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Mikrostruktur 
Mikrostrukturen undersöks i olika stålsorter för att kunna bedöma vad ett material har för  

egenskaper och vad de är uppbyggt av. Provbiten måste genomgå tre steg innan den kan 

analyseras och dessa är slipning, polering och etsning. De är etsmedlets uppgift att få fram 

materialets verkliga struktur, val av etsmedel beror på vad stålet har för sammansättning. 

Martensit 
Martensit är ett väldigt hårt material som har en rymdcentrerad tetragonal struktur, BCT (body 

centred tetragonal). Den stora faktorn som martensit förknippas med är den mängd tvångsinlöst 

kol. Martensit bildas då den från austenit fasen (över 911 grader) kyls så snabbt att inte kolatom 

hinner förflytta sig utan förblir tvångsinlöst. Man talar om att martensitbildning sker diffusion 

löst och det innebär ingen atomvandring, atomerna kan inte byta plats med varandra. Martensit 

omvandlingen går med snabb fart och är inte så starkt beroende av tiden utan mer av 

temperaturen och mängden kol. Kolhaltens mängd är de som bestämmer hur hård martensiten 

blir och hålltiden vid austenitiseringen hur mycket karbid som kommer att finnas i materialet.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: visar martensiten struktur, BCT (body centred tetragonal) 

Kolstål 
Består till stora delar av järn och kol, detta kallas kolstål eller olegerade stål. Den mängd kol som finns 

kan variera ända upp till 1,7%. Kolstål kan innehålla små mängder legeringar av t.ex. mangan, kisel, 

krom, nickel och koppar men halterna ska inte överstiga 0,5%. Härdbarheten kan förbättras i materialet 

med en ökad kolhalt. Användningsområdena för kolstål kan vara fartyg, byggnader, maskindelar och till 

konstruktioner.  

Detta betyder att kolstål har betydligt mindre legeringshalter än om man skulle jämföra med ett 

martensitiskt rostfritt stål. 

Karbid 
I strukturen finns det små hårda korn, som tillsammans med kol och något legeringsämne 

bildar karbider. En vanlig karbid som känns till är järn kombinerat med kol som bildar Fe3C, 

kallas även cementit. Det finns en rad olika legeringar tillsammans med kol som bildar 

karbider, t.ex. (krom M7C3, M23C6), (molybden M2C, M6C). Karbiderna kan delas in i primära 

och sekundära. Vid stränggjutningens stelnad bildas primärkarbiderna, som brukar försämra 

stålets egenskaper. Genom en markant temperaturhöjning kan man få dessa karbider att 



försvinna. De sekundära karbiderna kommer att uppstå vid de olika 

värmebehandlingsoperationerna som stålet genomgår. 

Restaustenit 
Det kommer att finnas kvar en viss mängd austenit som inte omvandlats till martensit, så kallad 

restaustenit. Detta fenomen förekommer oftast vid härdning då materialet ska svalna/kylas till 

rumstemperatur. De är många olika faktorer som kommer att påverka restaustenitens mängd i 

materialet, t.ex. stålets sammansättning, austenitiseringstemperatur, kylning, efterföljande 

behandlingar, anlöpning. Restausteniten brukar man säga är en mjuk och duktil fas. Därför vill 

man försöka undvika stora mängder restaustenit om man eftersträvar ett hårt material. Dom tre 

egenskaperna som påverkas av restaustenit i materialet är, slitage, utmattningshållfasthet och 

dimensionstabilitet. Stora mängder restaustenit kan ge försämrat slitage och 

kontaktutmattningegenskaper, men de kan ha god effekt på vissa utmattningsbelastningar. 

Därför är det extremt viktigt att ha koll på mängden restaustenit, som kan görs med hjälp av 

metoderna, ljusmikroskop och röntgendiffraktion.  

 


