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Abstract 
 
SSAB Tunnplåt AB in Borlänge has developed a bainitic steel, a hot rolled steel with a yield 
strength of 900 MPa. With this high yield strength and a thickness between 5-6 mm the steel 
is perfect for applications were the weight can be reduced and consequently the payload can 
be increased, e.g. chassis and add on units for heavy vehicles. It can also be used in beams for 
cranes in order to be able to lift further away. 
 
The problem when making this steel has been that the mechanical properties have shown a 
great variation. To be able to sell the steel to customers SSAB Tunnplåt has to show that the 
steel can pass the given targets. 
 
In order to explain these variations this master thesis has been focused on investigation of the 
microstructure and the hardness in the material. The first step was to make reference samples 
that later on could be compared to the five samples of a bainitic steel that SSAB Tunnplåt had 
chosen. Four different reference samples were made, one with ferritic structure, one with 
martensitic structure and two samples with bainitic structure. The aim was to achieve one 
sample with lower bainite and one with upper bainite. At hand there was a CCT-diagram 
made by Swerea Kimab for steel with similar chemical composition. 
 
The five samples chosen by SSAB Tunnplåt all had comparable mechanical properties but 
with very different process parameters. The greatest difference was in the cooling rate and the 
coiling temperature. One of the samples were used as “normal”, the cooling rate and coiling 
temperature had average values, and in the other cases the cooling rate and the coiling 
temperature was on a high or low level. 
 
Previous investigation done by SSAB Tunnplåt on this baintic steel concludes that the 
microstructure in the bulk of the material is bainitic with small amounts of martensite. After 
microstructure research in both a SEM and an optical microscope, most of the information 
shows that the microstructure is martensitic. Weather it is lath martensite or BIII cannot be 
separated morphologically. An examination in TEM is necessary in order to do that. 
  
The surfaces of the samples have different structures. In the surface layer of the material a 
decarburization has taken place. The surface decarburization is due to that oxygen in the air 
reacts with carbon at the top and bottom layer and creates a ferritic structure. SEM pictures 
taken at the top- and bottom layer show how the grain size varies between the samples, the 
sample cooled with the highest cooling rate has the smallest grain size. The hardness at the 
top layer of the samples is much lower than in the middle and the bottom layer of the samples. 
 
The higher hardness in the middle of the material enhances the theory that the structure is 
martensitic. The hardness of the comparing steel X is around 350 HV and the hardness of the 
steel examined in this thesis is around 420 HV. 
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Sammanfattning 
 
SSAB Tunnplåt i Borlänge har under en längre tid utvecklat ett varmvalsat bainitiskt stål med 
en sträckgräns på 900 MPa. Den höga sträckgränsen och en tjocklek mellan 5-6 mm gör stålet 
perfekt för applikationer där nyttolasten kan ökas, som till exempel i chassi och utrustning till 
tunga fordon. Det kan också med framgång användas i bommar till lyftkranar för att kunna 
lyfta mer längre ut. 
 
Ett problem vid tillverkning har varit att de mekaniska egenskaperna hos materialet har visat 
stor spridning. För att kunna sälja stålet till sina kunder måste SSAB Tunnplåt kunna visa att 
stålet klara de givna målen.  
 
Detta examensarbete har fokuserats på undersökningar av mikrostrukturen och hårdheten hos 
materialet för att på detta sätt ge en förklaring till spridningen i egenskaper. Det första steget 
var att göra referensprover som sedan användes i jämförelse med fem prover på ett bainitiskt 
stål utvalda av SSAB Tunnplåt. Fyra olika referensprov gjordes, ett prov med ferritisk 
struktur, ett med martensitisk struktur och två prover med mål att bilda bainitisk struktur. 
Målet var att få ett prov bestående av undre bainit och ett med övre bainit. Till hjälp fanns ett 
CCT-diagram framtaget av Swerea Kimab för ett stål med ungefär samma kemiska 
sammansättning. 
 
De fem prover som SSAB Tunnplåt valt hade likartade mekaniska egenskaper men med 
mycket olika processparametrar. De största skillnaderna låg i kylhastighet och 
haspeltemperatur. Ett av proverna användes som ”normalfall”, där kylhastigheten och 
haspeltemperaturen hade medelvärden, i de andra fallen låg kylhastigheten och 
haspeltemperaturen på antingen en låg eller en hög nivå. 
 
Tidigare undersökningar gjorda av SSAB Tunnplåt på detta stål säger att mikrostrukturen i 
bulken på materialet är bainitisk med mycket små mängder martensit.  Efter mikrostruktur- 
undersökningar i SEM och i optiskt mikroskop tyder det mesta på att det i stället handlar om 
en martensitisk struktur. Om det är ”lath martensite” eller BIII kan inte särskiljas morfologiskt 
utan kräver undersökning i TEM. 
 
Ytan på proverna visade upp en helt annan struktur. Det som skett vid ytan på materialen är 
en ytavkolning. Ytavkolning uppstår när syret i luften reagerar med kolet på översidan och 
undersidan, strukturen blir då ferritisk. SEM-bilderna tagna vid över- och undersida på 
proverna visar hur kornstorleken varierar mellan de olika proverna, provet som kylts med 
högst kylhastighet har den minsta kornstorleken. Hårdheten på översidan av proverna är 
mycket lägre än i mitten och på undersidan av proverna.  
 
Hårdheten i mitten på materialet stärker teorin om att det handlar om en martensitisk struktur. 
Hårdheten på stålet i det jämförbara bainitiska stålet X är ca 350 HV och hårdheten på stålet 
som undersökts i detta arbete ligger på ca 420 HV. 
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1 Introduktion 
 

1.1 SSAB Tunnplåt AB 
 
SSAB Tunnplåt är Skandinaviens största tillverkare av tunnplåt med fokus på avancerade 
höghållfasta produkter. Genom en sammanslagning av stålverken i Luleå och Borlänge 1988 
bildades SSAB Tunnplåt. Bolaget har ett koksverk, en masugn och ett stålverk i Luleå. Från 
Luleå avgår det varje dygn tre till fyra ämnesleveranser på järnvägsvagnar till Borlänge. I 
Borlänge finns anläggningar för valsning och beläggning av tunnplåt. SSAB Tunnplåt har 
även en färgbeläggningslinje i Finspång och en lamineringslinje i Ronneby.  
 
SSAB Tunnplåt ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål, och har omkring 4300 anställda i 
Borlänge, Luleå, Finspång och Ronneby samt utomlands. 
 
SSAB Tunnplåt tillverkar varmvalsad (Domex), kallvalsad (Docol), metallbelagd (Dogal), 
färgbelagd (Prelaq) och foliebelagd (Dobel) tunnplåt. Från verksområdet i Borlänge går varje 
dygn 200 järnvägsvagnar och 100 lastbilar med tunnplåt till kunder inom främst 
verkstadsindustrin och byggmaterialbranschen.  
 
SSAB Tunnplåt tillverkar stål som omfattar allt från mjuka stål till avancerande höghållfasta 
stål. Produkterna levereras som rullar, spaltade band eller formatplåt. Stålen levereras obetade 
eller betade med anoljad yta samt med valsad eller klippt kant. Domex är varumärket för 
SSAB Tunnplåts varmvalsade produkter. 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete har varit att göra systematiska materialundersökningar av ett 
bainitiskt stål A, som kan koppla materialets mekaniska egenskaper till ett antal 
processparametrar. Det är framförallt intressant att kartlägga egenskapsvariationer som 
förekommer i materialet för att bättre förstå processparametrars inverkan, samt att få kunskap 
om hur materialet ska klassas/bedömas utan att behöva prova det i mycket stora mängder. 
 
I en färdig produkt önskas jämna egenskaper längs och tvärs bandet, och även över 
tjockleken, det är viktigt ur ett formbarhetsperspektiv. Då mikrostrukturen är homogen nås 
även jämna mekaniska egenskaper. Variationen av olika mikrostrukturer under varmvalsning 
beror i hög grad på processparametrar, i detta fall till stor del av kylhastighet och 
haspeltemperatur. Syftet med arbetet är att undersöka om olika processparametrar ger upphov 
till olika mikrostrukturer över tjockleken. 
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2 Teori 

2.1 Varmvalsning 
 
Enligt J. Peltomma m.fl.1 reduceras tjockleken vid varmvalsning på den ursprungliga slabsen 
först i förvalsningen sedan i färdigsträckan. I Figur 2-1 syns en schematisk bild över 
varmvalsverkets olika delar, från omvärmningsugnarna till hasplarna.1   
 

 
Figur 2-1 Flödesschema för varmvalsverk.2 

 

2.1.1 Ämnesvärmning 

Vid ämnesvärmningen värms slabsen till en temperatur mellan 1100-1300°C, vilket tar ca 2,5 
timmar. Det finns två ugnar, en oljeeldad och en gasoleldad.  Varje ugn har en kapacitet av 
300 ton/timme. Ugnarna är så kallade stegbalksugnar, vilket innebär att ämnena stegas genom 
ugnarna på vattenkylda skenor. Figur 2-2 visar ett uppvärmt ämne på väg till 
glödskalsrensningen. 
 

 
Figur 2-2 Slabsen värms till en temperatur mellan 1100-1300°C.2 
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Det är mycket viktigt att temperaturen i ugnen är tillräckligt hög så upplösning av både 
karbider och nitrider sker på rätt sätt. Detta är grunden för att den färdiga plåten ska få 
korrekta mekaniska egenskaper.1 

2.1.2 Glödskalsrensning 

När ämnet kommer i kontakt med luften oxideras ytan och det bildas ett glödskal (FexOy) som 
kan ge upphov till defekter på materialets yta när det valsas. Vid glödskalsrensning avlägsnas 
glödskalet i en sprutbox med hjälp av vatten. Ämnet körs med låg hastighet genom 
sprutboxen där sprutramper via dysor högtrycksspolar ämnets över- och undersida med 
vatten. Dysornas form och inställning ger en bestämd träffyta och det höga trycket avlägsnar 
glödskalet. Bäst resultat fås när dysorna lutar 15° mot ämnets rörelseriktning och har ett 
bestämt avstånd till ämnets yta.  
 
Ämnets höga temperatur gör att glödskal bildas både före och under valsningen. Glödskalet 
måste spolas bort mellan sticken vid förvalsningen och innan ämnet går in i par 1 för 
färdigvalsning. 1 

2.1.3 Förvalsning 

I förvalsningen reduceras tjockleken, och ibland bredden, på plåten med horisontella och 
vertikala valsar. I 5 eller 7 stick förvalsas ämnet från ca 220 mm ner till 25-35 mm beroende 
på önskad slutdimension. I Figur 2-3 ser man en schematisk bild över förparet. Förparet består 
av fyra valsar, två stödvalsar och två arbetsvalsar. Bredden kan reduceras maximalt 50 mm 
med vertikalparet, men även en kontrollerad breddning upp till 10 mm kan fås. Bredden hos 
den så kallade ”övergångshetan” är ungefär den färdiga plåtens. Mellan vartannat stick spolas 
nybildat glödskal bort med hjälp av spolramperna. 1 
 
 

 
Figur 2-3 Förparet i varmvalsverket.2 
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2.1.4 Coilboxen 

För att kunna valsa större längder och nå högre specifik bandvikt används en coilbox, som 
kan rulla upp och lagra övergångshetan före insticket i färdigträckan, se Figur 2-4. 
 

 
Figur 2-4 Coilbox.2 

 
Fördelar med att använda en coilbox är: 

• Större ämnen kan valsas till tunnare dimensioner. 
• Jämnare temperatur i tjockleksriktningen ger konstant belastning i varje par genom 

hela bandet vilket resulterar i bättre bandform och tjocklekstoleranser. 
• Instickstemperaturen i färdigverket blir konstant för hela bandet, vilket sparar mycket 

effekt, då man inte behöver öka hastigheten (”zooma”) för att få rätt sluttemperatur ut 
ur verket. 

 
Den ände av plåten som kommer sist ut från förparet kommer att matas in först i färdigverket. 
Utan coilboxen sjunker temperaturen mer mot slutet av bandet och valskraften kommer därför 
att öka i färdigverket. 1 

2.1.5 Färdigsträckan 

Efter upprullning i coilboxen matas den varma plåten ut igen och ändarna på bandet renklipps 
med en roterande snoppsax. Därefter glödskalsrensas plåten igen med högtrycksvatten och 
sticks in i färdigsträckan där den färdigvalsas genom att passera sex i linje uppställda valspar, 
se Figur 2-5. 
 
 

 
Figur 2-5 Färdigsträckan från coilboxen till färdigverket.2 
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Färdigsträckan har sex olika valspar utställda med 5,5 meters avstånd. I Figur 2-6 kan man se 
att varje valspar har två mindre arbetsvalsar och två större stödvalsar. Stödvalsarnas diameter 
är ungefär dubbelt så stor som arbetsvalsarna och deras uppgift är att minska på 
arbetsvalsarnas fjädring och utböjning. Att mindre arbetsvalsar används beror på att det ger ett 
högre valstryck än större vid samma valskraft.  
 

 
Figur 2-6 Genomskärning på valsstolarna i färdigsträckan.2 

 
Valsparen tillverkas så styva som möjligt men en viss töjning kommer att ske under 
valsningen eftersom valskraften är så stor. Töjningen är elastisk och valsparen återtar sin 
ursprungliga form när de avlastas. För att plåten ska få rätt tjocklek måste töjningen tas med i 
beräkningarna när valsspalten bestäms. Även andra faktorer som till exempel valsnötning och 
valsarnas termiska expansion är viktiga vid beräkning av valsspalten. 
 
För att styra valsningen måste valstrycket kunna mätas och regleras. Detta sker med hjälp av 
pressduktorer som är placerade mellan undre stödvalslagret och valsstolen. 
 
Vid valsning från 26 mm till färdig varmvalsad dimension gör plåten ett stick i varje valspar. 
Plåtens tjocklek minskas för varje stick och den får allt högre hastighet. Valspar två måste 
rotera snabbare än valspar ett och så vidare. Den totala bandhastigheten bestäms av önskad 
bandtemperatur efter par 6. 1 

2.1.6 Upprullningsbanan och kylsträckan 

Upprullningsbanan sträcker sig från par 6 till haspeln. Däremellan är kylsträckan placerad. 
När bandet kommer ut ur par 6 ska rullbanan transportera bandet fram till haspeln samtidigt 
som kylsträckan ska kyla bandet till förutbestämd temperatur som avgörs av önskade 
materialegenskaper. I Figur 2-7 ser man hur kylsträckan är uppbyggd med kylning på över- 
och undersida.  
 

 
Figur 2-7 Kylsträckan.2 

 
Bandet lämnar par 6 med en temperatur på ca 900°C och normal haspeltemperatur är ca 
600°C, men lägre kan förekomma beroende på stålsort. Vattnet som används är 
recirkulerande. Vattnet för översidans kylning pumpas till en ackumulatortank varifrån det 
under självtryck går ner till 32 st kyllådor var och en försedd med 54 st dysor som fördelar 
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vattnet i laminära strålar över bandets översida. På undersidan pumpas vattnet fram till, och 
igenom, 16 st kylridåer som bildar laminära vattengardiner vilka kyler bandets undersida. 
 
När bandet har rätt dimension och önskad temperatur hasplas det upp i ringform. Hasplingen 
sker med samma hastighet som bandet har ut från par 6.1 
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2.2 Beskrivning av bainitstrukturen  
 
Enligt Z-G Yang m. fl.3 observerade Robertson, Davenport och Bain år 1929 en unik 
morfologi vid en mellan temperatur och isotermisk behandling av stål, som de då kallade 
matensit-troostite. Ungefär 20 år senare, fick denna struktur namnet bainit till minne av Bain.  
 
Bainit bildas från austenit vid en temperatur som är under austenit till perlit reaktionen men 
över temperaturen för martensitbildning (Ms).

3 Enligt Callister4 så består den bainitiska 
mikrostrukturen av ferrit och cementit, formen på strukturen är nålar eller plattor beroende på 
vid vilken temperatur den bildas. 
 
Figur 2-8 visar hur austenit omvandlas med olika kylhastigheter. Vid långsam kylning 
kommer perlit tillsammans med en proeutektoid fas att bildas. En medelkylning kommer att 
ge bainit och en snabb kylning ger martensit. Den streckade linjen vid omvandlingen till 
martensit betyder att omvandlingen sker diffusionslöst, medan perlit- och bainitomvandlingen 
innefattar diffusion.4 

 
 

Figur 2-8 Möjlig omvandling av austenit, heldragna linjer involverar diffusion och streckade linjer 
diffusionslös omvandling.4  

 

Enligt M. Azuma m. fl.5 finns två olika typer av bainit, övre respektive undre bainit.5  
 



 13

Z-G Yang m. fl.3 visar en schematisk bild, Figur 2-9 av omvandligen av austenit till bildandet 
av övre och undre bainit; övre bainit kan man se till vänster och undre bainit till höger. Övre 
bainit bildas vid högre temperatur då kolet diffunderar till austeniten och växer som cementit 
mellan ferritplattorna. Undre bainit bildas vid lägre temperaturer där kolets 
diffusionshastighet är lägre.3 

 

 

 
Figur 2-9 Schematisk beskrivning av omvandlingen av austenit till övre (upper) och undre (lower) bainit.6 

2.2.1 Övre bainit 

Enligt Z-G Yang m. fl.3 så bildas övre bainit Figur 2-10, vid högre temperaturer och består av 
en serie parallella ferritribbor som delas av kontinuerliga eller halv-kontinuerliga karbidlager 
eller karbidpartikelmönster. Undre bainit bildas vid lägre temperaturer, med ferrit som ribbor 
eller plattor som innehåller karbider. Övergången mellan övre och undre bainit är inte exakt, 
den ligger runt 350°C för de flesta stål.3 
 
 

 
Figur 2-10 Övre bainit.6 
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2.2.2 Undre bainit 

Enligt Bhadeshia7 så bildas undre bainit vid temperaturer mellan ca 400-250°C. 
Mikrostrukturen och kristallografin för undre bainit är lik den för övre bainit. Den största 
skillnaden är att cementitpartiklar även fälls ut inuti ferritplattorna som tidigare beskrivits. 
Undre bainit är ofta mycket segare än övre bainit trots att den ofta är starkare. De grova 
cementitpartiklarna i övre bainit är notoriska i möjlighet att växa över sprickor och hål.7   
 

 
Figur 2-11 Undre bainit.8  

 

2.2.3 Mikrostrukturell indelning av bainit 

Y. Ohmori m.fl.9 har genom isoterm och kontinuerlig kylningsomvandling tillsammans 
kunnat konstatera att bainitens mikrostruktur kan delas in i tre klasser: bainit I, bainit II och 
bainit III. Alla dessa klasser kan man hitta i lågkolhaltiga HSLA (High Strength Low 
Alloyed) stål. 
 
Bainit I: består av karbidfri nålformad ferrit med en definierad film av restaustenit (och/eller 
martensit) vid gränserna mellan ribborna. 
 
Bainit II: liknar övre bainit, med cementitpartiklar mellan de karbidfria ferritiska ribborna. 
 
Bainit III: liknar undre bainit med cementitplattor som bildas inuti ribborna.9 

 

Enligt B.L Bramfitt m.fl.10 finns även andra klassifikationssystem för bainit. Även de 
använder sig av tre olika klasser av bainit men har flera undergrupper till dessa.10 

2.2.4 Kinetiken bakom bainitbildning 

 
Enligt P.J Hurley m.fl.11 är det för praktiska ändamål viktigt att veta hur deformation påverkar 
kinetiken för ferrit-perlit och bainitomvandlingar under kontinuerlig kylning. Continuous 
cooling transformation (CCT) diagram ger en klar bild över kinetiken för austenitomvandling. 
 
Det första man kan konstatera är att varmvalsning accelererar omvandlingen från austenit till 
ferrit. I lokala austenitdelar nära och vid korngränser kommer energi att öka på grund av 
deformationen. Detta betyder att stabiliteten för austeniten minskat vilket gynnar tillväxten av 
ferrit.11  
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Starttemperaturen för bainitomvandling (Bs) för ett deformerat prov är lägre än för ett 
odeformerat prov. Detta beror på att deformation fördröjer bainitbildning under kontinuerlig 
kylning. Faktorer som stabiliserar deformerad austenit är: 1) ökad resistans mot skjuvning i ett 
deformerat austenitkorn, 2) fördröjning av koldiffusion, större omdistribution av kol mellan 
faserna behövs för att bainitomvandling ska ske i deformerad austenit.11  
 
Bildandet av en stor mängd defekter i austenitstrukturen ska förhindra bainitomvandlingen 
som sker via skjuvning.11 

 
Enligt Gaude-Fugarolas m.fl.12 börjar reaktionen med kärnbildning av småenheter* vid 
gränsen till austenitkornen, som fortsätter växa tills den stoppas av plastisk deformation vid 
austentitmatrisen. Andra småenheter växer vid toppen på denna och processen fortsätter tills 
den karakteristiska trädstruktur** av bainit har bildats. När bainittillväxten har stoppats 
kommer kolet att fördelas i austenitmatrisen. Många olika trädstrukturer kan växa samtidigt 
på olika platser i kornen som då bidrar till den totala mängden bainit.  
 
Tillväxten av bainit börjar precis som martensittillväxten på ytdefekter som finns vid 
austentitkornens gränser.12 

 

2.3 Litteratursammanställning angående bandvalsning 
 
Enligt L-X Du m. fl.13 har ett stålprov, sammansättning enligt Tabell 1, blivit upphettat till 
920°C. Det har sedan deformerats med en deformationsgrad på 50 % och kylts till 680°C 
respektive 550°C med en kylhastighet på 50°C/s och till sist släckt i vatten. Detta har utförts i 
en termomekanisk simulator. 
 
Tabell 1Kemisk sammansättning i massprocent.13 

C Si Mn P S 
0,06 0,35 0,91 0,0097 0,006 
 
Mikrostrukturen för detta stål kommer att bestå av martensit, lite ferrit och ännu mindre 
bainit. Bainiten som finns i provet bildades under släckningen och kommer inte att finnas vid 
kylning över 610°C. Figur 2-12 (a) visar denna mikrostruktur.  
 
Figur 2-12(b) visar det prov som kylts till 550°C, deformerats och släckts i vatten. 
Mikrostrukturen består av ferrit, granulär bainit och ingen martensit. Detta betyder att 
bainitomvandlingen sker över 550°C.  
 
Figur 2-12(c) visar ett odeformerat prov som kylts till 550°C och släckts i vatten. Där består 
mikrostrukturen nästan enbart av martensit, vilket visar att bainitomvandlingen inte sker 
under 550°C. Med hjälp av dessa resultat kan man konstatera att deformationen har en 
accelererande effekt på bainitomvandlingen vid 920°C. 
 

                                                 
* sub-unit 
** sheaf structure 
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Figur 2-12 (a) 50 % deformationsgrad och släckt till 610°C, (b) 50 % deformationsgrad och släckt till 
550°C, (c) odeformerad, släckt till 550°C.13 

 
Samma stål som tidigare med sammansättning enligt Tabell 1 upphettas nu till 1000°C och 
hålls där, sedan kyls det till 900°C, 820°C respektive 790°C och deformeras med en 
deformationsgrad på 70 %. Efter deformationen släcks proven omedelbart i vatten. 
 
Enligt L-X Du m. fl.13 visas i Figur 2-13a) mikrostrukturen på ett prov som deformerats vid 
900°C med en deformationsgrad på 70 % och sedan släckt i vatten. I Figur 2-13b) syns 
mikrostrukturen på ett prov som blivit deformerat vid 790°C med samma deformationsgrad 
och även det släckt i vatten. 
 

 
Figur 2-13 (a) Mikrostrukturen för ett stål deformerat vid 900°C med en deformationsgrad på 70 % och 
släckt i vatten (b) Mikrostrukturen för ett stål deformerat vid 790°C med en deformationsgrad på 70 % 

och släckt i vatten. 10 
 
Den bainitiska mikrostrukturen dominerar det prov som deformeras vid 900°C, men provet 
innehåller även ferrit och martensit. Provet som deformerades vid 790°C består 
huvudsakligen av ferrit och martensit, och ferritandelen är högre än martensiten.  
 
Med hjälp av detta kan man konstatera att bainitomvandlingen kommer att hindras när 
deformationstemperaturen är tillräckligt låg. 
 
Enligt L-X Du m. fl.13 hinner ingen ferrit bildas före bainitomvandlingen när man deformerar 
lågkolhaltiga stål vid höga temperaturer. Man kan alltså säga att deformationen har en 
accelererande effekt på omvandlingen till bainit. Det finns två olika fenomen som är viktiga 
för att bainitomvandlingen kan orsaka deformation vid låga temperaturer, nämligen; 
 

1. Mängden dislokationer och andra defekter i den deformerade austeniten kommer att 
öka på grund av att återhämtningen och rekristallisationen av austeniten har svårt att 
ske.  
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2. Kolmängden i den oomvandlade austeniten kommer att öka. På grund av att mängden 
proeutektiod ferrit ökar för att deformation har en accelererande effekt på 
ferritomvandlingen.13  

 
Enligt L-X Du m. fl.13 så kommer en ökad mängd kol att förstärka de accelererande effekterna 
av deformation för övre bainitomvandling. Med en ökad mängd kol i austenit så kommer 
stabiliteten av oomvandlad austenit öka vid lägre temperaturer. Austenit kommer då att 
omvandlas till martensit istället för bainit vid höga kylningshastigheter. Detta leder till att en 
ökad mängd kol i austeniten kommer att hålla tillbaka bainitomvandlingen.13 

2.3.1 Kylhastighet och mekaniska egenskaper 

Enligt H-L Yi m. fl.14 får ett varmvalsat stål med sammansättning enligt Tabell 2, och som 
kyls med en kylhastighet på 20°C/s, en mikrostruktur med fin ferrit och en liten mängd bainit.  
 
Tabell 2 Kemiska sammansättning i wt%.14 

C Si Mn P S Ti 
0,081 0,1 1,74 0,015 0,015 0,18 
 
Allt eftersom kylhastigheten ökar, ökar mängden bainit. Mikrostrukturen består framförallt av 
bainit när kylhastigheten är 30°C/s och lite fin utskiljd ferrit som syns vid austenitgränserna. 
När kylhastigheten är 40°C/s består mikrostrukturen huvudsakligen av bainit. I Figur 2-14 
syns SEM bilder på proverna vid de olika kylhastigheterna. 
 

 
Figur 2-14 SEM bilder av prover med olika kylhastigheter (a) 20°C/s, (b) 30°C/s, (c) 40°C/s.14 

 
Enligt H-L Yi m. fl.14 när kylhastigheten ligger på 40°C/s så är sträckgränsen ca 835 MPa och 
brottgränsen ca 895 MPa. Detta betyder att både den fina bainitiska mikrostrukturen och 
utskiljningshärdningen kommer att bidra till den höga sträckgränsen.14 

 

Enligt A. Guo m. fl.15 som undersökt ett annat lågkolhaltigt stål med koppar i kan man se 
samma effekt som tidigare. Stålet värmdes till 1250°C, varmvalsades, släcktes i vatten vid 
550°C och anlöptes sedan vid 400, 500 respektive 600°C i en timme. Sammansättningen för 
stålet ses i Tabell 3.  
 
Tabell 3 Kemisk sammansättning i wt%.15 

C Si Mn P S Cu Ni Mo Nb Ti B/ppm 
0,045 0,32 1,43 0,007 0,005 1,52 0,71 0,30 0,027 0,018 13 
 
Stålet har en bainitisk mikrostruktur. Tittar man på de mekaniska egenskaperna ser man att 
sträckgränsen till exempel ökar med ökad anlöpningstemperatur och varierar mellan 862-957 
MPa. Brottgränsen varierar mellan 985-1050 MPa och ju högre anlöpningstemperatur desto 
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lägre brottgräns. Den kemiska sammansättningen i provet skiljer sig från det bainitiska stålet 
A, kolhalten är lägre och kopparhalten är högre.15 

 

Enligt H. Ohtani m. fl.16 forskning om lågkolhaltigt bandvalsat bainitiskt stål, visas hur sträck- 
och brottgränsen varierar med anlöpningstemperaturen. Där kan man se att för en martensitisk 
mikrostruktur kommer styrkan att minska med ökad anlöpningstemperatur. En duplex struktur 
innehållande bainit och martensit visar samma beteende.  
 
I Figur 2-15 kan man se att vid en anlöpningstemperatur på 200°C har en ren martensitisk 
struktur en sträckgräns på 1000 MPa och en brottgräns på 1200 MPa. En bainitisk struktur har 
en sträckgräns på 800 MPa och en brottgräns på 1000 MPa.16  

 

 
Figur 2-15 Variationer beroende på anlöpningstemperaturen i sträck- och brottgräns hos martensit, 

martensit/bainit och bainit.16 

 

2.3.2 Beskrivning av martensitstrukturen 

P.C.M Rodrigues m. fl.17 har studerat lågkolhaltiga HSLA stål med multimikrostrukturer har 
genom åren. I multimikrostrukturer ingår polygonal ferrit, perlit, bainit och martensit. 
 
Ett stål med sammansättning enligt Tabell 4, har varmvalsats och kylts med olika 
kylhastigheter och varierande starttemperatur för kylning mellan 650-750°C. Man kan 
konstatera att med en kylhastighet över 20°C/s så kommer bainitisk struktur att dominera. Om 
kylhastigheten ökas ytterligare till mellan 40-100°C/s kommer mikrostrukturen att bestå av 
undre bainit och martensit. Mikrohårdhetsvärden för en kylhastighet på 60°C/s ligger på 420 
HV, se Figur 2-16. Brottgränsen ligger på ca 1220 MPa och sträckgränsen på ca 1000 MPa. 
Alla dessa värden får man vid en starttemperatur för kylning på 750°C, se Figur 2-17 och 
Figur 2-18. 17 
 
Tabell 4 Kemisk sammansättning i wt%.17 

C Mn Si P S Al Nb V Ni B Ti N 
0,08 1,70 0,25 0,021 0,002 0,029 0,033 0,058 0,17 0,0024 0,026 0,0048 
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Figur 2-16 Kylhastighetens påverkan på Vickers mikrohårdhet. 17 

 

 
Figur 2-17 Kylhastighetens påverkan på 

brottgränsen (tensile strength).17 

 
Figur 2-18 Kylhastighetens påverkan på 

sträckgränsen (yield strength).17 
 
A. Ghosh m. fl.18 har undersökt ett stål som är legerat med koppar enligt Tabell 5. 

 
Tabell 5 Kemisk sammansättning i wt%.18 

C S P Si Mn Mo Ni Ti Nb Cu Al N C.E 
0,08 0,01 0,01 0,21 1,74 3,46 0,74 0,08 0,05 1,88 0,03 0,01 0,9 
 
Även detta stål har blivit varmvalsat men släckt i vatten, man kan konstatera att vid en 
kylhastighet över 5°C/s består mikrostrukturen till största delen av ribbformad martensit, se 
Figur 2-19.  

 

 
Figur 2-19 Optisk mikrostrukturbild av en martensitisk struktur med en kylhastighet på 15°C/s.18 

 



 20

Enligt A. Ghosh m. fl.18 leder en ytterligare ökning av kylhastigeheten till att 
martensitstrukturen blir ännu finare och vid en maximal kylhastighet på 50°C/s får man en 
mikrohårdhet på 449 HV. I Figur 2-20 och Figur 2-21 kan man se utvecklingen av den 
martensitiska mikrostrukturen från en kylhastighet på 35°C/s till 50°C/s.18 

 

 
Figur 2-20 Optisk mikrostruktur bild av 

martensit med en kylhastighet på 35°C/s.18 
 

 
Figur 2-21 Optisk mikrostruktur bild av 

martensit med en kylhastighet på 50°C/s.18

 

2.3.3 Sammanfattning  

Vid höga temperaturer kommer deformation att ha en accelererande effekt på 
bainitomvandlingen. Vid låga deformationstemperaturer kommer bainitomvandlingen hindras 
och under kylning kommer deformationen att fördröja bainitbildningen. 

2.4 Ljusoptiskt mikroskop 
 
Nationalencyklopedin19 beskriver det ljusoptiska mikroskopet som ett instrument som 
används för att snabbt undersöka saker i förstoring. Det består av två linssystem, ett objektiv 
och ett okular. Objektivet ger en förstorad bild av det verkliga föremålet. Objektivbilden 
betraktas sedan med okularet som ger en virtuell bild av provet. Förstoringen som man kan 
uppnå med ett ljusoptiskt mikroskop har en gräns, föremålen får inte vara mindre än ljusets 
våglängd, ca 0,5 µm. Detta betyder att förstoringen aldrig kan bli större än 1200-1500 gånger. 
Både objektivet och okularet består av flera linser. 
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Figur 2-22 Ljusoptiskt mikroskop till vänster och strålgången från ögat till föremålet till höger.19 

 
Figur 2-22 visar en bild på ett klassiskt mikroskop och hur strålgången ser ut inuti 
mikroskopet. Objektivet ger en bild av föremålet på ett avstånd L från objektivets inre 
brännpunkt. Förstoringen som blir kommer från förhållandet mellan objektivbilden och 
föremålets verkliga storlek, denna ges av L/f1 där f1 är objektivets brännvidd. Förstoringen hos 
okularet är samma som för ett förstoringsglas, 25/ f2 ( dvs. avståndet för tydligt seende, 25 cm, 
dividerat med brännvidden f2 ). 
 
Mikroskopets totala förstoring ges av produkten mellan objektivets och okularets förstoring, 
(L/f1)* (25/ f2).  
 
I Figur 2-22 är optiken för mikroskopet mycket förenklad, normalt består både okularet och 
objektivet av flera linser som tidigare påpekats. 
 
Upplösningsförmågan hos ett mikroskop beror på de optiska kvalitéerna hos mikroskopet, 
ljusets våglängd och av hur ljuset når linssystemet.  
Reflekterat ljus måste användas vid undersökning av metallytor. Objektet kan också belysas 
med planpolariserat ljus genom att en polarisator placeras vid kondensorlinsen. 
Dubbelbrytning eller optisk aktivitet i preparatet studeras då med hjälp av en analysator vid 
okularet.19  
 
 

2.5 Svepelektronmikroskop, SEM 
 
Wells21 beskriver att svepelektronmikroskop (scanning electron microscope, SEM) används 
för att undersöka fasta prover genom att generera bilder med hög upplösning. Provet utsätts 
för en fokuserad elektronstråle, karakteristiska röntgenstrålar och många andra typer av 
strålning, vilket lösgör sekundära elektroner från provet. Intensiteten av dessa signaler beror 
på formen, kemiska sammansättningen och kristallstrukturen på provet. Det finns två olika 
sätt att använda dessa signaler. Antingen är strålen stationär på en punkt för att ge till exempel 
röntgenanalys eller så skannar den till en dataskärm för att få information om en hel area. 
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2.5.1 SEM uppställning 

Figur 2-23 visar elektronkolonnen till vänster och skanner och displaykretsar till höger.  
 

 
Figur 2-23 Schematisk bild över ett SEM.20 

 
Elektronkolonnen består av en elektronkanon, elektron-linser, strålningsförfiningsapparater 
och en avsökningsspole. Linserna bildar en fin stråle av elektroner som kan förflyttas över 
ytan på provet. En detektor som är känslig för en vald utsignal från provet är kopplad genom 
en videoförstärkare till ett ledningsnät av ett katodstrålerör som skannas samtidigt som strålen 
riktas mot provet. Ljusstyrkan på någon punkt på skärmen beror på styrkan från signalen från 
den motsvarade punkten från provet. En bild av ytan på provet byggs upp i katodstrålerörets 
bildskärm punkt efter punkt. 21 

 

2.6 Hårdhetsmätning 
 
Enligt Callister4 är hårdhetsmätning ett mått på ett materials resistens mot lokal plastisk 
deformation. Mätning kan göras med olika metoder, de mest använda lämnar ett intryck i 
materialet. Djupet eller storleken är relaterad till ett hårdhetsnummer, ju hårdare material 
desto mindre intryck och ju mjukare material desto större intryck. Hårdhetsmätingar 
genomförs oftare än andra mekaniska tester för att de är lätta och billiga att genomföra. Test 
är oförstörande och lämnar endast ett litet intryck och andra mekaniska egenskaper kan 
relateras till hårdheten. 
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Med Vickers hårdhetsmätning används en mycket liten diamant som intryckskropp. 
Diamanten lämnar ett pyramidalt intryck, Figur 2-24, som sedan undersöks och mäts under 
mikroskop. Mätningen konverteras ofta till ett hårdhetsnummer som för Vickers kallas HV.4 

 

  
Figur 2-24 Vickers intryck. 6 
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3 Material 
 
SSAB Tunnplåt AB utvecklar ett bandvalsat bainitiskt stål. Den stora skillnaden på detta och 
andra stål från SSAB Tunnplåt är den höga titanhalten. Titan sänker 
omvandlingstemperaturen och minskar känsligheten för variationer i svalningshastighet 
mellan slutvalsning och haspling. En hög titanhalt ökar härdbarheten och ökar möjligheten för 
utskiljningshärdning.22 
 
Det undersökta bainitiska stålet A, från SSAB Tunnplåt är ett ultra höghållfast stål med en 
sträckgräns på 900 MPa. Stålet visar sitt värde när styrkan i stålet kan användas för att öka 
nyttolast, eller reducera vikten på den tänkta applikationen som till exempel lyftkranar, chassi 
och utrustning till tunga fordon. 
 
Den kemiska sammansättningen är given i Tabell 6: 
 
Tabell 6 Maximala halten för den kemisk sammansätting i det bainitiska stålet A i wt%.2 

C  Si  Mn P  S  Al  CEV  CET  
0,15 0,50 2,10 0,020 0,010 0,015 0,44 0,29 
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Materialet innehåller även ämnen för bland annat kornförfining som till exempel Nb, V, Cr, 
Mo, Ni, B och Ti. 
 
Legeringsämnena har olika funktioner i stålet. Kol är bra för att härda stål, men samtidigt 
sänker det svetsbarheten. Kisel används för att kunna lösningshärda stålet, mangan är till för 
att öka härdbarheten. Aluminium används för syreupptagning.2  
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I detta examensarbete har fem typer av det bainitiska stålet A undersökts. Materialen har 
likvärdiga egenskaper men skiljer sig i kylhastighet och haspeltemperatur, se  
Tabell 7. Tabellen visar att prov 2 och 3 har låg- respektive hög kylhastighet medan prov 4 
och 5 har låg- respektive hög haspeltemperatur. Prov 1 är ett referensprov, med en normal 
kylhastighet och en normal haspeltemperatur. Märkningen på proven är den märkningen 
SSAB Tunnplåt gör på alla sina ämnen för att skilja dem åt. 
 
Tabell 7 Processparametrar på provmaterialen, den kemiska sammansättningen för proverna skiljer sig 
inte åt 

Märkning Provnummer Typ Kylhastighet 
(°C/s) 

Haspeltemperatur (°C) 

B 5022 A 1 Normal Normal Normal 
B 4592 A 2 Låg 

kylhastighet 
Låg Hög 

B 4842 A 3 Hög  
kylhastighet 

Hög Låg 

B 4822 A 4 Låg 
haspeltemp. 

Hög Låg 

B 5072 A 5 Hög 
haspeltemp. 

Låg Hög 

 
 
Från samtliga fem material kapades prover i storleken 25*10*5 mm som bereddes på samma 
sätt som med referensproverna beskrivet i 4.1.1.  
 
Figur 3-1 visar ett CCT-diagram för det bainitiska stålet A. Proverna har värmts till 1060°C i 
5 min, sedan har proverna först deformerats med 25 % vid 1000°C  och med 50 % vid 895°C. 
Man kan se att med kylhastigheter mellan 85-60°C/s och vid temperaturer mellan 580-450°C 
bildas fin granulär bainit. 
 

 
Figur 3-1 CCT-diagram för det bainitiska stålet A. 
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SSAB Tunnplåt i Borlänge har tidigare undersökt mikrostrukturen hos det bainitiska stålet A 
dessa undersökningar visade att alla prover hade likaxliga ferritkorn vid ytlager och att bulken 
i materialet var en blandning av olika bainitiska sammansättningar. Det finns en ytavkolning 
på ca 10 µm där finns det likaxlig ferrit och martensit. Längre ner i materialet försvinner den 
likaxliga ferriten och ungefär 100 µm ner syns den bainitiska strukturen, se Figur 3-2.23   
 

 
Figur 3-2 Mikrostrukturbilder av det bainitiska stålet A tagna i mitten på materialet.23 

 
För att kunna producera bandvalsat bainitiskt stål har SSAB Tunnplåt i Borlänge genomfört 
flertalet undersökningar bland annat tillsammans med Swerea Kimab. SSAB Tunnplåt har 
gjort jämförelser med ett bainitiskt stål, X. Det är ett stål som garanterar en sträckgräns på 850 
MPa och en brottgräns på 950 MPa. Stålet har huvudsakligen en bainitisk struktur med 
sammansättning enligt Tabell 8.22  
 
Tabell 8 Kemisk sammansättning av stål X i wt%.22 

C Si Mn Ti Ni N B 
0,1 0,3 1,8 0,2 0,3 0,004 0,0006 
 
Enligt L. Ryde22 så tillverkas stål X med en ämnestemperatur på 1290°C, en 
slutvalsningtemperatur på 820°C och en hasplingstemperatur på 300°C. Kylhastigheten 
mellan slutvalsningen och hasplingen är 35°C/s.  
 
När SSAB Tunnplåt fick de första proverna av stålet X konstaterade man att mikrostrukturen 
till största delen var bainitisk och innehöll eventuellt lite martensit. Provet hade också väldigt 
bra mekaniska egenskaper både längs- och tvärs valsriktningen.24 
 
L. Ryde22 som gjort undersökningar på Swerea Kimab har tillverkat laboratoriesmältor där 
man varierat titanhalten för att kunna se dess inverkan på valsningsparametrar och mekaniska 
egenskaper. Försök med en sammansättning liknande den för stål X gjordes vid samma 
tidpunkt på SSAB Tunnplåt. Dessa undersökningar visade att vid temperaturer under 300°C 
är all omvandling avslutad redan under svalningen före hasplingen, oavsett 
svalningshastighet. Vid högre hasplingstemperaturer återstår olika mängder oomvandlad 
austenit, som då omvandlas under hasplingen. De prover som svalnat med en kylhastighet på 
30°C/s eller snabbare består troligtvis bara av martensit eller lågtemperaturbainit. Man 
konstaterade att slutvalstemperaturen bör vara tillräckligt låg för att garantera att ingen 
austenit rekristalliseras efter sista sticket, och på så sätt maximera andelen bainit.22  
 
Hasplingstemperaturen bör inte vara lägre än 250°C. Eftersom temperaturen då inte är 
tillräckligt hög för att anlöpning av den martensitiska eller bainitiska strukturen skall ske 
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behålls den höga dislokationstätheten efter fasomvandligen och halten av tvångsinlöst kol. 
Detta leder till att titanhalten inte kommer att ha någon större inverkan.22  
 
Vid fullskaliga försök på SSAB Tunnplåt har man försökt haspla ner mot 300°C, och enligt 
det jämförbara stålet X riskerar man martensitbildning om man hasplar vid lägre temperaturer. 
Svårigheterna på SSAB Tunnplåt är att den manuella styrningen av kylsträckan mot så låga 
temperaturer är väldigt svår. Resultaten visar att om hasplingstemperaturen är lägre än ca 
500°C överstiger sträckgränsen i längsgående riktning 800 MPa. Mikrostrukturen är helt 
bainitisk vid denna hasplingstemperatur. Band som har hasplats under 400°C har en 
sträckgräns på över 900 MPa och brottgräns på över 1100 MPa.25  
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4 Experimentellt arbete 
 

4.1 Referensprover 
 
För att underlätta mikrostrukturundersökningarna tillverkades prover med följande 
mikrostrukturer; martensit, ferrit respektive övre- och undre bainit, från Provnummer 1, se 
kapitel 3.  Fyra stycken provbitar kapades från samma prov i storleken 25*10*5 mm.  
 
Samtliga prover normaliserades vid ca 1000°C med en hålltid på 30 minuter, för att återbilda 
austenit i materialet. För att få ett martensitiskt prov släcktes ett prov i vatten efter 
värmebehandlingen. Ferritprovet hölls i ugnsöppningen i 2 min innan det fick luftsvalna. För 
att kunna avgöra var övre- respektive undre bainit bildas användes CCT som syns i Figur 3-1. 
Fyra olika bainitprover tillverkades, två för undre bainit och två för övre bainit. Alla prover 
gjordes i en saltbadsugn.  
 
Saltbadsugnen är en elektriskt uppvärmd ugn som kan hålla en stabil temperatur. Ugnen 
värms upp till önskad temperatur och proverna doppas ner i mitten av ugnen man kommer då 
snabbt att få en enhetlig temperatur i provet och undvika martensitbildning. 
 
För att göra övre bainit provades två olika temperaturer i saltbadsugnen och två olika 
hålltider. Vid det första försöket hade saltbadsugnen en temperatur på 550°C och hålltiden i 
ugnen var då 50 sekunder. Vid det andra försöket höjdes temperaturen på ugnen till 560°C 
och hålltiden ökades 100 sekunder. För att göra undre bainit provades också två olika 
temperaturer på saltbadsugnen fast med samma hålltid. Vid det första försöket hade ugnen en 
temperatur på 450°C och vid det andra försöket var temperaturen 470°C och hålltiden var 100 
sekunder vid respektive försök. I Tabell 9 visas en sammanställning på de olika 
värmebehandlingstemperaturerna och hålltiderna. I Figur 4-1 kan man se var i CCT-
diagrammet man hamnar vid värmebehandling vid dessa temperaturer och tider. 
 
Tabell 9 Värmebehandlingstider och temperaturer för bainitbildning. 

 Temperatur Hålltid 
Övre bainit 550°C 50 s 
Övre bainit 560°C 100 s 
Undre bainit 450°C 100 s 
Undre bainit 470°C 100 s 
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Figur 4-1 CCT-digram för det bainitiska stålet X, och värmebehandlingstiderna och temperaturerna för 

bainitproverna. 
 
 

4.2 Mikrohårdhetsmätning 
 
Hårdheten på samtliga prover mättes med Vickersmetoden, med en belastning på 500 g. 
Hårdheten mäts som funktion av tjockleken på proverna med en steglängd på 0,50 mm och 
vid varje steg gjordes fem mätningar, enligt Figur 4-2. Mikrohårdhetsmätaren heter Matzusaw 
MXT-alfa. 
 
 

 
Figur 4-2 Schematisk bild över mikrohårdhetsmätningar, last 500 g. 

 

4.3 Provberedning 
För att kunna studera prover i optiskt mikroskop och i SEM, Jeol JSM-646OLV, bereddes 
proverna enligt följande: 
 

• Proverna monterades först i kutsar. 
• Proverna slipades i fyra steg med 240, 600, 800 och 1200 kornstorlek i ca 30 s. 
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• Proverna polerades med diamantpulver i två steg, 9 µm i ca 2-3 minuter och 3 µm 1-2 
minuter för. Lubrikant användes som kylning och smörjning. Sista delen av poleringen 
gjordes med en silica suspension ”Mastermet” på en Microcloth i ca 0,5-1,5 minut.  

• Sista steget är etsning. Proverna etsades i 3 % Nital (3 % HNO3 i etanol). Hålltiden var 
olika beroende på om provet skulle användas för SEM eller LOM. För SEM etsades 
proverna i ca 20 s och för OM i ca 10 s. 

 

4.4 Mikroskopering 
 
Vid undersökning av proverna i svepelektronmikroskop användes ett Jeol JSM 6460 LV-
mikroskop, strömmen var som användes var 15 keV. 
 
Vid undersökning i ljusoptiskt mikroskop användes Olympus vanox-T mikroskop med en 
Olympus DP11 digital kamera. 
 
 

4.5 Dilatometerförsök vid Swerea Kimab 
 
Vid ett studiebesök på Swerea Kimab tillsammans med min handledare Ulrika Borggren fick 
vi vara med under dilatometerförsök på det bainitiska stålet X. Försöken guidades av Oscar 
Karlsson vid Swerea Kimab. 
 
Försöken gick ut på att hitta fasövergångarna i stålet, för detta krävs en uppvärmning till 
austenit och sedan en snabb kylning till den temperatur man tror ferrit bildas, sedan kylning 
ner till bainitområdet och slutligen martensit. Genom att simulera detta i en dilatometer kan 
man bilda sig en uppfattning om hur CCT-diagrammet för stålet ser ut.  
 
Eftersom det krävs höga temperaturer för att återbilda austeniten i materialet och sedan 
väldigt snabb kylning för att bilda bainit så kunde inte försöken simuleras vid Luleå Tekniska 
Universitet utan man valde att göra detta vid Swerea Kimab. 
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5 Resultat och diskussion 
 

5.1 Referensprover 
 
Alla referensprov som tillverkades gav inte önskat resultat. Det som var svårast att se var 
skillnaden mellan övre- och undre bainit. Hårdhetsmätningarna på de första proverna gav inga 
stora skillnader. För undre bainit låg hårdheten på ca 225 HV och för övre bainit på ca 235 
HV.  
 
Efter detta försök ökades temperaturen på saltbadsugnen från 550°C och 450°C till 560°C 
respektive 470°C och båda proverna hölls i badet i 100 sekunder. Detta ledde inte till någon 
ökning i hårdheten. Övre bainitprovet hade en hårdhet på ca 210 HV det undre ca 205 HV.  
 
Att proverna inte fick önskat resultat kan bero på att termometern i saltbadsugnen inte varit 
korrekt kalibrerad. Andra orsaker kan vara att provet tappade för mycket i temperatur mellan 
de två olika ugnarna eller så har temperaturen i saltbadsugnen inte varit den rätta för att uppnå 
undre respektive övre bainit. 
 
Övergången till undre bainit ligger för de flesta stål runt 350°C, och i detta fall har man 
använt en lägsta temperatur på 450°C.  
 
Mikrostrukturen för proverna visade inte heller någon skillnad mellan de olika proverna. I 
Figur 5-1 och Figur 5-2 kan man se mikrostrukturen för proverna av övre- respektive undre 
bainit som hade högst temperatur i ugnen och längst hålltid. Bilderna är tagna i ljusoptiskt 
mikroskop.  
 

 
Figur 5-1 Referensprov undre bainit som varit i 

saltbadsugnen i 470°C i 100 sekunder. 
 

 
Figur 5-2 Referensprov övre bainit som varit i 

saltbadsugnen i 560°C i 100 sekunder. 
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För ferritprovet uppmättes en hårdhet på ca 160 HV och i Figur 5-3 kan man se strukturen. 
För martensitprovet uppmättes en hårdhet på ca 370 HV vilket är normalt för ett kolstål med 
denna kolhalt.  
 

 
Figur 5-3 Ferritprov. 

 

 
Figur 5-4 Martensitprov. 

 

5.2 Mikrostrukturkarakterisering i ljusoptiskt mikroskop 
 
Under denna rubrik undersöks de prover som körts i varmvalsningen vid SSAB Tunnplåt i 
Borlänge. 
 
Bilderna tagna i det ljusoptiska mikroskopet är till för att ge en överblick av de olika 
strukturerna. Det första man ser när man tittar på proverna i mikroskop är att över- och 
undersidorna skiljer sig markant från bulken på proverna.  
 
I Figur 5-5 kan man se mitten på prov 1 vid en förstorning på 50 gånger, Figur 5-6 visar 
mitten på prov 2 med samma förstorning.  
 
 

 
Figur 5-5 Mitten på prov 1, 50X. 

 

 
Figur 5-6 Mitten på prov 2, 50X.
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Tittar man på Figur 5-7 som är taget i mitten på prov 3 ser man strukturen i mitten på 
materialet. Man ser hur mitten på proverna har fått en struktur som liknar den för martensit.  
 
 
 

 
Figur 5-7 Mitten på prov 3, 50X.

 
Figur 5-8 visar mitten på prov 4 med en förstoring på 50 gånger.  
 
I Figur 5-9 visas en bild tagen på mitten av prov 5, med en förstoring på 100 gånger. Jämför 
man mikrostrukturen mellan prov 4 och prov 5, har det senare provet en mer definierad 
struktur. Skillnaden i förhållande till prov 3 är stor, där är strukturen ännu finare. Tittar man 
på de givna parametrarna som finns i  
Tabell 7 ser man att både prov 3 och 4 har en låg haspeltemperatur. Om dessa två 
temperaturer skiljer sig något åt kan det möjligtvis vara en förklaring till att strukturerna ser 
olika ut. 
 

 
Figur 5-8 Mitten på prov 4, 50X. 

 
Figur 5-9 Mitten på prov 5, 100X. 

 
 

Mikrostrukturen på bilderna tagna i optiskt mikroskop visar på en ribbformad struktur. Figur 
5-7 visar ribbor som ligger parallellt i flera olika lager. Detta kan man även se i Figur 5-5 men 
på bilderna, tagna på prov 4 och 5, är det svårare att utskilja någon ribbformad struktur.  
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5.3 Mikrostrukturkarakterisering i svepelektronmikroskop 
 
Under denna rubrik undersöks de prover som körts i varmvalsningen vid SSAB Tunnplåt i 
Borlänge. 
 

5.3.1 Över- och undersida   

 
Figur 5-10 visar översidan på prov 1. Där kan man se att kornen är mycket stora. Figur 5-11 
visar undersidan på samma prov och där ser man att kornen är mindre. Skillnaden i 
kornstorlek beror mest troligt på kylningen av materialet.  
 

 
Figur 5-10 Översidan på prov 1. 

 

 
Figur 5-11 Undersidan på prov 1.

I Figur 5-12 syns översidan på prov 2, man kan se att kornen är mindre än i provet från 
översidan på prov 1. Figur 5-13 visar undersidan på prov 2. Man kan se att skillnaden på 
storleken på kornen från översidan och undersidan är mycket mindre än för prov 1. Prov 2 har 
en låg kylhastighet. 
 

 
Figur 5-12 Översidan på prov 2. 

 

 
Figur 5-13 Undersidan på prov 2.
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Figur 5-14 visar översidan på prov 3, ett prov med hög kylhastighet. Man kan se att kornen är 
mycket mindre än för prov 1 som har en normal kylhastighet. Skillnaden mellan prov 2 och 3 
är relativt stor, det syns tydligt att kornstorleken i prov 3 är betydligt mindre än i prov 2. 
 
I Figur 5-15 syns undersidan på prov 3, kornstorleken är här större än för översidan som syns 
i Figur 5-14. Vid en hög kylhastighet stoppas korntillväxten snabbare och kornen blir då 
mindre, vilken man ser tydligt på prov 3.  
 
 

 
Figur 5-14 Översidan på prov 3. 

 

 
Figur 5-15 Undersidan på prov 3. 

 
I Figur 5-16 visas ytan på prov 4, kylhastigheten för provet är hög medan haspeltemperaturen 
är låg. Man kan se en klar skillnad mellan ytan på prov 4 och 3. Kornstorleken för prov 3 är 
mindre än för prov 4. I Figur 5-17 ser man undersidan på prov 4, där det är svårt att utskilja 
några korn eller korngränser. 
 

 
Figur 5-16 Översidan på prov 4. 

 
Figur 5-17 Undersidan på prov 4. 
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I Figur 5-18 ser man ytan på prov 5, ett prov med hög haspeltemperatur, se  
Tabell 7, och en relativt låg kylhastighet.  
 
I Figur 5-19 ser man undersidan på prov 5. Kornen man ser på bilden är utbredda och ganska 
stora. På översidan av provet ser man tydligare korngränser, vilket beror på etsningen och 
bildskärpan och man kan också se att kornen är mindre. Att kornen är mindre på översidan 
beror på, som tidigare sagts, att kylningen på översidan av plåten är större än på undersidan.  

 

 
Figur 5-18 Översidan på prov 5. 

 
Figur 5-19 Undersidan på prov 5.

 
Att ytorna ser ut på detta sätt beror på att det har skett en ytavkolning, alltså syret i luften har 
reagerat med kolet på ytan. Ytavkolningen har i dessa fall lett till att ytan på proverna består 
av mestadels ferrit och kanske lite martensit.  

5.3.2 Mitten 

Figur 5-20 visar mitten på prov 1 med en förstoring på 5000 gånger. När man tittar på 
bilderna ser man att mikrostrukturen i alla prover ser ungefär likadan ut. För att ta reda på vad 
det är för struktur krävs jämförelse med tidigare undersökningar.  
 
SSAB Tunnplåts egen undersökning från 2007 av just mikrostrukturen på det bainitiska stålet 
A, säger att den består av bainit och ytterst lite martensit och att det vid ytan finns polyhedral 
ferrit, se kapitel 3. 
 
Enligt H-L Yi m.fl.14 framgår att för en bainitisk mikrostruktur kommer de mekaniska 
egenskaperna att vara lägre än för en martensitisk mikrostruktur. Med en kylhastighet över 
20°C/s kommer mikrostrukturen att bestå av 10 % undre bainit och med ökad kylhastighet 
ökar mängden bainit. 
 
I Figur 5-20 - Figur 5-24 visas mikrostrukturen i mitten av samtliga prover. Man kan se att 
strukturen för alla prover är lamellär, vilket kan vara både bainitisk och martensitisk struktur.  
 
För proverna på det bainitiska stålet A som undersökts i detta examensarbete ligger 
kylhastigheterna mellan 65-85°C/s och de mekaniska egenskaperna är mycket höga. När man 
tittar på CCT-diagrammet i Figur 3-1 ser man att för kylhastigheterna använda på proverna 1-
5 är mikrostrukturen fin granulär bainit. 
 
Enligt Rodrigues m.fl.17 uppstår granulär bainit oftast i lågkolhaltiga stål som kyls 
kontinuerligt och kan inte förekomma vid isoterm omvandling. Strukturen ser ut som grova 
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plattor tillsammans med öar av martensit och austenit. Det som karakteriserar den granulära 
bainitiska strukturen är att det inte finns några karbider. Kolet kommer att finns i austeniten 
och martensiten.17 
 

 
Figur 5-20 Mitten på prov 1, 5000X. 

 
 

 
Figur 5-21 Mitten på prov 2, 5000X. 

 

 
Figur 5-22 Mitten på prov 3, 5000X.

 
Figur 5-23 Mitten på prov 4, 5000X. 

 
Figur 5-24 Mitten på prov 5, 5000X.

 
Det man också kan se i Figur 5-20 - Figur 5-24 är att det har skett en pancaking med 
austenitkornen. Martensitkornen ärver sin form från austenitkornen som fått sin struktur under 
valsningen. Har austenitkornen utsatts för pancaking kommer martensitkornen att få samma 
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struktur. För att pancaking ska kunna ske i bulken på ett material krävs att karbider, i detta fall 
titankarbider, bromsar tillväxten vid korngränserna. Man kan inte se denna effekt på ytan, 
titankarbider kräver tillgång av kol och vid ytan finns väldigt lite kol på grund av 
ytavkolningen.  
 
I Tabell 10 finns en sammanställning av strukturerna för de fem olika proverna. Man kan 
konstatera att prov 3 har den finaste strukturen med långa korn medan prov 2 har mycket 
korta korn. 
 
Tabell 10 Kort beskrivning av strukturen på de fem olika proverna. 

Prov 1 2 3 4 5 
Struktur Relativt grova 

korn med en 
längd på ca 
10µm. 

Ribbformad 
struktur med 
kornlängd på 
ca 5µm. 

Fin struktur 
med långa 
korn, ca 
10µm. 

Grövre 
struktur än för 
prov 3 med 
långa korn. 

Grövre 
struktur med 
långa korn. 

 
I referens [11] har Hurley m.fl. uppmätt lathstorleken till 6,9 µm och bredden till 0,17 µm. 
Storleken på bainitkornen beror på austenitkornens storlek.  
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5.4 Hårdhetsmätning 
 
Resultatet av hårdhetsmätningarna gjorda i proverna visas i Figur 5-25. Varje punkt är ett 
medelvärde av fem mätningar.  
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Figur 5-25 Hårdhet som funktion av tjockleken för samtliga fem prover. 

 
Lättast att se är att hårdheten vid ytan är lägre än i mitten av materialet. Man kan även se att 
det är en skillnad mellan översidan och undersidan. I mitten av materialet är det svårt att se 
någon klar skillnad mellan de olika proverna. Störst skillnad syns dock mellan prov 5 och 
prov 3. Det syns även att prov 2 har större variationer i hårdheten än de andra proverna. 
 
Skillnaden för över- och undersida på materialen är stor när det gäller kylsträckan, på 
översidan är det 34 kylridåer och på undersidan 16 kylridåer. Detta betyder att översidan på 
materialet kommer att kylas ner fortare än undersidan. Som tidigare konstaterats med hjälp av 
SEM-bilderna kan man även se denna skillnad där. 
 
Proven tagna på översida är ca 100 µm från ytan, närmare kan man inte mäta. Mäter man för 
nära ytan riskerar man att mäta i bakeliten istället och då inte får ett symetriskt intryck. 
 
Jämför man de uppmätta värdena med publicerade data om Vickershårdhet så motsvarar de 
värdena för martensit. I avsnitt 2.3.2 kan man läsa att hårdheten i Vickers för martensitiska 
prover ligger runt 420-450 HV. De uppmätta värdena för mitten på proverna ligger mellan 
385-425 HV. Jämför man mekaniska egenskaper för proverna i detta arbete med försök av 
Gaude-Fugarolas12 så är de jämförbara. Brottgränsen ligger lite högre för proverna där12 men 

Översida Undersida 
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sträckgränserna ligger inom samma intervall. Om det skulle ha varit en bainitisk 
mikrostruktur skulle de mekaniska egenskaperna ha varit lägre än de uppmätta, se referens 15 
och 16. 
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6 Slutsatser 
 
Det har skett en ytavkolning på översidan av proverna. Detta beror på att syret i luften har 
reagerat med kolet vid ytan. Ytavkolning har i sin tur lett till att översidan på proverna har en 
ferritisk struktur. 
 
Den uppmätta hårdheten i bulken på proverna tyder på att det är martensit, värdena är 
jämförbara med A. Ghoshs resultat18. 
 
De höga mekaniska egenskaperna för materialet tyder också på att det är martensit men en 
granulär bainitisk mikrostruktur kan också bildas i lågokolhaltiga stål som kan ge högre 
mekaniska egenskaper. 
 
Tittar man på SEM bilderna ser strukturen ut som lågkolhaltig martensit dvs. en ribbformad 
martensit. 
 
Enligt tillverkningen för stålet X krävs en haspeltemperatur på minst 300°C för att få en 
bainitisk struktur.  
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7 Rekommendationer 
 
För att kunna tillverka det önskade bainitiska stålet vid SSAB Tunnplåt i Borlänge 
rekommenderas att kylhastigheten efter sista sticket i färdigverket minskas. En minskning av 
kylhastigheten leder till att haspeltemperaturen kan ökas, vilket i sin tur förhoppningsvis leder 
till att bainit hinner bildas i stålet.  
 
För att få samma struktur rakt igenom materialet krävs att kylningen på över- och undersida är 
likadan, i nuläget är kylningen på översidan för hög. 
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