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Sammanfattning
Förstudien var till för att stötta ABBs arbete för utbyte av deras blylod med ett blyfritt
alternativ och därmed stärka en hållbar kemikaliehantering hos företaget. Ett lod är en så
kallad tillsattsmetall som används för att sammanfoga metaller genom att det vid uppvärming
smälts ner.
På grund av RoHs-direktivet och Reach- förordningen samt att bly är en särskilt farlig
kemikalie bör verksamheter inte använda sig av bly. Produktvalsprincipen i Miljöbalken
stöttar även substitution av blylod, då en verksamhet ska använda sig av en mindre farlig
kemikalie om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Exponering av bly har bland annat visats ge skador på perifera och centrala nervsystemet samt
inhibering av växters fotosyntes. Studier har även visat att deponerat bly kan bli biologiskt
tillgängligt och föras vidare till dricksvattenlagringar och påverka den mänskliga hälsan.
Därmed var det motiverat att utreda blyfria substitut till blylodet. Företagets lödtenn
definierades som SnPb och bestod av 60% tenn och 40% bly. Lodet användes i
mjuklödningsprocesserna hos avdelningarna hög- och lågspänningslindningarna vid
tillverkning av mättransformatorer.
En litteraturstudie gjordes där information redovisades angående blyfria alternativ bestående
av legeringar av tenn samt en eller fler andra metaller som zink, silver, koppar, antimon,
vismut och indium. Studien baserades på vetenskapliga rapporter samt information från
myndigheterna Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.Utifrån litteraturstudien
beställdes fem stycken blyfria lod för att sedan praktiskt undersöka om dessa passade till de
specifika lödningsprocesserna. Alternativens smältningstemperaturer mättes med en
lasertermometer av typen Fluke, 62 Mini IR Thermometer. Lödteknikerna fick rangordna de
blyfria alternativen i jämförelse med referensen SnPb för att ta fram det alternativ som var
mest passande. Litteraturstudien och de praktiska testerna visade vilket lod som var det bästa
för företaget ur ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv.
Slutsatsen var att lodet med kombinationen SnCu var det alternativ som passade bäst till
företagets lödningsprocesser. SnCu var både miljövänligare och billigare än referensen SnPb
samt att det hade en godtagbar lödbarhet. För att klargöra att lodet var ett bättre alternativ än
SnPb behövde substitueringen ses hur ett helhetsperspektiv, något som kunde göras i form av
en livscykelanalys. Utbyte av blylodet leder till stöttning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och därmed även stöttning till en hållbar utveckling.
Nyckelord: Giftfri miljö, Reach, SnCu, substitutionsprincipen, särskilt farlig kemikalie.

Abstract
This study was done for ABB’s work for the phasing out of lead in their soft soldering
processes and aims to identify possible lead-free substitutes, due to the RoHs directive and the
Reach regulation and the fact that lead is a particularly dangerous chemical. The company’s
current solder was defined as SnPb. A literature study has been made where information has
been reported regarding lead-free alternatives; SnZn, SnAgCu, SnAg, SnCu, SnBi, SnSb and
SnIn. Based on the literature review five lead-free solder were ordered and examined to see if
these are possible substitutes for the specific soldering processes. The lead free alternative
melting points were measured and the solder technicians ranked the lead-free alternatives in
comparison with the reference SnPb to decide which alternative was the most fitting. The
literature study and the practical tests show which solder are the best for the company from an
economic, social and environmental perspective. The conclusion was that the solder SnCu
was the option that fitted the company's soldering processes. To clarify that the solder was a
better option than SnPb, the substitution had to be seen from an overall perspective, this could
for example, be done by a life cycle analysis.
Key words: Non-toxic environment, particularly dangerous chemical, Reach, SnCu,
substitution principle.

Förord
Från mina studier i miljövetenskap, 180 hp, som innehåller kurser i kemi och miljörätt vid
Högskolan i Halmstad har intresset för kemikaliefrågor vuxit fram. Utifrån tidigare
sommarjobb på ABB i Ludvika och tillsammans med det jag lärt mig från tidigare kurser
formulerades ämnet för detta självständiga arbete. Detta var och är ett aktuellt område för
undersökning inom företaget och har varit utmanande och intressant för mig. Studien har varit
en möjlighet att tillämpa mina akademiska kunskaper i praktiken och fördjupa mig ytterligare
inom området.
Syftet med examensarbetet var att genom granskning av relevant litteratur skapa en förstudie
för ABB:s arbete att ersätta sitt blylod med ett blyfritt alternativ och därmed stärka en hållbar
kemikaliehantering hos företaget.
För att skriva denna förstudie har jag tagit hjälp av flera personer och jag skulle vilja framföra
ett extra stort tack till:




Min handledare på ABB, Susanne Hörle, som med sitt engagemang låtit mig utföra
examensarbetet och stöttat mig under hela processen samt kommit med värdefulla råd.
Min handledare på Högskolan i Halmstad, Per Magnus Ehde, som kommit med
hjälpsam kritik och vägledning genom processen.
Varmt tack till Harriet Berntsson som lagt ner mycket tid att hjälpa mig med
lödproverna och kommit med tips till mitt arbete.

Sist men inte minst varmt tack till all personal vid avdelningarna högspännings- och
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Förkortningar och ordförklaringar
Al
Antroprogen
Bi
Bioackumulation
Cu

Metallen aluminium.
Orsakad av människan.
Metallen vismut.
Ansamling av miljögift hos en organism.
Metallen koppar.

EC50

(Effective Concentration 50 %) . Den koncentration då 50% av ett
ämne ger en respons.
Är en regel som berör medlemsstaterna inom EU och innebär att
ett medlemsland har ansvaret att detta uppfylls.

EU-direktiv
Elektrisk och
elektronisk utrustning

Är enligt RoHS- direktivet, redskap som behöver
elektromagnetiska fält eller elektrisk ström för att kunna fungera
samt redskap för generering, mätning och överföring av
elektromagnetiska fält eller elektrisk ström. Med en spänning på
högst 1 500 volt likström eller högst 1000 volt växelström.
Flussmedel
Ett ämne som tillförs för att förbättra lödbarheten, genom att
förhindra oxidation och gör så att ett annat ämne blir mer
lättflytande.
Föreskrift
Redovisar aktuella regler som beslutas av myndighet.
Förordning
Är en bindande bestämmelse som beslutas av regeringen.
Homogent material
I detta fall material som inte kan sönderdelas mekaniskt
(krossning, skärning och slipning). Exempelvis legeringar och
metaller.
IMC
När lodet smälter bildas det en legering mellan metallytorna, ett så
kallat intermetalliskt lager.
Inneboende egenskaper En kemikalies farliga egenskaper som exempelvis toxicitet och om
den är bioackumulerbar.
Kolofonium
Flussmedel som vid hudkontakt kan ge allergisk reaktion
LC50:
(Lethal Concentration 50 %). Den koncentration då 50% av
försöksdjuren dör. Kan användas som mått på giftighet.
LD50:
(Lethal dose 50%). Den dos då 50% av försöksdjuren dör, kan
användas som mått på giftighet.
Livscykelanalys (LCA) Beräkning av en produkts miljöpåverkan från vagg till grav
(råvara till avfall).
Lödning
Metallytor värms upp och sammanfogas med hjälp av smältning av
ett lod, en så kallad tillsatsmetall. Syftet med lödning är att få en
elektrisk kontakt mellan de olika metallföremålen.
Nedströmsanvändare
En verksamhet som brukar ett kemiskt ämne eller använder det i
en blandning.
Oxidativ stress
Biokemiskprocess som gör att det bildas fria radikaler från
reaktiva syreföreningar.

Persistent
Sb
Sn
Sprödbrott
Substrat
Substitution
Säkerhetsdatablad
Vätning
Zn

Långlivad.
Metallen antimon.
Metallen tenn.
En bristning i ett fast material, exempelvis då en polkagrisstång
bryts av.
Den metallyta lödningen sker mot exempelvis en mässingplatta.
Ersättning, i detta fall, byte av en miljö- och hälsofarlig produkt till
en mindre farlig.
Ett datablad med information om en produkts miljö-och hälsofaror.
Ett lods förmåga att flyta ut vid lödning.
Metallen zink.
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1 Inledning
Beskrivning av examensarbetets bakgrund, syfte, frågeställningar samt arbetets
avgränsningar.
Kemikaliers påverkan på biosfären är ett problem som ökar i takt med människans
kemikaliekonsumtion (Nilsson, 1997). För att minimera användandet av farliga kemikalier
krävs det arbete både på nationell- och internationell nivå. EU och Sverige arbetar med att
fasa ut kemikalier som har egenskaper som anses skada miljö och människors hälsa. Arbetet
har sin grund i det nationella miljömålet Giftfri miljö, Reach (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) som verkar för unionens kemikaliekontroll
(Kemi, 2013a; Naturvårdsverket, 2012a), samt RoHS - direktivet (2011/65/EU). Syftet med
dessa är att skydda miljön och människors hälsa med att substituera och begränsa bland annat
bly i elektronisk och elektrisk utrustning till ämnen som ger mindre skador eller ersätta
produkten med en alternativ teknik (KemI, 2012b).
Tungmetallen bly och dess föreningar är ett ämne som berörs av ovanstående. Detta på grund
av dess toxiska egenskaper på miljön och människors hälsa (NE, 2014b). Bly används bland
annat till lödning, då tungmetallen kombineras med tenn och bildar ett lod (lödtenn).
Legeringen som bildas passar till att föra ihop solida metaller på grund av dess låga
smältpunkt (Baird & Cann, 2012). Bly har länge används i lödtenn till elektroniska produkter
(Schoenung, Ogunseitan & Saphores, 2005) men på grund av metallens toxicitet har den
fasats ut från andra områden, bland annat bensin och färg. Dock är bly en viktig komponent i
lödmetaller vilket har gjort att utfasningen inom detta område gått långsamt (Andersson et al.,
2004).
Intresset för lod utan bly började på 1980- talet då elektriska produkter innehållande bly
deponerats och lakvatten från deponier innehållande blyföroreningar spreds till dricksvatten
och påverkade den mänskliga hälsan (Humston & Jacobson, 2004). Tack vare RoHsdirektivet samt Reach- förordningen har utvecklingen för att substituera blylod gått framåt de
senaste åren. Ett land som redan 2001 insåg en marknadsmässig fördel med att gå över till
blyfria lod var Japan med industrier som Toshiba och Sony (Andersson et al., 2004; Lee,
1999). Japans utveckling mot blyfri lödning samt RoHS-direktivet gav incitament till andra
länder att implementera blyfria alternativ samt manade på utvecklingen av ny utrustning, nya
material och utvecklandet av nya processer (Andersson et al, 2004). Idag är Japan ledande i
att tillverka elektriska och elektroniska produkter som är blyfria och landet används som
förebild i arbetet för utfasning av blylod (Fuse & Tsunemi, 2012). Även Sverige har minskat
sin användning av blylod då det 2005, enligt Almqvist (2011), användes 800 ton bly i
legeringar vilket är en minskning med 60 ton sedan 1996.
Enligt Humpston och Jacobson (2004) har det visat sig att det är tekniskt möjligt för
verksamheter att använda sig av blyfri lödning. Enligt Andersson et al., (2004) och Edwin
(1999) finns det idag många alternativ till bly där ersättningsmetallerna kan vara silver,
antimon, koppar, indium eller vismut. Schoenung et al., (2005) menar att det idag finns lite
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kunskap om dessa alternativ samt att det är oklart vad dessa har för toxisk påverkan.
Samtidigt anser Gueo (2006) att det är svårt att hitta ett blyfritt alternativ till mjuklödning som
är ekonomiskt och tekniskt hållbart.
En verksamhet som vill ta sitt ansvar att fasa ut en farlig kemikalie är ABB i Ludvika på
grund av att de använder lödtenn innehållande bly i sina mjuklödningsprocesser vid
avdelningarna hög och – lågspänningslindningarna. Denna förstudie innefattar en
litteraturgranskning och provning av alternativa blyfria lod till mjuklödning hos ABB i
Ludvika. De vill på grund av aktuella lagar och krav samt stöttning av miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö hitta blyfria alternativ. Dessutom kommer delar av lödningsprocessen förflyttas
till ABB i Polen, vilka också har som mål att inte använda sig av blylod. Det är därför av
största intresse att genom denna förstudie undersöka möjliga blyfria lod.

1.1 Syfte
Detta examensarbete är en förstudie för ABBs arbete att ersätta sitt blylod (SnPb) med ett
blyfritt alternativ och därmed stärka en hållbar kemikaliehantering hos företaget. Det blyfria
alternativet ska vara miljö- och hälsovänligare än SnPb samt ha en godtagbar lödbarhet.
1.1.1 Frågeställningar
För att få ett strukturerat arbete och kunna uppnå studiens mål samt syfte har följande
frågeställningar tagits fram:
 Hur ser rättsläget ut för användning av bly?
– Vilka är incitamenten för att fasa ut bly?
 Vilken påverkan har bly på miljön och människors hälsa?
 Vilka blyfria alternativ finns det?
– Vilka blyfria alternativ finns det till de två specifika mjuklödningsprocesserna hos
ABB?
– Vad anser lödteknikerna om dessa?

1.2 Motivering till studien
På grund av att kemikalieanvändningen ökar i dagens samhälle krävs ett aktivt arbete för
utfasning av särskilt farliga kemikalier och en av dessa kemikalier är bly. Därmed kan denna
förstudie bidra till en hållbar kemikaliehantering hos verksamheten samt stöttning av
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

1.3 Målsättning
Examensarbetet är slutfasen på Miljöstrategutbildningen vid Högskolan i Halmstad och skrivs
för företaget ABBs räkning. Målet är att utföra en förstudie för utfasning av kemikalien bly ur
företagets lödningsprocesser vid tillverkning av mättransformatorer. Arbetet kommer att
utföras i företagets division High Voltage Components i Ludvika. Förstudien kommer att
baseras på en beskrivande litteraturstudie över aktuella regelverk, kemikaliens påverkan på
miljö och människa, alternativa substitut samt prover på utvalda substitut. Dessa kommer att
väljas utifrån miljö- och hälsoperspektiv samt att de har en godtagbar lödbarhet. Utifrån detta
är målet att skapa en god grund för företagets fortsatta arbete med utfasning av bly och
därmed bidra till en hållbar kemikaliehantering hos företaget.
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1.4 Avgränsningar
Detta arbete är på 15 hp vilket medför att vissa avgränsningar kommer att göras. Inventering
och riskbedömning av bly är redan gjord och finns dokumenterad i företagets interna databas
Chemsoft. Därmed har detta inte behövts inom detta arbete. Projektet kommer endast att
beröra bly i hög- och lågspänningslindningarna i Ludvika. Rapporten kommer inte att beröra
hur kemikalien ska förvaras och avfallshanteras. Miljölagstiftningen i detta arbete kommer att
ha en allmän grund som är relevant för detta arbete. Fokus kommer inte att läggas på
standarder och krav kring lödning samt lödningsprocesser på grund av irrelevans för detta
arbete. Denna förstudie kommer att fokusera på det som kallas för mjuklödning. Det innebär
att lodet har en smälttemperatur lägre än 450° C medan hårdlödning har en smälttemperatur
högre än 550° C (Hannerz, 2014). Rapporten har koncentrerat sig på företagets tillverkning av
mättransformatorer.

1.5 Rapportens disposition
För att underlätta förståelsen för förstudiens disposition har nedanstående figur tagits fram (se
figur 1).

Del I

Del ll

Del lll

• Introduktion med syfte, frågeställningar, målsättning samt aktuella avgränsnignar

• Bakgrund med information om företaget, blylodet samt vad lödning innebär

• Resultat med aktuella lagar och krav, hur bly påverkar miljön och den mänskliga
hälsan samt redovisning av blyfria lod baserat på vetenskaplig information samt
provning för lödningshållbarhet för aktuella alternativ till de specifika
lödningsprocesserna.

Del IV • Diskussion med felkällor, källkritik och slutsatser samt fortsatta studier

Del V

• Referenser och bilagor

Figur 1. Sammanfattning över rapportens disposition
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2 Bakgrund
Detta avsnitt ger information om företaget och vad lödning innebär samt fakta om det
nuvarande blyinnehållande lödtennet.

2.1 Information om ABB
ABB är ett företag inom kraft- och automationsteknik och är en global leverantör av
komponenter till kraftnät och vindkraftbranschen samt drivsystem och motorer till industrin.
Företaget är ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001 certifierade för hantering av hälso-,
miljö- och säkerhetsrisker samt kvalité. ABB Sverige har 9200 anställda varav 2800 i
Ludvika. Examensarbetet utförs på divisionen High Voltage Components som tillverkar
högspänningsprodukter för HVDC- och HVAC- system. Produkterna är kondensatorer,
ventilavledare och mättransformatorer (ABB, 2014). En mättransformator är en
” anordning för att transformera stora växelströmmar (mer än 100 kA) eller
växelspänningar (mer än 100 kV) till hanterliga nivåer för mätinstrument.”(NE, 2014c).
Vid tillverkning av högspänningslindningar och lågspänningslindningar till deras
mättransformatorer (EMF) och (CVT) ingår det mjuklödningsprocesser, där lödtenn av tråd
innehållande bly används. För att arbeta med tillverkningsprocessen krävs adekvat utbildning.
Mjuklödningen sker manuellt på substraten, (se ordlista), kopparplatta, mässingplatta,
trådskarv, koppartråd, förtennad koppar, tjockt kopparband och förtennat kopparband. Det
svåraste substratet att löda mot är mässingplattan (G. Emanuelsson, personlig kommunikation,
5 februari 2014). ABB strävar efter att ha ett blyfritt alternativ till sin lödningsprocess för att
uppfylla aktuella lagar och krav samt undvika negativ påverkan på miljön och sina anställda.
Detta stöttar även företagets Miljöpolicy (se bilaga 1). På grund av relevanta EU- lagar samt
att delar av lödningsprocesserna kommer att förflyttas till Polen ställs det krav på ABB att ha
lod som inte är farliga för användarna och miljön. Polen vill inte använda bly och har
föreslagit ett blyfritt alternativ som presenteras i resultatet som alternativ 5 i tabell 5.

2.2 Blyet i mjuklödningsprocesserna
Lödtennet som idag används i mjuklödningsprocesserna är 60/40, vilket innebär att det
innehåller 60 procent tenn och 40 procent bly. I rapporten kommer detta lödtenn definieras
som SnPb (se tabell 1). Enligt föreskriften KIFS 2005:7 och förordningen CLP klassificeras
SnPb enligt riskfrasen ”Kan ge allergi vid hudkontakt” (se bilaga 2). Detta på grund av att
lodet innehåller så kallat flussmedel (se ordlista) av typen 5C. Blyet innehar CAS-nr: 743992-1 och är i den interna kemikaliedatabasen Chemsoft klassificerad som förbjuden, då bly
finns med på Reach:s begränsningslista bilaga XVll (begränsning av framställning,
utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor),
kandidatlistan samt företagets Lists of Prohibited and Restricted Substances (Henkel Norden
AB, 2012).
Enligt Suganuma (2002) har bly länge använts i lödmetall på grund av dess mjuka karaktär,
goda vätningsförmåga på koppar samt dess låga smältpunkt i lödtenn (183°C). Enligt
Statistiska centralbyrån (2011) användes det 2011 bly av CAS- nr 7439-92-1 i 13 olika
produkter inom elektronikbranschen. Bly är därmed ett av de vanligaste ämnena inom denna
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bransch. 2011 fanns bly i 11 olika lödmetaller som motsvarade en årlig mängd på två ton bly.
Totalmängden bly i de aktuella mjuklödningsprocesserna är cirka 60 kg/år i Ludvika (S.
Hörle, personlig kommunikation, 5 februari 2014).
Tabell 1 Information om det nuvarande lödtennet SnPb som innehåller 60 % tenn och 40 % bly samt flussmedlet av
typen 5C (Henkel Norden AB, 2012).

Produktnamn
60/40 362 5C
0.56MM 0.25 KG

Blandning
(%)
60Sn40Pb

Diameter Pris/500g Vikt
(mm)
(sek)
(g)
1,6
252
500

2.3 Krav på produkten
Företaget började redan 2007 arbetet med att fasa ut bly ur lödningsprocesserna men på grund
av tekniska komplikationer som störde kvalitén på lödningen samt att ledningsgruppen valde
att arbetet inte skulle fortgå kom man inte fram till några möjliga substitut. Det svåraste
problemet med att hitta andra alternativ var att det skulle fungera att löda mot mässingplattan
(G. Emanuelsson, personlig kommunikation, 5 februari, 2014).
Alla mättransformatorer ifrån företaget skräddarsys efter kunders önskemål.
Transformatorerna ska klara av olika sorters klimat och påfrestningar för att möta den globala
efterfrågan. De ska även klara av ABBs egna mekaniska provningar samt ha en livslängd över
30 år. Detta ställer höga krav på lödningarna.(O. Blommé, personlig kommunikation, 5
februari, 2014).

2.4 ABBs kemikaliehantering
ABB har i sin produktion behov av olika kemiska produkter vilka kan vara skadliga för miljön
och människors hälsa. Detta innebär en risk för dem som i sitt arbete och kan komma i
kontakt med kemikalierna samt att utsläpp till naturen kan ge negativ påverkan på miljön.
För att ha kontroll och tillgång till information om kemikalierna har de ett eget dokument,
List of Prohibited and Restricted Substance, för att undvika farliga kemikalier i sina egna
produkter. Listan uppdateras två gånger per år och baseras på Echa:s kandidatlista (se avsnitt
4.1.3). Syftet med dokumentet är att undvika substanser, material och kemikalier som kan ge
upphov till hälsorisker för kunder och anställda samt undvika påverkan på miljön. Substanser
som är med på listan skall inte finnas i företagets egna produkter eller inom ABBs område.
Detta gäller om det finns ett annat alternativ. Substanser på begränsningslistan har ett
tröskelvärde med en koncentration på 0.1 % viktprocent och klassificeras med ”R” om de är
begränsande och ”P” om de är förbjudna. Bly är klassificerad som både begränsande och
förbjuden. Syftet med List of Prohibited and Restricted Substance,lyder: ”Aktivt arbete ska
utföras för att hitta mindre farliga alternativ som skulle kunna införas så snart det är tekniskt
och ekonomiskt möjligt”(ABB AB, 2014).
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2.5 Lödning
Enligt Hannerz (2014) innebär lödning att metallföremål sammanfogas genom att en
tillsatsmetall (ett lod) uppvärms av en lödkolv och smälts ner. Tillsatsmetallen kan vara
formad som en tråd, en stång eller befinna sig i flytande form. (S. Hörle, personlig
kommunikation, 24 april). Smältpunkten hos lodet är lägre än hos metallerna som förs
samman (Hannerz, 2014). När lodet smälter bildas det en legering mellan metallytorna, ett så
kallat intermetalliskt lager (IMC, intermetallic compound). Kvalitén hos detta lager påverkar
lödningens hållfasthet (Mookam & Kanlayasiri, 2011; Tegehall, 2006). Enligt Tegehall
(2006) kan IMC bestå av två eller fler metalliska föreningar. Denna sammansättning beror på
val av lödmetall och vilken typ av metallyta (substrat) som ingår i lödningsprocessen. Så
kallat flussmedel kan användas för att göra legeringen mer hållbar genom att medlet håller
ytan ren från oxider (Hannerz, 2014). Det finns olika sorters lödningar och därmed olika typer
av tillsatsmetaller och tekniker. Smältpunkterna mellan de olika loden har ett spann på 65° C
– 1100° C. I mjuklödning har lodet en smälttemperatur lägre än 450° C. Det är vanligt att
lödmetallen som används inom mjuklödning består av huvudkomponenterna tenn och bly
(SnPb) (Hannerz, 2014). Bly är en mjuk metall och är därmed lätt formbar samt har en låg
smältpunkt, 183°C vid lödning (Suganuma, 2001).
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3 Metod och material
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för examensarbetet och struktureringen av arbetet
samt hur resultatet tagits fram.

3.1 Litteraturstudien
Förstudien byggde på en kvalitativ litteraturöversikt samt att informationen tillämpades
praktiskt i form av provning av fem blyfria alternativs lödningshållbarhet. För att få en
kvalitativ bakgrundsinformation över aktuella regelverk och krav samt vilka blyfria lod som
fanns bestod examensarbetet första del av en beskrivande litteraturstudie för att kunna besvara
uppsatta frågeställningar. Förstudien byggde på vetenskapliga artiklar som hämtades ifrån
databaserna Web of Science, Google Scholar samt Science direct. Sökorden som användes
(både på svenska och engelska) var: blyfri, blyfri lödning, mjuklödning, vanligaste blyfria
legeringarna till lödning, blyfria lod miljöpåverkan, blyfria lod hälsopåverkan, bly, toxiska
effekter av bly, bly miljöpåverkan, bly hälsopåverkan, avveckling bly, utfasning av bly och
lågtemperatur lödning.

För att få en god grund användes flera vetenskapliga rapporter och därmed inte enbart en
nyckellitteratur. Environmental chemistry och Den svenska miljörätten samt information från
myndigheter sådana som Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket konsulterades för att
ge information om lagar och krav samt information om bly. Enligt Fuse & Tsunemi (2012)
finns det omfattande studier om blyfria alternativ till lödning. Artiklarna valdes ut efter
relevant koppling till mjuklödning, bly ur ett miljö - och hälsoperspektiv samt
publiceringsårtal.

3.2 Val av potentiella substitut och formulering av provupplägg
För att få en förståelse för hur mjuklödningen fungerade genomfördes observationer hos de
aktuella arbetsplatserna med tillhörande inofficiella samtal kring lödning och arbetsmoment.
Personerna (lödteknikerna) som lödde förklarade i detalj arbetsmomenten och hur blytennet
användes i mjuklödningsprocessen. Två stycken lödteknikerna valdes ut efter deras
arbetserfarenhet med lödning av SnPb. Utifrån litteraturstudien, inofficiella samtal samt
företagets kontakter med aktuella leverantörer valdes fem alternativ för undersökning av deras
lödningshållbarhet vid de aktuella mjuklödningsprocesserna.

Innan de blyfria alternativen testades hölls det möte för utformning av provningsupplägg med
aktuella lödtekniker och extern handledare (se bilaga 3). Detta för att skapa en struktur för
utförandet av proven för de blyfria alternativen.
SnPb:s leverantör (Henkel) kontaktades för diskussion kring ett blyfritt alternativ och
alternativ 1 beställdes. Enligt vetenskapliga rapporter var legeringen SnAgCu populärast och
därmed valdes alternativ 2. Alternativ 3 och 4 valdes på grund av att ABB redan har Boliden
och Tools som leverantörer. Avslutningsvis valdes alternativ 5 med anledning av att Polen
föreslagit detta (se bilaga 4). Blyfria alternativ innehåller enligt Suganuma (2001) olika
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komponenter men har tenn som grundkomponent och därmed valdes det alternativ vilka alla
innehöll tenn.

3.3 Genomförandet av test av potentiella substitut
För att undvika hopblandning av de olika blyfria alternativen bestämdes ordningen för
testerna i förväg samt att alternativen numrerades på de olika provningssubstraten. Ett
referensprov utfördes först med det vanliga blytennet (SnPb) därefter utfördes tester på de
blyfria alternativen. Under testerna användes företagets egen lasertermometer (Fluke, 62 Mini
IR Thermometer) (se figur 2) för att mäta den högsta temperaturen under lödningen samt en
digitalkamera av märket Pentax (10 megapixels) för att dokumentera resultatet i bilder.
Temperaturen mättes tills lödteknikern tagit bort lödspetsen ifrån lodet. Resultatet
dokumenterades skriftligt.

I högspänningslindningen testades de olika alternativen att lödas mot substraten kopparplatta,
koppartråd, förtennad koppartråd, mässingplatta samt fasttråd (se bilaga 5). Det löddes ett
exemplar för varje alternantiv mot respektive substrat. Lödspetens byttes ut efter varje
lödtenn. I lågspänningslindningen testades de olika alternativen att lödas mot substraten tjockt
kopparband samt förtennat kopparband (se bilaga 6). Det löddes ett exemplar för varje
alternantiv mot respektive substrat. Lödspets byttes ut efter varje alternativ. Varje alternativ
provades i en bestämd ordning och numrerades efter varje substrat. För att lättare klargöra
utfasningsmöjligheterna, det vill säga möjligheten att substituera blylodet, fick de två
lödteknikerna framföra sina åsikter angående de olika alternativen i jämförelse mot blylodet.
Lödteknikerna var inte medvetna om vad respektive alternativ innehöll för komponenter
under testerna. Innan lödteknikerna fick framföra sina åsikter fick de uttala sig om de ville
vara anonyma samt om deras tyckande fick stå med i rapporten.
Resultatet av litteraturöversikten och lödtesterna för respektive alternativs lödningshållbarhet
sammanställdes och ett möte hölls den 23 mars med ABB:s forskningsenhet Corporate
Research i Västerås. Där det diskuterades kring fortsatta tester för de olika framtagna
alternativen. Det bestämdes att de svåraste lödningsmomenten skulle testas ytterligare och då
med samma miljöförhållanden som den slutliga produkten utsätts för. För
högspänningslindningen gällde detta lödning med koppartråd mot mässingplatta, lödning mot
kopparplatta samt fasttråd. För lågspänningslindningen gällde detta för tjockt kopparband
samt förtennat koppar. Det löddes fem stycken exemplar med respektive substrat för varje
lödtenn. Vid högspänningslindningen byttes lödspetens efter varje alternativ för att undvika
bildandet av beläggning. Vid lågspänningslindningen byttes inte lödspetsen. För att testa
respektive alternativs hållbarhet hängdes lödningsproverna in i en torkugn under 6 dygn med
en temperatur på 138°C och ett tryck på 5 pascal eftersom den slutliga produkten
(mättransformatorerna) som lödningarna används i behandlas på detta sätt.
Efter 6 dagar noterades eventuella förändringar hos varje alternativ (se bilaga 7 och 8).
Möte hölls den 4 april med handledare på ABB och med Gun Emanuelsson angående
resultatet från torkugnen. Det beslutades att det alternativ som var bäst enligt proverna skulle
skickas vidare till åldrings-och dragprov hos forskningsenheten Corporate Reseach.
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Slutligen gjordes framtagandet av aktuella tabeller i Microsoft Word 2010 och förstudien
sammanställdes enligt Backman (2008). Se figur 3 för förtydligande av arbetsprocessen.

Figur 2. Lasertermometer, Fluke, 62 Mini IR Thermometer
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4 Resultat
Denna del besvarar uppsatta frågeställningar, hur bly berörs av aktuella lagar och krav,
varför bly är farligt och vilka blyfria alternativ som finns tillgängliga på marknaden.Enligt
litteraturöversikten samt resultat ifrån inköpta blyfria lods lödbarhet för att utreda vilka
substitut som passar till den specifika mjuklödningen.

4.1 Aktuella lagar och andra krav
4.1.1 Miljöbalken och Produktvalsprincipen
Utvecklingen av miljölagstiftningen tog fart 1969 med Miljöskyddslagen. Den ökade
kemikalieanvändningen med dess negativa effekter gjorde att det 1973 infördes Lagen om
Hälso-och Miljöfarliga Varor som sedan 1985 ersattes av Lagen om Kemiska produkter.
Utvecklingen inom miljölagstiftningen har gjort att den idag regleras av Miljöbalken.
Miljöbalkens hänsynsregler (kravregler) visar hur företag ska tillämpa den svenska
lagstiftningen och sträva efter miljöbalkens huvudmål, vilket är hållbar utveckling.
En av hänsynsreglerna är 4§ produktvalsprincipen, (även kallad substitutionsprincipen och
utbytesregel) som innebär att om företag har möjlighet att använda sig av en mindre farlig
produkt som ger ett likvärdigt resultat skall detta tillämpas. Principen innebär också att
kemiska eller biotekniska produkter inte ska säljas om det finns andra bättre alternativ.
Därmed tas det hänsyn till en kemikalies inneboende egenskaper (Michanek & Zetterberg,
2012). Produktvalsprincipen är direkt straffsanktionerad om handlingen utförs på ett grovt
oaktsamt vis enligt Miljöbalken 3§ 29 kap (Miljöbalken, 2013). Enligt 2 kapitlet. Allmänna
hänsynsregler m.m. lyder 4§ produktvalsprincipen enligt följande:”Alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja
sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för
människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer
som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller
eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism” (Miljöbalken, 2013).
Följande punkter måste uppfyllas för att produktvalsprincipen ska kunna omsättas i praktiken:
o Det måste finnas ett substitut, vilket i sin tur ska vara mindre farligt för miljö och hälsa
än den nuvarande produkten.
o Den alternativa produkten ska kunna nå ändamålet (syftet med produkten) och finnas
tillgänglig på marknaden.
o Kravet enligt Miljöbalken 7 § kap 2 får inte vara tekniskt eller ekonomiskt orimligt
(skälighetsprincipen) (Michanek & Zetterberg, 2012; Miljöbalken, 2013).
Tillämpning av produktvalsprincipen sker vid tillståndsprövning. Principen innebär inte ett
direkt förbud mot försäljning eller användning av en produkt men däremot kan
Kemikalieinspektionens föreskrifter och förordningar meddela om förbud för en specifik
produkt (Michanek & Zetterberg, 2012).
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4.1.2 Europaparlamentets och rådets förordning – Reach
Förutom att Sveriges kemikaliekontroll regleras i Miljöbalken sker detta också via
Europaparlamentets och rådets förordning; Reach (Registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning för kemikalier). Förordningen ska tillämpas parallellt med miljöbalken.
Emellertid har Reach eftersom det är en EU- förordning, ett övertag vid en möjlig konflikt
mellan dessa två. Syftet med Reach är att minska användandet av farliga ämnen och därmed
uppnå en hållbar utveckling. Detta innebär att importörer, nedströmsanvändare (se ordlista)
och tillverkare ska ansvara för att inte använda ämnen som är miljö- och hälsofarliga.
(Michanek & Zetterberg, 2012). Substitutionsprincipen berörs även av Reach då förordningen
i punkt 12 belyser att ämnen som kan ge negativa effekter på miljö och människors hälsa ska
ersättas med mindre farliga ämnen eller alternativt en annan teknik i den mån det är
ekonomiskt och tekniskt genomförbart. Reach betonar även substitutionsprincipen i artikel 55
om tillståndskrav angående att importörer, nedströmsanvändare och tillverkare, som söker
tillstånd för särskilt farliga ämnen ska analysera möjligheten att ersätta dessa om det är
tekniskt och ekonomiskt genomförbart (Reach, 2006).
4.1.3 Den Europeiska kemikaliemyndigheten
Då Reach tillsattes 2007 av EU (KemI, 2013a) innebar detta också upprättandet av en
kemikaliemyndighet som resulterade i den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (Reach,
2006). Echa hanterar utvärdering, godkännande, registrering samt begränsning av kemiska
ämnen och vill därmed bringa enhetlighet i EU (NE, 2014a). Myndighetens syfte är att se till
att företag följer lagstiftningen genom att agera som tillsynsmyndighet och därmed stötta en
hållbar kemikaliehantering (Echa, 2014b). Enligt Reach innebär detta att om en verksamhet
importerar eller tillverkar en produkt på mer än 1 ton per år av ett kemiskt ämne ska det
anmälas till Echa (KemI, 2013a). Echa har som mål att skydda miljö och människors hälsa
och därtill stimulera konkurrenskraft samt innovation (Echa, 2014b).
4.1.3.1 Kandidatförteckningen
Den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) offentliggjorde i oktober 2008 den första så
kallade kandidatförteckningen. Förteckningen är en lista över särskilt farliga ämnen som
ständigt uppdateras med relevanta kandidatämnen. De ämnen som finns med på kandidatlistan
är de som kan ge upphov till stora betänkligheter, det vill säga varaktiga skador på miljön och
människors hälsa. Denna kandidatförteckning baseras på artikel 59 i Reach. Ämnena som
finns med på listan benämns som SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). SVHCämnena berörs av Reach som syftar till att ämnena ska kontrolleras och substitueras i den mån
det är möjligt (Echa, 2014b). För de som säljer, tillverkar eller importerar varor innehållande
ämnen som är med på listan och som är över 0,1 viktprocent ställs det krav enligt artikel 33 i
Reach att ge information till kunder samt anmäla detta till Echa. Slutligen kan användandet av
kandidatämnena innebära krav på tillstånd. Detta innebär att Echa via kandidatlistan kan föra
över ett ämne till bilaga XIV i REACH (ämnet står fortfarande kvar på kandidatlistan) och
ämnet är då föremål för tillståndsprövning. Det vill säga ämnet får då inte säljas eller
användas på marknaden utan tillstånd (KemI, 2013b).
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Särskilt farliga ämnen är:





mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska enligt CLP- förordningen
samt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter, KIFS 2005:7.
hormonstörande (KemI, 2013g).
bioackumulerande eller presistenta enligt Reachs bilaga Xlll som (Reach, 2006).

4.1.4 RoHS- direktivet
RoHS 2002/95/EG (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) är ett EUdirektiv som började tillämpas 2003 och som 2013 ersattes med det nya direktivet
2011/65/EU. Det nya direktivet har tillämpats i den svenska lagstiftningen i form av
föreskriften (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt
Förordningen (SFS 2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. All
elektronisk eller elektrisk utrustning som efter den 1 juli 2006 blivit tillgängliga på marknaden
berörs av RoHS, med undantag för de som nämns i bilaga 2. Direktivet har som syfte att
skydda miljön och människors hälsa genom att substituera och begränsa bland annat bly och
kadmium i elektronisk och elektrisk utrustning till ämnen som ger mindre skador eller ersätta
produkten med en alternativ teknik. Detta är endast möjligt om det är tekniskt tänkbart, nyttan
övervägs av miljö-, hälso- samt säkerhetskonsekvenser och att den nya produkten inger
tillförlitlighet. Dessutom ska ekonomiska konsekvenser beaktas (KemI, 2012b). Enligt (SFS
2012:861) 9§ ska inte elektroniska eller elektriska produkter av homogent material innehålla
mer än 0,1 viktprocent av bly (se ordlista) (Notisum AB, 2012). I RoHs direktivets bilaga ll
anges även gränsvärdena för bly (RoHs, 2011).
4.1.5 PRIO- Prioriteringsguiden
För att information ska finnas tillgänglig och stötta arbetet för en hållbar kemikaliehantering
har Kemikalieinspektionen tagit fram ett hjälpmedel, Prioriteringsguiden (PRIO), som finns
tillgängligt för allmänheten på Internet. PRIO ger bland annat information om en kemikalies
miljö- och hälsopåverkan och därmed kan hjälpmedlet användas vid prioritering av
användandet av olika kemikalier. Förutom att fungera som en prioriteringsguide, stöttar PRIO
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, förordningen Reach i form av tillståndsprövning samt
produktvalprincipen i Miljöbalken. För att fungera som prioriteringsunderlag delar PRIO in
kemikalier efter deras inneboende egenskaper i två olika grupper; prioriterade
riskminskningsämnen samt utfasningsämnen. Den sistnämnda gruppen innehåller kemikalier
som har sådana farliga egenskaper att de inte bör brukas. Prioriterade riskminskningsämnen är
ämnen som har farliga egenskaper och bör därför ges särskild vaksamhet. Utifrån dessa
grupper med innehållande kriterier ger PRIO en vägledning i utfasningsarbetet av farliga
kemikalier. Guiden rekommenderar att de ämnen som prioriteras som utfasningsämnen ska
ersättas med alternativ teknik eller med ett mindre farligt ämne (KemI, 2013c).
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Kriterierna för utfasningsämnen är enligt PRIO:
o
o
o
o
o

Ozonnedbrytande
CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2
PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket
bioackumulerande)
Hormonstörande
Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar) (KemI,
2013c).

4.1.5.1 Bedömning av bly enligt PRIO
Bly med CAS- nr 7439-92-1 i ämnesgruppen ”bly och dess blyföreningar” är enligt
prioriteringsguiden klassificerat som ett utfasningsämne på grund av att bly uppfyller
kriterierna för:
- CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande) (Enligt kategori 1 och 2)
- Särskilt farlig metall
- Miljöfarlig
- Reproduktionsstörande (KemI, 2014).
4.1.6 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
28 april, 1999 antogs av Sveriges riksdag 15 stycken nationella miljökvalitetsmål och 2005
beslutades det om ytterligare ett mål. Dessa 16 miljömål syftar till att redogöra för vad
miljöarbetet i respektive miljökvalitetsmål (område) har uppnått för tillstånd varje år.
Målet är att de 16 miljömålen ska vara uppfyllda år 2020. Dessa mål följs därför årligen upp
av respektive ansvarig myndighet för att kontrollera om de åtgärder och styrmedel som finns
är tillräckliga för att nå kravet till år 2020. Uppföljningen resulterar i svaren ”ja” eller ”nej”
angående om respektive mål har möjlighet att uppfyllas eller inte (Ek, 2013).
Ett av de 16 miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö som syftar till att kemiska ämnen inte ska ge
en negativ påverkan på den biologiska mångfalden eller människors hälsa. För att uppnå detta
krävs det bland annat minimering i användandet av särskilt farliga ämnen och god kunskap
om ämnens påverkan på miljö och människors hälsa. Ansvarig myndighet för detta
miljökvalitetsmål är Kemikalieinspektionen (kemI, 2012). Riksdagen har formulerat målet
enligt följande: "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna."
Sju etappmål beslutats av regeringen för att stötta miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
En av dessa är ”Särskilt farliga ämnen” (se figur 4). Etappmålets syfte är att på lång sikt fasa
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ut skärskilt farliga ämnen och därmed minimera användningen av dessa. Dessa är ämnen som
ger betydande betänkligheter på miljön och människors hälsa, exempelvis tungmetallen bly
(Naturvårdsverket, 2013b).
Etappmål för särskilt farliga ämnen


”hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta
regelverk senast 2015,



särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla
användningsområden senast 2018,



särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt reglerade omständigheter senast 2018, och



uttrycket "särskilt farliga ämnen" i relevanta regelverk även inkluderar ämnen med andra allvarliga egenskaper än de
som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 2018 (KemI,
2013e)."
Figur 4. Redovisning av etappmålet särskilt farliga ämnen (Naturvårdsverket, 2013b).

4.1.6.1 Kommer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö att uppnås?
Enligt Naturvårdsverkets Årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013
kommer 14 av de 16 miljömålen inte att uppfyllas till 2020, ett av dessa är Giftfri miljö. Det
krävs bland annat ökad kunskap om de kemiska ämnenas påverkan på miljön och människors
hälsa för att kunna göra grundliga bedömningar för respektive ämne. Företagen måste också
utveckla sitt arbete med substituering längst hela varukedjan för att stötta miljökvalitetsmålet.
Villkoren för att nå målet har dock förbättras genom utvecklad lagstiftning då användandet av
somliga särskilt farliga ämnen har minimerats (Naturvårdsverket, 2013c).
4.1.7 Arbetsmiljö
Blyexponeringen i Sverige regleras av arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsmiljöverket har
framtagit vissa gränsvärden för respirabelt damm (partiklar som kan ta sig ner till luftvägarna)
och totaldamm (aerosoler). Enligt föreskriften AFS 2011:18 är det hygieniska gränsvärdet för
respirabelt damm 0,05 mg/m3 och för totaldamm på 0,1 mg/m3. Föreskriften redovisar också
enligt 8§ att gravida och ammande arbetstagare inte ska utföra arbete där de kan exponeras av
bly. En överträdelse av denna paragraf kan leda till vite ( Middelman, 2011).
I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:06: Medicinska kontroller i arbetslivet har det
biologiska gränsvärdet för bly definierats. Enligt 21§ får personen ifråga inte längre arbeta
med bly om gränsvärdet överstigs och inte förrän ytterligare en läkarundersökning gjorts
enligt 14§ med godkända värden får arbetet återupptas. Detta innebär att kvinnor och män
fyllda 50 år inte får ha en blyhalt högre än 2,0μmol/l samt att kvinnor som ännu inte fyllt 50
år inte får ha högre än 1,2 μmol/l (Forrs, 2005).
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4.2 Toxikologi
Ett problem med bly är att metallen och dess föreningar är toxiska. Exponering av bly kan ske
via inandning, hud och oralt (NE, 2014b). Enligt Silveira et al., (2013) har i stort sett alla
människor på grund av de industriella aktiviteterna i världen någon halt av bly i kroppen.
Denna exponering kan bland annat ske vid tillverkning av kretskort, ammunition, militärisk
utrustning, via dricksvatten samt vid lödning.
Enligt Aloke, Flandorfer, Ipser, Kodentsov och Luef (2004) är bly en av de kemikalier som är
ett stort hot för miljön och den mänskliga hälsan och är enligt Silveira et al., (2013) en metall
som kan ge kroniska och akuta effekter. Exponering av bly kan leda till blyförgiftning i form
av påverkan på det perifera och centrala nervsystemet, blykolik, blodbrist och skador på
njurarna. Symtom kan även vara manlig infertilitet (Baird & Cann, 2012; Herat, 2008; NE,
2014b). Baird och Cann (2012) redovisar att blyexponering även kan leda till kalciumbrist på
grund av att bly upptas av skelettet. Jonerna Ca(ll) och Pb(ll) har nämligen ungefär samma
storlek vilket gör att blyet tar kalciumets plats. Detta leder till en försämrad benvävnad. Ett
ökat intag av kalcium kan dock minska blyets påverkan på skelettet.
Enligt Silveira et al., (2013) beror påverkan på den mänskliga hälsan på exponeringstiden.
Baird och Cann (2012) menar att denna kumulativa tungmetall kan stanna kvar i skelett hos
människor i flera årtionden och kan under vissa situationer, såsom stress orsakad av graviditet
återigen bli tillgänglig för blodomloppet och därmed verka som ett toxin. Baird et al.,
fortsätter med att det finns en viss antydan att bly kan orsaka förhöjt blodtryck hos vuxna,
något som Silveira, E. et al., (2013) instämmer i. Silveira menar att blyexponering kan orsaka
förhöjt blodtryck (hypertoni) och hjärt- och kärlsjukdomar. Silveria har i en studie undersökt
vilka effekter exponering av blyacetat i en låg dos på 4mg/100g samt en sekundär dos på 0.05
mg/100 g gav för effekter på råttor. Det visade sig i jämförelse med råttorna i kontrollgruppen
att vid en låg blykoncentration på 12 ug/dl i blodet ökade bildandet av den fria radikalen O2(superoxidantjonen) medan produktionen av kväveoxid (NO) minskade. Detta innebar att
råttornas blodtryck ökade och därmed finns det en risk att människor även vid låga
blykoncentrationer enligt Silveira et al., (2013) kan få förhöjt blodtryck.
De känsligaste grupperna för exponering av bly i jonform (Pb2+ ) är barn samt foster med
anledning av att de befinner sig i stadier där hjärnan utvecklas. Bly överförs då ifrån modern
till foster via moderkakan och fostrets hjärna kan exponeras av bly på grund av att blod –
hjärnbarriären inte är fullt utvecklad samt att metallen kan efter födseln överföras från modern
till barn via bröstmjölken. En tidig påverkan av hjärnans utveckling kan enligt Baird och Cann
(2012) leda till påverkan på intelligenskvoten. Enligt Schoenung et al., (2005) absorberar
gravida kvinnor och barn 70 % mer av intaget bly än andra vuxna, vilka absorberar 20 % av
metallen. Blyets kemiska sammansättning avgör dess toxikologiska påverkan, exempelvis
metaboliserar levern organiskt bly medan blodet tar upp icke organiskt bly (Schoenung et al.
2005).
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4.3 Ekotoxikologi
Ur ett miljöperspektiv är enligt Leornardo (2009) och Herat (2008) bly en metall som kan bli
biologiskt tillgänglig om metallen läggs på deponi då den vid sura förhållanden omvandlas till
jonform. Den kan därmed urlakas av lakvatten och föras vidare till dricksvatten (se figur 5).
Bly har ett EC50- värde på 0,1 mg/l hos daphnier och blyjoner har ett LC50 – värde på 0,14
mg/l i fisk (Hullberg, 2008). Blynitrat har enligt Maity (2013) ett LD50 – värde på 74mg/kg
hos möss.
På grund av de antroprogena utsläppen av bly från industrier och brytning i gruvor kommer
bly ut till biosfären genom, jord, vatten och luft. Bly är persistent (se ordlista) och kan
påverka växters fotosyntes, tillväxt, enzymaktivitet, orsaka vattenunderskott samt minska
grobarheten hos frön. Förutom detta kan blyexponering även påverka växternas upptag av
näringsämnen som fosfor (P), magnesium (Mg), järn (Fe), kalcium (Ca) och zink (Zn) på
grund av att metallen hindrar näringsämnena från att tas upp av växterna. Vilken påverkan bly
har på växter beror på typ av bly, dess koncentration, jordtyp och exponeringstiden samt
vilken typ av växt som berörs.
Bly mobiliseras lättare i sura miljöer (se figur 5) vilket gör att jord med lågt pH ökar risken
för blyupptag hos växter. Blyförgiftning på växter visar sig i form av hämmande tillväxt och
bleka fläckar på deras blad (Patra et. al, 2004). Det har visat sig att fåglar och däggdjur är
känsligare för blyexponering än växter (NE, 2014b). Enligt Herat (2008) har fiskar som
exponerats för bly dött, fått reproduktionsstörningar, inhibering av tillväxt eller förlamning.

4.4 Användning av bly
Enligt Herat (2008) är bly en naturligt förekommande metall i jordskorpan och är också en av
de mest vanligt förekommande metallerna inom industri. Detta grundämne har den
kemiskabeteckningen Pb. Denna tungmetall är lätt att forma tack vare dess mjuka karaktär
och har en hög kokpunkt och densitet (NE, 2014b) samt är en utmärkt elektrisk strömledare
(Baird & Cann, 2012). Detta har gjort att bly är en efterfrågad metall och blandas vanligtvis
med andra metaller för att bilda legeringar och därmed förbättra hållfasthet än om enbart rent
bly skulle användas (NE, 2014b). En applikation är i lödning där blyet kombineras med tenn
och bildar ett lod (lödtenn). Legeringen som bildas passar till att föra ihop solida metaller på
grund av dess låga smältpunkt (Baird & Cann, 2012).
Bly som grundämne är stabilt och innebär inte en direkt påverkande risk för organismer utan
den största faran är när den befinner sig i jonform. Den vanligaste jonformen är Pb(ll) (Pb2+)
(Baird & Cann, 2012). Herat (2008) menar att bly inte bryts ner men på grund av variationer i
miljön kan dess karaktär förändras. Detta innebär att bly kan befinna sig i atmosfären under
en lång tid för att sedan falla ner till jorden, urlakas och ta sig vidare till grundvattnen. Enligt
Baird och Cann (2012) bildas jonformen Pb(ll) i sura miljöer och vid närvaro av
oxidationsmedel (se figur 5).
2 Pb (s) + 4 H + + O2  2 Pb2+ (aq) + 2 H2O
Figur 5. Kemisk reaktionsformel över hur bly övergår till jonform i en sur miljö och i närvaro av syre (Baird & Cann,
2012).
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4.5 Problem med blyfria lod
En övergång till lod utan blyinnehåll kan vara problematiskt på grund av att de blyfria
alternativen oftast har en högre smältpunkt (217-220°C) i jämförelse med tennlodet
innehållande bly (183°C)(Herat, 2008; Lee, 1999). Dessutom är det viktigt att lödfogarna som
skapas under lödning är hållbara och klarar av förhållanden som vibrationer, exempelvis vid
frakt (Gueo, 2006;Tegehall, 2006). Enligt Tegehall (2006) har hållbarheten hos lödfogarna
visat sig vara ett problem hos blyfria lod eftersom dessa behöver en högre
lödningstemperatur. Detta gör att det intermetalliska lagret snabbt blir tjockare under
lödningsprocessen och gör lödfogar mindre tåliga för mekanisk stress, vilket kan orsaka
sprödbrott (se ordlista). Sprödbrotten kan även orsakas vid montering eller att produkten
tappas i backen och utsätts för en mekanisk chock (Andersson et al., 2004).
Andersson anser också att blyfria alternativ ger en försämrad vätningsförmåga (se ordlista)
vilket påverkar den slutliga elektroniska produktens hållbarhet. En sämre vätningsförmåga
innebär att flussmedlen behöver utvecklas. Detta kan leda till att blyfria alternativ på grund av
deras behov av en högre temperatur kan göra att flussmedel lättare evaporera och därmed
påverka den mänskliga hälsan. Flussmedelet ger upphov till gaser som kan ge irritation i näsa
och ögon samt astma (Humpston & Jacobson, 2004).
För att se en summering av problem med blyfria lod se tabell 2.
Tabell 2 Summering över problem med blyfria lod i jämförelse med SnPb.

Blyfria lod
Högre smälttemperatur, 217-220° C
Tjockare intermetalliskt lager
Försämrad vätningsförmåga

Problem i jämförelse med SnPb
SnPb - 183° C
Känsliga lödfogar som orsakar sprödbrott
Påverkar hållbarheten hos den slutliga produkten
och användandet av flussmedel ökar

4.6 Alternativ till blyfria lod
I en studie av blyfria lod (Edwin, 1999) undersöktes det vilken påverkan lödtenn innehållande
komponenterna silver (Ag), koppar (Cu), antimon (Sb), vismut (Bi) och indium (In) har på
miljön och den mänskliga hälsan. Urlakningsförmågan för dessa metaller undersöktes och
deras hållbarhet för montering och kretskortstillverkning samt kvalité på färdig produkt.
Edwin fann att exponering av silver och dess föreningar kan orsaka så kallad agryria som gör
att ögon, slemhinnor och hud kan få en blågrå varaktig pigmentförändring. Dessutom kan en
exponering även leda till negativa effekter i form av irritation i mage och tarmar. Edwin
skriver att koppar och dess föreningar kan ge upphov till buksmärtor, illamående, diarré och
irritation av svalg. Edwin redovisar vidare att metallen indium och dess föreningar har visat
sig ha en toxisk verkan på möss och råttor samt påverkan på djurens foster. Samtidigt har
undersökningar visat att vismut och dess föreningar är cancerframkallande hos råttor. Om de
olika alternativen rangordnas utifrån ett toxikologiskt perspektiv är silver det sämsta
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alternativet efter lödtenn innehållande bly, därefter i ordningen, antimon, koppar, indium, zink
och slutligen vismut.
Enligt Edwin (1999) är blyfria alternativ (Bi, Zn, In, Cu, Sb och Ag) inte en felfri lösning för
att undvika toxiska effekter från lödtenn innehållande bly. En substitution till antimon eller
silver kan innebära att dessa metaller urlakas och förs vidare till dricksvatten. Det alternativ
som har minst risk för att urlakas är vismut följt av ordningen indium, koppar, silver och
slutligen antimon. Lee (1999) visade i en studie av blyfria alternativ till lödning att det finns
vissa kriterier som blyfria alternativ till lödning ska uppfylla. Substituten ska vara:
o
o
o
o
o
o

prisvärda
finnas tillgängliga på marknaden
ha en god vätningsförmåga
vara icke-toxiska
tillverkningsbara
lödfogarna som bildas ska vara hållbara

Detta instämmer Schoenung et al., (2005) med och tillägger att blyfria alternativ bör ha en
likartad smälttemperatur som SnPb samt att alternativen ska kunna ha samma sorts
flussmedel. Enligt Suganuma (2001) och Herat (2008) finns det inget godtagbart alternativ till
SnPb grundat på substitutens smältpunkt, kostnad, vätningsförmåga, tillverkningsmöjligheter,
materialegenskaper samt den mekaniska hållbarheten. Suganuma anser också att första
momentet till att hitta ett substitut till SnPb är att titta på alternativens toxiska egenskaper
samt deras smältpunkter.
Schoenung (2005) redovisar att det idag finns forskare som anser att det inte finns någon
ersättare till SnPb som är mindre miljöbelastande (se tabell 3). Ag kräver mycket energi vid
tillverkning och kan vara akut toxisk. Bi kan orsaka miljö-och hälsoproblem dock behövs det
djupare studier. Även Cu ger upphov till miljöpåverkan då det krävs mycket energi vid
utvinning av metallen. Ersättaren Zn ger en påverkan genom att metallen behöver aggressiva
flussmedel. Samtidigt har flertalet av alternativen i tabell 3 (SnAg, AgCu, SnBi, SnAgBi) en
lägre biotillgänglighet än SnPb. Enligt Gueo (2006) finns det heller inte ett alternativ till SnPb
som ur ett ekonomiskt perspektiv är en möjlig ersättare. Avslutningsvis anser Schoenung et
al., (2005) att det behövs mer information om blyfria alternativ för att kunna ta ett korrekt
ställningstagande.
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Tabell 3 Blyfria lods miljöpåverkan i jämförelse med SnPb (Almeida et al., 2012; Herat, 2008; Schoenung et al., 2005).

Legering

Toxicitet på
däggdjur

Toxicitet på miljön

SnPb
(referens)

Mycket toxiskt
Möjligtvis
cancerogen
samt mutagen.
Kan ge upphov
till Argyria

Ackumulerbar. Hög
toxicitet för flertalet
organismer

SnAg
SnAgCu

Kan ge upphov
till Argyria

SnCu

Låg toxicitet
hos däggdjur
Toxiciteten är
lägre än hos Pb
Kan ge upphov
till Argyria
Låg toxicitet

SnBi
SnAgBi
SnZn

Giftig för
mikroorganismer. Har
en låg biotillgänglighet
Giftig för
mikroorganismer. Har
en låg biotillgänglighet
Giftig för
vattenorganismer
Har en lägre
biotillgänglighet än Pb
Har en lägre
biotillgänglighet än Pb
Giftig för vissa
vattenorganismer samt
växter

Energi som krävs vid
tillverkning av metallen
enligt antaganden
Lägre energiförbrukning

Kräver mycket energi
Kräver mycket energi
Kräver mycket energi
Krävs mer forskning
Kräver mindre energi än
SnAg
Behöver aggressiva
flussmedel

4.6.1 SnZn – Tenn och Zink
Al-Ganainy , El-Daly, Hammad och Ibraheiem (2013) redovisade i en studie att lodet med
kombinationen SnZn (tenn-zink) har blivit populärt inom mjuklödning för sina mekaniska
fördelar, låga kostnad, tillgången på råmaterial samt att dess smältpunkt på 198°C gränsar till
nuvarande lödtenn (SnPb) 183°C. Nackdelen med denna kombination är att Zn gör att
förmågan att motstå oxidation och vätning försämras (El-Daly et al., 2013). Oxidation
påverkar i sin tur de mekaniska och elektriska egenskaperna vid framställning av en produkt
(Schoenung et al., 2005). Enligt Andersson et al., (2004) och Lee (1999) behöver denna
legering också speciella flussmedel för att undvika oönskade reaktioner.
El-Daly (2013) anser att en tillsats av ett eller flera av grundämnena Cu, Ag, Bi och Al kan
förbättra SnZn egenskaper vid mjuklödning med hänsyn till dess vätningsförmåga, förmågan
att motstå oxidation, mekaniska egenskaper samt dess smältningsbeteende.
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4.6.2 SnAgCu- Tenn, silver och koppar
Enligt Mookam och Kanlayasiri (2004) och Gueo (2006) är legeringen SnAgCu (SAC) den
vanligaste ersättaren till blylod och används enligt Fuse och Tsunemi (2012) av Japan. Detta
på grund av dess goda löd- och mekaniska egenskaper. Enligt Andersson et al., (2004) finns
det väldigt många kombinationer av detta lod, det vill säga olika halter av de ingående
ämnena. Tillsättning av koppar gör så att smälttemperaturen sänks samt att vätningsförmågan
förbättras (Lee, 1999).
Den vanligaste kombinationen är Sn3.8Ag0.7Cu (Andersson et al., 2004). En kombination på
Sn0.3Ag0.7Cu innebär enligt Mookam och Kanlayasiri (2011) att lodet får ett lägre pris då
det innehåller en låg halt av silver. Mookam och Kanlayasiri skriver också att detta alternativ
är positivt då det ger ett tunt intermetalliskt lager. Dock är problemet med att ersätta blyloden
med denna kombination att den behöver en hög lödningstemperatur på 216-217°C samt att
dess pris är cirka 2,5 gånger högre än blylodet. Dessutom kan silver, precis som bly, läcka ut
via lakvatten och spridas till dricksvatten (Lee, 1999; Mookam & Kanlayasiri, 2011).
Fuse och Tsunemi (2012) undersökte i en studie hur Japans övergång till blyfria lod påverkat
miljön. Det visade att användandet av blylod med kombinationen SnAgCu möjligen kan öka
föroreningarna av silver. En ytterligare skillnad mellan blylod och kombinationen SnAgCu är
att vätningsförmågan försämras (Andersson et al., 2004). Suganuma (2001) påstår att på
grund av legeringens höga smältpunkt är det omöjligt att ersätta alla lödmetaller innehållande
bly med detta alternativ. Suganuma (2001) och Fuse och Tsunemi (2012) menar att valet av
substitut varierar beroende på den specifika applikationen. Detta gör att det möjligtvis behövs
flera kombinationer av grundämnen i ett lod för att anpassas till den specifika applikationen.
SnAgCu är enligt Nimmo (2003) ett vanligt alternativ till kretskortstillverkning och därmed
mer anpassad till mindre applikationer än vid lödning av aktuella substrat. Nimmo (2003)
redovisar en studie gjord av organisationen Soldertec för medlemmar inom tennindustrin där
det undersökts vilka lod som är populärast i Japan respektive Europa. Studien visar på
skillnader i val av lod (se figur 6 och 7).

De vanligaste blyfria loden till
mjuklödning i Japan
6%

1% 4%
SnAgCu
SnCu

12%

SnAg
SnAgBi

77%

Övriga

Figur 6. Användning i procent av olika lod i Japan till mjuklödning (Nimmo, 2003).
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De vanligaste blyfria loden till
mjuklödning i Europa
SnAgCu
29%

SnAg

46%

SnCu
SnBi

4%
4%

Övriga

17%

Figur 7. Användning i procent av olika lod i Europa till mjuklödning (Nimmo, 2003).

4.6.3 SnAg- Tenn och silver
Kombinationen SnAg (tenn-silver) har enligt Geuo (2006) en smältpunkt på 221°C och är
enligt Andersson et al., (2004) inte problemfri på grund av att Ag kan läcka ut via lakvatten.
Suganuma (2001) håller med Mookam et al., (2004) och Gueo (2006) om att SnAgCu (SAC)
är ett vanligt alternativ till blyfri lödning och tillägger att kombinationen SnAg kan
kombineras ytterligare med Bi och Zn. Enligt Suganuma (2001) och Lee (1999) kan tillsats av
Bi till legeringen sänka SnAg:s smältpunkt samt förbättra dess vätningsförmåga på
kopparsubstrat. Lee (1999) anser att lödtennens kostnader beror på tillgängligheten hos
råmaterialen vilket resulterar till att lödtenn innehållande silver har en högre kostnad än SnPb.
Enligt Schoenung med medarbetare (2005) anser vissa forskare att lod innehållande silver
rentav kan vara värre än de alternativ innehållande bly dock behövs det mer forskning inom
området. Utvinning av silver ger enligt Schoenung et al., (2005) en stor påverkan på miljön.
4.6.4 SnCu- Tenn och koppar
Enligt Aloke et al., (2004) är problemet med att ersätta SnPb med legeringen SnCu (tennkoppar) dess höga smältpunkt. Denna legering har en smältpunkt på 227°C och har enligt
Andersson et al., (2004) och Suganuma (2001) ett inköpspris som är cirka 1,3- 1,5 högre än
blylodet (SnPb). Enligt Lee (1999) påverkar detta alternativ miljön minst. Koppar är i
jämförelse med bly och silver ett alternativ som ger en mindre toxisk påverkan (Fuse &
Tsunemi, 2012). Schoenung et al. (2005) menar att koppar ger upphov till stor
energianvändning vid framtagandet av metallen och därmed har en påverkan på miljön.
Samtidigt är koppar en metall som har en riklig tillgång.
4.6.5 SnBi – Sb-In – Tenn, vismut, antimon och indium
En av möjliga kandidater till SnPb är legeringar innehållande antimon (Sb), Indium (In) eller
vismut (Bi). Enligt Herat (2008) är dock Sb och Bi inte godtagbara substitut med tanke på att
dessa metaller är biprodukter vid blyframställning. Samtidigt menar Herat att In och Bi är
ovanliga metaller. Vismut har en årlig produktion på 3000 ton och indium på 500 ton som i
jämförelse med användning av mängden bly i lödtenn, som är 10 000 ton per år, är väldigt
liten. På grund av att grundämnet In inte har en stor världsproduktion samt är en dyr råvara
kan In enligt Suganuma (2001) inte bli ett alternativ till blyfri lödning. Suganuma menar
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också att det är viktigt att vid substitution och tillverkning av blyfria alternativ ha i åtanke
mängden av de olika grundämnena som tillsätts. Exempelvis kan blyfria alternativ minska
mängden av värdefulla grundämnen sådana som indium och silver. Idag är det dock svårt att
uppskatta ifall jordens resurser på vismut samt om mängden vismut som produceras kan räcka
till tillverkning av lod. För att bedöma användningen av vismut i lödning krävs det mer
forskning, men antagligen är metallen inte problemfri med tanke på dess toxiska egenskaper
och möjlig påverkan på miljön. Tabell 4 redovisar en jämförelse för dessa alternativ om de
kan ge upphov till cancer samt om de är biockumulerbara (Schoenung et al., 2005). Som
tidigare skrivits har silver en hög risk att läcka ut från deponier och ta sig vidare till
grundvatten och enligt Lee (1999) gäller detta även för antimon.
Tabell 4 Sammanfattande tabell om metallerna är bioackumulerbara samt om de kan ge upphov till cancer.
Metallerna är bedömda enligt standarder för dricksvatten från EPA (United States Environmental Protection
Agency) och tillåtna exponeringsnivåer enligt OSHA ( Occupational Safety and Health Administration ( (Schoenung
et al., 2005).

Metall
Bly
Antimon
Silver
Vismut
Indium
Koppar

Kan ge upphov
till cancer
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Bioackumulerbar
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

4.7 Resultat av de potentiella substitutens lödbarhet hos hög – och
lågspänningslindningen
4.7.1 Presentation av de potentiella substituten
I tabell 5 och 6 presenteras de potentiella substituten till de två mjuklödningsprocesserna,
högspänningslindningen och lågspänningslindningen. Lågspänningslindningen har en högre
lödningstemperatur på grund av att grövre substrat används än i högspänningslindningen. Se
bilaga 4 för bilder på substituten. Tabell 5 och 6 visar information om de framtagna
substituten till referensen SnPb. Jämförs smältpunkten hos SnPb (183 °C) hos respektive
alternativ baserat på lägsta angivet värde i tabell 6 har alternativen 1 och 2 den minsta
skillnaden i grader (34 °C) medan den största temperaturskillnaden i jämförelse med
referensen är för alternativ 4 (47 °C). Ingen av alternativen är flussfria och kan enligt
respektives säkerhetsdatablad a ge allergi vid hudkontakt (R43, H317) enligt KIFS 2005:7 och
CLP (se bilaga 2).
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Tabell 5 Information om de inköpta blyfria loden och referensen SnPb (Boliden, 2013; Boliden, 2001; Cynel Unipress,
2011; Henkel Norden AB, 2014;Stannol, 2012, Weller Tools GmbH,2013).

Alternativ Produktnamn

1

96SC 362 5C 1.0MM
0.5KG
WSW SAC L0

2
3

ELSOLD massiv
lödtenntråd blyfri
Lödtråd 100 g blyfri
535773
S-Sn99Cu1

4
5
Referens

60/40 362 5C 0.5MM
0.25 KG

Legering Leverantör

SnAg

Pris/500g Diameter(mm)
(sek)

OEM
Electronics AB
SnAgCu Elfa Distrelec
AB
SnCu
Boliden

380

1,0

759

1,6

261

1,5

SnCu

Tools

178

2,0

SnCu

Cynel

154

2,0

SnPb

Henkel Norden
AB

252

1.6

Tabell 6 Blandning i procent av ingående ämnen hos respektive alternativ samt deras smältpunkt (Boliden, 2013;
Boliden, 2001; Cynel Unipress, 2011; Henkel Norden AB, 2014;Stannol, 2012, Weller Tools GmbH,2013).

Smältområde

Alternativ Blandning (%)

°C

1
2
3
4
5
Referens

95.5 Sn, 0.7 Cu och 3.8 Ag
96.5 Sn, 3.0 Ag och 0.5 Cu

217
217-221

99.3 Sn, 0.7 Cu
0.45-0.9 Cu, < 3.5 kolofonium (flussmedel), ~ 96.5 Sn
99.3 Sn 0.7 Cu
60Sn40Pb

227
230-240
227-240
183-188

4.7.2 Redovisning av de potentiella alternativens lödbarhet hos
högspänningslindningen
Hos högspänningslindningen provades de blyfria alternativen (se tabell 5) emot substraten
kopparplatta, koppartråd, koppartråd skarv, förtennat tenn, fast tråd samt mässingplatta (se
bilaga 5). Detta för att jämföra de blyfria alternativens smälttemperatur med referensen SnPb.
Figur 8 och 9 visar att alternativ 5 kom närmast referensen mot substraten kopparplatta och
koppartråd. Figur 10 visar att alternativ 4 kom närmast referensen mot koppartråd av skarv
medan figur 11 visar att alternativ 1 kom närmast referensen mot förtennat tenn. Figur 12
visar att alternativ 3 kom närmast referensen mot substratet fasttråd medan figur 13 visar att
det alternativ som kom närmast referensen mot substratet mässingplatta var alternativ 1.
Tabell 7 redovisar lödteknikernas åsikter angående respektive alternativ.
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Kopparplatta

°C
250
200
150
100

50
0
SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu (3)

SnCu (4)

SnCu (5)

SnPb

Figur 8. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet kopparplatta.

Koppartråd

°C
250
200
150
100
50
0
SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu (3)

SnCu (4)

SnCu (5)

SnPb

Figur 9. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet koppartråd.

Koppartråd skarv

°C
150

100
50

0
SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu (3)

SnCu (4)

SnCu (5)

SnPb

Figur 10. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot skarv av koppartråd
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Förtennat tenn

°C
250
200
150
100
50
0

SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu (3)

SnCu (4)

SnCu (5)

SnPb

Figur 11. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet förtennat tenn.

°C

Fasttråd

250
200
150
100

50
0
SnAgCu (1) SnAg (2) SnCu (3) SnCu (4) SnCu (5)

SnPb

Figur 12. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet fasttråd.

Mässingplatta

°C
200
150
100
50
0
SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu (3)

SnCu (4)

SnCu (5)

SnPb

Figur 13. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet mässingplatta
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Tabell 7 Betyg och åsikter från en lödteknikern vid högspänningslindningen angående de blyfrialternativen i
jämförelse med referensen SnPb (H, Berntsson, personlig kommunikation, 18 Mars, 2014).

Legering

Kommentar från lödtekniker

SnAgCu (1)

Detta alternativ var sämst mot lödning av trådskarven
samt att lodet fäste dåligt mot mässingplattan. Fick
värma upp lodet mycket längre än mot kopparplattan.
SnAg (2)
Fäste väldigt bra på mässingplattan. Tråden fick vikas
dubbel för att få en större diameter.
Sn99Cu1 (3)
Går väldigt bra att löda emot trådskarven och
mässingplattan. Detta alternativ är i jämförelse med
de andra alternativen ett av de bästa.
Sn99,3Cu0,7 (4) Flöt ut väldigt bra. Bäst av alla alternativen
SnCu (5)

Lödningen blir slät och fin, däremot tar det
uppskattningsvis lite längre tid att löda med detta
alternativ än SnPb.

Summering av
lödbarhet enligt
skala
Dålig 1-5 Bra
2

3
4

4
4

4.7.3 Allmänna kommentarer från lödteknikern vid högspänningslindningen
Det hade varit lättare att jämföra de olika alternativen om alla hade haft samma diameter, som
motsvarar den hos SnPb (1,6mm). Det är viktigt att lödningen blir så slät som möjligt, vilket
innebär att val av diametern spelar roll då mer mängd gör att lodet smälter ut lättare och
därmed blir ytan slätare. Ingen av alternativen är bättre än det vi har idag (SnPb), men det
bästa lodet var alternativ 4 (H, Berntsson, personlig kommunikation, 18 Mars, 2014).
4.7.4 Redovisning av de potentiella alternativens lödbarhet hos
Lågspänningslindningen
Hos lågspänningslindningen provades de blyfria alternativen (se tabell 5) mot substraten
tjockt kopparband och förtennat kopparband (se bilaga 6). Figur 14 visar att det alternativ som
kom närmast referensen SnPb mot tjockt kopparband var alternativ 2 medan figur 15 visar att
alternativ 4 kom närmast referensen mot förtennat kopparband. Tabell 8 redovisar
lödteknikernas åsikter angående respektive alternativ.
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°C

Tjockt kopparband

300
250
200
150
100
50
0
SnAgCu
(1)

SnAg
(2)

SnCu
(3)

SnCu
(4)

SnCu
(5)

SnPb

Figur 14. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet tjockt kopparband

°C

Förtennat kopparband

400
300
200
100
0
SnAgCu (1)

SnAg (2)

SnCu(3)

SnCu(4)

SnPb

Figur 15. Smälttemperatur för de olika alternativen samt för referensen SnPb mot substratet förtennet kopparband.
Tabell 8 Betyg och åsikter från lödteknikern vid lågspänningslindningen angående de blyfria alternativen i jämförelse
med referensen SnPb (S. Troeng, personlig kommunikation, 18 mars, 2014).

Legering

Summering av
lödbarhet enligt
skala Dålig 1-5 Bra

Kommentarer

SnAgCu (1) I jämförelse med SnPb tar det längre tid att löda med
detta alternativ. Vid lödning av kopparbandet lossnade
det och jag fick lägga på ännu mer för att få den att
fastna.
SnAg (2) Viktes dubbel för att få en större diameter. Denna tar
också längre tid än SnPb.

2

SnCu (3)

Osade mest av alternativen men var ändå effektiv.

3

SnCu (4)

Bra diameter. Sitter jättebra och är den bästa lödtråden
av alternativen. Antagligen lika bra som den med bly.
Skillnaden är enligt lödteknikern att personen får värma
tråden några sekunder längre.
Denna fungerar men tar längre tid än SnPb.

4

SnCu (5)
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3

4

4.7.5 Allmänna kommentarer från lödteknikern vid lågspänningslindningen
Det hade varit bättre om alternativen 1 och 2 hade haft större diameter, som SnPb för att
lättare kunna jämföra alternativen med varandra. Det bästa av alternativen är alternativ 4, då
den hade en bra diameter och verkar hålla lika bra som lödtennet innehållande bly. Det hade
varit intressant om en som inte använt SnPb lika länge som mig fått testa att löda. Den
personen kan då inte jämföra arbetstiden det tar att löda med SnPb jämfört med de blyfria
alternativen (S. Troeng, personlig kommunikation, 18 mars, 2014)
4.7.6 Torkugn
Alla alternativen inklusive referensen klarade av testet i torkugnen.
Lödningen satt fast och hade inte synligt påverkats av miljön i torkugnen (G. Emanuelsson,
personlig kommunikation, 24 april, 2014) (se bilaga 7 och 8).
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5 Diskussion
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring arbetet och det framtagna resultatet.

5.1 Allmänt
Inofficiella samtal med personalen vid hög- och lågspänningslindningen gav ett positivt
intryck och det märktes att denna studie var befogad, då de anat att bly är en metall som inte
är bra för miljö och den mänskliga hälsan. Varför den var dålig och vilken påverkan metallen
kan åstadkomma visste de inte. Vissa var dock skeptiska gentemot att byta ut blylodet då de
enligt dem, felfritt använt detta alternativ under flera år. Det var viktigt att det framkom vad
förstudien handlade om samt att kunniga inom området gav sitt tillstånd till att deras åsikter
fick användas i studien. Detta såg personalen som positivt då de vill hjälpa till att ta fram ett
bättre alternativ ur miljö- och hälsoperspektiv som ändå är godtagbart att löda med. För mig
har ABBs medarbetare rättigheten att arbeta med mindre farliga kemikalier för att kunna
arbeta i en bra arbetsmiljö.
Det finns rikligt med information om olika lödtenn ur ett tekniskt perspektiv, däremot har det
varit svårt att hitta vetenskaplig litteratur ur ett miljöperspektiv. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att slutproduktens syfte måste kunna uppnås och därmed är den tekniska delen
minst lika viktig som miljö- och hälsoperspektiv. Om slutprodukten inte kan uppnå sin
förväntade livslängd kommer det i sin tur leda till ökade miljöpåfrestningar i form av
avfallshantering av produkter som fått en försämrad kvalité.
Som nämns i resultat blir bly biologiskt tillgängligt om metallen i en sur miljö kommer i
kontakt med syre. Detta är ett problem som vi människor måste förebygga och åtgärda
eftersom vi är högst upp i näringskedjan, vilket innebär att om bly blir biotillgänglig kommer
kemikalien på lång sikt att påverka oss människor. Dessutom visar resultatet att det är möjligt
att det inte behövs höga doser av blyexponering för att vi människor ska kunna påverkas.
Därmed är det inte värt att ta risken om det finns andra likvärdiga alternativ som är
miljövänligare. Förstudien visar dock att det inte är helt lätt att substituera en kemikalie mot
en annan, då resultatet visar att blyfria lod också kan vara miljöfarliga. Schoenung et al., 2005
menar att förutom den toxiska egenskapen ger framställning av silver, effekter på miljön i
form av att det går åt en stor mängd energi vid framställning av metallen. Utifrån den
vetenskapliga informationen om olika lod antogs det hypotetiskt att lödteknikerna skulle anse
att alternativ 2 (SnAgCu) var det lod som var mest passande eftersom det i litteraturstudien
framkommit att SnAgCu är det vanligaste blyfria alternativet. Provning av alternativens
lödbarhet samt litteraturstudien visar dock att silver inte är ett lämpligt substitut på grund av
dess negativa effekter samt lödbarheten i jämförelse med de andra alternativen (se tabell 7 och
8).

5.2 Lagar och krav
Utifrån det som skrivs i resultatet finns det tydliga incitament till varför verksamheter ska
arbeta med utfasning av bly. Metallen är ett erkänt miljö- och hälsogift samt är med i PRIO
och ska därmed enligt kemikalieinspektionen utfasas. Det är därför motiverat att verksamheter
som använder bly arbetar enligt RoHs, Reach och produktvalsprincipen för att hitta möjliga
substitut. Det är dock viktigt att beakta alla aspekterna miljö, hälsa och ekonomi vid en
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substitution för att uppnå hållbar utveckling. Produktvalsprincipen, Reach och ABB:s List of
Prohibited and Restricted Substance samt RoHS har alla något gemensamt och detta är att för
att en substitution ska kunna tillämpas krävs det att det är tekniskt och ekonomiskt
genomförbart, vilket innebär att verksamheter kan ha kvar miljöfarliga ämnen om ett
likvärdigt alternativ inte finns tillgängligt. Detta leder till en problematik då det behövs ett
aktivt arbete med utfasning av särskilt farliga kemikalier. Därmed måste verksamheter ta sitt
ansvar och undersöka möjlighet till användandet av mindre farligare kemikalier. Det är
viktigt att få verksamheter att förstå att förutom att stötta miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö vid en utfasning kan det även leda till förbättrad konkurrens på marknaden.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är enligt KemI(2007) inte rättsligt bindande, vilket innebär
enligt mig att det snarare kan beaktas som ett önskemål. Därmed är det ännu viktigare att
tillämpa Reach, Miljöbalken samt RoHs för att stötta målet. ABBs substitution av blylod är en
insats som är viktig för att kunna uppnå Giftfri miljö eftersom utfasning av bly gör deras
kemikaliehantering säkrare (KemI, 2007). En substitution kan även leda till en förbättrad
arbetsmiljö enligt en fallstudie gjord av Antonsson, Ancker och Christenssion (2005). En god
arbetsmiljö för sina medarbetare är ett tydligt motiv till att fasa ut bly. Det är även viktigt att
verksamheter håller sig uppdaterade då det sker förändringar i lagar och krav samt har tillgång
till ny kunskap angående kemikalier för att se till att de minimerar användandet av farliga
kemikalier.

5.3 Litteraturstudien
Majoriteten av den vetenskapliga litteratur som har granskas i denna förstudie visar att bly är
farligt för människor och miljön samt att även de blyfria alternativen kan ge en negativ
påverkan på miljön och den mänskliga hälsan. Även om förstudien skulle behöva utvecklas
för att få en ökad säkerhet i resultatet, visar den att det finns blyfria alternativ tillgängliga på
marknaden som fungerar till de aktuella lödningsprocesserna sett utifrån alternativens
lödningshållbarhet, miljöperspektiv samt ur ekonomisk synvinkel.
Alternativ 5 föreslogs av verksamheten i Polen och är det näst bästa alternativet enligt
resultatet. Alternativ 5 har en polsk leverantör vilket undviker långa leveranstransporter till
lödningsprocesserna i Polen. Det alternativ som enligt lödteknikerna var bäst var alternativ 4,
vilket även ses som positivt eftersom alternativet har en svensk leverantör och redan har
kontakt med ABB samt kan användas som alternativ till resterande lödningsprocesser som
inte flyttas till Polen. Både alternativ 4 och 5 innehåller koppar istället för bly, vilket ur ett
miljöperspektiv anses som positivt. Exempelvis visar tabell 3 och tabell 4 att lödtenn med
legeringen SnCu har en låg toxicitet hos däggdjur samt en lägre biotillgänglighet än bly.
Därmed är både alternativ 4 och 5 ett bättre alternativ för miljön och den mänskliga hälsan.
Dessutom visar litteraturöversikten att koppar är det alternativ som minst belastar miljön.
Samtidigt som resultatet redovisar olika blyfria alternativ behöver SnPb enligt Xin (2007) inte
ge en påverkan på miljön, det vill säga om användandet av lodet samt dess avfall kontrolleras.
Xin menar dock, precis som resultatet redovisar, att det är svårt att undvika läckage av
metallen från deponier.
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5.4 Provning av de potentiella substituten
Ett av problemen med blyfria alternativ är att de har en högre smälttemperatur än lod
innehållande bly. Därför var det intressant att undersöka vilka av alternativen som hade en
smälttemperatur närmast referensen SnPb mot olika substrat för att få fram ett möjligt
substitut. Enligt resultatet (tabell 6) har de blyfria alternativen en högre smältningstemperatur,
vilket gjorde att lödteknikerna tyckte att det tog längre tid att löda med dessa. Detta kan
innebära att tiden det tar för lodet att smälta påverkar arbetstiden samt
produktionseffektiviteten. Det borde dock handla om några sekunder. Om en ny person
(personalen i Polen) skulle löda med ett blyfritt alternativ skulle personen i fråga antagligen
inte reflektera över att det tar några sekunder längre att löda, eftersom denna saknar SnPb att
jämföra med.
Utifrån resultatet (se figur 8-15) baserat på mätning med lasertermometer visar alternativen i
jämförelse med referensen en variation för de olika substraten. Detta visar att val av alternativ
kan behöva varieras beroende på vilket substrat lödningen sker emot. Jämförs istället
smältpunkten enligt tabell 10 kan det då tyckas att alternativ 1 och 2 är passande som
substitut. Enligt lödteknikernas åsikter är däremot alternativ 4 (SnCu) det bästa substitutet.
Mookam och Kanlayasiri (2004) och Gueo (2006) anser att alternativ 2 (SnAgCu) är det
vanligaste alternativet. Anledningen till att SnAgCu inte fick god respons från lödteknikerna
kan bero på att de aktuella lödningsprocesserna har stora komponenter som löds ihop medan
SnAgCu används i Japan av företag som Toshiba och Sony som antagligen har mindre
komponenter att löda ihop. Detta kan därmed innebära att olika typer av industrier är i
behov av olika blyfria alternativ och därmed att varje substitution av blylod bör utredas
på grund av att det inte finns ett blyfritt alternativ som passar till alla typer av
lödningar. Detta kan förklara varför lödningstemperaturerna uppmätta med lasertermometern
skiljer sig så pass mycket mellan de olika substraten.
Utifrån resultatet är det enligt mig inte värt att fortsätta använda lod som innehåller bly då
alternativet som är bäst (alternativ 4) är mindre påverkande för miljön och den mänskliga
hälsan. Alternativet har enligt resultatet godtagbara tekniska egenskaper samt är ett billigare
alternativ än nuvarande lödtenn SnPb. Samtidigt visar denna studie att det är viktigt att vid
substitution av lod att skaffa sig tillräcklig information om den nya produkten. För att undvika
att gå för snabbt fram och ersätta en farlig produkt med en minst lika farlig. Något som
Schoenung et al., (2005) håller med om, då incitament mot blyfria alternativ kan innebära att
”ersätta en djävul vi känner med en vi inte känner”. (s79)
Litteraturöversikten visar på en viss oenighet angående blyfria lod då även de kan ge en
påverkan på miljön och den mänskliga hälsan. Detta ledde till en formulering av en ny
frågeställning. Är de blyfria alternativ som nämns i förstudien verkligen bättre för miljön
utifrån ett långsiktigt perspektiv? Blyfria lod innehåller bland annat en större mängd tenn i
jämförelse med SnPb. Enligt Almeida et al., (2012) kan detta leda till ökad energikonsumtion
vid utvinning av tenn. Schoenung et al., (2005) menar att detta blir tydligt om man inkluderar
produkternas livscykelanalys (LCA) (se ordlista) i bedömningen. Schoenung et al., menar
också att en jämförelse med hänsyn till alternativens livscykel, ger både alternativ som är
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blyfria och blyinnehållande ungefär samma påverkan på miljön. Almeida et al., (2012) som
utfört en studie av vad utbyte av blylod ger för inverkan på mänskliga hälsan och jordens
resurser, redovisar i en livscykelanalys som utförts på både blylod och blyfria alternativ att
blylodet har en högre påverkan på den mänskliga hälsan. Medan blyfria alternativ har en
mindre toxisk påverkan men en högre påverkan på icke- förnyelsebara resurser och
energikonsumtion i jämförelse med de blyinnehållande alternativen. De har även i jämförelse
med blylod en högre inverkan på sådant som ozonlagret, den globala uppvärmningen samt
vattenkvalitén (Almeida et al., 2012). Detta innebär att för att kunna välja ett blyfritt alternativ
som i jämförelse med SnPb ska ge en mindre miljöpåverkan ska också hänsyn tas till
substitutets energikonsumtion samt dess toxicitet.
Verksamheter får vid utfasning av blylod väga olika aspekter mot varandra och utvärdera
dessa för att avgöra vilka som ger den minsta påverkan på miljön och den mänskliga hälsan.
Enligt Hansson, Molander och Rudén (2010) måste man vid en substitution ta hänsyn till alla
konsekvenser som användning av en sorts kemikalie kan ge på människa och miljö. Dock ska
först och främst de kemiska egenskaperna beaktas (Nilsson, 1997). Hansson et al., (2010)
menar också att motiveringen till en substituering ska baseras på den mest kvalitativa och
tillgängliga riskinformation för respektive kemikalie. Om det inte är möjligt att byta ut en
kemikalie ska det undersökas om arbetssättet kan ändras eller om användningsmängden av
ämnet kan minskas. Därmed bör åtgärder vidtas även om en utfasning inte är möjlig.
Kemikalieinspektionen (2007) instämmer i att en utfasning inte enbart innebär att substituera
en kemikalie mot en annan utan verksamheten bör se till helheten. Myndigheten menar att det
är viktigt att bland annat beakta frågor sådana som:




Vad anser kunden om substitueringen?
Kan den nya kemikalien ge andra miljö- och hälsoproblem?
Kan användaren hantera den nya kemikalien?

Därmed är det inte godtagbart att endast granska en kemikalies påverkan på miljön och den
mänskliga hälsan utan hela helheten ska tillämpas vilket kan ske genom att utföra en
livscykelanalys. För att utreda vad en produkt ger för miljöpåverkan från råvara till
avfallshantering. De blyfria alternativen ger kanske inte en direkt miljöpåverkan men indirekt
ur ett helhetsperspektiv kan de bli biotillgängliga och påverka miljön och den mänskliga
hälsan.
Förhoppningsvis kommer denna förstudie hjälpa ABBs val att välja en värdig ersättare till
SnPb. Ett alternativ ur ett miljö- och hälsoperspektiv innebär inte bara en bättre arbetsmiljö
och mindre påverkan på miljön utan samtidigt en konkurrensfördel på marknaden för
företaget. Konkurrensfördelen på marknaden är det starkaste incitamentet för företag att gå
mot blyfritt enligt Xin (2007). Utfasning av bly innebär att företagen tar ansvar för sina
medarbetares hälsa men också för miljön. Verksamheter som fasar ut bly kommer att bidra till
en giftfri miljö och därmed stöttning av hållbar utveckling.
ABB är ett stort globalt företag och deras val att gå mot blyfritt kan skapa incitament till deras
kunder och leverantörer att även de utveckla arbetet med utfasning av bly. För att aktivt arbeta
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med att fasa ut farliga kemikalier krävs det kunskap inom området samt en god dialog med
leverantörerna. ABBs efterfrågan på miljövänliga alternativ kommer i sin tur att stötta
substitutionsprincipen. Detta kommer enligt kemikalieinspektionen (2013d) att leda till att
kunskap och tillverkning av att blyfria lod ökar och i sin tur användandet av miljövänligare
alternativ hos andra verksamheter. Därmed kan denna förstudie ur ett etiskt perspektiv bidra
till stöttning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och en god arbetsmiljö. Denna förstudie
skulle dessutom kunna användas som grund för tillvägagångssättet att utfasa bly från andra
avdelningar hos ABB.
Förstudien har en betydelse för hållbar utveckling. Verksamheter som använder sig av
erkända miljöfarliga produkter kan genom Reach, RoHs och Miljöbalken undkomma
substitution om det inte finns substitut som är mindre farliga för miljön och den mänskliga
hälsan samt om det inte är ekonomiskt eller tekniskt genomförbart. Denna förstudie visar att
bly är en särskilt farlig kemikalie samt att ABB har möjlighet att använda sig av en mindre
farlig produkt. Därmed kan produktvalsprincipen uppfyllas samt att ABB kan följa sitt egna
dokument List of Prohibited and Restricted Substance. Om tillämpning av
produktvalsprincipen sker stöttas Miljöbalkens och Reachs mål mot en hållbar utveckling.
Samtidigt som substitution av blylod sker kommer även miljökvalitetsmålet Giftfri miljö att
stöttas genom att utfasning sker av en särskilt farlig kemikalie. Utfasning av blylodet SnPb
minimerar användandet av en särskilt farlig kemikalie, förbättrar arbetsmiljön och alternativ 4
är dessutom ett ekonomiskt bättre alternativ och därmed stärks arbetet för en hållbar
utveckling.
Avslutningsvis är det inte ett enkelt steg att förändra en miljöfarlig process eftersom det måste
vara ekonomiskt och tekniskt möjligt. Ett substitut kan medföra en annan typ av
miljöpåverkan och därmed krävs det ett noggrant utfasningsarbete där både sociala,
ekonomiska och miljömässiga aspekter tas hänsyn till. Ingen av alternativ 4 och 5 är felfria då
de ger en påverkan på miljön i form av energikonsumtion. Dock har de mindre miljöpåverkan
än SnPb. Dessutom är koppar inte klassificerat som varken riskminskningsämne eller
utfasningsämne enligt Prioriteringsguiden och är ingen särskilt farlig kemikalie. Därmed
anses alternativ 4 och 5 som godtagbara substitut till dessa specifika lödningsprocesser.

5.5 Felkällor och osäkerheter
En felkälla som kan ha påverkat lödteknikernas åsikter om de olika alternativen är att loden
hade olika diameter. På grund av tidsramen för detta examensarbete var det inte möjligt att få
motsvarande diameter (1,6mm) som referensen SnPb. Detta gäller för alla alternativen utom
alternativ 2, men leverantörerna gav besked att det gick att ordna vid en framtida beställning.
Då mer mängd lod kan påverka lödningsresultatet i form av en slätare yta, är det aktuellt att
testa substitut med likartad diameter. Värt att understrycka är att det alternativ som anses som
det vanligaste substitutet, (SnAgCu), hade vid testet samma diameter som nuvarande lödtenn,
medan alternativ 4 (SnCu) som hade en större diameter (2 mm) ändå blev det bästa
alternativet utifrån lödteknikernas åsikter. Om alternativ 4 ska behålla en diameter på 2 mm
kommer företaget att besluta vid fortsatta undersökningar.
Vid provning av alternativens hållbarhet i torkugnen byttes inte lödspetsarna ut inför varje
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nytt substrat i lågspänningslindningen. Detta skedde dock mot det mest kritiska substratet,
mässingplattan samt att vid de första proverna för lödningshållbarhet. Därmed är att resultatet
ändå tillförlitligt. I fortsatta studier bör dock lödspetsen bytas ut efter varje alternativ.
En felkälla vid mätning av alternativens smälttemperatur är att det var svårt att sikta rätt med
lasertermometern samt att lödkolvens temperatur kan ha varierat under försökens gång på
grund av att den drivs av en timer. Ingen av alternativen fick de smälttemperaturer som anges
i tabell 10, exempelvis fick alterntiv 4 (SnCu) mot förtennat tenn (se figur 9) en temperatur på
69 grader, vilket inte stämmer då smälttemperaturen borde ligga på 230- 240°C.
Med detta finns det en viss osäkerhet över denna del av resultatet. Samtidigt går det att
jämföra vilken som fått en temperatur närmast referensen. Lödteknikernas åsikter är väldigt
viktiga då de arbetat i flera år med lödning och är därmed kunniga att ge kritik angående nya
lod. Samtidigt kan det vara svårt för dem att uppskatta hur respektive blyfritt alternativ är i
jämförelse med referensen, eftersom de är vana att använda SnPb.
Slutligen visar resultatet att det finns fler varianter på blyfritt lödtenn, varav vissa
innehållande Bi, Zn, In och Sb. Om kontakt tagits med andra leverantörer hade kanske andra
alternativ köpts in än de som presenteras i resultatet. Hade dessa provats hade resultatet
antagligen blivit annorlunda, då In, Bi och Zn anses ur ett toxikologiskt perspektiv vara bättre
än Cu. Utifrån resultatet behöver de dock inte testas då dessa anses svårare att få tag på
marknaden samt har en lägre produktion än koppar.

5.6 Källkritik
Under hela arbetsprocessen har källor granskats kritiskt för att skapa en vetenskaplig och
objektiv grund. Förstudien grundar sig på information ifrån myndigheter, vetenskapliga
rapporter, muntliga källor samt kurslitteratur. Nationalencyklopedin, som är ett väletablerat
uppslagsverk har använts för att ta fram grundfakta och förklaring av olika definitioner.
Myndigheter som använts är Kemikalieinspektionen samt Naturvårdsverket eftersom dessa
har ansvar för information om Giftfri miljö, Prio, RoHs och Reach. Det finns som sagt väldigt
mycket information om lödning och bly och den vetenskapliga litteraturen har valts utifrån ett
miljöperspektiv. Detta innebär att det finns kunskapsluckor i de tekniska delarna för substitut
av lödtenn, dock var detta inte syftet med förstudien utan detta kommer undersökas djupare
hos ABBs egen forskningsenhet. En del av den vetenskapliga litteraturen tar upp olika
testmetoder för provning av lod och dess påverkan på miljön och den mänskliga hälsan.
Dessvärre saknas kunskapen att bedöma om dessa tester är utförda på ett korrekt sätt och
därmed kan det finnas ytterligare kunskapsluckor inom detta område. Hjälp har dock tagits
från tekniska kunniga inom ABB.
Förstudien har inte kunnat jämföras direkt med en annan studie på grund av brist på
tillgänglighet av vetenskaplig källa och därmed kan det finnas ytterligare kunskapsluckor.
De muntliga källorna har endast används för aktuell information om ABB samt
lödteknikernas åsikter angående de blyfria alternativen. Dessa källor är viktiga för rapporten
då lödteknikerna har arbetat med lödning och referensen SnPb i flera år och har därmed en
gedigen kunskap.
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Litteraturstudien bygger på vetenskapliga rapporter som är hämtade ifrån databaser via
Högskolan i Halmstad, databaserna var: Web of Science samt Science direct. Dessa har en
hög tillförlitlighet då de vetenskapliga rapporterna och artiklarna blivit granskade innan
publicering. Kritik kan ges mot att det har varit svårt att hitta information om blyfria
alternativens miljöpåverkan då litteraturen nämner att det krävs mer forskning och att
antaganden har gjorts. Därmed får informationen i tabell 8 som är ifrån rapporten ”Adopting
Lead-Free Electronics” av Schoenung et al., (2005) en viss källkritik eftersom det krävs mer
forskning inom området samt att det inte finns siffror på energiförbrukningen för att
underlätta jämförandet mellan de olika loden. Samtidigt ger denna rapport viktig information
och denna källa har används flitigt i förstudien eftersom den är omfattande samt har ett
miljöperspektiv. Alla vetenskapliga rapporter som användes i förstudien är skrivna på
engelska , vilket innebär att det kan förekomma feltolkningar vid översättning.
Slutligen kan val av metod diskuteras. Denna förstudie bygger som sagt på en kvalitativ
litteraturstudie med tillämpning av praktiska provningar av blyfria alternativ. En annan metod
som skulle kunna ha används är kvantitativ undersökning i form av en enkät för att få en
djupare information om vad lödteknikerna anser om alternativen. Flera olika lödtekniker
skulle också kunna få prova löda med alternativen för att få ett bredare resultat med åsikter.
Detta hade skapat statistik som kan stödja val av substitut.
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6 Slutsatser
Förstudien klargör varför blylod inte bör användas samt varför utfasning av bly ska ske.
Studien har visat vilka blyfria lod som finns tillgängliga på marknaden utifrån vetenskaplig
litteratur samt möjliga substitut till nuvarande lod SnPb hos ABB i Ludvika. Förstudiens syfte
och mål var att utreda möjliga blyfria substitut till ABBs mjuklödningsprocesser och därmed
stötta en hållbar kemikaliehantering. Målet var också att förstudiens resultat ska ligga till
grund för fortsatt arbete för utfasning av bly. Förstudiens syfte och mål har kunnat uppnås.
Studien visar att det alternativ som anses mest passande till de specifika
mjuklödningsprocesserna är alternativ 4 (SnCu). Substitutet har en mindre miljö- och
hälsopåverkan än SnPb, vilket grundar sig på provning av det blyfria alternativet samt
vetenskapliga studier. Alternativet fungerade dessutom bra att löda mot det substrat som
enligt företaget varit mest kritiskt att löda emot, mässingplattan.
Alternativet stöttar produktvalsprincipen då det är mindre farligt för miljö och hälsa än det
nuvarande lödtennet samt finns tillgängligt på marknaden. Samtidigt är det viktigt att detta
alternativ ser till att ändamålet uppfylls, det vill säga att mättransformatorerna kommer kunna
fungera som de ska samt ha en livslängd på 30 år för att anses som en tillförlitlig produkt.
Resultatet visar att det tekniskt sett finns möjliga potentiella substitut till företagets nuvarande
lödtenn innehållande bly (SnPb). Ur en ekonomisk synvinkel borde det alternativ som enligt
lödteknikerna anses vara det bästa (alternativ 4) inte vara ett problem då dess pris till och med
är lägre än nuvarande lödtenn, SnPb (se tabell 9). Företaget använder endast cirka 60 kg
lödtenn per år till lödningsprocesserna. Därmed är den ekonomiska aspekten det minsta
hindret för en substitution. Avslutningsvis visar denna förstudie att det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt för ABB att gå vidare att undersöka om alternativet 4 är ett möjligt
substitut till SnPb. Förstudien visar också att alternativet är miljö- och hälsovänligare
än SnPb.
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7 Förslag till fortsatt arbete
För att minska användningen av farliga kemikalier hos ABB är det viktigt att utföra
utförligare tester och undersökningar för de framtagna alternativen. Det bäst framtagna
alternativet (4) behöver genomgå åldrings- och hållfasthetsprover hos företagets egen
forskningsenhet Corporate Research för att se om de klarar av ABBs krav och därmed visa att
produktens ändamål fortfarande kan uppnås (se avsnitt 2.3). Då det vid lödning bildas
beläggningar av lodet på lödspetsen skulle det vara intressant att undersöka hur ofta
lödspetsen måste bytas ut då alternativ 4 används i jämförelse med SnPb. Detta för att se hur
antalet lödspetsar förbrukas.

För att få en helhetsbild kan det tas fram en livscykelanalys på det nya blyfria lodet (alternativ
4) hos den slutliga produkten för att se om miljöpåverkan minskas i jämförelse med den
nuvarande livscykelanalysen för SnPb.
För att hitta ännu bättre miljö-och hälsovänliga alternativ skulle en utveckling för de blyfria
alternativens flussmedel behöva göras eftersom denna förstudie inte har tagit flussmedel i
beaktande. Enligt säkerhetsdatabladen är inte alternativen klassificerade som farliga utan det
är deras flussmedel som klassificerats som allergiframkallande. Dessutom kan de blyfria
alternativens högre lödningstemperatur göra att flussmedel lättare evaporerar och kan påverka
oss människor negativt.

Nästa steg i arbetet för att substituera SnPb ur lödningsprocesserna är att formulera en
utfasningsplan, med andra ord hur bly ska bytas ut. Enligt Prioriteringsguiden ska en
utfasning ta hänsyn till en kemikalies totala miljöpåverkan. För att stötta utfasningsarbetet har
Prioriteringsguiden formulerat en sju-stegs modell som finns tillgänglig på
Prioriteringsguidens hemsida. Modellen menar att det krävs att hänsyn tas ur ett
livscykelperspektiv och därtill en kemikalies totala miljöpåverkan. Det är viktigt att förstå att
utfasningsarbetet är en iterativ process då det sker förändringar i lagar och krav, teknik samt
att det tillkommer ny information om kemikaliers möjliga miljö och hälsorisker (Prio, 2006).
Förslagsvis kan arbetet för utfasning av kemikalie ske enligt nedanstående förenklade
processchema (se figur 16).
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Figur 16. Ett förenklat processchema för utfasning av bly eller annan kemikalie
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Bilaga 1. Miljöpolicy för ABB Sverige
ABB Sveriges miljöpolicy grundar sig helt på koncernens åtagande om att stärka sin
miljöledning inom nio områden och att kontinuerligt förbättra de resultat som företaget har
uppnått under det senaste decenniet;
1. Att bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt genom att tillämpa
miljöledningssystem, som ISO 14001, i all vår verksamhet och genom att tillämpa
miljöprinciper, såsom ett åtagande att åstadkomma ständiga förbättringar, förebygga
föroreningar, uppfylla lagar och föreskrifter samt utbilda medarbetare över hela
världen i miljömedvetenhet.
2. Att främja miljöansvar längs värdekedjan genom att uppmuntra leverantörer,
entreprenörer och kunder att anpassa sig till internationella miljönormer.
3. Att utveckla våra tillverkningsprocesser med fokus på energi- och resurseffektivitet.
4. Att regelbundet genomföra revisioner av våra anläggningars miljöprestanda, inklusive
anläggningar som ingår i förvärv, avyttringar och sammanslagningar.
5. Att sprida miljöeffektiv teknik till utvecklingsländer.
6. Att utveckla och marknadsföra produkter och system som är resurssnåla och som
underlättar användning av förnybara energikällor.
7. Att deklarera miljöprestanda för våra huvudprodukter genom att publicera
miljövarudeklarationer baserade på livscykelanalyser.
8. Att beakta miljöaspekter vid riskbedömning av större kundprojekt.
9. Att öppet redovisa våra resultat genom att årligen publicera en redovisning av hållbar
utveckling, som baseras på kraven i Global Reporting Initiative (GRI) och som
verifieras av en oberoende aktör (ABB, 2011).
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Bilaga 2. Lagar och krav
CPL- Klassificering, packning och märkning av farliga ämnen
Förordningen CPL (EG) nr 1272/2008 (Klassificering, packning och märkning av farliga
ämnen) innebär krav på märkning och klassificering av kemiska ämnen och blandningar som
finns på marknaden. Förordningen har som innehåll bedömningskriterier angående ett ämnes
hälso-och miljöfarliga inneboende egenskaper (Michanek & Zetterberg, 2012).
Förordningen uppkom 2009 och baseras på FNs, Globalt Harmoniserade System (GHS) för
klassificering och märkning av kemikalier (Echa, 2014a) och gäller parallellt med
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter,
KIFS 2005:7, som gäller fram till 1 juni 2015. Bestämmelserna övergår då helt till CPLförordningen (KemI, 2013f). Förordningen innebär bland annat att industrier är skyldiga att
informera sina konsumenter och anställda om en farlig kemikalies egenskaper i form av
märkning. Skyldigheten beror dock på var i varukedjan man befinner sig, exempelvis om man
klassificeras som en nedströmsanvändare eller importör (Echa, 2014a). De ämnen som enligt
CPL klassificeras som farliga ska meddelas till Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten
(KemI, 2013f).

Riskfraser (R)
Riskfraser enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7

R1 Explosivt i torrt tillstånd
R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak
R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar
R5 Explosivt vid uppvärmning
R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft
R7 Kan orsaka brand
R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand
R9 Explosivt vid blandning med brännbart material
R10 Brandfarligt
R11 Mycket brandfarligt
R12 Extremt brandfarligt
R14 Reagerar häftigt med vatten
R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser
R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen
R17 Självantänder i luft
R18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas
R19 Kan bilda explosiva peroxider
R20 Farligt vid inandning
R21 Farligt vid hudkontakt
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R22 Farligt vid förtäring
R23 Giftigt vid inandning
R24 Giftigt vid hudkontakt
R25 Giftigt vid förtäring
R26 Mycket giftigt vid inandning
R27 Mycket giftigt vid hudkontakt
R28 Mycket giftigt vid förtäring
R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten
R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning
R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra
R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra
R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador
R34 Frätande
R35 Starkt frätande
R36 Irriterar ögonen
R37 Irriterar andningsorganen
R38 Irriterar huden
R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador
R40 Misstänks kunna ge cancer
R41 Risk för allvarliga ögonskador
R42 Kan ge allergi vid inandning
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare
R45 Kan ge cancer
R46 Kan ge ärftliga genetiska skador
R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering
R49 Kan ge cancer vid inandning
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R51 Giftigt för vattenlevande organismer
R52 Skadligt för vattenlevande organismer
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R54 Giftigt för växter
R55 Giftigt för djur
R56 Giftigt för marklevande organismer
R57 Giftigt för bin
R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön
R59 Farligt för ozonskiktet
R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga
R61 Kan ge fosterskador
R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R63 Möjlig risk för fosterskador
R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och om
R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador
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Faroangivelser
Utdrag från Förordningen CPL (EG) nr 1272/2008 (Klassificering, packning och
märkning av farliga ämnen) Bilaga III

Faroangivelser för hälsofaror
H300 Dödligt vid förtäring
H301 Giftigt vid förtäring
H302 Skadligt vid förtäring
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H310 Dödligt vid hudkontakt
H311 Giftigt vid hudkontakt
H312 Skadligt vid hudkontakt
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H330 Dödligt vid inandning
H331 Giftigt vid inandning
H332 Skadligt vid inandning
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
H340 Kan orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran
inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter <ange exponeringsväg om det är definitivt
bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
H350 Kan orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan
orsakas av några andra exponeringsvägar>
H351 Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran
inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd>
<ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar>
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är
känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några
andra exponeringsvägar>
H362 Kan skada spädbarn som ammas
H370 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange
exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar>
H371 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> <ange
exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra
exponeringsvägar>
H372 Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång
eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan
orsakas av några andra exponeringsvägar>
H373 Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom
lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte
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kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Faroangivelser för miljöfaror
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären
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RoHS
Enligt RoHs berörs dessa utrustningar av direktivet:












Små hushållsapparater
Stora hushållsapparater
Konsumentutrustning
Elektriska och elektroniska verktyg
Belysningsutrustning
Övervaknings- och kontrollinstrument inklusive övervaknings- och kontrollinstrument
IT- och telekommunikationsutrustning
Automater
Leksaker, sport- och fritidsprodukter
Medicintekniska produkter
Annan elektrisk och elektronisk utrustning som inte omfattas av någon av ovanstående
kategorier

Enligt artikel 2 i RoHS berörs dessa utrustningar inte av direktivet:












Utrustning som anses nödvändig för skyddet av medlemsstaternas väsentliga intressen
på säkerhetsområdet
Utrustning avsedd att sändas ut i rymden
Utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan
typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin
funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av
samma särskilt utformade utrustning
Storskaliga stationära industriverktyg
Storskaliga fasta installationer
Transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon
som inte är typgodkända
Mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs
tillgängliga för yrkesmässig användning
Aktiva medicintekniska produkter för implantation
Solcellspaneler
Utrustning avsedd enbart för forskning och utveckling.
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Bilaga 3. Provningsupplägg för test av blyfria alternativ
Högspänningslidningen
Produktnamn:
Alternativ:
Pris:
Leverantör:
Diameter:
Klassificering enligt CLP:
Klassificering enligt DPD:

Smälttemperatur mot substraten:


Kopparplatta:



Koppartråd:



Koppartrådskarv:



Förtennat tenn:



Fasttråd:



Mässingplatta:

Bedömning: Summering av lödbarhet enligt skala
Dålig 1 2 3 4 5 bra
Kommentar ifrån lödteknikerna:
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Lågspänningslindningen
Produktnamn:
Alternativ:
Pris:
Leverantör:
Diameter:
Klassificering enligt CLP:
Klassificering enligt DPD:

Smälttemperatur mot substraten:



Tjokt kopparband:
Förtennat kopparband:

Bedömning: Summering av lödbarhet enligt skala
Dålig 1 2 3 4 5 bra
Kommentar ifrån lödteknikerna:
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Bilaga 4. Bilder på de potentiella alternativen
De potentiella substituten till de två mjuklödningsprocesserna, hög - och
lågspänningslidningen (se figur 4.1 – 4.6).

Figur 4.1 Alternativ 1, SnAg

Figur 4.4 Alternativ 4, SnCu

Figur 4.2 Alternativ 2, SnAgCu

Figur 4.5 Alternativ 5, SnCu
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Figur 4.3 Alternativ 3, SnCu

Figur 4.6 Referens , SnPb

Bilaga 5. Exempelbilder från provningen i högspänningslindningen
I detta försöks testades respektive alternativ mot substraten: kopparplatta, koppartråd,
trådskarv av koppartråd, förtennat koppar samt en mässingplatta. Exempelbilder redovisas
från provningen för att visa hur provningarna såg ut hos högspänningslindningen (se figur
5.1- 5.6).

Figur 5.1 Provning av alternativ 5 mot
kopparplatta. Lödning av
kopparplattans fyra hörn.

Figur 5.2 Provning av referensen SnPB mot
lödning av trådskarv av koppartråd

Figur 5.1 Provning av alternativ 5 mot
lödning av koppartråd

Figur 5.3 Provning av alternativ 4 mot
förtennat koppar

10

Figur 5. 6 Provning av alternativ 2
mot koppartråd virrad runt kabel

Figur 5.5 Provning av alternativ 4 mot
koppartråd mot mässingplatta

Bilaga 6. Exempelbilder från lågspänningslindningen
I detta försöks testades respektive alternativ mot substraten, ett bredare förtennat kopparband
samt kopparband. Exempelbilder redovisas från provningen för att visa hur provningarna såg
ut hos lågspänningslidningen (se figur 6.7).

Figur 6.4 Provning av alternativ 5 mot
bredare förtennat kopparband (vänster) samt
kopparband (höger)
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Bilaga 7. Exempelbilder ifrån provning i torkugn hos högspänningslindningen
Bilderna är tagna efter att alternativen samt referensen varit i en torkugn i 6 dygn. Vid denna
provning testades endast de mest kritiska substratet, kopparplatta, mässingplatta samt
koppartråd virrat runt kabel (se figur 7.1-7.3).

Figur 7.2 Alternativ 2 mot mässingplatta i torkugn
Figur 7.1 Alternativ 5 mot kopparplatta i
torkugn

Figur 7.3 Alternativ 4 mot koppartråd
virrad runt kabel i torkugn
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Bilaga 8. Exempelbilder ifrån provning i torkugn hos lågspänningslidningen
Bilderna är tagna efter att alternativen samt referensen varit i en torkugn i 6 dygn. Vid denna
provning testades endast de mest kritiska substratet förtennat kopparband samt tjockare
kopparband (se figur 8.1).

Figur 8.1 Alternativ 5 mot kopparband (överst) och förtennat kopparband (nederst) i torkugn
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