rappestad 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 743-766 µm. Inget tydligt ytskikt förutom rost hittades. 
Plåtens kornstorlek beräknades till 33,09 µm. 

Provet innehöll mycket lite slagginneslutningar. Endast enstaka små mangansulfider och 
silikater kunde hittas under metallografin, inga stora grupper eller inneslutningar (Figur 65). 
OES-testerna, redovisade i Tabell 17, reflekterar detta med låga halter av kisel, svavel och 
aluminium. Plåten har en relativt hög halt av mangan, men det var jämnt fördelat och verkar 
inte ha samlats i sulfidslagg. 

Plåten hade en mycket låg kolhalt som reflekteras av faktumet att det inte fanns någon perlit i 
provet och att kolet verkar finnas i form av cementitkarbider (Figur 66) som var utspridda i 
provet. I mitten av provet var kornen mer avlånga och tillplattade. Plåten hade en liknande 
struktur som de från Uppsala Stationshus och Hammarby Gårds Ladugård, och kom även från 
samma tidsperiod då plåten från Rappestad var från 1886. Båda av dem var varmvalsade vilket 
stöddes av strukturen och årtalen vilket också tydde på att plåten från Rappestad också var 
varmvalsad. Den har de tydliga linjerna av kol som har funnits i de flesta varmvalsade prover 
med synligt kolinnehåll. Det finns även en blandning av mindre korn och större vilket har varit 
ett tecken på varmvalsade plåtar då de har en blandning av nya, mindre korn och större gamla 
korn. Eftersom varmvalsningen inte leder till total normalisering skapas strukturen med 
blandade korn. En översiktlig bild av strukturen visas i Figur 67. Slutsatsen som drogs var att 
varmvalsning var den mest troliga tillverkningsmetoden på grund av tidigare exempel av 
varmvalsade plåtar och teori som passar in i den struktur som hittades i detta prov. 

I frågan om värmebehandlingen är det möjligt att plåten värmebehandlats under en kort tid 
eftersom kornen nära ytan verkar ha normaliserats till en viss grad. Jämfört med mittenzonen 
av plåten var kornen på ytan mindre avlånga och saknade den orientering som fanns i mitten. 
Det är möjligt att plåten därför värmts upp under en kort tid så att endast ytan hunnit 
normaliserats fullt medan mittenzonen behöll vissa spår från valsningen. En alternativ teori är 
att plåten helt enkelt valsats vid en högre temperatur än vanligt vilket lett till en något 
annorlunda mikrostruktur. 

 

 

Tabell 17: OES-resultat från Rappestad 11.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

11. 0,084 0,022 0,40 0,020 0,024 0,006 0,001 0,014 <0,0005 0,011 0,029 99,3 
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Figur 65: Rappestad 11. mikrostruktur. 
Röd pil visar slagg i form av mangansulfid. 

 

Figur 66: Rappestad 11. mikrostruktur. 
Röd pil visar cementitkarbid i korngräns. 

 

Figur 67: Rappestad 11. mikrostruktur. 
Översiktlig bild av kornstruktur, visar även raka mönster som tyder på 
valsning.  
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 Modern Plåt 1 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 598-602 µm. Plåtens ytskikt var ca 17-20 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 7,596 µm. 

Vid etsning av provet var det svårt att få korngränserna helt synliga vilket ledde till att provet 
etsades längre än många av de andra plåtarna vilket kan ha lett till att provet missfärgats i vissa 
områden. Enligt OES-testerna (Tabell 18) hade provet väldigt låga halter av alla förorenande 
ämnen, mätningarna var även mycket jämna. Inga självklara slagginneslutningar hittades vilket 
tydde på att plåten hade jämna egenskaper överlag. 

Kornen i provets struktur var mycket små i jämförelse med de historiska plåtarna, visat i närbild 
i Figur 68. Nästan allt i strukturen bestod av ferrit på grund av den låga kolhalten. Låga antal 
av cementitkarbider var de enda tecknen på kolföreningar i plåten. Från bakgrunden fanns 
information om att plåten var kallvalsad vilket passar med de observationer som gjorts. Det 
verkade som om plåten kallvalsats och sedan normaliserats för att skapa den finkorniga, 
homogena strukturen. Nära ytan bleknade korngränserna bort i mikroskopet vilket tydde på att 
ytan blivit avkolad i samband med värmebehandlingen (Figur 69).  

Plåten hade ett tydligt ytskikt av zink som enligt bakgrunden antogs vara resultatet av en 
elförzinkning, visat i Figur 70. Vid närmare studie verkar ytskiktet ha missfärgats av etsningen, 
men en viss struktur kunde ändå observerats. Det fanns olika streck över ytskiktet. Det är 
möjligt att dessa var repor från slipning men i vissa fall såg de ut att vara en del av en struktur. 
Den bild av elförzinkning som hittats i teorin hade en liknande övergång mellan stålet och 
zinken men den hade även en struktur där svaga linjer kunde ses längs med skiktet. I exemplet 
som bilden tagits från hade även ett annat etsmedel använts vilket kan ha lett till bättre resultat 
eftersom plåten som undersökts etsats för att visa stålstrukturer. 

 

 

Tabell 18: OES-resultat från Modern Plåt 12.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

12. 0,040 0,015 0,20 0,014 0,010 0,016 0,003 0,012 0,084 0,007 0,010 99,5 
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Figur 68: Modern Plåt 12. mikrostruktur. 
Närbild av prov, visar finkornig mikrostruktur med jämna korn. 

 
Figur 69: Modern Plåt 12. mikrostruktur. 
Översiktsbild av kornstruktur, nära ytan bleknar gränser bort, tyder på 
avkolning. 

 
Figur 70: Modern Plåt 12. mikrostruktur. 
Röd pil visar närbild av elförzinkad yta. 
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 Modern Plåt 2 
 

Plåtens tjocklek beräknades till ca 533-538 µm. Plåtens ytskikt var ca 28-34 µm. Plåtens 
kornstorlek beräknades till 16,05 µm. 

Även den andra moderna plåten etsades väldigt länge eftersom kornen inte syntes väl. Denna 
plåt hade ännu svårare korngränser att se och i många fall syntes de inte alls vilket visas i bilden 
i Figur 71. Detta ledde till en ännu större grad av missfärgning i provet. Som den andra moderna 
plåten fanns det inga självklara exempel av slagginneslutningar. Nära ytan var det speciellt 
svårt att se korngränser (Figur 72). Enligt OES-testerna (Tabell 19) var plåten som den 
föregående nästan helt fri från de ämnen som har funnits i de olika slagginneslutningarna vilket 
stämmer överens med de observationer som gjorts i stålet. Kolhalten i båda de moderna 
plåtarna var också väldigt låg. 

Kornstrukturen liknar den förra fast med mindre synliga korngränser. Enligt 
bakgrundsinformationen var plåten kallvalsad och elförzinkad vilket stämmer överens med de 
observationer som gjorts. Ytskiktet var likt det från den föregående plåten vilket tydde på att 
även denna var elförzinkad som nämndes i bakgrunden (Figur 73). Plåtens mikrostruktur 
liknade ett exempel som hittades i den fysiska ASM handboken om metallografi (fig. 41 sid. 
208) som var en kallvalsad plåt som utsatts för normalisering. Korngränserna var speciellt 
svåra att se nära ytan vilket även stödjer teorin om en omfattande värmebehandling då detta 
kan leda till lätt avkolning.  

 

 

Tabell 19: OES-resultat från Modern Plåt 13.  
Värden presenteras som medelvärdet av tre godkända mätningar. 

Nr. C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 

  Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 

  % % % % % % % % % % % % 

13. 0,004 0,008 0,12 0,006 0,006 0,022 0,002 0,030 0,055 0,018 0,006 99,5 
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Figur 71: Modern Plåt 13. mikrostruktur. 
En bild av kornstrukturen som visar hur korngränserna endast är delvis 
synliga. 

 
Figur 72: Modern Plåt 13. mikrostruktur. 
Översiktsbild av strukturen som visar hur korngränserna bleknar nära ytan. 
Provet har missfärgats av stark etsning. 

 
Figur 73: Modern Plåt 13. mikrostruktur. 
Den röda pilen visar en närbild av den elförzinkade ytan. Ytan har missfärgats 
av stark etsning. 
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 Sammanfattning och analys av frågeställning 1  
 
Hur har de olika plåtarna tillverkats i mån om produktion och efterbehandling? 

Överlag har de allra flesta av plåtarna kunnat analyseras på ett sätt som gav resultat passande 
frågeställningarna. I vissa fall har det varit osäkert vilken tillverkningsmetod som använts, men 
dessa var särfall. I de flesta fall där processerna var osäkra handlade det om 
värmebehandlingar. I analysen av resultatet och jämförelser med den teori som använts har det 
blivit klart att det kan vara svårt att bestämma om en struktur tillhör just en 
tillverkningsprocess eller om den uppstått från en värmebehandling. I det teoretiska ramverket 
fanns till exempel en bild av en smidd mikrostruktur från en gammal pilspets som liknade en 
normaliserad varmvalsad plåt i en av de andra källorna. Samma sak kan sägas för vissa av dessa 
plåtar. En plåt som normaliserats efter tillverkning kan vara väldigt svår att bedöma då smidda, 
varmvalsade och kallvalsade plåtar kan uppnå liknande kornstrukturer efter sådana 
behandlingar. Därför har andra kännetecken använts tillsammans med kornstruktur som till 
exempel slagginneslutningar. 

För vissa av plåtarna var tillverkningsmetoden redan känd, trots detta analyserades dessa för 
att bekräfta informationen från företaget. Dessa plåtar var de två moderna plåtarna, plåten från 
Habo Kyrka och den tredje, yngsta plåten från Flisby Kyrka.  

I allmänhet har de plåtar som identifierats som kallvalsade haft väldigt låg kolhalt, alla under 
0,10 %, detta stämde även för de smidda plåtarna. De kallvalsade plåtarna har även haft väldigt 
lite slagg vilket borde göra dem mer jämna i egenskaper än de plåtar som har stora mängder 
slagg. De kallvalsade hade i de flesta fall jämna korn förutom plåten från Stripa Gruva som 
identifierades som kallvalsad. Plåten från Stripa är dock ett av de exempel som var svårast att 
bedöma då det verkar som om den utsatts för en ovanlig eller misslyckad värmebehandling. De 
varmvalsade plåtarna har överlag varit jämna i strukturen med kolinnehållet ordnat i raka, 
jämna linjer. De varmvalsade plåtarna har i allmänhet haft större kornstorlek än de kallvalsade 
vilket generellt sett betyder att de har lägre mekaniska egenskaper. Vissa av de varmvalsade 
plåtarna hade dock högre kolhalter än de kallvalsade vilket skulle bidra till de mekaniska 
egenskaperna i dessa fall genom ökad styrka och hårdhet.  

På många av plåtarna har inget självklart ytskikt identifierats. Detta kan bero på att det ytskikt 
som en gång funnits har rostat bort. Om plåten varit målad kan färgen ha flagnat av över tid 
eller ha smält bort under inbakningen av proverna.  

De slutsatser som dragits från resultaten presenteras i åldersordning i Tabell 20 för att ge en 
bild av hur plåten förändrats genom tiderna. I tabellen därefter sammanfattas resultaten från 
OES-testerna där plåtarnas massprocent av olika grundämnen kan hittas (Tabell 21). De 
smidda plåtarna hade överlag en låg kolhalt förutom den andra plåten från Skokloster Slott. De 
smidda plåtarna varierade mycket i kvalitet och struktur. Undantaget var också här den andra 
plåten från Skokloster, som hade en jämn, välformad struktur som tydde på att den var ett 
högkvalitativt smide som också härdats. Klassificeringen av zinkskikt i metallografin visade sig 
vara svårt eftersom både etsningen och slipningen var utformad för att undersöka stålet. Det är 
möjligt att det mjukare zinkskiktet blev skadat på grund av för hård slipning designad för stålet. 
Detta är en möjlig anledning till att zinkskiktets struktur inte blev särskilt tydlig eller lätt att 
analysera. Även etsningen utfördes för att få en så bra bild av stålets mikrostruktur som möjligt 
vilket kan ha haft negativa effekter på zinkskiktets synlighet. De slutsatser som dragits från 
resultaten presenteras i Tabell 20 och i Tabell 21 sammanfattas resultaten från OES-testerna 
där plåtarnas massprocent av olika grundämnen kan hittas. 
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Tabell 20: Sammanfattning av analyserade resultat. Ålder avser byggnad eller plåt. De prov som 
har två värden för kornstorlek hade två zoner med olika kornstorlekar. 

Prov Ålder Tillverkning Ytskikt Kornstorlek 
(μm) 

Tjocklek 
(μm) 

Tjocklek 
Yta (μm) 

Skokloster Slott 6.1 1654-76 Smidd Inget ytskikt 217,2  
21,05  1010-1050  

Skokloster Slott 6.2 1654-76 Varmvalsad Inget ytskikt 47,10  
24,13  1200-1280  

Garpenbergs 
Församlingshem 7. 1787 Varmvalsad Glödskal 37,81  1160-1200 17-28 

Södra Solberga 
Kyrka 2.1 1837 Varmvalsad Inget ytskikt 104,2  

22,45 1270-1320  

Flisby Kyrka 4.1 1850 Varmvalsad Inget ytskikt 36,34  988-1020  
Uppsala 
Stationshus 9. 1866 Varmvalsad Glödskal 28,99 727-736 10-28 

Öreryds 
Missionshus 5. 1876 Smidd Okänt ytskikt 59,49 681-686 57-80 

Hammarby Gårds 
Ladugård 10. ca 1880 Varmvalsad Inget ytskikt 49,65 690-732  

Rappestad 11. 1886 Varmvalsad Inget ytskikt 33,09 743-766  
Habo Kyrka 3. 1897 Varmvalsad Varmförzinkat 90,75 604-616 37-43 
Flisby Kyrka 4.2 ca 1900 Varmvalsad Inget ytskikt 56,66 900-1000  
Stripa Gruva 8. 1939 Kallvalsad Inget ytskikt 56,07 670-679  
Södra Solberga 
Kyrka 2.2 1942 Kallvalsad Varmförzinkat 27,11 690-715 37-44 
Noaks Ark 1. 1948 Kallvalsad Varmförzinkat 57,67 625-650 26-37 
Flisby Kyrka 4.3 ca 1990 Kallvalsad Varmförzinkat 45,94 663-682 40-49 
Modern Plåt 12. Nutid Kallvalsad Elförzinkat 7,596 598-602 17-20 
Modern Plåt 13. Nutid Kallvalsad Elförzinkat 16,05 533-538 28-34 

 

Tabell 21: Sammanfattning av OES-resultat på samtliga plåtar. 
 C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Co Cu Fe 
 Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc Conc 
 % % % % % % % % % % % % 
1. 0,022 0,013 0,30 0,032 0,016 0,008 0,001 0,011 0,001 0,010 0,006 99,5 

2.1 0,035 0,069 0,017 0,079 0,006 0,002 0,003 0,012 0,005 0,012 0,008 99,7 
2.2 0,094 0,016 0,43 0,025 0,091 0,018 0,003 0,038 <0,0005 0,016 0,11 99,0 
3. 0,037 0,011 0,24 0,071 0,031 0,007 0,002 0,022 0,002 0,015 0,045 99,4 
4.1 0,30 0,14 0,044 0,057 0,006 0,002 0,002 0,002 0,009 0,006 0,006 99,3 
4.2 0,028 0,12 0,037 0,036 0,004 0,002 0,002 0,003 0,009 0,008 0,004 99,7 
4.3 0,067 0,012 0,40 0,008 0,027 0,011 0,007 0,029 0,001 0,014 0,057 99,3 

5. 0,067 0,026 0,41 0,020 0,030 0,010 0,001 0,030 0,0006 0,019 0,088 99,2 
6.1 0,033 0,029 0,015 0,025 0,003 0,002 0,001 0,008 0,002 0,006 0,005 99,8 
6.2 0,23 0,045 0,016 0,013 0,006 0,002 0,001 0,004 0,005 0,009 0,006 99,6 
7. 0,46 0,065 0,028 0,006 0,003 0,002 0,001 0,002 0,006 0,006 0,012 99,3 
8. 0,027 0,030 0,020 0,042 0,004 0,002 <0,0010 0,002 <0,0005 0,005 0,003 99,8 
9. 0,13 0,021 0,39 0,023 0,064 0,014 0,002 0,034 0,0008 0,009 0,085 99,1 

10. 0,16 0,14 0,021 0,010 0,007 0,002 0,001 0,002 0,009 0,007 0,008 99,4 
11. 0,084 0,022 0,40 0,020 0,024 0,006 0,001 0,014 <0,0005 0,011 0,029 99,3 
12. 0,040 0,015 0,20 0,014 0,010 0,016 0,003 0,012 0,084 0,007 0,010 99,5 
13. 0,004 0,008 0,12 0,006 0,006 0,022 0,002 0,030 0,055 0,018 0,006 99,5 
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 Sammanfattning och analys av frågeställning 2 
 
Hur kan kunskapen om plåtarnas mikrostruktur och kemiska innehåll användas vid renovering 
av äldre plåttak i värdefulla miljöer? 

Genom att ha analyserat resultaten från de olika plåtarna kunde en diskussion om den andra 
frågeställningen påbörjas. Den andra frågeställningen handlade till största del om autenticitet 
i relation till underhåll av gamla byggnaders plåttak. Efter att ha genomfört en metallografi och 
kemiska analyser på samtliga prover har en av de viktigaste insikterna varit hur annorlunda 
olika generationer av stålplåt har varit. Olika plåtar från olika tidsperioder har visat sig ha 
väldigt olika strukturer och innehåll. I de källor som använts angående kulturvård av historiska 
minnesmärken har autenticiteten varit en central punkt. I dessa dokument har det 
argumenterats för att originaldelarna alltid ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt vid 
underhåll av historiska byggnader. 

Genom att ha erfarit den mångfald som funnits bland de analyserade plåtarna är det uppenbart 
att de vittnar om olika typer av stålproduktion genom tiderna. Genom att bevara originalen i så 
stor utsträckning som möjligt kan de användas för att få en bättre förståelse för plåttillverkning 
från en historisk synvinkel. Genom att vid de tillfällen renovering är nödvändig byta ut 
originalplåtarna mot plåtar av liknande material och sammansättning respekterar man de 
värden som de äldre materialen representerar. 

I de fall där mekaniska egenskaper är viktiga verkar de moderna plåtarna vara mer pålitliga val, 
men vid historiska minnesmärken är autenticiteten en hög prioritet vilket skulle göra plåtar 
som liknade originalen ett bättre val. Det fanns dock vissa plåtar som stod ut ibland de 
historiska exemplaren. Till exempel den första plåten från Flisby Kyrka hade en förvånansvärt 
jämn och fin mikrostruktur med små korn och väl distribuerat kolinnehåll. Den andra plåten 
från Skokloster har också en speciell struktur och väldigt goda resultat från OES-testerna.  
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 Slutsatser 
 
Studiens syfte var att bidra med kunskap som kan vägleda renovering av kulturhistoriska 
byggnader. För att uppnå detta syfte ställdes två frågeställningar. 

Hur har de olika plåtarna tillverkats i mån om produktion och efterbehandling? 
 
Hur kan kunskapen om plåtarnas mikrostruktur och kemiska innehåll användas vid renovering 
av äldre plåttak i värdefulla miljöer? 

 Implikationer 
 
Genom att undersöka äldre material som tillverkats med annorlunda metoder från idag och se 
hur de skiljer sig från moderna plåtar kan man utöka sin kunskap. Då de gamla plåtarna har 
olika egenskaper från de nya som i vissa situationer kan vara användbara. Eftersom studien har 
undersökt många plåtar på ett grundläggande sett kan den inspirera framtida studier som är 
mer djupgående på specifika exempel och hur de skulle kunna användas. Mer detaljerade 
studier skulle kunna skapa nya idéer om hur man kan använda kunskapen i modern 
plåtkonstruktion. 
 

 Slutsatser och rekommendationer 
 
Från resultaten och analysen kunde flera kännetecken hittas på de olika 
produktionsmetoderna. De två plåtar som identifierades som smidda hade mycket låga 
kolhalter, båda under 0,10 % vilket också stämde för de kallvalsade plåtarna.  De två smidda 
plåtarna var svåra att jämföra eftersom en av dem hade extremt stora korn (ca 217,2 μm) med 
små områden av mycket mindre korn (ca 21,05 μm). Trots detta återkom vissa strukturer. 
Kornen i de smidda plåtarna saknade någon självklar riktning. De smidda proven hade inte 
heller de långa, utdragna slagginneslutningar som hittades i de varmvalsade plåtarna. På grund 
av de smidda plåtarnas låga kolinnehåll och relativt stora korn borde de vara mjukare och mer 
duktila än plåtar med hög kolhalt eller mindre korn. Även formen av slagginneslutningarna 
påverkar materialets egenskaper, eftersom slaggen i de smidda plåtarna har varit relativt korta 
borde även detta bidra till att duktiliteten blir högre. 

Varmvalsning var den vanligaste metoden som identifierats bland de plåtar som studien 
undersökt. Kolhalten varierade mycket bland de varmvalsade plåtarna, den kolhalten var 
endast 0,027 % medan den högsta var 0,46 %. Medelvärdet av alla de varmvalsade plåtarnas 
kolhalter blev ca 0,166 %. Detta ledde till att det fanns en stor variation i mikrostruktur och 
egenskaper. Vissa av plåtarna sticker ut från resten, två av de nio varmvalsade plåtarna hade en 
mikrostruktur med olika zoner med olika mikrostruktur. En annan hade en ovanligt stor 
kornstorlek på 90,75 μm. Generellt sett låg kornstorleken på de varmvalsade plåtarna mellan 
30-50 μm. En av de två plåtarna med flera zoner var också den enda plåten som utsatts för 
härdning genom snabb nerkylning vilket ledde till en unik struktur bland proverna. Det 
viktigaste generella kännetecknet som hittades bland de varmvalsade plåtarna var formen på 
slagginneslutningarna. Slaggen i plåtarna bestod av långa, utdragna föroreningar som sträckte 
sig genom stora delar av proven. Kornens orientering varierade, men i vissa fall fanns en lätt 
deformation i valsriktningen. Detta beror i hög grad på vilken temperatur som materialet 
valsats i och om plåten värmebehandlats efter valsning. Eftersom det fanns så stor variation 
bland de varmvalsade plåtarna är det svårt att ge generella slutsatser om deras egenskaper. De 
som hade höga kolhalter eller små korn borde varit hårdare och starkare än de med lite kol och 
större korn. En högre kolhalt och mindre kornstorlek gör dock även materialet mindre duktilt 
och mer svårformat. Det exempel som var härdat borde även vara speciellt hårt, men det kan 
finnas risk för sprickor vid deformation av materialet. 

De kallvalsade plåtarna hade som de smidda, väldigt låga kolhalter. Alla låg under 0,10 %. De 
gamla kallvalsade plåtarna hade kornstorlekar mellan 25-60 μm medan de moderna hade  
7,6-16 μm. På grund av detta var de moderna kallvalsade plåtarna mycket annorlunda jämfört 
med de gamla. Alla de gamla kallvalsade plåtarnas kornstrukturer var något deformerade i 
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valsriktningen vilket skulle betyda att de inte utsatts för en total normalisering. Plåtarna har 
inte haft lika mycket slagg som de varmvalsade, med undantag för plåten från Stripa Gruva där 
det fanns exempel på stora slagginneslutningar. De kallvalsade plåtarnas låga kolhalter och låga 
antal av slagg borde leda till att de är relativt duktila och formbara. Flera av de kallvalsade har 
dock haft mindre kornstorlek än de andra plåtarna, detta leder till att styrkan ökas och att 
duktiliteten minskar vilket skulle kunna kompensera för den låga kolhalten. 

I studien har det blivit uppenbart hur stora skillnader det finn mellan olika generationer av 
stålplåt, allt från gammaldags smide till moderna kallvalsade plåtar har undersökts. De 
strukturer som undersökts vittnar om olika tillverkningsprocesser genom historiens gång. 
Därmed genom att bevara originalplåtar i så stor utsträckning som möjligt vid vård av 
historiska minnesmärken kan man bevara det historiska värde som materialen representerar 
och ta vara på de fysiska bevis som finns av stålindustrins historia. På detta sätt kan man bevara 
en hög grad av autenticitet hos kulturhistoriska byggnader och respektera historien som de 
representerar. 

Eftersom olika plåtar används för olika ändamål med speciella krav bör inte en enda sort av plåt 
ses som det optimala materialet i alla situationer. Men med den kunskap som samlats om de 
olika materialen är det uppenbart att de har väldigt olika egenskaper, därmed finns det ett värde 
i att noga överväga vilken typ av plåt man använder till olika ändamål och inte ser på all stålplåt 
som ett enda homogent material. De strukturer som hittats i de historiska plåtar kan vara mer 
användbara för vissa användningsområden än de som hittades i de moderna referensexemplen, 
kunskapen om dessa är därmed värdefull. 

Den huvudsakliga rekommendationen som kan göras från arbetet är att vid konstruktion av 
plåttak inte bara betrakta plåten som ett enda material utan en större grupp som kan ha mycket 
olika egenskaper beroende på tillverkningsmetodik. För att säkerställa att ett tak har en hög 
hållfasthet som räcker över lång tid är det därför viktigt att välja rätt plåt till rätt ändamål och 
som är väl anpassad för att klara av de miljöer den vistas i och de påfrestningar som den utsätts 
för. 
 

 Vidare arbete eller forskning 
 
Det finns mycket som vidare studier skulle kunna undersöka för att bredda kunskapen om 
historisk plåt. I denna studie har plåtarna undersökts genom metallografi och genom OES-
tester för att fastställa tillverkningsmetoder och vissa egenskaper. För att bidra till mer kunskap 
skulle en framtida studie utföra till exempel hårdhetstest eller bockningstester. Genom detta 
kan exakta mått på mekaniska egenskaper fastställas vilket kan vara användbart inom vissa 
områden. Man skulle också kunna fördjupa sig i analysen av slagg och föroreningar genom 
användning av elektronmikroskop. 

En annan typ av studie som skulle kunna göras vore att undersöka ytskikt och de sätt materialen 
skyddats från korrosionsskador. I studien har stålet varit i fokus, men typen av ytskikt har 
identifierats där de funnits. Ytbehandlingar som förzinkningsprocesser kunde behandlats mer 
i detalj i en studie där slipningsprocesser och etsningsprocesser är utformade specifikt för 
ytskikten. I denna studie har slipningsmetoder och etsmedel varit anpassat för stålet. Även 
färgskikt skulle kunna undersökas för att få en bättre förståelse för hur ytbehandlingar 
utvecklats genom tiderna. 

Dessa studier skulle bidra till att bredda kunskapen om historisk stålplåt och dess utveckling 
tillsammans med den genomförda studien. 
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