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Försämrade materialegenskaper i aluminiumkonstruktioner – 

Liquid Metal Embrittlement inducerat av gallium 
 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker möjligheten att påverka fientliga konstruktioner genom användandet 

av en effektiv metod, som kan medge en liten risk att upptäckas. Den tänkta påverkan uppnås 

genom fenomenet Liquid Metal Embrittlement (LME), med vilken höghållfasta metaller kan 

påverkas så mycket att de kollapsar av sin egenvikt. Uppsatsen studerar LME på ett ofta använt 

konstruktionsmaterial både civilt som militärt. Ett experiment genomfördes i syfte att 

undersöka effekterna av LME på en aluminiumlegering, där en aluminiumdetalj exponerades 

för metallen gallium. Förförsök genomfördes i syfte att undersöka inom vilka tidsförhållanden 

LME uppstod och experimentets exponeringstider planerades därefter. Efter varje 

exponeringstid genomfördes ett dragprov för att påvisa en minskad hållfasthet och seghet hos 

aluminiumet. Resultatet blev en stor minskning av hållfasthet och seghet, där hållfastheten 

sänktes till 20% av referensvärdet och segheten till 1% av referensvärdet, även om resultatet 

var spritt. 
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Deteriorated material properties of aluminium structures – Liquid 

Metal Embrittlement induced by gallium 
 

Abstract 

The possibility to damage enemy constructions using an efficient method, which might permit 

a low risk of detection, is studied in this thesis. This damage is based on the phenomena Liquid 

Metal Embrittlement (LME) with which high strength metals can be affected so much that they 

collapse under their own weight. This thesis studies this effect in a material often used for 

various constructions, both civilian and military. An experiment was conducted in order to 

evaluate the effects of LME on an aluminium alloy by exposing the aluminium to the metal 

known as gallium. A pre-experiment was made in order to determine how the time of exposure 

affected the LME-process and time-periods were decided accordingly. At each of the time-

periods a yield test was conducted in order to measure losses in strength and elasticity of the 

aluminium. It was shown that a great reduction in strength and elasticity occurred, where the 

strength was reduced to 20% of the reference sample and elasticity to 1% of the reference 

sample. 
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Introduktion 
Nyttjandet av aluminium som konstruktionsmaterial medger att militära system blir lättare 

och således mer rörliga och lättransporterade. Olika aluminiumlegeringar medger olika 

egenskaper hos materialet (Hållfasthet, slagseghet, svetsbarhet, korrosionsbeständighet mm.). 

Legering kallas en metall som består av två eller flera metaller eller grundämnen, exempelvis 

bildar blandningen koppar och tenn legeringen brons. Aluminium används som 

konstruktionsmaterial i bland annat pansar, vapendetaljer, fartygs- och flygplansskrov samt 

broar.1 Vidare tyder data på att aluminiumproduktionen ökat med cirka 40% de senaste fem 

åren,2 en trend som med stor sannolikhet fortsätter i framtiden, och en ökad produktion beror 

troligtvis på en ökad efterfrågan. Användandet av aluminium som konstruktionsmaterial i 

militär materiel medger att påverkan kan ske genom metoder utöver nyttjandet av kinetisk 

energi (exempelvis slag, projektiler eller sprängmedel), vilket undersöks i denna studie.  

Försvarsmaktens taktik rörande anfall syftar till att påverka motståndarens kritiska 

sårbarheter, genom olika anfallsmanövrar. Exempel på dessa kritiska sårbarheter är 

begränsade broresurser eller utdragna underhållslinjer. En anfallsmanöver kopplad till 

påverkan av kritiska sårbarheter är infiltration, där syftet är att dolt ta sig genom 

motståndarens försvar, och på djupet störa dennes verksamhet.3 Fysisk påverkan av 

verksamhet sker ofta med metoder som är högljudda eller uppenbara, exempelvis genom 

nyttjandet av explosivämnen, vapenverkan eller CBRN-vapen (Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear). Förmågan att påverka fiendens tekniska system, oupptäckt, på 

djupet bör vara intressant, varför denna studie avser behandla ett fenomen som eventuellt kan 

nyttjas till detta. En tyst och effektiv metod som är svårupptäckt innan dess att brott uppstår 

ses som önskvärd inom ramen påverka, störa och eventuellt haverera fientlig materiel. Studien 

kan även ses som ett försök att förstå hur en fiende kan påverka vår materiel genom en 

liknande metod, och således hur man skyddar sig mot detta. Vidare finns andra tänkbara 

tillämpningar av fenomenet, där någon form av LME-inducerande material kan användas för 

att förändra konstruktioners materialegenskaper, genom förbekämpning över ett stort område 

innan nyttjandet av indirekt eld. 

Den tänka metoden bygger på fenomenet Liquid Metal Embrittlement (LME), synonymt med 

Liquid Metal Cracking (LMC) och Liquid Metal Induced Embrittlement (LMIE), (sv: 

försprödning genom flytande metall). LME orsakar hållfasthets- och seghetsförändringar i 

olika metaller vid exponering av vissa metaller i flytande form. Aluminium påverkas av 

flertalet metaller (se tabell 1), huvuddelen av vilka antingen är giftiga eller har för hög 

smälttemperatur för att vara tillämpbara. På grund av detta väljs gallium som flytande metall 

då den är ogiftig och smälter vid 29,7°C. Aluminium har valts som testmaterial då det är 

lättbearbetat, billigt och medger en giftfri testmiljö. Gallium är i stort ofarligt men kan, precis 

som allt, orsaka hälsoproblem vid en stor förtäring. I övrigt bör handskar användas när 

gallium hanteras, eftersom det tenderar till att ”blöta ned” ytor det hamnar på (bildar en grå 

hinna på ytor som berörs).4 

                                                      
1Andersson, Kurt,  Lärobok i Militärteknik, vol. 4 : Verkan och skydd. 2009. Sida 35-36, 79-80, 250-251, 253 
2TIIA, Primary Aluminium Production. 2016. http://www.world-aluminium.org/statistics/#histogram  
3Arméreglemente Taktik: AR Taktik. 2013. Sida 69-75 
4Lennentech. Health effects of gallium. 2016. http://www.lenntech.com/periodic/elements/ga.htm  

http://www.world-aluminium.org/statistics/#histogram
http://www.lenntech.com/periodic/elements/ga.htm


Kd Anders Theorin 2016-06-07 Sida 4 av 36 

  

 

Vid en undersökning av aluminiumlegeringar kopplat till infiltration och möjligheten att 

påverka fienden på djupet finns ett stort antal legeringar att välja mellan. De olika 

aluminiumlegeringarna har olika egenskaper, varför de används till olika saker. Denna studie 

avser behandla en ofta använd legering vid aluminiumkonstruktioner såsom broar – både 

civila och militära. 

Studien  syftar till att genom experiment undersöka hur mycket en ofta använd 

aluminiumlegerings hållfasthet och seghet påverkas av en galliumexponering. Ett annat syfte 

är att koppla denna eventuella påverkan till en militär kontext och föra en diskussion om 

huruvida fenomenet har någon militär nytta, alltså en effekt som bidrar till att målen för en 

militär insats nås6. Valet av testaluminium baseras på möjlighet till köp, tillverkning av 

provstavar, militära och civila tillämpningar samt kostnad. Det finns exempelvis ingen 

anledning att skapa LME i AA1000-serien, eftersom denna nästan enbart används som ledare 

inom elektroniken. Det finns heller ingen möjlighet att köpa det som kallas 

”aluminiumpansar” eftersom dessa legeringar är hemliga och speciallegeringar med extrem 

hållfasthet utesluts på grund av priset och leveranstiden. 

Att påvisa en hållfasthets- och seghetsförändring genom LME ses som relevant kopplat till att 

dolt, eller icke dolt, påverka en fiendes tekniska system som, i det här fallet, har komponenter 

bestående av aluminium. Detta tillsammans med en stor ökning av efterfrågan på aluminium 

och dess många tillämpningar vid konstruktioner medger frågeställningen: 

Är Liquid Metal Embrittlement som fenomen användbart för att påverka 

materialegenskaperna av aluminiumkonstruktioner så effektivt att det har en militär 

nytta?  

Liquid Metal Embrittlement 

LME är ett fenomen som uppstår när olika metaller i fast tillstånd exponeras av metaller i 

flytande tillstånd. Det finns forskning inom området, även om vad som sker rent 

materialmässigt är oklart. En rapport beskriver hur den flytande metallen penetrerar den fasta 

metallen via dess brottanvisningar, något som sänker normalspänningen (σ) mellan 

atombindningar och orsakar på grund av detta en kraftig sprickbildning vid belastning.7 En 

annan rapport beskriver att gallium får, i kontakt med aluminium, en eutektisk (den lägsta 

temperatur i ett material som medger att det smälter) temperatur på 25°C, vilket tillåter 

                                                      
5M. H. Kamdar. EMBRITTLEMENT BY LIQUID METALS. 1972.  Sida 7 
6Axberg, Stefan (et al.),  Lärobok i Militärteknik, vol. 9 : Teori och Metod. 2013. Sida 16 
7S.P. Lynch. The Mechanism of liquid-metal embrittlement-crack growth in aluminium single crystals and other 

metals in liquid-metal enviroments. 1977. Sida 1 

Tabell 1 – Förekomst av LME i olika material. X påvisar när LME sker.5 

 Hg Ga Cd Zn Sn Pb Bi Li Na Cs In 

Aluminium X X  X X    X  X 

Koppar X      X X X  X 

Järn X X X X    X   X 

Titan X  X         

Observera att LME sker i andra metaller också, men de redovisade anses relevanta för militära tillämpningar 
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galliumet att penetrerar aluminiumet längs dess korngränser och orsakar brott, ibland utan 

belastning.8 Den tidigare fasta metallen får, oavsett anledning, en kraftigt minskad hållfasthet 

och seghet.9 

Huvuddelen av tidigare forskning tycks behandla skydd mot LME eller hur det motverkas. 

Det beskrivs även hur kvicksilver används i olika applikationer, något som ”naturligt” 

genererar LME i flertalet material. LME har även orsakat haverier i vapensammanhang där 

forskning kring LME och vapenstållegering ASTM A723 genomförts. Det beskrivs i en 

rapport från U.S Army  hur ett mindre test genomfördes, där aluminium exponerades av 

gallium. Testet genomfördes genom att gallium smältes, med hjälp av en lödkolv, över en 

aluminiumplåt av legering 2024-T3. Aluminiumplåtens brottstyrka beräknades till cirka 

3000kg, men efter det att gallium applicerats sänktes brottstyrkan till några få kilon.10 

Rapporten som innefattar detta test behandlar inte aluminium i större utsträckning, men denna 

observation, med koppling till infiltration och påverkan av motståndarens system, ses dock 

som intressant.  

Det finns även militära tillämpningar av fenomenet LME, där det finns ett patent ”US4120701 

A” som påstås sänka hållfastheten och segheten i stål med hjälp av kvicksilver genom att 

nyttja bland annat svavelsyra tillsammans med den flytande metallen.11 Andra tillämpningar 

av LME finns även där olika koppar-aluminium-legeringar delas.12 

Trots att LME är väldokumenterat verkar forskningen kring materialegenskapsförändringar 

orsakat av LME vara begränsad. Data kopplat till påverkade materialegenskaper (Hållfasthet 

och seghet) i det fasta materialet ses som intressant för scenariot infiltrera – störa – påverka, 

men också rent verkansmässigt i aluminiumkonstruktioner. Det ses därför viktigt att få fram 

ett värde som påvisar galliums effekt på aluminium – och framförallt hur exponeringstiden 

påverkar materialegenskaper. 

Antagandet är att LME som fenomen kan orsaka en tillräcklig försämring av 

materialegenskaper i aluminiummaterial att det har militär nytta vid störandet av viss fientlig 

verksamhet samt förstörandet av aluminiumkonstruktioner. Förutsatt att en minskad 

hållfasthet och seghet uppnås under kort tid antas LME, inducerad av gallium, kunna 

användas i temperaturer under galliums smälttemperatur, då en lokal uppvärmning av 

aluminium kan ske med enkla medel, så som användandet av en gasbrännare.  

Gallium är ett grundämne med atomnummer 31 och det är en mjuk, silver-vit metall med 

egenskapen att den smälter vid 29,7°C och kokar vid 2400°C. 13 Gallium används som 

halvledare i föreningen galliumarsenid, GaAs (gallium och arsenik). GaAs används i röda 

LED och som laserdioder (GaAs-laser). Vidare används gallium i föreningen galliumnitrid, 

vilken används inom blue-ray-tekniken, mobiltelefoner och blåa/gröna LED. Gallium 

förekommer naturligt i bland annat bauxit (den malm som aluminium bryts ur) samt som en 

restprodukt av zinkraffinering.14 Gallium har även en förmåga att bli underkylt, alltså att det 

                                                      
8Esma Senel. Anodic Activation of Aluminium by Trace Element Gallium. 2013. Sida 18 
9M. H. Kamdar. EMBRITTLEMENT BY LIQUID METALS. 1972. Sida iv 
10Gregory Vigilante. Liquid Metal Embrittlement of ASTM A723 gun steel by indium and gallium. 1999. Sida 1-2 
11 Walker Jr. Reactant for Steel. 1978. http://patents.com/us-4120701.html  
12P.J.L Fernandes, et al. Failure by liquid metal induced embrittlement. 1994. Sida 51-63 
13Yiming Zhang. Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. 

2011. Sida 329 
14Royal Society of Chemistry. Gallium. 2016. http://www.rsc.org/periodic-table/element/31/gallium#history  

http://patents.com/us-4120701.html
http://www.rsc.org/periodic-table/element/31/gallium#history
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håller sig flytande i temperaturer lägre än dess smälttemperatur. Denna förmåga kan innebära 

att LME uppstår i kalla klimat utan att det tillförs värme efter det att galliumet är smält.  

Tillämpningar av gallium på konstruktioner   

Nedan redovisas ett antal tillämpningar, vilka kan ses som exempel på konstruktioner att 

påverka och sätta att påverka dem på. Dessa tillämpningar syftar till att, tillsammans med 

experimentets resultat, medge ett diskussionsunderlag kopplat till användningsområden och 

den militära nyttan med fenomenet. Redovisade tillämpningar är inte alla applicerbara i ett 

dolt tillvägagångssätt, men de syftar till att belysa möjligheten med LME. För tillfället tycks 

fantasin sätta begränsningen vad gäller användningsområden för militära ändamål. 

Broar 

Militära broar är ofta konstruerade i aluminium, då det medger lägre materielvikter men 

snarlika materialegenskaper i förhållande till exempelvis stål. Försvarets Materielverk (FMV) 

gjorde en beställning av en ny broläggare under 2014.15 Den bro som FMV beställt under 

2014 är tillverkad av det tyska företaget Krauss-Maffei Wegmann (KMW) och benämns 

Bridge Layer Leguan  - en lättmetallbro (aluminium)16 som används av bland annat USA, 

Grekland, Finland, Norge och Malaysia. Bron klarar en totalvikt enligt MLC 80 (Military 

Load Class 80), vilket innebär att den kan bära en Leopard 2.17 Andra broar inkluderar även 

TMM-6, vilken är en rysk bro med en total lastkapacitet på 60 ton.18 Konstruktionsmaterialet i 

TMM-6 verkar vara hemligt, men det är inte otroligt att även denna bro är tillverkad av en 

aluminiumlegering. Applicering av gallium på en bärande del av en aluminiumbro kan 

eventuellt sänka hållfastheten så mycket att haveri förekommer vid fordonsöverkörning. Det 

är även viktigt att komma ihåg att LME ej sker direkt, vilket innebär att den enhet som 

applicerar galliumet kan genomföra en dold urdragning samtidigt som 

aluminiumkonstruktionen förlorar hållfasthet. 

Flygplan 

Då aluminium används som material i flygsammanhang kan LME tänkas vara användbart. 

Precis som broarna kan galliumet appliceras direkt på flygplan, även om detta troligtvis blir 

svårt av olika anledningar, såsom stor säkerhet kring militära flygplatser och att kompositer 

som konstruktionsmaterial blir vanligare. Inte bara direktapplicering av gallium på 

flygdetaljer ses som relevant, utan eventuell spridning av galliumpartiklar eller små mängder 

gallium över ett stort område. Det ses inte som troligt att påvisa möjligheten att sprida gallium 

i en så stor omfattning att flera flygplan kan påverkas, utan att praktiska försök genomförs. 

Den mängd gallium som krävs för att inducera LME i aluminium kan ses som avgörande för 

om praktiska försök blir intressant. 

Stridsdel/projektil 

Möjligheten att skjuta gallium på aluminiumkonstruktioner, med exempelvis ett 

prickskyttegevär, kan ses som ett mycket bra sätt att påverka fiendens system. Det finns dock 

olika problem med denna tillämpning, då galliumet måste fastna och antingen vara flytande 

innan det träffar den fasta ytan eller smälta när projektilen väl träffat. Vidare måste 

                                                      
15Försvarets materielverk, FMV beställer broläggare. 2014. http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-

press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2014/FMV-bestaller-brolaggare/?p=4 
16Military Today. M104 Wolverine. 2016. http://www.military-today.com/engineering/m104_wolverine.htm  
17Krauss-Maffei Wegmann. Bridge Layer Leguan. 2016.  http://www.kmweg.com/home/military-

bridges/leguan/26-m-bridge/product-information.html  
18Army Guide. TMM-6. 2015. http://www.army-guide.com/eng/product3756.html  

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2014/FMV-bestaller-brolaggare/?p=4
http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2014/FMV-bestaller-brolaggare/?p=4
http://www.military-today.com/engineering/m104_wolverine.htm
http://www.kmweg.com/home/military-bridges/leguan/26-m-bridge/product-information.html
http://www.kmweg.com/home/military-bridges/leguan/26-m-bridge/product-information.html
http://www.army-guide.com/eng/product3756.html


Kd Anders Theorin 2016-06-07 Sida 7 av 36 

  

aluminiumets oxidfilm avlägsnas (vilket troligtvis sker om galliumprojektilen förekoms av en 

stålkärneprojektil eller motsvarande) och galliumet måste träffa ytan på ett sådant sätt att det 

inte rinner av. Brukandet av gallium som stridsdel i ammunition eller som en del av 

projektiler kan eventuellt vara tillämpbart i olika applikationer. Fördelen är att galliumet 

”kryper” i aluminiumet, vilket innebär att små mängder gallium kan orsaka förändringar av 

materialegenskaperna i relativt stora områden. Detta kan eventuellt medföra stora reparationer 

av system som påverkats. I och med denna krypning kan det även tänkas att aluminium som 

påverkats av gallium medför långa reparationstider då materialprov måste göras, om systemet 

med säkerhet ska bli fritt från gallium. 

Granater 

Att sprida gallium likt splitter från en handgranat kan ses som ett sätt att påverka system inom 

ett område. Gallium som i höga hastigheter träffar ytbehandlat aluminium bör både ta bort 

ytbehandlingen och aluminiumoxiden, vilket tycks vara två av mekanismerna för att LME 

skall uppstå. Samma metod ses som applicerbar genom exempelvis granater vid indirekt eld, 

vilka laddats med gallium. En detonation av en sådan granat på hög höjd kan medge en 

spridning över ett stort område, något som eventuellt påverkar flera system samtidigt. 

Galliumegenskaper som kan medge tillämpningar 

Gallium har ett stort temperaturområde inom vilket det är flytande (29,7°C – 2400°C). Att 

metallen är flytande innebär att den eventuellt kan användas för att utöka restverkan av 

stridsdelar som nyttjar höga temperaturer (ex RSV eller sprängladdningar generellt). Dess 

höga koktemperatur medger även att applicering kan ske när galliumet har en hög temperatur, 

vilket således innebär att LME i aluminiumet kan induceras i klimat där temperaturen är 

under galliums smälttemperatur, exempelvis genom att värma galliumet med en gaslåga. 

Gallium har även en tendens att bli super-/underkylt, vilket innebär att det kan hålla sig 

flytande trots att omgivningen har en temperatur som är lägre än galliumets smälttemperatur. 

Det är exempelvis möjligt att hålla gallium flytande ända ned till -28°C genom att 

temperaturen långsamt sänks.19 Denna förmåga/tendens innebär att LME eventuellt kan 

induceras i aluminium även i subarktiskt klimat. Enligt tabell 1 kan gallium inducera LME i 

järn. Även om detta inte behandlas i denna studie bör det ändå påpekas, eftersom järn är 

huvudlegeringsämnet i stål. Stål som konstruktionsmaterial är vanligt och används i nästintill 

alla militära system.   

  

                                                      
19Lymaj J. Briggs. Gallium: Thermal Conductivity; Supercooling; Negative Pressure. 1957. Abstract 
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Metod  

Utförande 

Experimentet utfördes genom att Provdetaljerna (se ritning i slutet av rapporten) inledningsvis 

delades upp i tre serier: Referensserien, Rumstemperatur (23,5°C) samt Smälttemperatur 

(31°C). Sedan smältes gallium i sin plastbehållare genom att den doppades i varmt kranvatten. 

Därefter slipades mitten av aluminiumet med sandpapper av korntäthet 120,  i syfte att 

avlägsna den oxidhinna som naturligt uppstår på aluminium.  Därefter exponerades 

aluminiumet av 0,2ml gallium mitt på detaljen (se bild 1). Mängden gallium styrdes med hjälp 

av en doseringsspruta. Provdetaljerna placerades sedan i utrymmen som motsvarade ovan 

nämnda temperaturer. Detta gjordes i syfte att se huruvida temperaturen påverkade galliumets 

LME-förmåga i aluminiumet.  Efter exponeringstider (den tid som galliumet verkat på 

aluminiumet) enligt bild 2, genomfördes dragprov på upp till tre detaljer ur varje serie.  

 

Utrustning under experimentet:  

- Dragprovare Instron 4505 – 100kN i maximal dragkapacitet 

- Provdetaljer i aluminium AA6082 

- Gallium 

- Skyddshandskar och skyddsglasögon 

- Doseringsspruta  

- Klimatkammare 

- Sandpapper P120 

- Slipkloss 

Galliumet som används under experimentet är inköpt från Galliumsource LLC. Företaget 

påstår en renhet av 4N, vilket står för ”four/4 nines” och motsvarar en renhet av 99,99%. Till 

galliumet kom ett analyscertifikat som påvisade testmetoden; ICP (Inductively Couples 

Bild 1 - Principskiss för applicering av gallium på provdetaljen 

Bild 2 - Tidslinjal för experimentet. Gallium appliceras på samtliga detaljer vid tiden 0h. Applicering sker på 

både serie Rumstemperatur och serie Smälttemperatur 
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Plasma). ICP är en testmetod som detekterar de metaller som finns i ett material.20 

Renhetsintyget finns i en bilaga i slutet av rapporten. 

Exponeringstider och temperaturskillnader  

Experimentet avgränsas till ett LME-inducerande ämne (gallium), ett fast ämne (aluminium), 

test i rumstemperatur och strax över smälttemperaturen för gallium samt tidsintervall mellan 0 

och 24h. Det huvudsakliga syftet med exponeringstider är att ta reda på tidens påverkan av 

materialegenskaper. Detta då en sänkning av hållfastheten på 30% efter 30 minuter kan ses 

som mer relevant än en sänkning av hållfastheten på 50% efter 12h, beroende på vald 

tillämpning. Vidare är det intressant att ta reda på efter hur lång tid maximal effekt uppnås, 

eftersom det inte finns någon anledning att fortsätta om aluminiumets materialegenskaper inte 

längre påverkas. Förförsök gjordes, där slutsatserna drogs att en exponeringstid kortare än 30 

minuter är för liten och en exponeringstid av 24h är tillräckligt lång. 30 minuter bedöms som 

den exponeringstid efter vilken en påvisbar förändring av materialegenskaperna uppstår. 1h 

ses som intressant då det eventuellt påverkar aluminiumet i så stor utsträckning att enkel 

förstöring av aluminium kan ske. 6 och 12h ses som de två exponeringstider som krävs för en 

maximal förändring av materialegenskaperna, men de agerar främst milstolpar i syftet att 

grafen över förändringen per tidsenhet skall vara konsekvent. Efter 24h anses påverkan så stor 

att tiden inte längre är avgörande, varför det är experimentets bortre gräns. 

Temperaturskillnaden syftar till att påvisa en egenskapsförändring oberoende av galliumets 

tillstånd (fast eller flytande). Detta ses som relevant då det sällan är 29,7°C (Smälttemperatur 

Ga) utomhus i Sverige, varför metoden eventuellt inte är tillämpbar i nordiskt klimat. 

Dessa avgränsningar ses som tillräckligt snäva för att studien skall vara genomförbar, och 

tillräckligt öppna för att tillföra någonting. Avgränsningarna beror på omfattningen av denna 

studie, där mer arbete inte hade inrymts utan att kvaliteten sänkts.  

Val av provmetod och utrustning  

Provmetoden följer till del ASTM D 557, vilket är en teststandard för dragprov av aluminium- 

och magnesiumbaserade legeringar. Standarden i sig är väldigt flytande vad gäller 

draghastighet, mått på detaljen och olika greppstyrkor. På grund av detta fastställdes att det 

viktigaste är att dragprovet genomförs på samma sätt. Anledningen till detta är dels 

standarden, men också eftersom det är en jämförande provning. Provdetaljens utformning 

bygger dock på den exempeldetalj som redovisas i ASTM D 557. Upp till tre dragprov 

genomförs per serie och per exponeringstid. Detta i syfte att utesluta fel som uppstår på grund 

av exempelvis brottanvisningar eller svagheter i enskilda provdetaljer samt för att minska 

spridningen av resultatet. Ett dragprov innebär att en maskin drar isär en provdetalj tills det att 

någon form av materialförändring uppstår (vanligtvis brott).  

Dragprovaren användes för att genomföra så konsekventa dragprov som möjligt då provet är 

jämförande. Att provet är jämförande innebär att aluminiumets hållfasthet och seghet jämförs 

före och efter exponering av gallium. Dragprovaren tillsammans med likheten i provdetaljer 

innebär att enbart appliceringen av gallium och dess exponeringstid påverkar datan för sträck- 

och brottgräns samt seghet. Provdetaljerna är tillverkade av material från samma serie, något 

som även det medger konsekventa resultat. Den doseringsspruta som används syftar till att 

mängden gallium är lika på varje provdetalj. 

                                                      
20Laboratory Testing Inc. ICP Analysi. 2016.  https://www.labtesting.com/services/materials-testing/chemical-

analysis/icp-analysis/  

https://www.labtesting.com/services/materials-testing/chemical-analysis/icp-analysis/
https://www.labtesting.com/services/materials-testing/chemical-analysis/icp-analysis/
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De olika exponeringstiderna syftar till att undersöka om hållfastheten och segheten förändras 

beroende på exponeringstid och i så fall hur mycket. Detta ses som relevant då möjligheten att 

taktisera med fenomenet till stor del bygger på tidsåtgången, eftersom om full effekt nås redan 

efter 30 minuters exponering blir vissa tillämpningar användbara och om full effekt nås först 

vid 24h blir andra tillämpningar användbara.  

De data som dragprovaren levererar är: 

 Tid (s) 

Den tid från det att dragprovaren börjar dra till dess att brott har uppstått (Den 

tidpunkt då provdetaljen gått av eller tappar hållfasthet mer än 50% under mycket kort 

tid). Tiden utgår från maskininställningens hastighet, vilken vid testet var 4mm/min 

(millimeter per minut) eller 0,16in/m (inches per minute). Teststandard ASTM B557 

beskriver enbart att tiden skall anges i minuter eller sekunder.  

 Position (mm) 

Detta är positionen av den nedre hållaren för provdetaljen (den som hållare som utför 

draget). Positionen motsvarar hur mycket provdetaljen sträcks under dragprovet. En 

position som är 5, innebär således att provdetaljen har sträckts 5mm från sitt 

originalmått. Detta värde medger att en förändring i seghet (förmåga att töjas utan att 

sprickbildning uppstår) före och efter galliumexponering kan mätas. 

 Load (N)  

Load är den kraft i Newton som maskinen drar i provdetaljen. Exempelvis gick 

referensprovdetaljerna av vid cirka 15000N, vilket motsvarar ungefär 1500kg. Load 

ökar hela tiden till dess att materialets styrka sänkts med 50% varpå maskinen stannar, 

eftersom en halvering i kraft under mycket kort tid innebär att provdetaljen dragits av. 

Värdet blir ett totalvärde över hur hög kraft provdetaljen kan hantera och beror således 

på hur stor provdetaljen är.  

 Stress (MPa) – normalspänning, betecknas σ  

Normalspänningen beräknas från kraft per area, där MPa motsvarar n/mm2 (newton 

per kvadratmillimeter).  Det är framförallt detta värde som är intressant vid 

jämförelserna av hållfasthet, eftersom normalspänningen är oberoende av 

provdetaljens storlek. 

Normalspänningen skriv som: σ =
F

A
   

Där 

σ är normalspänningen 

F är kraften i Newton 

A är arean i mm2 

Dragprovarens parametrar: 

 Hastighet 

Hastigheten utgår från det som står i ASTM D 557, vilken påpekar  att en tillämpbar 

hastighet skall väljas samt att samma draghastighet skall användas för varje test, 

förutsatt att draghastigheten påverkar resultatet.21 Beslutet blev här 4mm/min då det är 

en rimlig hastighet som medger effektiva försök. 

 

                                                      
21 ASTM. B 557 – 84, Standard Methods of TENSION TESTING WROUGHT AND CAST ALUMINUM- AND 

MAGNESIUM-ALLOY PRODUCTS. 1984. Sida 68 
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 Area på varje provdetalj 

Före provet beräknades arean på varje provdetaljs midja (bredd x tjocklek). Detta 

värde användes sedan som ett individuellt värde för varje provdetalj, vilket medgav 

konsekventa provresultat samt beräkning av normalspänning, vilket är ett 

materialvärde oberoende av detaljens storlek. 

Val av legering 

Exova är ett företag som beskriver sig själva som världsledande inom materialprov och 

bedriver även konsultation vad gäller metallprocesser och framtagande av metallprodukter.22 

För att få en utgångspunkt vid val av aluminiumlegering mailades följande frågor till Exova23: 

1. Vad består, på ett ungefär, legeringen som används i Aluminiumpansar av?  

2. Vilken aluminiumkvalitet är vanligast som flygplans- och/eller fartygsskrov? 

3. Vilken aluminiumkvalitet är vanligast som vid exempelvis brobyggande eller bärande delar 

i infrastruktur? 

Exovas svar ligger till grund för diskussionen rörande legeringsval, och fakta bygger till stor 

del på mailkonversationen med densamma. 

Enligt Lärobok i Militärteknik vol. 4 bör aluminiumlegeringar i skyddssammanhang ha en 

flytspänning över 500 MPa.24 Det finns enbart en aluminiumlegeringsserie som kan uppnå 

>500MPa och det är AA7000-serien.25  Två nackdelar finns dock vad gäller AA7000-serien: 

den innehåller koppar26, vilket gör den utsatt för punktkorrosion, och de flesta AA7000 går 

inte, eller är svåra att svetsa eftersom legeringen medför sprickor vid övergången från 

flytande till fast form. Vidare är den värmepåverkade zonen, området som värmts upp vid 

svetsningen, i AA7000 negativt påverkad vilket medger sämre skyddsegenskaper.27  

Avseende aluminiumpansar är AA5000-serien (legering AA5059-H136 och AA5083-H131) 

testad av Army Research Laboratory (ARL), där det framgår att legeringar från AA7000- och 

AA2000-serien ger ett bättre ballistiskt skydd men sämre korrosionsegenskaper än AA5083-

H131. Intressant  att AA5083-H131 har en flytspänning på 310MPa, alltså betydligt lägre än 

vad Lärobok i militärteknik 4 förespråkar.28  

Vad gäller flygplan används ofta AA7075, AA2024 och AA6061. AA7075 är mycket 

höghållfast, men har begränsade svetsegenskaper och korrosionsskydd. AA2024 är relativt 

hållfast men har, på grund av sin höga halt koppar, mycket dåligt korrosionsskydd. AA6061 

är en låghållfast legering med goda svetsegenskaper.  

Fartygsskrov består militärt i så liten utsträckning av aluminium att LME troligtvis inte är 

tillämpbart på ett sådant system. Vidare tycks stealth-förmågan medge kompositmaterial i 

fartygssammanhang. Dock bör sägas att fartyg troligtvis behöver gott korrosionsskydd och 

god hållfasthet, varför AA5000 ses som mest relevant. 

                                                      
22 Exova. Metall technology. 2016.  http://www.exova.com/capabilities/metal-technology/  
23 Helmersson, Gunilla . E-mail. 2016-03-29- <gunilla.helmersson@exova.com> 
24 Andersson, Kurt, et al.  Lärobok i Militärteknik, vol. 4 : Verkan och skydd. 2009. Sida 79 
25 Ron Cobden, et al. TALAT Lecture 1501. 1994. Sida 26 
26 The Aluminum Association. International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought 

Aluminum and Wrought Aluminum Alloys. 2015. Sida 11-13 
27 Toshihiko Fukuda.  Weldability of 7000 series aluminium alloy materials. 2011. Sida 260 
28Dwight D. Showalter, et al. Ballistic Performance Testing of Aluminum Alloy 5059-H131 and 5059-H136 for 

Armor Applications. 2008. Sida 1-2 

http://www.exova.com/capabilities/metal-technology/


Kd Anders Theorin 2016-06-07 Sida 12 av 36 

  

Avseende broar används legeringar inom AA5000 (troligtvis AA5083) och AA6000 

serierna.29 Detta då broar kräver gott korrosionsskydd och hög hållfasthet samt möjligheten 

att svetsa . Vidare är AA6000-serien intressant då den ofta används som 

konstruktionsmaterial i byggnader samt land- och sjötransporter.30 Sett till militära 

applikationer är de mest lämpade aluminiumlegeringarna från AA5000- och AA6000-serien. 

AA6000-serien är dock mer intressant ur ett sabotage/infiltrationsperspektiv, eftersom den 

används som konstruktionsmaterial i broar, byggnader samt land- och sjöfarkoster, alltså fler 

konstruktioner. Se tabell 2 för en sammanfattning av egenskaperna kopplat till de olika 

aluminiumlegeringarna. I tabellen rankas legeringarna efter en skala 1-3 där 3 är mycket 

lämplig och 1 är direkt olämplig.  

Mest fördelaktigt vore att genomföra experimentet på en ofta använd legering ur alla serier 

(minst de fyra serier som redovisats ovan), men på grund av begränsningar i främst tid 

avgränsas experimentet till en sort - AA6082. AA6082 är en lämplig aluminiumlegering 

eftersom den är vanlig, har många tillämpningsområden och är lättbearbetad. Se tabell 3 för 

data kring legeringen AA6082. 

Tabell 3 - Legeringsämnen AA 608231 

Aluminium 95,15 -96,95% 

Kisel 0,7 – 1,3% 

Magnesium 0,6 – 1,2% 

Mangan 0,4 – 1,0% 

Järn 0,5% 

Krom 0,25% 

Zinc 0,2% 

Koppar 0,1% 

Titan 0,1% 

Kritik mot legeringsval 

Att legeringen inte används, eller förespråkas, som aluminumpansar ses inte som en 

begränsning i och med att LME troligtvis inte uppstår tillräckligt snabbt för att påvisa en 

hållfasthetsförändring i pansaret med exempelvis galliumprojektiler. Vidare är det osäkert om 

legeringsämnen har någon påverkan på en hållfasthetsförändring, varför valet av 

aluminiumlegering eventuellt kan ses som irrelevant. Här blir devisen ”man måste börja 

någonstans” mycket applicerbar i och med den, tillsynes, bristande forskningen och data för 

hållfasthetsförändringar av LME. Vidare bör det ses som mycket svårt för enskilda soldater 

eller officerare att avgöra vilken legering en viss konstruktion har, varför fenomenet bör 

undersökas på åtminstone en legering ur varje AA-serie.   

                                                      
29 Subodh K. Das & J. Gilbert Kaufman. Aluminum Products for Bridges and Bridge Decks. 2007. Sida 70 
30 Ron Cobden, et al. TALAT Lecture 1501. 1994. Sida 26 
31 The Aluminum Association. International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought 

Aluminum and Wrought Aluminum Alloys. 2015. Sida 11 

Tabell 2 – sammanfattning av egenskaperna hos Aluminiumkvaliteter 

 AA2000 AA5000 AA6000 AA7000 

Hållfasthet 2 2 1 3 

Svetsbarhet 2 3 3 1 

Korrosionsskydd 1 2 3 1 

Antal tillämpningar 1 3 3 2 

Totalt: 6 10 10 7 
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Resultat 
Det slutgiltiga, och största, resultatet efter experimentet är att sträck- och brottgränsen sänktes 

med över 80% efter en exponeringstid av 24 timmar i en temperatur av 31°C, medan sträck- 

och brottgräns sänktes med cirka 70% efter en exponeringstid av 6h i en temperatur av 

23,5°C. Vidare sänktes segheten med 99% efter 12- respektive 24h i 31°C och 98% efter 6h 

och 93% efter 24h i temperaturen 23,5°C.  

Det genomfördes inget dragprov efter 30 minuter på testserien i rumstemperatur (23,5°C). 

Anledningen till detta är att galliumet på dragproven efter en timme ej var smält och det sågs 

som mer intressant att genomföra en till testserie efter en timme, där galliumet var smält 

under exponeringstiden – något som lyckades. 

Att dragprov efter 6h fick en så stor påverkan på hållfastheten och seghet innebär att 

uppfattningen om den viktigaste mekanismen för LME är hur väl ytan väts, snarare än 

exponeringstiden, något som behandlas i större utsträckning under diskussionen. En stor 

spridning skedde dock, något som även det behandlas mer under diskussionen.  

Resultatet redovisas enligt fem grafer, en kollagebild (bild 4) med alla dragprov samt en tabell 

(4) som visar den största materialpåverkan inom dragproven. Den första grafen är förklarande, 

i syfte att påvisa sträck- och brottgräns utifrån en dragprovskurva. Den andra grafen är ett 

förklarande lådagram och de tre andra graferna är lådagram där varje låda motsvarar de 

dragprov som genomförts i en viss provserie. Exempelvis motsvarar den första, från vänster, 

orangea boxen de dragprov som genomfördes på smälttemperaturserien (31°C) efter 30 

minuter (0,5h), där höjden på boxen är variansen mellan de lägsta och högsta uppmätta 

värdena. Graferna beskrivs individuellt nedan. 

Graf 1 – Förklarande Dragprovskurva 

Grafen förklarar var i en dragprovskurva värdena för sträckgräns, brottgräns och brott kan 

hittas. Denna graf syftar till att ge en bild av hur de olika hållfasthetsbegreppen förhåller sig 

till Normalspänningen och positionen. I området mellan Sträckgräns och Brottgräns sker 

plastisk deformation (provdetaljen påverkas på ett sådant sätt att dess form permanent 

förändras). 

Graf 1 - Grafen visar sträck- och brottgräns samt förhållandet mellan Normalspänningen (Y-axeln) 

och töjningen i materialet (X-axeln) 
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Graf 2 – Förklarande lådagram 

Grafen beskriver lådagram som graftyp, med teckenförklaring och förklaring rörande hur 

grafen ska tolkas. 

 

Graf 2 - Förklarande lådagram, Normalspänningen efter exponeringstider 

Graf 3 - Sträckgräns  

Denna graf syftar till att påvisa resultatet kopplat till galliumets påverkan på aluminiumets 

sträckgräns. Vidare visar  grafen hur sträckgränsen påverkas av exponeringstiden. 

Sträckgränsen är intressant då det är ett materials förmåga att tåla belastningar utan att dess 

form påverkas. Om materialet belastat under sträckgränsen återgår det till sin ursprungliga 

form (den form som materialet hade innan belastningen). Om materialet belastat över sin 

sträckgräns sker plastisk deformation, vilket innebär att detaljen får en förändrad form efter 

det att belastningen upphör. I tabellvärden redovisar denna rapport den övre sträckgränsen. 

 

 

Graf 3 - Lådagram över sträckgränsen i förhållande till exponeringstid 

  

Testserie 31°C efter en exponeringstid på 30 minuter 

(0,5h). Boxen visar att seriens dragprov hade en 

normalspänning mellan cirka 150 och 300 MPa.  

Den undre sidan av rektangeln är ett dragprov, strecket 

mellan den undre och övre är ett annat dragprov och den 

övre sidan är det sista dragprovet. 

X innebär medelvärdet för dragproven i serien. 
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Graf 4 - Brottgräns 

Denna graf syftar till att påvisa resultatet kopplat till galliumets påverkan på aluminiumets 

brottgräns. Vidare visar grafer hur brottgränsen påverkas av exponeringstid. Brottgränsen är 

den belastningsgräns då detaljen bildar en så kallad ”midja”, vilket kan liknas med att detaljen 

”dras ut” så pass mycket att en stor förändring av godsbredd sker (detaljen blir inom något 

område smalare än tidigare). Brottgränsen redovisas i resultatdelen som det högsta 

normalspänningsvärdet (σ − MPa) som uppmätts under dragprov.   

 

Graf 4 - Lådagram över brottgränsen i förhållande till exponeringstid 

Graf 5 – Seghetsförändring 

POS-värdet syftar till att påvisa en förändrad seghet hos materialet. Seghet kan liknas vid 

elasticitet, där seghet är motsatsen till sprödhet och ett lågt POS-värde innebär ett sprött 

material. Detta test är inte tillräckligt för att bestämma segheten hos material, men det bedöms 

tillräckligt för att påvisa en förändring.  

Graf 5 - Lådagram över positionen - töjningsförmågan i mm - i förhållande till exponeringstiden 
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Graferna visar en stor påverkan av aluminiumet, men också en stor spridning i resultatet. Det 

viktigaste var dock att påvisa en negativ förändring av materialegenskaperna, något som 

gjorts. Det ses som rimligt att de största hållfasthetsförändringarna går att återskapa om mer 

forskning genomförs kring hur appliceringen av gallium medger en så stor effekt som möjligt, 

något som troligtvis även skulle minska spridningen av resultatet. Det tycks dock som att 

någonstans mellan 1 och 6 timmar nås full effekt avseende segheten och någonstans mellan 

12 och 24 timmar tycks full effekt nås avseende hållfastheten. Även brottens utseende var 

annorlunda, där allt från spröda brott, där mycket gods lossnade, till mer tvära brott, där 

brottet liknade referensprovet. 

Galliumet på Dragprov 3 ur 23,5°C – 6h-serien bildade ett svart hölje (se bild 3), något som 

verkar vara ett tecken på en kraftigt påverkad hållfasthet. Detta hölje upp stod ej på någon 

annan detalj, även om andra detaljers gallium fick en svart/mörk nyans.  

 

 

De olika brottens utseende redovisas enligt bild 4 nedan. Brottet ”Brott- 23,5°C – 1h Ga ej 

smält” är synonymt med referensseriens brottutseende.  

Bild 4 - Kollage som visar brottutseende på båda seriernas dragprov 

 

Bild 3 - Dragprov 3 ur 23,5°C – 6h-serien bildade ett svart hölje 
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Nedan redovisas dragprovsresultaten enligt en sammanfattande tabell. De värden som 

återfinns i tabellen är det dragprov ur varje dragprovsserie där materialegenskaperna var mest 

påverkade. POS-värdet efterföljs i tabellen av en procentsats, vilken är dragprovets POS-

värde delat med POS-värdet för referensprovet.  

 

Tabell 4 - Sammanfattande resultattabell - - 

Tabellen utgår från det resultat i varje dragprovsserie med störst förändring 

Serie % av referensserien 

 Sträckgräns Brottgräns POS 

Referens 234 312 27,3 

    

23,5°C – 1h Ga ej smält  (207) 88% (283) 91% (22,5) 82% 

23,5°C – 1h Ga smält  (216) 92% (253) 81% (5,4) 20% 

23,5°C – 6h Ga smält  (89,3) 38% (90,6) 29% (0,5) 2% 

23,5°C – 12h Ga ej smält (170) 73% (204) 65% (2,5) 9% 

23,5°C – 24h Ga ej Smält (170) 73% (180) 58% (1,8) 7% 

    

31°C – 30 minuter (155) 66% (155) 50% (0,9) 3% 

31°C – 1h (160) 68% (192) 62% (2,3) 8% 

31°C – 6h (77) 33% (77) 25% (0,5) 2% 

31°C – 12h (56) 24% (56) 18% (0,3) 1% 

31°C – 24h (54) 23% (54) 17% (0,3) 1% 

    

 

 

 

 

 

 

I bilaga R (Sida 23-34) bifogas linjediagram, tabeller samt förklarande text över 

samtliga dragprov.  
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Diskussion 
Studien anses ha besvarat frågeställningen, då resultatet påvisar en stor förändring av 

materialegenskaperna både vid exponering i rumstemperatur och i galliums smälttemperatur. 

Det tycks vara fördelaktigt att galliumet ”flyter ut” redan vid exponering snarare än att det 

bildar en klump. Detta fenomen kan liknas vid det som sker när en materialyta väts av en 

vätska, där ytenergin påverkar hur väl vätskan väter ytan. Fenomenet tydliggörs och beskrivs 

av Chinta, där utseendet på vattendroppar på ett textilmaterials yta avgör hur väl ytan de 

landar på väts. Om en vattendroppes vinkel i förhållande till ytan är 90° eller lägre så 

benämns ytan som Hydrofilisk (ytan suger åt sig vatten), medan en vattendroppe med en 

vinkel som överstiger 90° kallas för Hydrofobisk (ytan stöter bort vatten), Se figur 1.32 

Galliumdropparna fick olika utseende, beroende på faktorer som för tillfället är oklara. Hur 

mycket materialegenskaperna förändras korrelerar dock utan tvekan med galliumdroppens 

utseende, där man tidigt kan avgöra hur stor effekten blir genom att studera galliumet efter 

applicering. Galliumets förmåga att väta ytan kan även förklara den delvis stora spridning 

vilken dragproven resulterade i.   

Figur 1 - Vattendroppens vinkel i förhållande till ytan 

Figur 2 - Resultat av vätskillnaden 

Hur aluminiumytan förbehandlas så att galliumet väter på ett hydrofiliskt sätt är i nuläget 

oklart, men vidare forskning bör göras då detta har en stor påverkan på förändringen av 

materialegenskaper. Det är i nuläget även oklart hur tjockt gods galliumet förmår att 

penetrera. Under experimentet användes plattstång med en tjocklek av 4mm och galliumet 

                                                      
32 Chinta S.K, et al. Water repellency of textiles through nanotechnology. 2013. Sida 44 
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penetrerade som mest genom hela detaljen. Detta innebär dock enbart att man med säkerhet 

kan påstå att gallium penetrerar upp till 4mm gods. Detta bör undersökas eftersom det 

påverkar användningsområdet för fenomenet. Det ses som orimligt att applicera gallium på 

bärande konstruktioner om det ej kan penetrera tjockare gods är 4mm. Vidare är det oklart hur 

mängden gallium påverkar den hastighet som LME fortplantar sig, samt hur mängden 

påverkar hållfastheten och möjligheten till djuppenetration. Det tycks dock vara, som tidigare, 

galliumets förmåga att väta aluminiumet som är avgörande för hur väl penetration och 

materialegenskapsförändring sker.  

Hållfastheten sänktes olika beroende på exponeringstemperatur, där den serie som förvarades 

i smälttemperatur (31°C) överlag sänkte både sträck- och brottgräns mer än den serie som 

förvarades i rumstemperatur (23,5°C). Det återkommande mest intressanta provet är dock 

dragprov 3 ur 23,5°C-serien, eftersom det hade en mycket kraftig påverkan av hållfastheten 

redan efter 6h. Den mekanism som får galliumet att bilda detta svarta hölje bör vidareforskas 

kring, då den kan medge möjligheten till praktiska försök i exempelvis subarktiskt klimat. 

Det finns ett par felfaktorer som kan ha påverkat resultaten, där mängden gallium som 

applicerades ej ses som konsekvent. En spruta användes för att säkerställa att mängden 

gallium blev samma på varje bit. Sprutan var dock inte gjord för att suga och trycka ut 

flytande metaller, något som påverkade mängden gallium på varje detalj. Ett lämpligare sätt 

för att säkerställa samma mängd gallium per aluminiumdetalj hade varit att använda en våg, 

vilken nollas när aluminiumdetaljen lagts på vågen och en förbestämd massa gallium 

appliceras. Inte heller borttagandet av aluminiumoxid ses som konsekvent. Slipningen skedde 

manuellt, vilket innebär att det är svårt att vara konsekvent. Bredden på slipområdet skilde 

även, om än inte mycket. En annan felfaktor som ses är att samma spruta användes till flera 

appliceringar. Detta kan vara anledningen till varför galliumet stelnade på vissa detaljer, 

medan det var flytande på andra, eftersom sprutan troligtvis innehöll en stelnad 

galliumpartikel (eller annan förorening), något som fick galliumet att kristalliseras redan vid 

applicering. Huruvida galliumet måste hållas helt rent för att det skall bli superkylt bör 

undersökas. Det togs heller inge hänsyn till luftfuktighet under experimentet.  

Appliceringen av gallium på aluminium är något svår, eftersom galliumet tenderar till att flyta 

av om detaljen lutas. Det kan således bli svårt att applicera gallium på detaljer som saknar 

vågräta ytor. Det ses dock som tänkbart att exempelvis pensla eller spraya (likt 

lackeringsspray) gallium på ytor. 

Konstruktioner ritas ofta med en så kallas factor of safety (säkerhetsfaktor), vilken syftar till 

att bära last utöver specificerade begränsningar. Faktorn beror på typen av konstruktion, vilket 

innebär att den varierar beroende på konstruktionens tillämpning. En bro som enbart ska 

trafikeras av fotgängare kan tänkas ha en specificerad belastningsvikt enligt den mängd 

människor som kan röra sig på bron (n) multiplicerat med vikten av en genomsnittsmänniska 

(m) enligt: 𝑛 ∙ 𝑚 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔.  Låt säga att det maximalt får plats 20 människor på denna 

bro och genomsnittsmänniskan väger 80 kg. Detta ger en belastning på 20 ∙ 80 =

1600𝑘𝑔 (16𝑘𝑁). Det kan dock hända att hälften av fotgängarna bär en väska med en vikt av 

20 kg. Detta medger en belastning på (10 ∙ 100) + (10 ∙ 80) = 1800𝑘𝑔 (18𝑘𝑁). Om bron 

byggts enligt maxbelastningen 1600kg hade den havererat vid en belastning av 1800kg, varför 

säkerhetsfaktorn används. En bro kan exempelvis ha en säkerhetsfaktor på 4. Denna 

säkerhetsfaktor innebär att bron konstrueras på så sätt att den kan hantera fyra gånger så 
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mycket belastning som den troligtvis belastas av  20 ∙ 80 ∙ 4 = 6400𝑘𝑔 (64𝑘𝑁). Då 

hållfastheten sänktes med upp till 86% innebär det att bron i exemplet ovan måste specificeras 

med en total viktkapacitet av 12300kg (säkerhetsfaktor 7,7). Det kan således vara möjligt att 

påverka konstruktioner mer än vad säkerhetsfaktorn medger, var på haveri uppstår. Givetvis 

är en beräkning för bärigheten i en bro betydlig mer avancerad än exemplet ovan.  

Förslag på fortsatt forskning 

Det uppstod under och efter experimentet många frågor kring LME. Dessa rörde bland annat 

varför det svarta höljet uppstod på enbart en detalj, samt vilken mekanism som orsakade detta. 

Då en stor påverkan av hållfasthet uppstod i och med detta svarta hölje, är vidare forskning 

relevant kopplat till hur det kan återskapas.  

Vidare är det oklart hur tjockt aluminiumgods som kan penetreras med en viss mängd 

gallium. Detta blir relevant kopplat till påverkan av större konstruktioner där godstjockleken 

är betydligt tjockare än 4mm. Kopplat till mängden gallium ses det också som intressant att 

genomföra vidare forskning rörande förhållandet exponeringstid/mängd gallium. Vilket 

förhållande som medger högst effekt, och om aluminiumet eventuellt ”mättas” av gallium är i 

nuläget oklart. 

Angående galliums förmåga att superkylas/underkylas så bör vidareforskning göras kring 

detta. Anledningen är att hållfasthetssänkningen tycks uppstå mer effektivt om galliumet är 

smält under hela exponeringen. Kopplat till tidigare forskning, om möjligheten att bibehålla 

gallium flytande ned till -28°C, bör även möjligheten att inducera LME undersökas i sådana 

temperaturer. 

Då experimentet även påvisade en kraftigare förändring av materialegenskaper när galliumet 

vätte hydrofiliskt jämfört med hydrofobisk bör vidare forskning även genomföras, i syfte att 

tillse att denna hydrofiliska effekt uppstår vid varje applicering. Det ses som intressant att 

reda ut vilken mekanism som genererar denna skillnad. 

Möjligheten att applicera gallium på detaljer genom pensling eller spray bör även undersökas. 

Möjligheten att pensla gallium på detaljer ses som fördelaktigt på så sätt att det troligtvis inte 

rinner av som när en droppe appliceras på en detalj. 

Forskning kring galliums påverkan på stålkonstruktioner bör göras för att säkerställa fler 

användningsområden för gallium, eftersom denna möjlighet skulle medge en ökad militär 

nytta. Forskning rörande hur legeringsämnen påverkar hållfastheten kan tänkas vara 

intressant, eftersom olika system består av olika legeringar.  

Implikation på officersprofessionen 

Att använda gallium som inducerar LME i aluminiumkonstruktioner ses som tillämpbart och 

den militära nyttan med fenomenet är eventuellt stor, även om mer forskning kring 

mekanismerna för LME krävs. Tillämpningsområden tycks i nuläget vara många där 

exempeltillämpningar kan tänkas vara; broförstöring, fordon-, fartygs- och flygplanshaveri, 

och eventuell påverkan på stålkonstruktioner. Eftersom experimentet visade att galliumet 

”kryper” i aluminiumet kan reparationer av påverkat material vara mycket krävande, vilket 

bör påfresta fiendens logistikkedja och tekniska tillgänglighet. Denna krypning är 

svårupptäckt intill dess att materialet utsätts för belastning, varför en noggrann undersökning 

kan komma att krävas om skyddsvärdet skall säkerställas.   
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Bilaga R – Övriga Resultat 
Resultaten redovisas i denna del enligt enskilda dragprovsserier. Bilder bifogas på sådant som 

ansågs av intresse före, under och efter dragprovet. Inledningsvis redovisas resultaten för 

testserie – Rumstemperatur (23,5°C) och slutligen redovisas resultaten för testserie 

smälttemperatur (31°C). 

Bilaga R.1 - Resultat referensserien 

Referensserien medgav att aluminiumkvaliteten kunde säkerställas och genom att jämföra 

sträck- respektive brottgräns med tabellvärden för AA6082 kunde antagandet att den 

aluminiumserie som inhandlats höll det som utlovats av leverantör (minst 300MPa i 

normalspänning - brottgräns). Vidare medgav referensprovet att provdetaljens utformning är 

tillämpbar för vidare dragprov och således säkerställdes möjligheten till jämförande prov. 

Grafen visar positionen (POS) i förhållande till spänningen. Referensserien har sin 

Sträckgräns mellan POS 1-2mm och Stress omkring 220-235 MPa samt sin brottgräns kring 

POS 19-21, Stress 300 MPa. Provdetaljerna gick av vid POS 23,3-27,3 

 

  

                                                      
33 Tibnor. Tekniska data aluminium. Sida 62 Tillgänglig: 

http://www.tibnor.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=b978fd20-e7c5-44e1-a087-

81c855a4a264&MediaArchive_ForceDownload=true  

Tabell 5 - Värden för referensserien 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Tabellvärde (min)33 

Position (mm) 23,3 (9%) 27,3 (11%) 25,9 (10%) 6% 

Max Load (kN)  15,4 15,2 15,2  

Sträckgräns (MPa) 234 226 226 200 

Brottgräns (MPa) 312 305,3 303,5 270 
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Graf 6 - Referensseriens dragprov 
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http://www.tibnor.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=b978fd20-e7c5-44e1-a087-81c855a4a264&MediaArchive_ForceDownload=true
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Bilaga R.2.1 - Resultat – Rumstemperatur 1h – Ej smält gallium 

Huruvida galliumet blir underkylt tycks vara svårförutsagt. Den mekanism som får gallium att 

återta fast form är ej begränsad till enbart temperatur. Cirka 20% av galliumet som förvarades 

i  23,5°C återtog aldrig fastform, trots att dess temperatur var lägre galliums smälttemperatur. 

Nedan redovisas tre dragprov, alla tre har lika långa exponeringstider och det enda undantaget 

är om galliumet var smält eller inte. 

Tabell 6 - Dragprov - 23,5°C – 1h -  Ej smält gallium 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 22,9 (9%) 23,1(9%) 22,5 (9%) 9-11% 

Max Load (kN)  14,1 15,7 15 15,4 

Sträckgräns (MPa) 207 229 223 226-234 

Brottgräns (MPa) 283 314 303 303,5-312 

  

 

Graf 7-  23,5°C efter 1 timmes exponeringstid där galliumet ej var smält vid provtillfället 
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Bilaga R.2.2 - Resultat – Rumstemperatur 1h - smält gallium 

Det intressanta här är främst galliumets påverkan när det är smält kontra osmält. Redan efter 

en timmes exponering i rumstemperatur sänktes segheten i snitt med mer än hälften (56%). 

Viss påverkan av hållfasthet men detaljen håller fortfarande tabellvärdet. Det finns redan här 

ett tydligt samband mellan en sänkt seghet (ökad sprödhet) och exponering av gallium. 

 

 

  

Tabell 7 - Dragprov - 23,5°C – 1h - smält gallium 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 9,5(3,8%) 5,4(2,2%) - 9-11% 

Max Load (kN)  14,3 12,5 - 15,4 

Sträckgräns (MPa) 227 216 - 226-234 

Brottgräns (MPa) 289 253 - 303,5-312 
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Graf 8 - 23,5°C efter 1 timmes exponeringstid där galliumet var smält vid provtillfället 
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Bilaga R.2.3 - Resultat – Rumstemperatur 6h – smält gallium 

Det gallium som applicerades under 6h-perioden var smält trots att det förvarades i 

temperaturer lägre än galliums smälttemperatur. Intressant var också att galliumet på dragprov 

3, som helt klart påverkat aluminiumet mest, bildade ett svart hölje kring sig (se bilder nedan). 

Denna svarta ”kula” uppstod ej på någon annan testdetalj, även om de flesta – stora påverkan 

av hållfasthet – fått en svart nyans på något sätt. Här skedde en stor sänkning av hållfasthet 

trots det att hela exponeringen skedde i temperaturer lägre än galliums smälttemperatur. 

 

  

 

 

 

- - -Tabell 8 - Dragprov - 23,5°C – 6h - smält gallium - - 

 Dragprov 1 Dragprov 2 Dragprov3 Referens 

Position (mm) 9(3,6%) 4,7(1,9%) 0,5(0,2%) 9-11% 

Max Load (kN)  13,9 11,6 4,5 15,4 

Sträckgräns (MPa) 216 197 89,3 226-234 

Brottgräns (MPa) 279,3 233,7 90,6 303,5-312 

Bild 7 - Svart nyans på 

ett dragprov med stor 

påverkan av hållfasthet 

Bild 6 - Översta detaljen är dragprov3 
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Graf 9 - 23,5°C efter 6 timmars exponeringstid där galliumet var smält vid provtillfället 

Bild 5 - Svart hölje 

kring dragprov 3 
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Bilaga R.2.4 - Resultat – Rumstemperatur 12h – Ej smält gallium 

Gallium var ej smält under exponeringstiden 12h (annat än precis vid exponeringstillfället). 

En tydlig påverkan, inte minst av segheten, är dock påvisbar.  

 

 

 

  

- - - -Tabell 9 - Dragprov - 23,5°C – 12h – Ej smält gallium  - -- -- - 

 Dragprov 1 Dragprov 2 Dragprov3 Referens 

Position (mm) 2,5 (1%) 6,5 (2,6%) 3,1 (1,2%) 9-11% 

Max Load (kN)  10,2 13,2 11,3 15,4 

Sträckgräns (MPa) 170 220 216 226-234 

Brottgräns (MPa) 204 263 227 303,5-312 
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Graf 10 - 23,5°C efter 12 timmars exponeringstid där galliumet var smält vid provtillfället 
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Bilaga R.2.5 - Resultat – Rumstemperatur 24h – Ej smält gallium 

Galliumet var ej smält på någon av de tre detaljerna efter 24 timmars exponering. En stor 

spridning uppstod dock. Det enda som tycktes skilja mellan detaljerna var hur hårt galliumet 

satt fast i aluminiumet. Galliumet hade inte adsorberats i någon detalj, men på dragprov 3 

krävdes en relativt stor mängd kraft för att få bort galliumklumpen, medan på dragprov 1 

lossnade gallium utan någon större påverkan. Vidare blev det ett större märke efter galliumet 

på detaljen i dragprov 1 jämfört med dragprov 3. 

 

  
Tabell 10 - Dragprov - 23,5°C – 24h – Ej smält gallium 

 Dragprov 1 Dragprov 2 Dragprov3 Referens 

Position (mm) 1,8(0,7%) 7,3(2,9%) 9,5 (3,8) 9-11% 

Max Load (kN)  8,9 13,5 13,9 15,4 

Sträckgräns (MPa) 170 216 215 226-234 

Brottgräns (MPa) 180 279 272 303,5-312 
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Graf 11 - 23,5°C efter 24 timmars exponeringstid där galliumet ej var smält vid provtillfället 
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Bilaga R.2.6 - Resultat – Rumstemperatur 26h 

Efter det att 24 timmarsprovet var genomfört blev det en provdetalj över. Här skedde en stor 

förändring av hållfastheten trots det att galliumet ej var smält vid provtillfället. Det är troligt 

att galliumet stelnade någon gång under slutet av exponeringstillfället. Rumstemperaturserien 

medgav den ändrade uppfattningen av den viktigaste mekanismen för att LME ska uppstå, 

eftersom en större påverkan skedde efter 6h än 26h. 

 

  
Tabell 11 - Dragprov - 23,5°C – 26h – Ej smält gallium 

 Dragprov 1 Referens 

Position (mm) 1,1(0,4%) 9-11% 

Max Load (kN)  3,5 15,4 

Sträckgräns (MPa) 142 226-234 

Brottgräns (MPa) 142 303,5-312 
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Graf 12 - 23,5°C efter 26 timmars exponeringstid där galliumet ej var smält vid provtillfället 
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Bilaga R.3.1 - Resultat – Smälttemperatur – 30min 

Nedan redovisade data är från smälttemperatur-serien, vilken förvarades i klimatkammare i 

31°C. Stor spridning på hållfastheten och även på brottutseendet (se bild 8 nedan). Stor 

påverkan redan efter 30min (48% av brottgräns – dragprov 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12 -Dragprov i smälttemperatur (31°C) efter 30minuter 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 0,99 

(0,3%) 

5,18(2%) 11,5(4,6%) 9-11% 

Max Load (kN)  7,8 12,8 14,7 15,4 

Sträckgräns (MPa) 155 226 228 226-234 

Brottgräns (MPa) 155 266 291 303,5-312 
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Graf 13 - 31°C efter 30 minuters exponeringstid  

Bild 8- Observera skillnaden i brottutseende 
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Bilaga R.3.2 - Resultat – Smälttemperatur – 1h 

Lägre påverkan än efter 30min avseende hållfasthet. Dock verkade galliumet ”krypa” 

betydligt längre i aluminiumdetaljerna (se bild 9 nedan).  

 

Tabell 13 - Dragprov i smälttemperatur (31°C) efter 1h 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 4,7(1,8%) 2,3(0,9%) 6,4(2,5%) 9-11% 

Max Load (kN)  11,3 9,5 10,1 15,4 

Sträckgräns (MPa) 117 160 166 226-234 

Brottgräns (MPa) 228 192 204 303,5-312 
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Bild 9- Galliumet "kryper" och bildar en sprickor över hela provdetaljen 

Graf 14 - 31°C efter 1 timmes exponeringstid 
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Bilaga R.3.3 - Resultat – Smälttemperatur – 6h 

Här sänktes hållfastheten kraftigt, där dragprov 2 sänkte sträckgräns till 32% av 

referensvärdet och dragprov 3 sänkte sträckgränsen till 38% av referensvärdet. Vidare 

minskade segheten mycket, där töjningsprocenten enbart var 0,2% för dragprov 2 respektive 

0,3% för dragprov 3. Vidare var godset i brottområdet mycket sprött/poröst – se bild 10 

nedan. 

 

  

Tabell 14 - Dragprov i smälttemperatur (31°C) efter 6h 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 1,8 (0,7%) 0,5 (0,2%) 0,7 (0,3%) 9-11% 

Max Load (kN)  10,7 3,9 4,3 15,4 

Sträckgräns (MPa) 155 77 85 226-234 

Brottgräns (MPa) 215 77 85 303,5-312 
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Bild 10 - Spröda brott av detalj 2-3. Detalj 1 ser opåverkad ut 

Graf 15 - 31°C efter 6 timmars exponeringstid 
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Bilaga R.3.4 - Resultat – Smälttemperatur – 12h 

Stor påverkan av aluminiumet. Vidare en dragprovsserie med relativt lite spridning. Dessa 

brott var både till ljudet och till utseenden mycket annorlunda jämfört med referensserien. 

Referensserien gick av en med smäll medan dessa var ljudlösa. Brotten är dessutom mycket 

porösa där stora delar av aluminiumgodset lossnade utan åverkan annan än dragprovet (se bild 

11 nedan) 

 

  
Tabell 15 - Dragprov i smälttemperatur (31°C) efter 12h 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 0,9(0,4%) 0,3 (0,1%) 0,7(0,3%) 9-11% 

Max Load (kN)  4,3 2,8 3,2 15,4 

Sträckgräns (MPa) 78 56 56 226-234 

Brottgräns (MPa) 86 56 65 303,5-312 
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Bild 11 - Spröda brott. Observera det glansiga området där galliumet legerat med aluminiumet. 

Observera även att detalj 3 gått av utanför appliceringsområdet. 

Graf 16 - 31°C efter 12 timmars exponeringstid 
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Bilaga R.3.5 - Resultat – Smälttemperatur – 24h 

Den provserie med störst hållfastighetspåverkan där dragprov 1 sänkte sträckgränsen till 21% 

samt brottgränsen till 16% av referensvärdet. Trots att detaljerna ser mindre berörda ut än 

efter 12h är påverkan större (se bild 12 nedan). Liten spridning mellan provdetaljerna.  

 

 

  

Tabell 16 - Dragprov i smälttemperatur (31°C) efter 24h 

 Dragprov 

1 

Dragprov 

2 

Dragprov3 Referens 

Position (mm) 0,7 (0,3%) 0,6 (0,2%) 0,3 (0,1%) 9-11% 

Max Load (kN)  2,5 2,6 2,7 15,4 

Sträckgräns (MPa) 50 52 54 226-234 

Brottgräns (MPa) 50 52 54 303,5-312 
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Bild 12 - Dragprov 24h. Observera att detaljerna ser relativt opåverkade ut jämfört med 12h. 

Graf 17 - 31°C efter 24 timmars exponeringstid 
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Ritning Provdetalj Dragprov 



Kd Anders Theorin 2016-06-07 Sida 36 av 36 

  

 

Figur 3 - Renhetsintyg Gallium från återförsäljaren: GalliumSource, LLC 


