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Sammanfattning 

I en värld där fokus på miljön blir allt större eftersträvas en allt mer 

miljövänlig produkt. När det kommer till fordonsindustrin och tillverkning 

av växellådor arbetar de allra flesta fordonstillverkarna med att göra mer 

kompakta, lättare och ekonomiska produkter. En viktdrivande faktor i en 

växellåda är utformning och materialval på kugghjul och axlar. Genom att 

undersöka nya material och förbättra utmattningshållfastheten på befintliga 

material kan växellådor bli mer kompakta, ekonomiska och starkare både för 

slutkund och miljön. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, och få en generell 

förståelse för vilka skillnader som finns mellan ett standardiserat sätthärdat 

kolstål och en renare version av detta stål, ett så kallat Clean steel. För att 

uppnå detta syfte kommer data från tidigare utförda tester användas och 

kompletteras med genomförande av nya tester. Målen med arbetet är att 

presentera förslag på förbättringar till nuvarande materialspecifikation för ett 

sätthärdat kolstål samt belysa den skillnad som finns mellan ett 

standardiserat stål och en renare variant av samma stål. 

Stålen som utvärderas är det standardiserade sätthärdningsstålet 20MnCrS5 

tillverkat genom stränggutning av företag XY som CEVT idag använder vid 

tillverkning av kugghjul, en renare variant av 20MnCr5 tillverkat med 

götgjutning av Ovako, 18CrNiMo7-6 tillverkat med götgjutning av Ovako 

samt tillverkat med stränggjutning av annan leverantör. Genom utförande av 

ultraljudstest framställs en bild av de defekter som finns i materialen. En 

tydlig skillnad mellan stålen kan noteras då de stål tillverkade av Ovako med 

götgjutning inte har några noterbara defekter vid analys av 

ultraljudsprovning. 

För utvärdering av de mekaniska egenskaperna jämförs de tester som gjorts 

genom roterande böj. Materialen som här granskas är 20MnCr5 tillverkat 

med götgjutning av Ovako, 18CrNiMo7-6 tillverkat med götgjutning av 

Ovako samt 18CrNiMo7-6 tillverkat med stränggjutning av annan 

leverantör. Från de protokoll som genererats vid tester av roterande böj kan 

med 99.9% säkerhetsintervall det nominella spänningsvärdet beräknas. Vid 

jämförelse av dessa värden kan en förbättring i storleksordningen 37.5% 

noteras mellan stålen 18CrNiMo7-6, där det stål med bättre hållfasthet är 

götgjutet. De nya testerna på ultraljud som utförts belyser skillnaden i 

storlek på defekter hos material med olika tillverkningsprocesser samt 

reduktionsgrad. 

Genom att studera internationella och europeiska standarder för utförande av 

icke-förstörande tester samt undersökning av legeringssammansättningar 

kan den nuvarande materialspecifikationen korrigeras. Rekommendationen 

innefattar förslag på korrigering av legeringssammansättning, krav på 

klassificering av defekter samt kalibreringsförfarande vid ultraljudstest. 
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Summary 

In a world where the focus on the environment is growing, one increasingly 

strives for an environmentally friendly product. When it comes to the 

automotive industry and manufacturing of gearboxes most companies are 

working to make more compact, lighter and economical products. A weight-

driving factor in a gearbox is the design and choice of materials for gears 

and shafts. By examining new materials and improving fatigue strength of 

existing materials gearboxes can become more compact, stronger and more 

economical, both for end customers and the environment. 

The purpose of this degree project is to investigate and gain a general 

understanding of the differences between standardized case-hardened carbon 

steel and a cleaner version of this steel, a so-called Clean steel. To achieve 

this purpose, data on previously performed tests will be used and 

supplemented with the implementation of new tests. The objectives of 

completed work are to be able to present proposals for improvements to the 

current material specification for a case-hardened carbon steel and to 

highlight the difference between a standardized steel and a cleaner variant of 

the same steel. 

The steel that is evaluated is the standardized case-hardened carbon steel 

20MnCrS5 manufactured with continuous casting by the company XY 

which CEVT are using today for construction of gears, a cleaner variant of 

20MnCr5 manufactured with ingot casting by Ovako, 18CrNiMo7-6 

manufactured with ingot casting by Ovako as well as made with continuous 

casting by another supplier. By performing ultrasonic testing, an image of 

the defects found in the materials is produced. A clear difference between 

the steels can be noted when the steel made by Ovako with ingot casting has 

no notable defects in the analysis with the ultrasonic testing. 

For the evaluation of the mechanical properties the test result from rotary 

bending tests are compared. The materials reviewed here are 20MnCr5 made 

by Ovako with ingot casting, 18CrNiMo7-6 made by Ovako with ingot 

casting and 18CrNiMo7-6 made with continuous casting by another 

supplier. From the protocols generated by rotary bending tests with a 99.9% 

safety interval the nominal stress value can be calculated. When comparing 

these values an improvement by 37.5% can be noted between the steel 

18CrNiMo7-6, where the better strength steel is ingot casted. The new 

performed ultrasonic tests illustrate the difference in the size of defects in 

materials with different manufacturing processes and degree of reduction. 

By studying international and European standards for non-destructive testing 

and investigation of alloy compounds, the current material specification can 

be adjusted. The recommendation includes proposals for correction of alloy 

composition, rekvuirements for classification of defects, and calibration 

procedure for ultrasonic testing.  
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Abstract 

Inom fordonsindustrin arbetas det kontinuerligt med att utveckla mer 

miljövänliga och ekonomiska produkter. Genom att undersöka material och 

förbättra utmattningshållfastigheten på befintliga material kan växellådor bli 

mer kompakta, ekonomiska och starkare samtliga parter. Syftet och målet 

med detta arbete är att få en generell förståelse för icke-metalliska 

inneslutningar och hur de påverkar ett materials utmattningshållfasthet, samt 

att ge förslag på förbättringar till den nuvarande materialspecifikationen. 

Genom tester på ultraljud kan en klar skillnad mellan storleken på defekter 

ses mellan stål tillverkade med olika processer. Genom undersökande av 

tidigare utförda tester på roterande böj kan en ökning av 

utmattningshållfastigheten på 37.5% ses mellan ett götgjutet stål och ett 

stränggjutet. Vid studerande av internationella och Europeiska standarder 

kan korrigeringar till den nuvarande materialspecifikationen föreslås. 

Nyckelord: Utmattningshållfasthet, Stål, Götgjutning, Stränggjutning, 

Ultraljud, Roterande böj, Materialspecifikation.  
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Förord 

Detta examensarbete är det slutgiltiga momentet som utförs i 

högskoleingenjörsutbildningen Maskinteknik vid Linnéuniversitetet. Arbetet 

utfördes under tidsperioden 2017-01-08 till 2017-05-30. Kontakt togs med 

företaget CEVT med förfrågan om möjlighet till utförande av examensarbete 

med inriktning mot produktutveckling fanns. Ett förslag på arbete om 

forskning om hur ett materials renhet påverkar dess utmattningshållfasthet 

lades fram och det framstod som väldigt intressant.  

För att kunna genomföra detta arbete har vi fått hjälp från flertalet personer 

och företag. Vi vill utföra ett stort tack till våra handledare, Martin 

Hedström från CEVT och Izudin Dugic från Linnéuniversitetet, för erat 

kontinuerliga stöd och vägledning genom hela arbetet. 

Vi vill även tacka Erik Claesson, Lily Kamjou, Elias Lothman, Fredrik 

Lindberg och Lars-Göran Fröjd från företaget Ovako som bidragit med 

vital information om stål och dess tillverkningsprocess samt hjälpt oss med 

ultraljudstester och delat med sig av resultat från tidigare tester. 

Ett stort tack till er alla. 

 

 

 

Robin Berndt &         Simon Josefsson 

Växjö, 19 Maj 2017 
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1. Introduktion 

Utvecklingen av material som används inom fordonsindustrin sker ständigt. 

Denna introduktion presenterar de bakgrundsliggande aspekterna till 

studien och en undersökningsfråga argumenteras fram. Mål samt syfte 

klargörs och även de avgränsningar som gjorts för att tydligt skärma av 

studien mot relevanta synpunkter beskrivs. 

1.1 Bakgrund 

Fordonsindustrin står idag för nästan 9 miljoner arbetstillfällen runt om i 

världen och ekonomin står för 15 procent av den totala 

bruttonationalprodukten [1]. 

Tillverkningen av personbilar är en föränderlig och kraftigt expanderande 

bransch. Tidigt var det Nordamerika och Västeuropa som stod för den 

absolut största delen av tillverkningen men under 60-talet började Asien och 

i synnerhet Japans expansion bidra till en förändrad geografisk 

fordonsproduktion. År 1998 tillverkades det 37 miljoner bilar i världen 

varav en tredjedel av dessa i Asien, 2015 låg denna siffra på ungefär 68 

miljoner varav Asien numera står för cirka 58 procent av den totala 

produktionen, se figur (1.1). Kina var det dominerande landet år 2015 när 

det kom till produktion av bilar följt av Japan, Tyskland, USA och 

Sydkorea.  

Idag står fordonsindustrin för ungefär en femtedel av sysselsättningen för 

tillverkningsindustrin i Sverige och representerar tre stora 

fordonsproducenter på den globala marknaden, vilka är Volvo Construction 

Ekvuipment, Volvo Personbilar och Scania [1,2]. 
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Figur 1.1  Bilindustrins årsproduktion år 2015 [1]. 

Det är fundamentala skillnader på hur fordon tillverkats och utformats under 

föregående decennium jämfört med dagens industri. Den stora finanskrisen 

år 2008 slog extra hårt mot fordonstillverkarna och deras underleverantörer, 

då försäljning av personbilar kraftigt sjönk. En hög kapacitet i kombination 

med låg produktionskostnad i lågkostnadsländer har vidare bidragit till en 

hård konkurrens i branschen. Tillverkare och underleverantörer har således 

fått arbeta kraftigt med kostnadsbesparande åtgärder och förhöjd 

produktivitet [1,2].  

I en värld där fokus på miljön blir allt större eftersträvas allt mer att nå en 

miljövänlig produkt. Högre krav ställs således kontinuerligt på samtliga 

ingående komponenter i en växellåda som även de behöver bli lättare [3]. 

När det kommer till växellådor arbetar de allra flesta fordonstillverkarna 

med att göra mer kompaktare, lättare och ekonomiska produkter. En 

växellåda med lägre vikt bidrar till ett lättare fordon vilket leder till en 

förbättrad bränsleekonomi. Bland viktdrivande faktor i en växellåda är 

utformning och materialval på kugghjul och axlar av stor betydelse. En 

växellåda är ett inneslutet system som består av en ingående axel från 

motorn och en utgående axel till drivningen. Växellådan används för att 

kunna förändra den rotationshastighet, rotationsriktning och vridmoment 

som motorn producerar till rådande körförhållanden. Vid start krävs som 

exempel ett högre vridmoment och en lägre rotationshastighet jämfört med 

det då fordonet färdas i en högre hastighet. Vid en högre hastighet 

eftersträvas en högre rotationshastighet och ett lägre vridmoment för att 
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hålla motorns varvtal lågt. En motor till en bruksbil jobbar normalt mellan 

ett varvtal på 1500 till 4500 varv per minut då drivhjulet arbetar mellan 

varvtal på 0 och 1300 varv per minut [2-5].  

Inne i växellådan finns normalt lager, axlar, kugghjul och tätningar. 

Växellådshuset har som uppgift att skydda de inre komponenter från yttre 

faktorer såsom vatten och smuts men ser även till att oljan, vilken har som 

uppgift att bland annat kyla och agera som smörjmedel, stannar inne i 

växellådan. Miljökrav och ökad efterfråga på god bränsleekonomi innebär 

också en ökad strävan mot en motor som kan arbeta inom det relativt snäva 

varvtalsområde där förbränning i motorns cylindrar uppnår optimal 

effektivitet. Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt med två till tre 

växlar men då topphastighet, motorprestanda och behovet för att välja växel 

efter omständighet ökat har antalet växlar också ökat och idag är det 

vanligare med sex växlar för drift i bilens körriktning. Detta innebär fler 

komponenter och en mer avancerad konstruktion. Moderna växellådor med 

automatisk utväxling skiljer sig markant från en konventionell manuell 

växellåda och kan ha betydligt fler växelsteg än en manuell. Automatiska 

växellådor väljer själv växel efter varvtalet och hur mycket gas som ges. De 

automatiska använder en kombination av så kallade planethjul för att reglera 

utväxling. Utmaningen är dock densamma; en stor mängd komponenter och 

en komplicerad uppbyggnad [4,5].  

Att tillverka komponenter i ett fordon med kompaktare utformning har 

flertalet fördelar så som minimering av exempelvis vikt och utrymme. 

Dimensionen på ett kugghjul har direkt koppling till hur mycket kraft som 

kugghjulet kan belastas med innan haveri uppstår. En växellåda eftersträvar 

att kunna överföra ett högt vridmoment med en kompakt utformning. Det 

finns vidare kravspecifikationer på punkter för bland annat hållbarhet, 

buller, vibration och hårdhet som konstant förnyas. Dessa måste hållas för 

att få en marknadsdrivande produkt i en strängt konkurrenskraftig bransch 

[5]. 

Kugghjul och axlar tillverkas normalt av metaller eller plaster. De vanligaste 

processerna vid tillverkning är svarvning och fräsning, gjutning, smide och 

pulvermetallurgi. När typ av material väljs övervägs olika faktorer. Bland 

annat inköpskostnad, bearbetningskostnader och olika typer av 

materialegenskaper tas i beaktning. I samband med att krafterna som verkar 

på komponenten blir större är det generellt metalliska material och i 

synnerhet stållegeringar av olika slag som står för det mest frekventa valet 

[6]. 

Kolstål med en kolhalt på ungefär 0.2% som genom uppkolning i ytan och 

efterföljande härdning är vanligast inom fordonsindustrin när det kommer 

till applikationer som har med kraftöverföring att göra. Detta då en 

kombination av hög ythårdhet samt god motståndskraft gentemot utmattning 

och en segare kärna lämpar sig väl. Materialet bearbetas i mjukglödgat 
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tillstånd på grund av dess goda skärbarhet varefter det sätthärdas för att öka 

ytans hårdhet. Sätthärdningen ger en ökad hårdhet på ytan med ett djup som 

normalt ligger mellan 1.0-1.5 mm, beroende på värmebehandling och tid. 

Vid värmebehandling kan viss formförändring ske vilket föranleder att 

komponenten finbearbetas och slutgiltiga dimensioner samt yta erhålls [7-9]. 

Tillverkning av kugghjul och axlar i kommersiella växellådor sker idag 

bland andra med det standardiserade stålmaterialet 20MnCrS5 då det besitter 

en god balans av de för ändamålet eftertraktade egenskaperna. 

Standardiserade stålmaterialet innehåller en mängd legeringsämnen som är 

förutbestämda till olika nivåer för att garantera en relativ enhetlighet och 

förväntade egenskaper. En av dessa specificerade egenskaper är ett maximalt 

värde på inre defekter [10].  

En av de för konstruktionsmaterial viktigaste egenskaperna vid applikationer 

med varierande belastningar är renhet i avseende på de inre defekterna. Ett 

ståls renhet brukar normalt beskrivas som delen främmande partiklar och 

uttrycks i ppm (parts per million). Främmande partiklar bildar 

inneslutningar som kan påverka materialegenskaper negativt [8]. 

Inneslutningar som bildas vid tillverkning av stål förekommer som både 

metalliska och icke-metalliska. Vanliga typer av icke-metalliska 

inneslutningar i kolstål kan bestå av sulfider, oxy-sulfider samt oxider [7]. 

Renheten för stål är något som förbättrats genom åren, pådrivet av 

fordonsindustrin. Ett renare stål lämpar sig bättre i applikationer där stora 

laster i kombination med höga cykler bidrar till en större påfrestning i 

avseende på utmattning. Kugghjul och axlar i växellådor är exempel på 

sådana områden. Mikroskopiska defekter eller inneslutningar agerar som 

lokala spänningshöjare och kan förstoras och sprida sig i kombination med 

lastcykler. Närliggande defekter kan med tiden sammankopplas, varav ett 

helt tvärsnitt kan försvagas till den grad att kritisk spänning för ett helt 

tvärsnitt uppstår [11,12].  

Det finns en mängd olika ståltillverkare på marknaden som framställer och 

säljer stål. Som företag är det av stor vikt att materialet som köps in håller de 

specifikationer och således de materialegenskaper som förväntas. För att 

säkerställa detta används materialspecifikationer. Specifikationen kan, 

förutom legeringssammansättning, som exempel innehålla krav på yt och 

kärnhårdhet, hur materialets struktur skall se ut, reduktionsgrad samt tester 

som ska utföras på materialet för att säkerställa förväntade egenskaper 

[10,13]. 

Tanken på att en förhöjd renhet på ett material kan innebära en mer 

fördelaktig utmattningshållfasthet har cirkulerat hos de större 

fordonstillverkarna. Att säkerställa en utmattningshållfasthet för ett material 

kan i många fall vara en komplicerad och kostsam procedur, i synnerhet då 

det kommer till de komplicerade geometrier som återfinns i kugghjul. Med 

ett rent stål (Clean steel) menas ett stål som har mindre andel defekter eller 

inneslutningar som består av icke metalliska material [14].  
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China Euro Vehicle Technology AB (CEVT AB) är ett utvecklingscenter för 

framtida bilmodeller tillhörande Geely Group. All utveckling från arkitektur 

och exteriör design till kraftöverföring och drivlinekomponenter täcks av 

CEVT som för närvarande består av ungefär 1900 medarbetare. Företaget är 

beläget i Göteborg, Trollhättan och i Hangzhou, Kina. Detta arbete kommer 

att skrivas i samarbete med avdelningen Transmission development, som 

ansvarar för utvecklingen av de maskintekniska aspekterna i nästa 

generations växellådor i Geely Groups personbilar [14]. 

1.2 Problembeskrivning 

Kugghjul och växellådor i allmänhet är under ständig utveckling. De företag 

som tillverkar dessa komponenter arbetar hela tiden mot varandra i loppet 

om att hitta en bättre lösning på de utmaningar som uppstår i samband med 

tillverkning av dessa. Att göra en växellåda mer kompakt med syftet att 

spara vikt och utrymme i fordonet gör att kapacitet för kraftöverföring 

normalt minskar. Det innebär att den redan snäva toleransen mellan vad ett 

kugghjul kan prestera och de krav som ställs på vad det behöver prestera än 

mer minskar. Utvecklingen går således mot att förbättra möjligheten för att 

öka kraftöverföringen och/eller minska dimensionerna. Utveckling av en 

växellåda innebär inte enbart att öka kapacitet, minska vikt eller optimera 

utformning. Att exempelvis öka verkningsgrad, sänka ljudnivå och 

minimera vibrationer är även områden av betydelse, framförallt i dagens 

applikationer då komfort, ekonomi och kvalitetskänsla är något som ofta 

påverkar valet av fordon. Ljudet som en växellåda ger ifrån sig uppstår på 

grund av de vibrationer som genereras i kontakten mellan kugghjulen 

[15,16]. Dessa vibrationer kan minimeras på olika sätt så som genom 

höjning av toleranser och förändring eller utveckling av smörjmedel [12]. 

Materialval för kugghjul i en växellåda har stor betydelse. En variation av 

olika material som kan användas vid tillverkning av kugghjul är gjutjärn, 

pulvermetallurgiska metaller, icke järn-legering och plaster. Det material 

som används primärt vid mer krävande kraftöverföringar är stål på grund av 

dess höga styrka-till-vikt förhållande i kombination med en relativt låg 

kostnad [6]. Vid framställning av stål börjar man med råjärn vilket framställs 

av järnmalm i en masugn. Råjärnet genomgår färskning där kolhalten 

minskas varefter olika legeringsämnen tillsätts. Då det flytande stålet gjuts 

bildas det en mängd inre defekter som påverkar de mekaniska egenskaper 

[17,18]. Dessa inre defekter består bland annat av icke-metalliska 

inneslutningar i form av sulfider, oxy-sulfider samt oxider [7,19]. 

Distributionen av de icke-metalliska defekterna tillsammans med dess 

sammansättning, morfologi, storlek och relativ styrka är faktorer som 

tillsammans avgör dess påverkan på materialet. Defekterna stör 

homogeniteten i materialstrukturen och olika mekaniska egenskaper som 

draghållfasthet, hårdhet, korrosionsmotstånd och utmattningshållfasthet 

påverkas normalt negativt. Vid deformerande tillverkningsprocesser som 
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smidning och stansning kan defekterna agera som områden där stress 

koncentreras vilket kan föranleda mikroskopiska sprickor och minskad 

hållfasthet mot utmattning [20-23].  

För att kontrollera defektdistributionen i ett material kan ett antal tester som 

inte påverkar materialet användas. Exempel på sådana är ultraljud och 

röntgen. Genom att använda röntgen och samtidigt rotera materialet kan en 

3D bild av materialets inre struktur tas fram. Med hjälp av finita 

elementberäkningar kan man beräkna de reella spänningsområdena som 

omsluter defekterna [22]. 

Undersökningsfrågan för arbetet formuleras som sådan: 

 

Kan man med hjälp av icke-förstörande tester på ett adekvat sätt kartlägga 

defekter och leder en minskad storlek och frekvens på defekter till en ökad 

utmattningshållfasthet i framtida applikationer kopplade till kraftöverföring 

för kugghjul? 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka, och få en generell 

förståelse för vilka skillnader som går att finna mellan ett standardiserat 

sätthärdat kolstål och en renare version av detta stål, ett så kallat Clean steel, 

med specifik fördjupning mot stålet 20MnCrS5. Arbetet kommer innefatta 

provningar och datainsamling för att kontrollera storlek, form, frekvens av 

defekter och dess inverkan på materialets mekaniska egenskaper.  

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram förslag på en materialspecifikation till ett 

renare stål som beskriver vilka prover som måste utföras på materialet för att 

bevisa att det besitter en högre renhet. Målet består vidare av att undersöka 

om en renare version av 20MnCrS5 har högre utmattningshållfasthet än det 

standardiserade 20MnCrS5, vilket kan leda till en dimensionsoptimering vid 

konstruktion av detaljer. 

Delmål 1: Ge förslag på förbättringar i nuvarande materialspecifikation för 

materialet 20MnCrS5 i renare utförande samt verifiera de tester som ska 

utföras för att kartlägga defekter i materialet och därmed säkerställa att 

stålet har en förhöjd renhet. 

Delmål 2: Undersöka om ett material i renare tillstånd har bättre 

utmattningshållfasthetsegenskaper än det standardiserade materialet genom 

utförande samt sammanställning av tidigare utförda tester. 
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1.5 Avgränsningar 

Förslag på förbättringar av nuvarande materialspecifikationen kommer 

endast framställas för det standardiserade stålet 20MnCrS5 i ett renare 

utförande. 

Jämförelse beträffande renhet kommer enbart göras med ultraljudstest 

mellan det standardiserade stålet 20MnCrS5 och dess renare version, ett 

Clean steel som är framställt av Ovako. 

På grund av att arbetet utförs under en termin finns vissa avgränsningar 

gällande omfattning på arbetet: 

 Möjlighet till undersökning och kartläggning av materialstruktur 

saknas. 

 Mer tillämpade testmetoder  såsom FZG-provning och 

pulsatorprovning kan ej utföras på grund av de långa ledtider som är 

associerade med detta. 

Jämförelse på hållfasthetsegenskaper kommer ske i två delar. Den första 

delen är en jämförelse mellan två standardiserade sätthärdningsstål som är 

tillverkade genom de olika processrutterna sträng och götgjutning. Den 

andra delen innefattar en jämförelse mellan 20MnCr5 från götgjutning mot 

standardiserade hållfasthetsvärden för böjutmattning. Samtliga jämförelser 

mot hållfasthetsegenskaper baseras enbart på utmattningshållfasthet i 

avseende på böjutmattning genom roterande böjtester.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka typer av undersökningsmetoder och de 

vetenskapliga metoder som arbetet kan byggas på, det specificeras även 

vilken eller vilka metoder som kommer att användas i detta arbete. 

2.1 Undersökningsmetoder 

Det finns en mängd olika typer av undersökningar som kan utföras. De 

vanligaste kallas explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. I ett område 

där det finns hålrum i kunskapen blir undersökningen utforskande, även 

kallad explorativ. Dessa undersökningar fokuserar på att hämta in så mycket 

information och kunskap som möjligt inom det specificerade området. 

Viktiga inslag i de explorativa undersökningarna är kreativitet och 

idérikedom eftersom syftet är att nå kunskap som kan ligga till grund för 

vidare studier [24].  

De deskriptiva undersökningarna sker då det redan finns en viss mängd 

information eller kunskap. Undersökningen kommer vara beskrivande och 

kan röra de förhållanden som har ägt rum, dvs. dåtidsbeskrivning eller de 

förhållanden som existerar just nu, dvs. nutidsbeskrivning. 

Undersökningarna begränsas till de aspekter som är av intresse, dessa 

beskrivningar blir detaljerade och grundliga. Aspekterna kan beskrivas var 

för sig och även som samband mellan olika aspekter. Det förekommer ofta 

att endast en teknik används för att samla information vid deskriptiva studier 

[24]. 

En hypotesprövande undersökning kan användas inom de områden där 

kunskapsmängden har blivit allt mer omfattande och ett antal teorier har 

utvecklats. Dessa undersökningar har kravet att tillräcklig kunskap inom 

området måste finnas för att genom teoretisk fakta kunna göra vissa 

antaganden om verkliga förhållanden. En hypotes är ett antagande som 

uttrycker samband mellan två eller flera faktorer. När en hypotes testas läggs 

undersökningen upp på de sätt som bäst eliminerar risken att något annat än 

det som hypotesen säger påverkar resultatet. Inom hypotesprövande 

undersökningar ligger vikten hos informationen som samlats in, mer 

detaljerad och specifik information ger bättre resultat. Dessa tre 

undersökningar som nu presenterats används ofta separat, men inom större 

projekt kan två eller alla tre former tillämpas [24]. 
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2.1.1 Vår undersökningsmetod 

Informationen om undersökningsfrågan är i nuläget otillräcklig och 

ytterligare information måste samlas in. Undersökningen kommer därav att 

bli explorativ då vårt arbete även kommer att ligga till grund för fortsatt 

utveckling inom forskningsområdet. Arbetet kommer även innefatta en 

nulägesbeskrivning som beskriver hur processen ser ut idag vilket medför att 

arbetet även blir deskriptivt.  

För att stärka de åtaganden och hypoteser som kommer göras krävs 

ytterligare tester som inte kommer genomföras då tiden för detta är 

otillräcklig. Detta medför att undersökningen använder sig av hypoteser som 

ej kommer bli provade. Undersökningen är alltså inte hypotesprövande. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet som används under en forskningsprocess 

beskriver relationen mellan teori och verkligheten. För att på ett godtyckligt 

sätt kunna relatera teori och verklighet till varandra används generellt tre 

olika begrepp: deduktion, induktion och abduktion [24]. 

2.2.1 Deduktion 

Att arbeta deduktivt kan jämföras med att följa bevisandets väg. Arbetssättet 

kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Ett arbetssätt som är kopplat till 

deduktion där ur redan befintliga teorier hypoteser härleds kallas ofta 

hypotetiskt-deduktivt. Genom deduktivt arbetssätt kan objektiviteten i 

forskningen stärkas i och med att forskningen utgår från redan befintlig teori 

vilket minskar forskarens subjektiva uppfattningar. Risken med deduktion 

ligger dock i att nya synpunkter eller aspekter inte behandlas då forskningen 

endast bygger på befintliga teorier [24]. 

2.2.2 Induktion 

Ett induktivt arbetssätt utförs genom att studera ett forskningsobjekt utan att 

undersöka den etablerade teorin. Utifrån den insamlade informationen och 

empirin kan forskaren sedan formulera en teori. Forskaren vet dock 

ingenting om hur omfattande eller vilken typ av teori som finns eftersom 

forskningen bygger på empiriskt underlag som bara är aktuellt för just den 

situationen. Till skillnad från deduktion spelar här forskarens egna idéer och 

uppfattningar roll då de kommer påverka de teorier som skapas [24]. 
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en typ av kombination mellan deduktion och induktion. Det 

innebär att utifrån enskilda fall så skapas ett hypotetiskt mönster som 

beskriver fallet. Efteråt prövas denna hypotes på nya fall. Här arbetar nu 

forskaren deduktivt. Hypotesen utvecklas och utvidgas vilket gör den mer 

generell [24]. 

Att arbeta abduktivt ger fördelen att forskaren inte låser sig i sin forskning 

vilket kan hända då man arbetar deduktivt eller induktivt. Riskerna med att 

arbeta abduktivt är att forskaren omedvetet väljer forskningsobjekt utifrån 

sina tidigare erfarenheter och formulerar sedan hypotesen som utesluter 

alternativa tolkningar. Den hypotetiska teorin som skapas i abduktionens 

deduktiva fas kan då bli fastställd vilket utelämnar utveckling och breddning 

av hypotesen [24]. 

2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppssätt 

Undersökningen har ett klart deduktivt angreppssätt då inte tillräcklig data 

finns för att kunna göra en vetenskaplig bedömning över hur stor skillnaden 

är mellan de två materialen i fråga. Arbetet kommer att utgå ifrån redan 

framtagen teori och resultat från tidigare utförda tester. Under inledningen 

av arbetet kommer information samlas in från befintliga teorier som är 

referentgranskade av oberoende forskare. Information som inte berör den här 

undersökningen rensas bort för att få ett väl anpassat underlag. Med den nya 

kunskap som fås från befintliga teorier, underlagen från tidigare utförda 

tester samt resultaten från de tester som skall utföras kommer 

antaganden/hypoteser att göras om hur företaget i fråga kan gynnas av att 

använda materialet i renare utförande. På grund av tidsbrist kommer inte 

dessa hypoteser att kunna prövas då det föreligger långa ledtider för dessa 

prov. Befintliga teorier skapar stödjande kunskap genom experiment och 

därifrån bildas en hypotes som kan bekräftas genom ytterligare prover, detta 

följer det deduktiva angreppssättet. 

2.3 Vetenskapligt synsätt 

Att tolka och förstå vetenskap kan göras på olika sätt. För att kunna driva en 

forskningsfråga framåt och i rätt riktning krävs en förståelse om de olika 

synsätt som en forskare kan ha mot en undersökning, det är också av stor 

vikt att alla som medverkar i forskningen har ett entydigt synsätt och arbetar 

mot samma mål. 

Här beskrivs de vetenskapliga synsätt som är aktuella i dagsläget, därefter 

görs ett val om vilket synsätt som används i den här undersökningen [24].  
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2.3.1 Positivism 

Positivismen har grundstenar som bygger på empirisk och naturvetenskaplig 

tradition. Tanken är att kunskapen från positivismen skall gagna samhället. 

Som positivist formuleras hypoteser och teorier i form av matematiska 

formler. Positivism används genom att en hypotes om ett forskningsobjekt 

utvecklas från tidigare framtagen teori som verifieras genom empirisk 

prövning. Ett kännetecken för positivismen är reduktionism vilken säger att 

hela problemet studeras genom att reducera delarna i problemet och sedan 

studera delarna för sig [24].   

Det har visats att det är omöjligt att separera teori och observation då man 

redan har vissa privata teorier som omedvetet filtrerar bort information 

under observationen. Detta har gjort att positivismen inte längre har samma 

status inom filosofisk skolutbildning. Det är viktigt att forskarens person, 

politisk, religiös och känslomässiga läggning hålls utanför forskningen så att 

resultatet inte blir påverkat. En studie ska kunna genomföras av annan 

oberoende forskare och samma resultat ska uppnås [24].  

2.3.2 Hermeneutik 

Motsatsen till positivism sägs vara hermeneutik, vilket kan uttryckas som en 

tolkningslära, numera är det en vetenskaplig inriktning där den mänskliga 

existensen och dess grundbetingelser studeras och tolkas. Hermeneutiken 

tillämpas nuförtiden av vetenskapliga forskare inom human-, kultur- och 

samhällsvetenskap, denna typ av forskning har fått stå för kvalitativa 

förståelse- och tolkningssystem där forskarrollen är öppen, subjektiv och 

engagerad. En hermeneutiker säger att mänsklig verklighet är av språklig 

natur dvs. att man genom språket införskaffar information eller kunskap om 

det genuint mänskliga [24].  

Till skillnad från positivister som vill dela upp problem eller 

forskningsobjekt och studera dem bit för bit försöker hermeneutiker se 

helheten av objektet. Denna uppfattning kallas holism och menar att 

helheten är mer än summan av delarna. Hermeneutiken har tydliga drag av 

abduktion då forskaren ska pendla mellan helhet och del och mellan de olika 

synvinklarna under tolkningsakterna [24]. 
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2.3.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

För att skapa en bredare kunskap inom området som studeras utfördes en 

helhetsundersökning till vad som ligger till grund för problemet idag. Detta 

sammanfaller med de hermeneutiska synsättet, då arbetet i senare skede 

använder sig av bakomliggande teorier faller de hermeneutiska synsättet 

bort.  

Vidare kommer arbetet att avgränsas till undersökningsfrågan där mycket 

information kommer behandlas och tester kommer utföras. I detta stadium 

analyseras hur stor vikten av inneslutningarna i ett material är och hur dem 

egentligen påverkar materialets egenskaper. När forskningen har begränsats 

till ett specifikt område där det kommer utföras prover för att bekräfta 

hypoteser sammanfaller detta med de positivistiska synsättet.  

2.4 Forskningsmetod 

Det är vitalt för undersökningen att informationen som samlats in bearbetas 

på de sätt som gör att forskningsfrågan kan besvaras. Kvalitativ och 

kvantitativ är två metoder som syftar på hur man väljer att generera, 

bearbeta och analysera den information som har samlats in [24]. 

2.4.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har primärt syftet att ge en djupare förståelse av de 

problemet som studeras [24]. De kvalitativa metoderna omfattar händelser, 

yttranden, bilder, smaker eller beröring. Den insamlade datan kan användas 

för att indirekt studera fenomen som är svåra att uppfatta som känslor, 

tankar, intentioner och beslutsfattande.  

Kvalitativ data mäts inte, utan det räcker med att konstatera att det finns, hur 

de fungerar och i vilka situationer de förekommer. Hur mycket, hur länge 

eller hur ofta har ingen betydelse [25]. En kvalitativ metod utförs inte med 

enbart en teknik utan kan ses som ett samlingsbegrepp för olika 

tillvägagångssätt. Metoden använder sig främst av direkt observation, 

intervju- och analys av källor. Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet 

till källan, med det menas fysisk och social närhet [26]. Kvalitativa metoder 

medför dock till stora mängder textmaterial som skall analyseras vilket 

genererar ett tidskrävande arbete [24]. 
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2.4.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod som tidigare nämnt använder sig av statistiska siffror, 

beräkningar och analysering så att en opartisk slutsats för forskningsområdet 

kan bildas. När den insamlade informationen skall analyseras sker detta med 

statistiska mätmetoder. Vikten ligger dock vid vad informationen innehåller, 

information som innehåller stora toleranser ger således mindre pålitliga 

resultat [25]. 

Det största problemet hos en kvantitativ forskning ligger i att tilliten i den 

kvantitativa metoden är stor hos de flesta personer. Något som är beskrivet 

med siffror uppfattas lätt som en objektiv sanning vilket kan medföra att 

metoden används på de ställen som inte lämpar sig [25]. De vanligaste 

metoderna för att samla in kvantitativ data är med enkät- och 

intervjuundersökningar. Här är det viktigt att utföra frågeformuläret så att 

det täcker ämnet fullständigt och systematiskt för att få en tydlig och bra 

struktur [27]. 

2.4.3 Vår forskningsmetod 

Denna undersökning kommer att använda sig av både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder. I introduktionsfasen då en mängd 

information om forskningsstudien samlas in kan undersökningen betraktas 

som kvalitativ, detta för att skapa en bredare kunskapskälla för att få en 

bättre förståelse om vad som krävs för att kunna besvara 

undersökningsfrågan. Undersökningens kärna ligger i att utföra tester, samla 

ihop information från tidigare utförda tester och sedan analysera och jämföra 

resultaten för att komma fram till en valid och vetenskaplig hypotes. Detta 

kan ses som kvantitativ forskning.   

2.5 Datainsamling 

Utgångspunkten för de flesta vetenskapliga undersökningar är behovet av att 

förstå egenskaperna av det som studeras, undersökningen börjar därav med 

insamling av fakta. Forskaren börjar med att anskaffa sig en avsevärd mängd 

av fakta som sedan kan klassificeras och kategoriseras som olika typer. De 

olika typerna av data som används i vetenskapliga arbeten är primär- och 

sekundärdata [28].  
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2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Information som samlas in förekommer som primär- och sekundärdata. 

Primärdata är den typ av information som man får direkt från källan, t ex 

ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar [24]. Det är vanligt att 

anskaffa primärdata genom enkäter och intervjuer. Information som hämtas 

från databaser eller i den officiella statistiken kallas sekundärdata. Även om 

en studie bygger på primärdata ska sekundärdata tas tillvara på och användas 

som komplement till primärdata [29].  

Att använda sig av sekundärdataundersökning är i allmänhet billigare då 

data lätt kan hämtas från databaser. Det kan dock vara svårt att hitta den data 

som är relevant till det som studeras, då krävs det att man går direkt till 

källan [29]. 

2.5.2 Källkritik 

Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant - eller 

åtminstone sannolikt. Det finns fyra kriterier (äkthet, tidssamband, 

oberoende, tendensfrihet) som ska kunna tillämpas på en källa. Med äkthet 

menas att källan ska vara det den utger sig för att vara. Tidssambandet säger 

att ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 

händelse, desto större skäl finns att tvivla på källan. Källan ska inte vara en 

avskrift eller ett referat från en annan källa, detta gör den oberoende. Med 

tendensfrihet menas att det inte ska finnas anledning till att misstänka att 

källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, 

ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga 

verklighetsbilden [30]. 

2.5.3 Vår datainsamlingsmetod 

Insamlad data i detta arbete kommer till största del att bestå av sekundärdata 

men där brist på information finns kommer primärdata att anskaffas via 

medarbetare och handledare. Primärdata kommer även att tas fram vid de 

tester som utförs, denna data kommer vara en central byggsten som den 

slutliga hypotesen kommer att bygga på. All data som samlas in och de 

moment som utförs behandlas kritiskt. Även den data som fås från Ovako 

kommer att behandlas kritiskt då dessa företag är partiska mot sin egen 

produkt.  
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I det praktiska momentet som innehåller utföranden av tester så kommer 

dessa resultat att granskas kritiskt med hänsyn till alla möjliga källor som 

kan leda till falska resultat. Även de maskiner som testerna utförs i kommer 

att behandlas kritiskt. 

2.6 Urval 

För att kunna besvara forskningsfrågan måste information och kunskap 

samlas in. Då en forskningsstudie oftast har en tidsgräns för arbetet är det 

möjligt att man inte hinner att gå igenom all den information som samlats in. 

För att kunna bestämma vilken information som är mest relevant till arbetet 

måste ett urval av informationen göras. Det finns typer av urvalsmetoder 

som används, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Genom detta 

urval bestäms vilken information som ska ingå och vidare utforma arbetet 

[31]. 

2.6.1 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

När sannolikhetsurval utförs finns det olika metoder där den vanligaste är 

obundet slumpmässigt urval. Denna metod bygger på att varje enhet i 

mängden har lika stor chans att komma med i urvalet [31].  

Inom ramen för icke-sannolikhetsurval ligger alla metoder som inte utgår 

från sannolikhetsprinciper. De tre vanligaste metoderna är 

bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurvalet 

består som namnet antyder av sådan information som vid tillfället råkar 

finnas till hands. Vid snöbollsurval använder forskaren ett fåtal 

informationskällor som är relevanta för forskningen och sedan genom dessa 

hitta ytterligare källor. Kvoturval används oftast i kommersiella 

undersökningar. Målet är att ge ett stickprov som speglar en population i 

termer av den relativa fördelningen av individer i olika kategorier, t.ex. kön, 

etnisk bakgrund, ålder och boendeform. Dessa individer väljs inte ut 

slumpmässig eftersom det är forskaren som själv har beslutet om vilka som 

ska medverka i undersökningen [31]. 
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2.6.2 Vårt urval 

Denna rapport använder sig av icke-sannolikhetsurval där snöbollsmetoden 

tillämpas. Ett fåtal vetenskapliga artiklar med tydlig relevans till 

forskningsfrågan hittades och därifrån identifierades vilka källor som dessa 

artiklar är baserade på. Genom denna metod skapades en övergripande 

informationsmängd som ska ge validitet till arbetets slutsats. Källorna 

granskas kritiskt och vid de fall där två eller flera källor har olika slutsatser 

om samma område görs en jämförelse mellan dem och ställning tas om alla 

ska tas med i undersökningen eller om dem ska uteslutas. 

2.7 Sanningskriterier 

Det går alltid att finna information som kan stödja teoretiska uppfattningar, 

men det betyder inte att alla teorier är sanna. Att göra ett arbete som är 

trovärdigt bygger på arbetets sanningshalt. Det är därför viktigt att från 

första början lägga stor vikt på kontroll av validitet och reliabilitet [26].  

2.7.1 Validitet 

Validitet handlar om precision i de frågor som ställs, data som samlas in och 

de tolkningar som presenteras. Att hävda att sin forskning är valid kräver att 

forskaren visar att data och analyserna är förankrade i sådant som är 

relevant, autentiskt och verkligt. Validitet kan delas in i två grupper, intern- 

och extern validitet, där intern validitet är hur undersökningens resultat 

representerar verkligheten den har sitt ursprung i. Extern validitet är i vilken 

utsträckning resultaten från den aktuella studien kan generaliseras till andra 

motsvarande studier [28]. 

2.7.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet fås om olika och oberoende mätningar av ett och samma 

objekt ger samma eller snarlika resultat. En hög grad av reliabilitet är en 

nödvändig förutsättning för att forskningen ska få den trovärdighet som 

söks. För att nå hög reliabilitet krävs hög noggrannhet och uppmärksamhet 

under hela forskningsprocessen. Reliabiliteten kan också ökas genom att 

utarbeta instruktioner och rutiner, utbilda forskningsassistenter samt 

kontrollera att inga felaktiga inmatningar av data sker [26]. 
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2.7.3 Objektivitet 

Att vara objektiv, att studera ett objekt utan att låta sina egna preferenser 

påverka studien, är något som alltid eftersträvas för att nå en så tillförlitlig 

studie som möjligt. Det är likväl omöjligt för en människa att bli helt 

opåverkad av sina egna erfarenheter när han eller hon observerar ett objekt 

[26]. 

2.7.4 Våra sanningskriterier 

För att forskningen ska uppnå hög reliabilitet används kalibrerade maskiner 

och standardiserade tester. Validitet uppnås genom visning av att data som 

genererats från testerna är i högsta grad relevant till vår forskning. De tester 

som kommer att utföras är  ultraljudstest som används för att identifiera 

vilken storlek defekterna har och till vilken utsträckning de finns i 

materialet.  

Forskningen anses ha hög objektivitet då hypoteser som formuleras bygger 

på statistisk mätdata som redovisas. Det föreligger inte några personliga, 

politiska, eller andra skäl som påverkar studien. Intresset ligger i att öka 

förståelsen för de material som används och andra lämpliga material som 

kan komma att användas.  

Produktspecifikationen kommer att utföras på ett sådant sätt som ger CEVT 

en bra och hållbar specifikation som kan appliceras globalt. 

  



18 

Robin Berndt & Simon Josefsson 

2.8 Sammanfattning av valda metoder 

För de valda metoderna för detta arbete, se figur (2.1). 

Figur 2.1 Valda metoder. 
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3. Teori 

3.1 Ståltillverkning 

För att tillverka ett stål behöver man först tillverka råjärn vilket är den 

produkt som sedan färskas till stål eller som gjuts till tackor eller gjutstycken 

av gjutjärn. Vid tillverkning av råjärn används järnmalm som antingen 

innehåller hematit (Fe2O3) eller magnetit (Fe3O4). Malmen som bryts 

innehåller ofta mer än 40% gråberg och måste först anrikas. Det innebär att 

malmen krossas och det icke-järnhaltiga materialen sorteras bort. Kvar 

återstår nu en typ av sand som kallas slig. För att sligen inte ska täppa igen 

masugnen värms den upp till cirka 1250˚C under några minuter, produkten 

blir då knytnävsstora stycken (sinter). Sligen kan även sintras till små kulor 

(pellets), se figur (3.1.1), vilket har ökat kraftigt då den är mer gynnsam för 

masugnsdriften [17,18]. 

 

 

Figur 3.1.1 Pelletskulor. 

För att tillverka råjärn används en masugn, se figur (3.1.2), som matas 

uppifrån med koks och sinter eller pellets. Koks skapas genom en process 

som kallas pyrolys, den innebär att stenkol upphettas till flera hundra grader 

Celsius i en syrefri miljö. Den syrefria miljön gör att ingen förbränning av 

kolet sker och kvar blir koks med en hög andel rent kol [32]. I den nedre 

delen av masugnen blåses förvärmd luft in, koksen reagerar då med syret i 

luften och bildar koldioxid vilket utgör reduktionsmedlet för malmen, se 

formel (1), [17]. 

 

3CO (gas)+Fe2O3 → 2Fe+3CO3 (gas)  ekv (1) 
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Reaktionerna med koldioxiden kan dock inte fullständigt genomföras och en 

viss mängd koldioxid skickas ut ur systemet. Där luften kommer in smälter 

järnet och rinner ner till ugnens botten. Koksen används som värmealstrare 

och dessutom löses kol från koksen in i det smälta järnet vid kontakt mellan 

koksen och järnet [17]. Råjärnet har då skapats men på grund av den höga 

kolhalten (4%) är järnet inte smidbart utan används som råvara vid stålverk 

och gjuterier. Råjärnet som används till ståltillverkning innehåller 4% kol, 

0,5-4% magnesium, 0,3-1% kisel, 0,04-0,12% svavel och 0,2% fosfor [17]. 

 

Figur 3.1.2 Masugn [17]. 

För att framställa stål måste kolhalten i råjärnet reduceras (färskas). Detta 

sker genom att syre (luft, syrgas eller järnoxid) tillförs till de smälta råjärnet 

vilket binder med det lösta kolet i smältan och bildar koloxid [6]. Det finns 

olika processer som kan användas för tillföra syret till smältan så som Linz 

Donawitz (LD), Oxygen Boden Maxhütte (OBM), eller de äldre Bessemer- 

och Thomasprocesserna. I Bessemer- och Thomasprocesserna sker 

färskningen genom att luft blåses genom dysor i ugnens botten och passerar 

smältan i form av bubblor. Syret binder med kolet och bildar koloxid. Dock 

är det smälta råjärnet mottagligt för kväve i luften som löser sig i järnet 

under processen. Kvävet kan ha en skadlig inverkan på stålet och därför 

används inte dessa processer längre. I LD-processen blåses syrgas uppifrån 

och ned mot ytan istället för luft vilket skyddar smältan mot kvävet och 

hindrar kväveupptagningen, se figur (3.1.3). Denna process tar cirka 20 

minuter [17]. 
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Figur 3.1.3 LD konverter [33]. 

I en OBM-process, se figur (3.1.4), används en blandning av kväve och 

argon som blåses in genom dysor i ugnens botten, dysorna kyls konstant 

med en gas t.ex. propan. Tiden för färskningsprocessen är cirka 10 minuter. 

Observera att även en liten del skrot kan omsmältas under dessa operationer 

[17]. 

 

Figur 3.1.4 OBM-process [17]. 

Stål kan även tillverkas genom att smälta om metallskrot, då hoppar man 

över dessa första steg och börjar direkt med smältning av stålet i t.ex. en 

ljusbågsugn. Detta medför en kortare och mindre kostsam produktion. Efter 

dessa färskningsprocesser eller smältning av skrot kan man nu addera olika 

legeringsämnen och på så sätt ge stålet unika egenskaper. Stålen kan delas in 

efter olika principer, de vanligaste är sammansättning och användning. När 

man delar in stål efter sammansättning talar man om legerade och olegerade 

stål. Olegerade stål eller kolstål är ett stål med en stor andel kol som 
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beståndsdel vid sidan om järn. Legerade stål innehar stora delar av andra 

ämnen förutom kol och järn, enligt SS-EN 10020 visas gränsen mellan 

legerade och olegerade stål. Till exempel ska manganhalten inte vara större 

än 1,65% för att kallas olegerat [17]. 

Det finns olika faser som stålet kan bestå av beroende på mängden kol och 

temperatur på smältan, faserna kan ses i ett Fe-C fasdiagram, se figur 

(3.1.5). De olika strukturerna är austenit, ferrit, perlit och cementit, det finns 

både enfasiga och tvåfasiga områden. Dessa olika strukturer bidrar med 

speciella egenskaper till stålet, t.ex. när stålet består av strukturen austenit 

förlorar stålet sina magnetiska egenskaper. Mängden kol som kan lösas i 

stålet beror också på strukturen, i ferrit kan massprocenten löst kol endast 

uppnå 0,02% medans austenit kan lösa upp till 2%. Martensit skapas genom 

ett kylförlopp som sker så snabbt att ingen omvandling till perlit eller bainit 

hinner ske. Resultatet blir en hård men spröd struktur. Genom att 

värmebehandla martensit övergår större partiklar till cementit, denna 

värmebehandling kallas anlöpning. Önskad andel martensit och cementit kan 

då uppnås med hjälp av värmebehandling [17]. 

 

Figur 3.1.5 Fe-C fasdiagram [17]. 

Stål som har kol som de enda avsiktliga legeringsämnet benämns som 

olegerade stål, övriga legeringsämnen bortsett från mangan och kisel 

förekommer som oönskade föroreningar. Om syret som finns i smältan inte 

binds upp med något legeringsämne reagerar det istället med kolet och 

bildar då blåsor och hålrum, för att undvika dessa blåsor tillsätts kisel i 

halter mellan 0,3-0,5%. Föroreningar av svavel kan leda till 

försprödningsfenomen. För att undvika detta tillsätts mangan i liknande 
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halter som kisel. Man försöker i regel hålla nere svavelhalterna så mycket 

som möjlig. I låglegerade stål kan även andra legeringsämnen tillsättas i 

halter upp till någon procent för att då förbättra egenskaper som härdbarhet 

och hårdhet. I höglegerade stål kan legeringshalterna sammanlagt överstiga 

50%. Genom att tillsätta legeringsämnen kan man även påverka stabiliteten 

hos materialet. De av särskild vikt är förhållandet austenit/ferrit och 

påverkan av cementit [33]. 

Stål innehåller antingen höga eller låga halter av olika metalloider som ofta 

tillkommer som oavsiktliga föroreningar men ibland tillsatta med avsikt. 

Den viktigaste och mest förekommande är kol som sällan finns med som ett 

oönskat legeringsämne. Andra viktiga metalloider som påverkar materialets 

egenskaper är svavel, kväve och syre. Syre och järn bildar olika intermediära 

faser såsom FeO, Fe3O4 och Fe2O3. Järnets affinitet till syre är dock inte så 

hög och bildningen av järnoxid kan undvikas med tillsättning av 

legeringsämnen med högre affinitet till syre. Kol har högre affinitet till syre 

än vad järn har och binder som tidigare nämnt syret till CO som bortgår i 

gasform, för att undvika detta tillsätts starkare oxidbildare. Som tidigare 

påpekats kan man använda sig av kisel men även aluminium binder syre 

bättre än kol, dessa tillsatser kallas tätningsmedel då de bildar ett tätt och 

blåsfritt göt. Oxidbildare används också som skydd mot att stålet inte ska 

oxidera. För att oxidation ska hindras krävs att legeringsämnet har högre 

affinitet till syre än vad järn har, att legeringshalten är tillräckligt hög för att 

det ska bildas en sammanhängande oxidfilm samt att diffusionen av syre och 

järn i oxiden är så trög att oxidationen avstannar. De vanligaste ämnen för 

detta ändamål är krom som i rostfria stål ingår med en halt av minst 12% 

[33]. 

För att tillverka stål med hög renhet är det möjligt att sänka svavelhalten till 

0,02%, manganhalten ligger då minst på 0,4%. Föreningen mellan mangan 

och svavel kallas mangansulfid (MnS) och bidrar med att ge stålet en bättre 

skärbarhet genom att skapa brottanvisningar i spånorna och även tillföra en 

viss smörjning till verktygsstålet. I automatstål eller friskärande stål finns en 

förhöjd nivå av MnS där svavelhalten ligger omkring 0,2%. Det går att 

ytterligare öka skärbarheten genom att tillsätta fosfor upp till 0,1% som gör 

ferriten sprödare, samt bly upp till 0,2%. MnS är generellt dåligt för 

hållfastegenskaper speciellt hos höghållfasta stål. Detta på grund av att MnS 

är mycket formbar och vid varmvalsning dras ut till sammanhängande band 

eller fibrer som sedan utgör brottanvisning [33]. En av de stora fördelarna 

med att legera med koppar är att den gynnar grafitbildningen då stålet 

stelnar. Detta är bra för att motverka mangans negativa sida som kan ge 

upphov till cementitbildning. Koppar gynnar även perlitbildningen och 

lamellavståndet i perliten minskar, vilket höjer likväl hårdhet som hållfasthet 

[17]. 

Flera metoder för efterbehandling har under de senaste åren börjat användas. 

Syftet är då förutom att höja kvalitetsnivån att endast använda stålugnen till 
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att smälta skrot eller färska råjärn, raffinering och färdigställning utförs 

istället i ett annat kärl. I en ESR-process (Electro Slag Refining), se figur 

(3.1.6), renas stålet från slagginneslutningar där stålet utgör en elektrod som 

kontinuerligt konsumeras. En ström passerar genom elektroden (stålet), 

slagg och det fasta götet varpå elektroden blir så varm att stålet smälter. 

Ståldropparna som nu faller genom slaggen renas från slagginneslutningar. 

ESR-stål används speciellt där höga krav på utmattningshållfasthet krävs 

[17,34]. 

 

Figur 3.1.6 ESR-process [34]. 

3.1.1 IQ\BQ stål 

Det finns stål som ståltillverkaren Ovako har utvecklat som består av en hög 

renhet vilka Ovako benämner som bearing quality (BQ) och isotropic 

quality (IQ). BQ-stål är en stålserie med hög renhet, ökad homogenitet i 

strukturen och reducerad defektstorlek. IQ stål är liksom BQ-stål en serie 

högrenhetsstål med reducerad storlek på defekter. Defekterna i ett IQ stål är 

så små och jämt utformade att materialet i det närmaste får en isotropisk 

struktur vilket gör att stålet motstår krafter likvärdigt i samtliga riktningar 

och är därmed lämpligt i de fall där komplexa lastfall går att finna, såsom i 

kugghjul [35].  
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3.2 Defekter 

Graden av renhet i ett stål är av stor vikt för hållfasthet i allmänhet och 

sådant i synnerhet kopplat till utmattning. Icke-metalliska inneslutningar är 

ett återkommande problem vid gjutning av stål och i de fall där defekter 

uppstår i en större storlek och frekvens än tillåtna nivåer kan detta skapa 

dyra reparationer eller kassering av materialet. I en undersökning som 

gjordes på sex stålproducenter i USA visades att 0,2-5,0% av allt gjutgods 

med en kostnad upp till 7 200-29 000 kr/ton skrotades på grund av 

inneslutningar i materialet. Detta motsvarar 80 miljoner kr per år vid 1% 

avslag på 12 000 kr/ton. Det är många olika typer av inneslutningar som kan 

uppstå i stål. Vilken typ det är beror på processens förutsättningar, 

sammansättning av legeringsämnen och vilken typ av gjutning som används 

[36,37]. 

3.2.1 Exogena 

Exogena inneslutningar uppstår från utsidan av det smälta stålet och kommer 

från antingen slagg, flux, rester eller bitar av formen. Dessa typer av 

inneslutningar saknar generellt väldefinierad storleksdistribution och anses 

då vara den typ av inneslutning som påverkar materialets mekaniska 

egenskaper mest på grund av dess oförutsägbara storlek och uppbyggnad 

[37]. 

3.2.2 Endogena  

Endogena inneslutningar uppstår från kemiska reaktioner inuti stålsmältan. 

Dessa inneslutningar följer oftast en log-normal storleksdistribution. 

Endogena inneslutningar består oftast av: mangan, svavel, aluminium, 

magnesium, kisel, kalcium och syre. Defekterna kan bestå av alla eller bara 

några av dessa ämnen men de vanligaste är MnS, Al2O3, MgO, CaS, CaO, 

SiO2, och MnCaS. Hur dessa inneslutningar formas beror på vilka ämnen 

som finns och standard entalpin för bildningen av varje förening [37]. 

3.2.3 Påverkan på materialegenskaper 

Effekten som inneslutningarna har på de mekaniska egenskaperna bestäms 

av storleken, termisk expansionskoefficient, E-modulen och inneslutningens 

deformerbarhet. Med ökad storlek på inneslutningen sänks de mekaniska 

egenskaperna. Om inneslutningens termiska expansionskoefficient är större 

än metallens så krymper den mer stålet och det bildas dragpåkänningar runt 

defekten. Om det tvärtom är så att metallen krymper snabbare än 

inneslutningen bildas det periferiella dragpåkänningar i stålet [37].  
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En skillnad av E-modulen mellan defekten och metallen kan påverka de 

mekaniska egenskaperna. Om E-modulen hos defekten är större än den i 

metallen deformeras defekten mindre än metallen under 

formningsoperationer. Detta kan leda till sprickbildning i materialet. Vid de 

tillfällen där E-modulen är lägre i defekten än den i materialet leder detta till 

att de mekaniska egenskaperna blir mindre påverkade, vilket betyder att 

inneslutningar av typen MnS och CaS inte påverkar de mekaniska 

egenskaperna i samma grad som inneslutningar bestående av oxider [37]. 

Då inneslutningarna som består av MnS och CaS är naturligt deformerbara 

är oftast de största defekterna som går att finna vid utmattningsbrott oxider. 

Vidare medför detta att om ett material reduceras tillräckligt är den främsta 

typen av skadliga inneslutningar som påverkar de mekaniska egenskaperna 

oxider [37]. 

3.2.4 Reduktion 

För att bryta upp inneslutningar, porer och förstöra hålrum som finns i stålet 

reduceras det. Vid reducering av en rundstång utgår man ifrån det gjutna 

materialet och valsar ut det till en mindre diameter. Hur stor denna 

reduktionsgrad är räknas ut som skillnaden i tvärsnittets area mellan 

materialet innan reduktion och den efter. Som exempel innebär 8:1 att arean 

på materialet har minskat med åtta gånger. Den praktiskt möjliga 

reduktionsgrad som kan erhållas baseras vid stränggjutning på strängens 

storlek och vid götgjutning på götets minsta tvärsnitt. Detta innebär att en 

process med större tvärsnitt ger ett högre möjligt värde på reduktionsgrad 

[38].   

3.3 Valsning/Smide 

Efter att stålet har gjutits till göt eller tackor måste det vidare bearbetas 

genom plastisk deformation. De mest förekommande metoderna är valsning 

och smidning. Vid valsning matas materialet mellan två valsar (rullar) som 

roterar mot varandra. Dessa rullar kan vara helt cylindriska för att skapa 

plåtar men de kan också vara formade med spår för att skapa stänger. Vid 

valsning ändras materialets struktur, den bryts ned och blir mer homogen. 

När materialet valsas ut bildas det små linjer i materialet likt fibrerna i trä. 

På grund av dessa linjer får prov som tas ut parallellt resp. längs med 

linjerna olika hållfastegenskaper [33]. 

3.4 Förstörande tester 

Vid utförande av förstörande tester förstörs materialet som provas i samband 

med provningen. Exempel på förstörande tester är dragprovning, 

slagprovning, bockprovning och utmattningsprovning [13]. 
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3.4.1 Slagseghet 

Charpy-test är ett standardiserat prov enligt SS-EN 148-1 som kontrollerar 

ett materials slagseghet. Det publicerades 1901 av Augustin Georges Albert 

Charpy i Frankrike [13]. När ett Charpy-test utförs slår en hammare (pendel) 

av en standardiserad provstav. Hammaren faller från en bestämd höjd och 

utfallsvinkeln efter de att provstaven har slagits av uppmäts, se figur (3.4.1). 

Den energimängd som gick åt att slå av provstaven kan nu bestämmas och 

materialets slagseghet är då bestämd [11]. 

 

Figur 3.4.1 Charpy V - test [39]. 

Måtten på provstaven som är standardiserade skall vara 55 mm lång och ha 

ett kvadratiskt tvärsnitt med 10 mm hög sida. I mitten av staven skall det 

finnas en anvisning i formen av ett “V” eller ett “U”, dessa tester benämns 

“Charpy V” resp. “Charpy U”. En V-anvisning är skuren med 45°, är 2 mm 

djup och har en bottenradie på 0,25 mm.  En U-anvisning eller 

nyckelhålsanvisning är 5 mm djup med en bottenradie på 1 mm. Provstavar 

med måtten 5 x 10 mm började användas i mitten på 1970-talet där 

anvisning görs på sidan som är 5 mm. Stavar som har dimensionen 7,5 x 10 

mm används även. Vid provning med dessa mindre provstavar bör värdena 

ej understiga 80% (7,5 x 10) respektive 70% (5 x 10) av de lägsta fastställda 

värdena för en 10 mm provstav [11,13].  

Provstavar skall vara helt maskinbearbetade, dock med undantag för 

precisionsgjutna stavar där ytor parallella mot anvisningens symmetriplan 

kan vara obearbetade. Vid maskinbearbetning av provstavarna ska detta 

utföras så att förändringen av materialets struktur blir så liten som möjligt. 

Som exempel kan kallbearbetning eller uppvärmning påverka materialet så 
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att felaktiga värden uppstår vid provningen. Vid optisk granskning får ej 

repor parallella med anvisningen finnas i anvisningen. Provstaven får dock 

märkas på alla ytor som inte har direkt kontakt med stöden vilka den vilar på 

[13]. 

Värdet som erhålls vid provningen fås i joule och betecknas ISO-V, (KV) 

eller ISO-U, (KU) för Charpy V resp. Charpy U. Provstavarna finns i olika 

utföranden i olika länder, i Sverige används vanligen Charpy V och Charpy 

U. I Tyskland används även DVM-provstavar, i Frankrike Mesnager-

provstavar och i engelsktalande länder används Izod-provstaven. Izod testet 

är lite annorlunda från Charpy, där spänns provstaven fast i ena änden och 

slaget från hammaren träffar den fria änden [11]. 

Temperaturen på provstaven gör att slagsegheten antingen ökar eller 

minskar. En högre temperatur gör att materialet blir mjukare och 

slagsegheten blir större. Om temperaturen inte är specificerad i aktuell 

produktstandard ska den vara 25°C ±5°C, men om temperaturen är bestämd i 

relevant produktstandard utan tolerans ska den hållas inom en noggrannhet 

på ±2°C. Om provning skulle ske i annan temperatur än rumstemperatur 

måste provstaven förvaras i en värmande eller kylande omgivning i 

tillräcklig tid för att uppnå önskad temperatur. En riktlinje är 10 minunter för 

förvaring i en vätska och 30 minuter vid förvaring i en gas, provet måste ske 

inom de första fem sekunderna efter de att provstaven har tagits ur den 

värmande eller kylande förvaringen [13]. 

Materialtypen som provas bestämmer vilken typ av anvisning som provet 

ska vara försedd med. Relativt spröda stål som verktygsstål och vissa 

konstruktionsstål som är härdade och anlöpta till hög hårdhet ska vara 

försedda med ett U-spår. Konstruktionsstål som är härdade och anlöpta till 

något lägre hårdhet eller stål med kolhalt under 0,25% i obehandlat eller 

normaliserat tillstånd ska vara försedd med ett V-spår. Ett vanligt krav vid 

den sistnämnda ståltypen är en slagseghet på minst 27 J där temperaturen är 

specificerad. Figur (3.4.2) visar hur slagsegheten (y-axel) ökar med ökad 

temperatur (x-axel) för de två testerna Charpy U och Charpy V. Provstav 

med U-spår uppvisar en nästan linjär relation mellan temperatur och 

slagseghet där staven med ett V-spår har ett högvärdesområde, 

övergångsområde och ett lågvärdesområde [10].  

I högvärdesområdet visar V-provstaven ett segt eller fibrigt brott till skillnad 

från brottet i lågvärdesområdet som är sprött och kristallint. 

Övergångstemperaturen eller omslagstemperaturen definieras som den 

temperatur där slagsegheten är hälften av värdet för högvärdesområdet. Den 

temperaturen ger 50% sprött brott och kan även betecknas 50% FATT 

(Fracture Appearance Transition Temperature). Enligt [22] är 

provstavsbredden direkt proportionell till slagseghetsvärdena i 

högvärdesområdet, en provstav med bredd 5 mm ger i högvärdesområdet 0,5 

x slagseghetsvärdet för en provstav med bredden 10 mm. 
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Figur 3.4.2 Slagseghet beroende av temperatur [22]. 

3.5 Utmattning  

Fram till mitten av 1800-talet dimensioneras maskindelar enbart mot den 

maximala kraften som de utsattes för. Inga speciella beräkningsmetoder 

tillämpades om kraften ansågs dynamisk förutom ett val av en högre 

säkerhetsfaktor mot en förhöjd osäkerhet. Då brott vid relativt låga men 

varierande laster började uppmärksammas kunde med tiden ett samband 

mellan lastväxlingar och en maximal spänning göras. Idag vet man och 

räknar med att delar som utsätts för varierande laster med tiden tappar i 

styrka. Utmattningshållfastheten är således en viktig parameter att ta hänsyn 

till i alla applikationer där komponenter utsätts för dynamiska krafter 

[11,12,40]. Utmattning är idag den vanligast förekommande orsaken till 
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haveri i konstruktioner med dynamiskt belastade axlar, så som motorer, 

fordonsaxlar och turbiner [41]. 

Brott genom utmattning, framförallt för stål med hög hårdhet, startar 

normalt vid positioner där spänningskoncentrationer går att finna. 

Avsmalningar i tvärsnitt, inre defekter eller ytdefekter ifrån exempelvis 

ytbearbetning är vanliga områden där spänningskoncentrationer kan 

uppträda. Defekter bildar genom cykler mikroskopiska sprickor eller hålrum 

där lokala spänningskoncentrationer uppstår om erfordrad spänningen finns. 

Cykler leder i dessa fall till förstoringar med tiden och spridning till 

närliggande defekter eller hålrum kan uppstå. Förstoringarna av den 

plastiska deformationen upprepas i takt med cyklerna och “utmattar” 

materialet. Vid ett antal cykler med dessa förutsättningar har spridningen 

gått till de stadie att konstruktionens lastupptagande yta minskar och blir till 

slut för liten för att konstruktionen skall hantera lasten, varvid ett brott 

uppstår. Vid analysering av ett brott förorsakat av utmattning kan normalt en 

relativt “len” eller jämn yta ses vid område där utmattningen har börjat och 

spridit sig samt en mer spröd sektion på restbrottsytan, se figur (3.5.1) 

[11,12,42]. 

 

3.5.1 Tvärsnitt på provstav utsatt för utmattning [43]. 

Vid reella applikationer är belastningar sällan av symmetrisk periodisk typ 

med konstant amplitud, utan varierar med tiden. Belastningen och 

frekvensen på den utgående axeln i motorn på en personbil varierar till 

exempel beroende på varvtalet och erfordrad kraft till hjulen. En kugg utsätts 

för böjande spänning och en kontaktspänning när möte sker med motstående 

kugghjul, varefter spänning sedermera upphör, fram tills att kugghjulet 

roterat ett varv och belastningen upprepas. För beräkning och simulering 

brukar dock antagandet göras att dessa spänningar svänger med konstant 

storlek och frekvens likt en sinuskurva, se figur (3.5.2). Konventionellt 
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benämns normalt dragspänningar som positiva och kompressiva spänningar 

som negativa. 

 

Figur 3.5.2 Harmonisk svängning av spänning likt en sinuskurva. 

Med 𝜎𝑚𝑎𝑥 samt 𝜎𝑚𝑖𝑛 sätts den maximala positiva samt negativa spänningen 

som tvärsnittet utsätts för. Medianvärdet (𝜎𝑚) samt amplituden (𝜎𝑎) ges 

enligt formel (2) samt (3) [42]. 

𝜎𝑚 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
    [MPa]   ekv (2) 

𝜎𝑎  =  
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
    [MPa]   ekv (3) 

Ett materials förmåga att motstå utmattning är problematisk att beräkna av 

olika anledningar. Värden för utmattning framställs då oftast genom olika 

experiment. Ett av de första experimenten gick ut på att ett provmaterial med 

cylindriskt tvärsnitt fästes i en roterande motor på ena sidan och en vikt 

monterades i den andra frihängande delen. Vid en statisk anordning av 

denna typ uppstår det spänningar på ovan- och undersidan som jobbar mot 

att sträcka ut respektive komprimera materialet. Spänningen är som störst på 

ovansidan varav avtagande sker tills mittpunkten på cylindern där 

spänningen når noll och sedan fortsätter mot ett negativt max 

(komprimering) på cylinderns undersida, se figur (3.5.3) [40,42]. 

Maximalt böjande moment (M) som en axel med försumbar egenvikt och en 

last i en ände utsätts för fås genom att ta kraften “F” i Newton (N) 

multiplicerat med längden “L” i meter (m) enligt formel (4) [12]. 

 

𝑀 = 𝐹 × 𝐿   [Nm]   ekv (4) 

Den maximala spänningen (𝜎𝑚𝑎𝑥) i en solid cylindrisk stav utsatt för ett 

böjande moment ges av formel (5), där “d” står för diametern [12]. 

𝜎𝑚𝑎𝑥  =  
32×𝑀

𝜋×𝑑3    [Mpa]   ekv (5) 
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Figur 3.5.3 Grafisk visualisering av spänningskoncentration på cylindrisk 

stav. 

Genom att sätta en rotation till provmaterialet och följa en specifik punkt vid 

tvärsnittets periferi kommer dess spänning att variera mellan maximal 

positiv spänning och en maximal negativ spänning. Denna svängning i 

spänning kan plottas och får då formen av en sinuskurva under en rotation 

på 360 grader. Då antalet cykler till brott på olika spänningar noteras kan ett 

samband mellan spänning och antal cykler framställas. Vid en tillräckligt låg 

spänning för stål kommer så småningom provbitar ej gå till brott. Den nivå 

där ett material kan motstå ett oändligt antal cykler utan att brott uppstår 

kallas utmattningsgräns. Genom att plotta detta samband, skapa en kurva i 

ett diagram och logaritmera axlarna fås ett så kallat Wöhler-diagram 

alternativt S-N-kurva (Spänning-rotation), se figur (3.5.4). I figur (3.5.4) 

anges utmattningsgränsen som 𝑆𝑛 [12,40,42]. 
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Figur 3.5.4 Wöhler-diagram [44]. 

En S-N-kurva består normalt av tre områden baserat på antalet cykler. Den 

första delen representerar utmattningen vid vad som brukar benämnas som 

låga cykler eller statisk belastning, det vill säga antal cykler upp till mellan 

10
4
 och 10

5
 för stål. Vid detta område är möjligt spänningsuttag som störst, 

normalt över sträckgränsen för materialet. Stora noterbara elastiska 

formförändringar kan noteras på testmaterial varefter brott så småningom 

sker [40,42]. 

Det andra området tar därefter vid och sträcker sig till cykler i 

storleksordningen mellan 10
6
 och 10

7
. På den logaritmiska skalan uppträder 

normalt denna zon som en rak linje där spänningen minskar linjärt mot 

ökning av cykler. Denna del av en S-N-kurva benämns normalt som 

begränsat liv [40,42]. 

Vid cykler mellan 10
6
 och 10

7
 planar vanligtvis kurvan ut i ett knä då 

skalorna är logaritmerade, och grafen blir mer horisontell. För järn och 

järnlegeringar nås här en utmattningsgräns. Denna gräns betecknas 

vanligtvis som Sn, vilken är definierad som den maximala dynamiska 

spänning som ett järn-material kan belastas med i ett oändligt antal cykler 

utan att brott sker. Av konservativa skäl beräknar man oftast med 

utmattningsgränsen redan vid applikationer med cykler över 10
6
 även om 

knät ofta befinner sig närmare gränsen mot 10
7
 cykler. När det kommer till 

andra metaller än järn planar vanligtvis kurvan inte ut helt utan fortsätter 

avtagande svagt lutande nedåt mot oändligheten [40,42]. 

På grund av skillnader i hur utmattningsbrott uppstår jämfört mot brott vid 

statiska laster är det generellt svårare att med god säkerhet få fram exakta 

värden på var utmattningsgränsen ligger. Utmattning startar normalt lokalt i 

punkter där till exempel defekter samlats i större kvantitet än genomsnittet 

eller där en ovanligt stor defekt går att finna. Det kan således skilja ett stort 

antal cykler även på provbitar framställda från samma grundmaterial. Det är 

inte ovanligt att en provbit motstår 10 gånger så många cykler innan brott då 

jämförelse görs mot en annan trots att i det närmaste identiska 

förutsättningar går att finna. Av denna anledning är det svårt att bestämma 

hållfastheten baserat på ett test utan ett mer statistiskt upplägg baserat på 

probabilitet är att rekommendera. Ett antal prover utförs och en median sätts 

normalt till det värde där 50% av den testade komponenten håller mot 

utmattning. Vid tillräckligt många tester kan probabiliteten för brott vid 

olika spänningar beräknas statistiskt. Ett Wöhler-diagram för en godtycklig 

stålsort där den heldragna linjen representerar det värde där 50% av 

komponenterna överlever kan ses i figur (3.5.5). Även streckade linjer för 

probabiliteten representerande att 99,7% (3 sigma) överlever respektive går 

till brott är utmärkta. I figur (3.5.5) ses exempel på normalfördelningskurva 

för dynamisk spänning där medelvärde (�̂�), standardavvikelse (�̂�) och 

probabilitet för brott vid ett godtyckligt antal cykler anges [40,42]. 
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Figur 3.5.5 Visualisering av statistisk probabilitet för brott. 

3.5.1 Spänningsförhållande 

Något man tar hänsyn till vid beräkning av utmattningshållfasthet är 

spänningsförhållandet R som fås genom formel (6). Ett högre värde på 

medianspänning vid konstant maximal spänning leder till ett högre antal 

cykler till brott. Detta innebär att en teststav som utsätts för en lägre 

amplitudspänning generellt kan utstå en högre maximal spänning då 

cyklerna går mot utmattningsgränsens [42]. 

 

𝑅 =
 𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥 
=  

𝜎𝑚− 𝜎𝑎

𝜎𝑚+ 𝜎𝑎
   ekv (6) 

 

Några exempel på spänningsförhållanden för vanliga belastningstyper kan 

ses i tabell 1 [42]. 
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Tabell 1: Exempel på spänningsförhållanden 

Belastningstyp Medianspänning(𝜎𝑚) Spänningsförhållande (R) 

Växlande drag/tryck 0 -1 

Pulserande drag 𝜎𝑎 0 

Roterande böjning 0 -1 

Växlande böjning 0 -1 

Pulserande böjning 𝜎𝑎 0 

Växlande Vridning 0 -1 

Pulserande vridning 𝜏𝑎 0 

Vid böjande belastning är det framförallt i det yttre tvärsnittet som 

utmattningen startar, då det är där som materialet blir utsatt för den 

maximala spänningen. Vid axiella belastningar utsätts ett helt tvärsnitt för 

den maximala spänningen. Det innebär att sannolikheten för att en erfordrad 

försvagning i materialet som kan förstoras och spridas ökar. En provbit som 

testas mot utmattning via axiella krafter har normalt en utmattningsgräns 

som ligger ungefär 10% lägre än en identiskt som utsätts för böjande 

belastning [40,42]. 

3.5.2 Staircase-metoden 

Målet med utmattningstester vid cykler mellan 10
6
 och 10

7 
är att statistiskt 

uppskatta spridningen av utmattningsgränsen. Flertalet metoder används 

idag för detta ändamål där den vanligaste metoden för att ta fram 

utmattningsgränsen är genom användandet av den så kallade staircase-

metoden, eller up and down method. Denna metod är den absolut vanligaste 

och används i flertalet standarder (the British Standard institution, Japanese 

Society of Mechanical Engineers, L’association Francaise de Normalisation, 

MPIF) för att på ett kostnadseffektivt sätt beräkna medelvärde och 

standardavvikelse för utmattningshållfastheten. Metoden börjar med att ett 

uppskattat medelvärde på maximal spänning för valt antal cykler sätts. 

Spänningen höjs något, vanligt i storleksordningen för uppskattad 

standardavvikelse eller till cirka 5% av det från början uppskattade 

medelvärdet. Provbiten utmattas genom cykler och går antingen till brott 

eller motstår förbestämt antal cykler, även kallat runout. Om provbiten går 

till brott sänks spänningen med ett steg, men om provbiten går till runout 

höjs spänningen ett steg på nästa provbit likt en trappstege. Varje nytt test är 
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således beroende av resultatet från föregående test. Figur (3.5.6) visar ett 

vanligt exempel på hur ett staircase-diagram med spänningen uttryckt som 

vridmoment (Nm) kan se ut [45]. 

 

 

Figur 3.5.6 Provning enligt staircase-metoden. 

Det statistiska underlaget framtaget från staircase-metoden kan genom 

“Dixon-Mood” ekvationen användas för framställning av ett medelvärde (�̂�) 

och en standardavvikelse (�̂�) för utmattningsgränsen (𝑆𝑛). En stor fördel 

vid tillämpning av staircase-metoden jämfört med andra metoder för 

beräknandet av utmattningsgränsen är att en stor andel data automatiskt 

koncentreras runt medelvärdet, något som uppskattningsvis medför att ett 

30-40% lägre antal provbitar erfordras för samma noggrannhet jämfört med 

andra metoder. De data som behövs är den initiala stressnivån (𝑆0), 

storleken på stegen (𝑠) samt antal provbitar (𝑁). För att använda denna 

metod krävs att utmattningsgränsen följer en normalfördelning. En 

ytterligare fördel är det faktum att beräkningarna associerade med denna 

metod är relativt enkla jämfört med andra metoder. För att få ett adekvat 

statistiskt underlag rekommenderar Dixon och Mood 40-50 individuella 

provbitar, eller “trappsteg”. När det kommer till användandet av staircase-

metoden för beräkning vid utmattning skiljer sig det rekommenderade 

antalet provbitar man kan finna för en god approximation från mellan 5-25 

styck. Som exempel rekommenderar the Japan Society of Mechanical 

Engineers (JSME) en provstorlek om sex provbitar vid beräkning av 

utmattningsgränsen. För att beräkna medelvärde och standardavvikelse 

definieras först tre olika numeriska värden enligt formel (7) varefter 
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medelvärde, standardavvikelse samt en säkerhetsmarginal 99,9% beräknas 

genom användande av formel (8), (9), (9.1), (10), (10.1) [45-48]. 

 

𝐴 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖=0 , 𝐵 = ∑ 𝑖𝑚𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖=0 , 𝐶 = ∑ 𝑖2𝑚𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑖=0    ekv (7) 

 

�̂� = 𝑆0 + 𝑠 × (
𝐵

𝐴
± 0.5)    [MPa]   ekv (8) 

 

�̂� = 1.62 × 𝑠 × (
𝐴×𝐶−𝐵2

𝐴2 + 0.029)  [MPa]  ekv (9) 

 
𝐴×𝐶−𝐵2

𝐴2 ≥ 0.3     ekv (9.1) 

 

�̂� = 0.53 × 𝑠 𝑜𝑚
𝐴×𝐶−𝐵2

𝐴2 ≼ 0.3   [MPa]  ekv (10) 

 

�̂� − 3.291 ×
�̂�

√𝑁
= 99.9% 𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  ekv (10.1) 

 

 

Med i menas de olika steg på trappstegen som representerar 

spänningsnivåerna. Om majoriteten av provbitarna går till runout 

representerar i=0 den lägsta nivå där en provbit utmattas till brott och 𝑚𝑖 

representerar det antal provbitar på varje nivå som utmattas till brott. Vid 

fall där merparten av provbitar går till brott omvänds förutsättningarna där 

𝑆0 representerar det spänningsvärde som i=0 infinner sig på. 

Vid användande av formel (8) för beräkning av medelvärdet används det 

positiva tecknet vid fall där merparten av provbitar går till runout och 

minustecknet i motstående fall [46,48]. 

Exempel på data framställd från figur (3.5.5) kan ses i tabell 2. Då det 

dominerande resultatet av testerna i exemplet är brott används 𝑚𝑖 för 

runouts och i=0 för den lägsta nivå där runout skett. 

  



38 

Robin Berndt & Simon Josefsson 

Tabell 2: Data framställt från exempel på staircase-metod 

𝑆0 = 400 

s = 50 

i=0 i=1 i=2 Summa 

Vridmoment(Nm) 400 450 500 - 

𝑚𝑖(runout) 2 1 0 A = 3 

𝑖 ∗ 𝑚𝑖 0 1 0 B = 1 

𝑖2 ∗ 𝑚𝑖 0 1 0 C = 1 

Resultat 

�̂�[Nm] �̂�[Nm] 

391,0 26,5 

 

3.5.2.1  Modifierad Dixon-Mood 

Det har med åren gjorts försök på optimering av Dixon-Mood-analysen, 

framförallt vid analysering av mätdata då antalet datapunkter är lågt eller 

större osäkerhet kring var verkligt medelvärde är lokaliserat. Vid osäkerhet 

kring var medelvärdet ligger kan man följaktligen starta en bit över eller 

under förväntat medelvärde. Det som då sker är att en rad trappsteg med 

runouts (för låg spänning) eller en rad trappsteg med brott (för hög 

spänning) uppstå som datapunkter. Vid beräkning ignoreras då de initiala 

datapunkterna och beräkningarna startar från den punkt där mönstret 

förändras. Figur (3.5.7) visar ett fall där den initiala spänningen, omräknat 

till vridmoment (Nm), från början varit för låg vilket föranlett att provbitar 

1-4 ignorerats i beräkningar. I övrigt ser ekvationerna identiska ut [46,48]. 
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Figur 3.5.7 Provning enligt en modifierad “dixon-mood”-beräkning. 

3.5.3 Standardisering 

Ett wöhlerdiagram kan tas fram för standardiserade provstavar, för enskilda 

komponenter, en sammansättning av komponenter eller fullskaliga 

sammansättningar av komponenter såsom en växellåda. Vid test av 

utmattningshållfasthet med roterande böj används normalt en standardiserad 

provstav. Bland annat dimensioner och yta regleras för att minimera 

osäkerhetsfaktorer. Minimering av osäkerhetsfaktorer bidrar till en ökad 

reliabilitet vid framställning av data för utmattningshållfasthet inom samma 

stålsort men även för jämförelse mellan stålsorter. En utmattningshållfasthet 

för provstav på en specifik stålsort med specifik kvalité fås på detta vis. I en 

reell applikation skiljer sig en komponent från provstavar på olika sätt. 

Hänsyn behöver således tas till skillnader som kan påverka den slutgiltiga 

hållfastheten [40,42,49].  

Genom användandet av faktorer kan man applicera framställd data från 

utmattningstester för roterande böj på provstavar till beräkningar av 

utmattningshållfasthet i olika reella applikationer. Av dess komplexa natur 

har utrymme för osäkerheten i en överföring av denna typ då inkluderats i 

faktorer och kan i vissa fall bidra till en överdimensionering av detaljer. En 

möjlig väg att gå vid beräkning av utmattningshållfasthet för en specifik 

komponent kan vara att simulera utmattning i en miljö och utförande som i 

så stor mån som möjligt reflekterar reella förhållanden. Exempel på 

simuleringar för utmattning av kugghjul kan vara så kallade pulsatorprover 

eller FZG-test, se figur (3.5.8–3.5.9). Det kan vara problematiskt och 
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ekonomiskt svårmotiverat att testa en komponent mot utmattning på grund 

av bland annat det stora antalet cykler. Det finns generella värden för bland 

annat utmattning att finna i standardiserade tabeller såsom “ISO 6336” 

kopplade till olika ståltyper samt kvaliteten på dessa. Det är definierat vad 

för utmattningsnivåer de ska hålla, hur man anpassar dessa till specifika 

kugghjulsgeometrier samt vad som krävs för att säkerställa 

utmattningsnivåerna [40,42,49]. 

 

 

Figur 3.5.8 FZG rigg [50]. 

 

Figur 3.5.9 Pulsator prov [51]. 
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Exempel på olika faktorer som kan påverka vid användande av 

standardiserade utmattningsdata presenteras under 3.5.3.1-3.5.3.3. 

3.5.3.1 Volymberoende 

Två provstavar av identisk geometri tillverkade med samma 

materialsammansättning men med olika volym hanterar utmattning olika 

bra. En provstav med lägre volym kommer klara av en högre spänning. 

Anledning till detta är att provstavar med större volym har en högre 

probabilitet för att områden där svagheter i materialet går att finna ökar. 

Detta är jämförbart med skillnaden mellan när ett provmaterial utsätts för 

böjande kontra axiella spänningar. För att ta hänsyn till skillnader i 

hållfasthet på skillnader i volymer vid reella applikationer används faktorer i 

beräkningar. Nedan följer några exempel på faktorer att ta hänsyn till vid 

provning av utmattning [42]. 

3.5.3.2 Ytberoende 

Vid framställning av provstavar poleras normalt ytan för att minimera 

påverkan av ytdefekter på hållfastheten och för att få en enklare jämförelse 

med ett enhetligt utförande. Vid bearbetning av detaljer i reella applikationer 

är det vanligtvis inte ekonomiskt eller praktiskt möjligt att ha polerade ytor. 

Av den anledning tas hänsyn för hållfasthet beroende av ytskikt genom en 

faktor där polerade ytor normalt har 1 som index varav till exempel en slipad 

yta kan ligga mellan 0,8 och 0,7 beroende på stålets statiska brottgräns [42]. 

3.5.3.3 Anvisningsverkan  

På grund av oregelbundenheter i tvärsnitt, orsakat av till exempel 

avsmalningar eller urborrningar uppstår lokala stresskoncentrationer som 

påverkar hållfastheten mot utmattning negativt. I statiska sammanhang fås 

en formfaktor “𝛼” genom att ta den maximala spänningen (𝜎𝑚𝑎𝑥) som 

uppstår i samband med spänningskoncentrationer och dividerar denna med 

den nominella spänningen (𝜎𝑛𝑜𝑚) som skulle verkat på tvärsnittet om en 

spänningskoncentration inte varit närvarande, enligt formel (11) [42].  

 

𝛼 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛𝑜𝑚
    ekv (11) 

 

Formfaktorn är vanligtvis inte direkt proportionerlig mot 

utmattningshållfastheten utan en anvisningsfaktor används vid beräkningar 

av utmattningshållfastheten där anvisningsfaktorn “𝛽” fås genom att 

dividera utmattningshållfastheten utan anvisning med 

utmattningshållfastheten med anvisning. Värdet på anvisningsfaktorn 

hamnar någonstans mellan 1 och värdet på formfaktorn. Anledning till att 

anvisningsfaktorn är av mindre betydelse i utmattningshållfasthet än vad 

formfaktorn är vid statisk hållfasthet är att en lägre andel av tvärsnittets 
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totala yta utsätts för spänningsstegringen, något som är bättre ur synpunkt 

för utmattningshållfasthet. Storleken på anvisningsfaktorn kan bestämmas 

genom standardiserade ekvationer och är beroende av bland annat material 

och anvisningens form [42]. 

3.5.4 Beräkning av utmattningshållfasthet för kugghjul 

Det finns enligt ISO 6336 två generella metoder för att beräkna den tillåtna 

spänningen mot utmattning, vilka benämns som metod A och B. Den metod 

som berör beräkning av den nominella spänningsgränsen mot böjning och 

kontaktutmattning för referenskugghjul (𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚) & (𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚) är metod B. 

Värde på exempelvis 𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚 för metod B är framtagna genom tester på 

referenskugghjul där parametrar för bland annat material, värmebehandling 

och yta i kuggroten är förutbestämt. Förutbestämda parametrar för 

beräkningar vid användande av ett standardiserat referenskugghjul kan ses i 

tabell (3) för böjutmattning och tabell (4) för kontaktutmattning [49]. 

Tabell 3: Data för referenskugghjul vid beräkning av böjutmattning. 

Data Symbol Värde 

Helixvinkel 𝛽 0(𝑌𝛽= 1) 

Modul m 3-5 mm(𝑌𝑋 = 1) 

Spänningskoncentrationsfaktor 𝑌𝑆𝑇 2,0 

Notch parameter 𝑞𝑆𝑇 2,5 (𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙−𝑇 = 1) 

Medelvärde för ytjämnhet på 

kuggrotsradie 

Rz 10 𝜇𝑚(𝑌𝑅 𝑟𝑒𝑙−𝑇 = 1) 

Toleranssättning  4-7 i enlighet med ISO 1328-1 

“Basic rack”  I enlighet med ISO 53 

Kuggbredd b 10-50 mm 

Last-influerade faktorer 𝐾𝐴 = 𝐾𝑣 = 𝐾𝐹𝛽

= 𝐾𝐹𝛼 

1 
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Tabell 4: Data för referenskugghjul vid beräkning av kontaktutmattning. 

Data Symbol Värde 

Axelavstånd 𝛼 100 mm 

Helixvinkel 𝛽 0(𝑌𝛽= 1) 

Modul m 3-5 mm(𝑍𝑋 = 1) 

Medelvärde för ytjämnhet på 

kuggflank 

Rz 3 𝜇𝑚(𝑍𝑅= 1) 

Periferihastighet vid 

delningscirkel (Pitch circle) 

v 10 m/s(𝑍𝑣 = 1) 

Viskositet på smörjmedel 𝑣50 100 
𝑚𝑚2

𝑠
(𝑍𝐿 = 1) 

Kugghjulspar av samma 

material 

- (𝑍𝑊= 1) 

Toleranssättning  4-6 i enlighet med ISO 1328-1 

Kuggbredd b 10-20 mm 

Last-influerade faktorer 𝐾𝐴 = 𝐾𝑣 = 𝐾𝐻𝛽 = 𝐾𝐻𝛼 1 

3.5.4.1 Metod A 

Metod A används för beräkning av de tillåtna spänningarna genom 

utmattningstester som simuleras i miljöer likt dem där de skall vara 

verksamma, gjorda på kugghjul med geometrier väl snarlika den geometri 

och storlek som skall användas i applikationen. Det innebär i korta drag att 

flertalet tester görs för att få en statistisk säkerhet för att kugghjulen 

presterar det som förväntas av dem. Detta är normalt en relativt kostsam 

process och används normalt vid applikationer där stor säkerhet och snäva 

toleranser eftersträvas. Exempel på sådana är inom militär och flygindustrin 

[49]. 

3.5.4.2 Metod B 

Metod B innefattar flertalet sätt att beräkna och uppskatta den maximala 

böjspänningen i roten och kontaktspänning på kuggflanken på kugghjul 

[49].  
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Spänningen som uppstår i roten fås genom att ta den nominella spänningen i 

roten multiplicerat med faktorer för spänningskorrektion enligt formel (12), 

där “𝜎𝐹” är spänningen i roten och “𝜎𝐹0” den nominella spänningen. K-

faktorerna tar hänsyn till variationer i lasten som kan uppstå genom 

exempelvis deviation i geometri från tillverkning eller stötar i last vid drift 

[49]. 

 

𝜎𝐹 = 𝜎𝐹0 × 𝐾𝐴  × 𝐾𝑉 × 𝐾𝐹𝛽 × 𝐾𝐹𝛼    [MPa] ekv (12) 

Den nominella spänningen tas fram med formel (13), där “Ft” är den 

nominella tangentiella kraften i Newton. Bredden på kuggflanken anges som 

“b” och modulen som “mn”. Y-faktorerna används för att ta hänsyn till 

faktorer som påverkar storleken på spänningen, så som bland annat form och 

helix-vinkel för kugghjulen [49]. 

 

𝜎𝐹0 =
𝐹𝑡

𝑏𝑚×𝑛
× 𝑌𝐹 × 𝑌𝑆 × 𝑌𝐵 × 𝑌𝐷𝑇   [MPa] ekv (13) 

Spänningen som uppstår på kuggflanken och i roten sätts sedan i relation till 

den tillåtna spänningen för flank och rot, genom att ta den beräknade tillåtna 

spänningen och säkerställa att den sistnämnda är högre än den beräknade. 

Formel för böjspänning kan ses i formel (14) där den tillåtna spänningen 

benämns som “𝜎𝐹𝑃” [49]. 

 

𝜎𝐹 ≤  𝜎𝐹𝑃   [MPa]   ekv (14) 

Tillåten spänning för böjutmattning fås av formel (15), genom att 

multiplicera det nominella tillåtna spänningsvärdet mot böjutmattning 

(𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚) med relevanta Y-faktorer och dividerat med en säkerhetsfaktor 

(𝑆𝐹 𝑚𝑖𝑛). Det nominella spänningsvärdet är framtaget genom användande av 

ett referenskugghjul där bland annat material, värmebehandling och 

ytjämnhet för rotradien är reglerad [49]. 

 

𝜎𝐹𝑃 =
𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚× 𝑌𝑆𝑇×𝑌𝑁𝑇

𝑆𝐹 𝑚𝑖𝑛
× 𝑌𝛿 𝑟𝑒𝑙 𝑇 × 𝑌𝑅 𝑟𝑒𝑙 𝑇 × 𝑌𝑋 =  

𝜎𝐹𝐸×𝑌𝑁𝑇

𝑆𝐹 𝑚𝑖𝑛
× 𝑌𝛿 𝑟𝑒𝑙 𝑇 × 𝑌𝑅 𝑟𝑒𝑙 𝑇 × 𝑌𝑋 =

𝜎𝐹𝐺

𝑆𝐹 𝑚𝑖𝑛
  [MPa] ekv (15) 

Genom att lösa ut det nominella spänningsvärdet och förenkla formel (15) 

kan ekvation (15.1) skapas. 

 

𝜎𝐹𝐸 = (𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 × 𝑌𝑆𝑇)   [MPa]  ekv (15.1) 

Det nominella spänningsvärdet fås genom omskrivning av formel (15.1), se 

formel (15.2). 
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 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 =  
𝜎𝐹𝐸

𝑌𝑆𝑇
  [MPa]   ekv (15.2) 

Standardiserade värden på de nominella tillåtna spänningsvärdena mot böj 

och kontaktutmattning går att finna för olika material i [52]. Det finns tre 

olika kvalitetsnivåer för varje materialgrupp (ME, ML och MQ), vilka 

baseras på direktiv kopplade till produktionstyp och krav på kvalitetskontroll 

av material. Några exempel på värden för olika material kan ses i tabell 5. 

Detta är generella värden som är framställda under långt tid genom tester 

gjorda på referenskugghjul. Referenskugghjulet har en geometri i kuggroten 

som leder till ett värde på spänningskoncentration (𝑌𝑆𝑇)  mot böjutmattning 

som ligger på 2,0. Detta innebär att vid test av böjutmattning vid härledning 

mot nominellt spänningsvärde för kugghjul med roterande böj bör en 

spänningskoncentration på 2,0 väljas, alternativt korrigera detta i formel 

(15.2) genom att sätta spänningskoncentrationen till 2,0 [49]. 

Standardiserade värden på de nominella tillåtna spänningsvärdena mot böj 

och kontaktutmattning går även att beräknas genom formel (16) där 

faktorerna A och B går att avläsa i [49] och x är värde på ythårdheten, som 

baserat på materialtyp har ett angivet maxvärde att använda vid beräkningar 

[49]. 

 {
𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚
= 𝐴 × 𝑥 + 𝐵   [MPa]  ekv (16) 

Tabell 5: Standardiserade värden på tillåtna nominella spänningsvärden för 

några typer av material 

Material Kvalité Hårdhet 

[HBW/

HV] 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 
[MPa] 

𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 
[MPa] 

Gråjärn ME 200 93 415 

 MQ/ML 200 59 338 

Genomhärdat kolstål(legerat) ME 300 338 924 

 MQ 300 314 767 

 ML 300 230 582 

Sätthärdat kolstål ME 700 525 1650 

 MQ 700 425-500 1500 

 ML 700 312 1300 
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Genom att likställa den beräknade spänningen med den tillåtna spänningen 

och kombinera formel (12) och (15), samt sätta säkerhetsfaktorn till 1 kan 

värdet på den nominella tillåtna spänningen lösas ut och beräknas statistiskt 

genom tester enligt formel (17) [49]. 

 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 =
𝜎𝐹0×𝐾𝐴 ×𝐾𝑉×𝐾𝐹𝛽×𝐾𝐹𝛼

𝑌𝑆𝑇×𝑌𝑁𝑇×𝑌𝛿 𝑟𝑒𝑙 𝑇×𝑌𝑅 𝑟𝑒𝑙 𝑇×𝑌𝑋
   [MPa] ekv (17) 

För att beräkna kontaktspänningen (𝜎𝐻) på kuggflanken för en pinjong 

beräknas först den nominella kontaktspänningen (𝜎𝐻0) med hjälp av formel 

(18), där “d1“ anges som referensdiametern för pinjongen och Z-faktorerna 

behandlar parametrar så som elasticitetsmodul, helixvinkel och 

kuggflankens kurva [49]. 

 

𝜎𝐻0 = 𝑍𝐻 × 𝑍𝐸 × 𝑍 × 𝑍𝛽√
𝐹𝑡

𝑑1×𝑏
×

𝑢+1

𝑢
   [MPa] ekv (18) 

Den nominella spänningen används sedermera i formel (19) för att få fram 

kontaktspänningen på pinjongen. K-faktorerna tar, som i fallet med 

böjutmattning hänsyn till variationer i spänning som kan uppstå genom 

exempelvis deviation i geometri från tillverkning eller stötar i last vid drift 

[49]. 

 

𝜎𝐻 = 𝑍𝐵 × 𝜎𝐻0 × √𝐾𝐴 × 𝐾𝑉 × 𝐾𝐻𝛽 × 𝐾𝐻𝛼   [MPa] ekv (19) 

Motsvarande samband för formel (14) gällande kontaktutmattning kan ses i 

formel (20) där “𝜎𝐻𝑃” betecknar den tillåtna kontaktspänningen för ett 

kugghjul [49]. 

 

𝜎𝐻 ≤  𝜎𝐻𝑃   [MPa]   ekv (20) 

Beräkning av den tillåtna kontaktspänningen kan ses i formel (21), där 

“𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚” är det nominella tillåtna spänningsvärdet mot kontaktutmattning 

och Z-faktorerna belyser bland annat ytjämnhet, hastighet och smörjmedels 

påverkan och en säkerhetsfaktor mot kontaktutmattning (𝑆𝐻 𝑚𝑖𝑛) går att 

finna [49]. 

 

𝜎𝐻𝑃 =
𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚×𝑍𝑁𝑇

𝑆𝐻 𝑚𝑖𝑛
× 𝑍𝐿 × 𝑍𝑉 × 𝑍𝑅 × 𝑍𝑊 × 𝑍𝑋  [MPa] ekv (21)  

Genom att likställa den beräknade kontaktspänningen med den tillåtna och 

kombinera formel (19) och (20), samt sätta säkerhetsfaktorn till 1 kan värdet 

på den nominella tillåtna spänningen lösas ut och beräknas statistiskt genom 

tester enligt formel (22) [49]. 
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𝜎𝐻 𝑙𝑖𝑚 = 𝑍𝐵 × 𝜎𝐻0 ×
√𝐾𝐴×𝐾𝑉×𝐾𝐻𝛽×𝐾𝐻𝛼

𝑍𝐿×𝑍𝑉×𝑍𝑅×𝑍𝑊×𝑍𝑋
   [MPa] ekv (22) 

3.5.4.3 Metod BR/BK/BP 

De samlade modifierade metoderna till metod B, som benämns BR, BK och BP 

används vid beräkningar av nominella tillåtna spänningsnivåer genom test 

på material. BR används för att beräkna den nominella tillåtna 

kontaktspänningen för utmattningshållfasthet genom ett så kallat rullande 

kontaktutmattningstest. Ett kontaktutmattningstest går ut på att cylindriskt 

eller sfäriskt material roterar mot ett eller flera ytterligare material med en 

bestämd spänning för att med hjälp av faktorer lösa ut den nominella tillåtna 

spänningen [49].  

Beräkning av nominella tillåtna böjutmattningsnivåer görs enklast genom 

roterande böjutmattning med metod BK och BP, där BP används då teststaven 

har en så stor radie att någon spänningskoncentration ej uppstår och BK 

anpassats med en radie för att efterlikna den spänningskoncentration som 

uppstår vid radien i roten på kugghjulets geometri [49].  

Exempel på hur test enligt den modifierade versionen för beräkning av 

kontaktutmattning samt provbitar med och utan spänningskoncentration kan 

ses i figur (3.5.10) och (3.5.11) [49]. 

 

Figur 3.5.10 Test av kontaktutmattning. (a) provutrustning. (b) provbit [52]. 
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Figur 3.5.11 provbit för test av böjutmattning. (a) med 

spänningskoncentration. (b) utan. 

 

3.6 Icke förstörande tester 

Som tidigare beskrivet finns det ett antal standardiserade tester som kan 

utföras för att ta reda på ett materials mekaniska egenskaper. Materialet 

förstörs dessvärre vid sådana tester, vilket eliminerar användningen av 

detaljen. Det finns även standardiserade tester som testar ett materials 

struktur utan att förstöra materialet, dessa kallas NDT (Non-Destructive 

Test) [53,54]. Med NDT menas kontroll- och mätinstrument och apparater 

som använder penetrerande fält, strålning och substanser för att anskaffa 

information om kvaliteten av ett material. Icke förstörande tester är 

uppdelade i nio olika typer: magnetisk, elektrisk, virvelström, radio, termisk, 

optisk, radiografisk, akustisk och penetrant [55]. 

3.6.1 Ultraljud 

Ultraljudsprovning är en välkänd metod för att diagnostisera ett material. 

Elastodynamiska och akustiska vågor är typiska vid användande av 

ultraljudsprovning. Provning med akustiska vågor bygger på skillnaden i de 

akustiska egenskaperna hos stålet och de defekter som går att finna i stålet. 

Ultraljudsprovning är numera en vanligt förekommande procedur som 

används för att detektera defekter med storlek över 200 µm. Den 

dominerande fördelen med ultraljudsprovning är att stora kvantiteter av 

material kan kontrolleras vilket minskar risken för att missa stora skadliga 

exogena inneslutningar jämfört med mer konventionella metoder där enbart 

en mindre volym effektivt kan kontrolleras. Konventionella system för 

ultraljud har sondfrekvenser som är lägre än 10 MHz och hittar därför inte 

defekter som är mellan 50-100 µm långa. Sonder som använder frekvenser 

mellan 30-100 MHz har utvecklats och kan detektera inneslutningar eller 
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hålrum som är mindre än 100 µm i diameter. En nackdel med dessa är att då 

frekvensen ökas för att upptäcka mindre inneslutningar tappar signalerna sin 

penetrationsförmåga i materialet och kan därför inte undersöka med samma 

djup som vid användning av lägre frekvenser [38].  

Det går att tillämpa ultraljudsprovning i linjeproduktion vilket är en stor 

fördel. Provningen är dock väldigt beroende av hög ytkvalitet och strukturell 

homogenitet. Detta medför att provningen av göt direkt efter gjutning blir 

begränsad till att upptäcka defekter som flingor eller stora porer. När götet 

bearbetas vidare och reducerats ökas graden av homogenitet och ytans 

kvalitet förbättras vilket leder till förbättrade förhållande för provningen. 

Reduktion bidrar dock till att porer stängs och inneslutningar bryts upp. 

Detta betyder att desto bättre förhållanden för att utföra ultraljudsprovning, 

desto mindre går det att upptäcka. Inneslutningarna försvinner dock inte helt 

av bearbetning av materialet utan de ligger kvar som potentiellt skadliga 

partiklar i materialet, fast i mindre beståndsdelar som blir svårare att 

upptäcka [38]. 

3.6.2 Mikroskopi 

För att kunna studera ett objekts struktur och uppbyggnad kan ett mikroskop 

användas. Vanliga ljusmikroskop använder sig av en ljuskälla i form av en 

glödlampa. En kollektor med ett antal linser fokuserar ljuset samlar ljuset 

och skickar det in i en kondensor som även den består av ett antal linser. 

Kondensorn används för att fokusera ljuset på de område av objektet som 

önskas undersökas [56].  

Vid kontroll av hur skadliga defekterna i ett material är används standarden 

DIN 50602 som behandlar två metoder (M samt K) för utvärdering av ett 

materials inneslutningar. Detta arbete behandlar endast metod använder ett 

poängsystem där inneslutningar delas in i olika nivåer . Med kännedom av 

inneslutningarnas storlek, typ och frekvens kan ett slutligt poäng tilldelas 

materialet. De olika nivåerna eller klasserna (rating number) inkluderar olika 

storlekar (true width, true length) av inneslutningar. Storleken på dessa 

inneslutningar vid olika nivåer kan ses i figur (3.6.1) [57]. 
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Figur 3.6.1 Klassificering avgränsat av storlek på inneslutning [57]. 

Standarden delar in dessa nivåer efter vilken typ av material det är och hur 

det är tillverkat. Luftsmälta specialstål t.ex. lagerstål, konstruktionsstål samt 

verktygsstål med speciella kvalitets krav för produktstorlekar större än 30 

mm har tilldelats klassen 4 eller högre, vilken innebär att endast 

inneslutningar som ligger i eller över område 4 enligt figur (3.6.1) skall 

undersökas. Vakuumsmälta, vakuumomsmälta specialstål eller legeringar, 

även stål som omsmälts med elektroslaggs processen tilldelas klassen 1 eller 

högre, vilket innebär att alla inneslutningar i eller över område 1 skall 

undersökas [57].  

Varje klass har sedan en faktor som påverkar den slutliga poängen som 

materialet får. Klass 4 har faktor 1 som sedan stiger med ökad klass och 

sjunker med sänkt klass. Antalet defekter som finns under en klass 

multipliceras med klassens faktor och skapar ett värde. Efter att alla 

defekters värden har genererats beräknas ett värde som är proportionerligt 

mot en avskannad area på 1000 mm
2
. Ett exempel på utvärdering av ett 

material som har diametern 100 mm och klassen K4 kan ses i figur (3.6.2) 

[57]. 
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Figur 3.6.2 Utvärdering av ett stål enligt klass K4.  

I figur 3.6.2 kan ett slutligt poängvärde på 66 ses, för att detta material 

skulle godkännas av en materialspecifikation krävs det att specifikationen 

ställer kravet att ett material med diametern 100 mm eller större efter klass 

K4 har ett slutvärde (maxvärde) på minst 66. Det finns även andra 

standarder för att kategorisera och utvärdera defekter, såsom ASTM E45 

samt ISO 4967 [57]. 

3.6.2.1 Scanning Electron Microscopy 

Skillnaden mellan ljusmikroskop och ett elektronmikroskop är att med 

användning av elektroner istället för ljus kan elektronmikroskopet framställa 

grafik med betydligt högre upplösning. De mest avancerade modellerna kan 

nå förstoringar upp mot tiotals miljoner. Ett vanligt ljusmikroskop kan ofta 

bara uppnå en praktisk upplösning på 400x. Med ett elektronmikroskop kan 

ytan på ett material granskas på atomnivå, vilket medför att man kan 

använda mikroskopet föra utforskande av avancerad materialfysik. Grunden 
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i mikroskopet är en elektronkanon som accelererar en elektronstråle genom 

en elektromagnetisk kondensorlins vilket gör strålen till 20 nanometer i 

diameter. Strålen träffar sedan provet och studsar tillbaka och passerar ett 

elektromagnetiskt objektiv och en projektionslins som förstorar upp bilden 

och gör den synlig på en skärm [58]. 

Svepelektronmikroskopet (SEM) uppfanns under slutet på 1930-talet och 

färdigställdes på 1960-talet. Det som skiljer SEM från vanliga 

elektronmikroskop är att de använder raster vid inskanningen vilket gör att 

elektronerna interagerar direkt med atomerna och skickar tillbaka signaler 

till displayen som framställer bilden. SEM möjliggör att inte bara en bild av 

ytan kan skapas utan även andra egenskaper som sammansättning och 

ledningsförmåga kan fastställas [58]. 

3.7 Skärbarhet 

Vid stål och tillverkning av detaljer i stål är det vanligt med vidareförädling i 

form av spånskärande bearbetning. Borrning, fräsning, svarvning och 

gängning är alla metoder som använder skärande bearbetning för att 

avlägsna material genom skjuvning. Vid kugghjulstillverkning av 

sätthärdade kolstål inom fordonsindustrin indelas bearbetningen ofta i två 

steg [59-61].  

Det första steget utförs innan materialet sätthärdats, på grund av dess 

mjukare struktur. I detta steg avlägsnas merparten av det material som krävs 

för att erhålla slutdimensioner. Fördelen med att bearbeta i detta tillstånd är 

att materialet är mjukare. Mer material kan avlägsnas per skär och mindre 

energi erfordras. Livslängd på verktyg och tidsåtgången då man ser till 

mängd avverkat material är även mer fördelaktig innan sätthärdning skett, 

något som är viktiga parametrar när det kommer till totalkostnad för 

bearbetning. Viss dimensionsförändring sker normalt alltid vid 

värmebehandling vilket erfordrar en slutbearbetning där slutgiltiga 

dimensioner och ställda ytkrav uppfylls. Vid slutbearbetning används ofta 

verktyg som klarar hårdare ytor [59-61].  

Spånbildning är något som ofta tas hänsyn till när man analyserar 

skärbarheten i ett material. Långa spånor fyller snabbt upp utrymme kring 

det bearbetade materialet och kan påverka bearbetningen genom att 

spånorna repar ytor, förhindrar smörjning och kylning. Legerat stål består 

ofta av kombinerat sega och spröda legeringsämnen, vilket bidrar till att 

spånor bryts till mindre delar [59-61]. 

Ett vanligt legeringsämne som används för att öka skärbarheten i sätthärdade 

kolstål är svavel. Svavel bidrar dels till förminskad erfordrad kraft för att 

skjuvning kan uppstå, men hjälper även till för att bryta upp spånor. Vid 

bearbetning tillsätts oftast skärvätska. Skärvätskan är till för att kyla material 

och verktyg, vilket påverkar livslängd på verktyg, men även värmepåverkan 
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på bearbetat material. Skärvätskan används även för att transportera bort 

spånor. Sammanfattningsvis kan sägas att ett materials skärbarhet är en 

kombination av flertalet faktorer och är av den anledningen svår att 

definiera. Vid tillverkning av kugghjul behöver en stabil process, snabba 

ledtider och hög kvalité kombineras, vilket ofta kan vara utmanande. 

Sätthärdade kolstål är en materialgrupp som är särskilt krävande när det 

kommer till skärande bearbetning. I synnerhet efter sätthärdningen, och än 

mer när renheten går upp, defekterna minskar och svavelhalten sänks. Detta 

går till viss mån att kompenseras genom en mindre deviation av 

materialstruktur vilket leder till att bearbetningsprocessen kan optimeras och 

preciseras ytterligare [59-61]. 

3.8 Sätthärdning 

Sätthärdning innebär att ett stål med relativt låg kolhalt, oftast under 0.2% 

uppkolas vid ytan. Stålet värms upp till temperaturer över 

omvandlingstemperaturen och utsätts för medium i gasform med hög kolhalt 

under en förutbestämd tid. Detta medför att stålets yta får en förhöjd kolhalt 

genom diffundering, vanligtvis någonstans mellan 0,7-0,9%. Vid 

efterföljande härdning uppnås en förhöjd ythårdhet med utebliven inre 

sprödhet, något som är en eftertraktad kombination för exempelvis kugghjul 

i växellådor. Djupet på sätthärdningen är den distans från ytan där hårdheten 

överstiger ett förutbestämt värde, till exempel 550 HV. Sätthärdningsdjup 

brukar normalt sett ligga på nivåer mellan 0,1 och 1,5 mm [9,17].  

Vid sätthärdning uppstår en restspänning på grund av att materialet kyls ned 

snabbare vid ytan. När materialet kyls minskar volymen, vilket innebär att 

materialet en bit in vill “dra in” det yttersta materialet. Detta skapar en 

kompressiv kraft i ytan. Vid kontakt mellan kuggflanker på ett kugghjul 

måste först den kompressiva restspänningen övervinnas innan ytan utsätts 

för en utmattande kraft [9,17]. 

3.9 Restspänningar 

Restspänningar som finns i materialet kan vara både fördelaktiga och 

skadliga. Om de restspänningar som finns vid ytan av materialet är dragande 

anses dessa vara skadliga mot utmattning och andra mekaniska egenskaper. 

Om restspänningarna i ytan är tryckande anses dessa fördelaktiga. 

Induktionshärdning är en metod som generellt skapar gynnsamma 

kompressionsspänningar i ytan av materialet och dragspänningar i 

materialets kärna [37].  

Restspänningar uppkommer under värmebehandlingen på grund av 

volymdifferensen mellan austenit, ferrit och martensit. Spänningarna i 

materialet blir större beroende på hur mycket volymen ändrar sig under 

nedbrytningen av austenit. Skillnaden i termisk sammandragning mellan yta 
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och kärna resulterar även i restspänningar. Under värmebehandlingen 

transformeras de yttre partierna av materialet till austenit, dock är det inte 

säkert att kärnan når tillräcklig temperatur för att delvis eller fullt 

austenitiseras. När materialet sedermera kyls ändras först ytan från austenit 

till martensit, denna fas resulterar i att volymen lokalt ökar. Kärnan kyls ej i 

samma takt som ytan vilket resulterar i att materialet blir icke-martensitiskt 

som bainit, ferrit eller perlit. Hela denna process resulterar i kompressiva 

restspänningarna i ytan och dragande i kärnan [37]. 

För att upptäcka och bestämma hur stora restspänningarna är efter 

värmebehandlingen finns ett flertal tekniker såsom röntgendiffraktion, 

neutrondiffraktion, contur-metoden, och slitting. Den vanligaste metoden för 

att bestämma restspänning är röntgendiffraktion. Materialet genomgår 

kemisk polering eller maskinbearbetning med kemisk polering där 

mätningar sker vid varje specificerat djup. Röntgendiffraktion förlitar sig på 

avvikelsen i kristallgittret mellan ett härdat stål och ett icke härdat 

referensmaterial. Avståndet i gittret kommer att öka då det finns 

dragspänningar och minska av kompressiva spänningar [37]. 

3.10 Kulblästring 

Kulblästring är en form av kallbearbetning där ytan av ett material 

bombarderas av små järn- eller stål-kulor. Kulorna skjuts ut från ett 

svänghjul eller lufttrycksdrivet munstycke. När ytan bombarderas av kulorna 

trycks materialet ihop och det bildas då restkompression i materialet. 

Tjockleken på detta lager är oftast mindre än en millimeter. Den högsta 

tryckspänningen inträffar något under ytan och är oftast halva sträckgränsen. 

Man kan få högre restkompressionsspänning om materialet utsätts för en 

töjande kraft i samband med kulblästring, vilket ofta benämns 

sträckblästring. När det kommer till stål så är kulblästring effektivare med 

högre hårdhet på materialet då sträckgränsen utgör en större procentuell del 

av brottgränsen. Detta betyder att de resterande spänningarna är svårare att 

”tas ut” av de påföljande krafterna som får den totala spänningen (kraft plus 

restkompressionen) att gå över sträckgränsen. Maskinbearbetade detaljer 

som består av höghållfast stål med sträckgräns runt 1400 MPa gynnas 

särskilt av kulblästring [6,9]. 

3.11 Standard 

Enligt [62], definieras en standard som “Ett dokument, upprättat i konsensus 

och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger 

regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte 

att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang”.  

Standardisering i allmänhet hjälper länder att verka på en global marknad då 

det hjälper företag och organisationer att exportera produkter och tjänster till 
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andra länder runt om i världen. Det finns flertalet olika institutioner för 

standardisering som kan vara självständiga eller samarbeta. Några av de 

vanligaste som används idag är ISO, SIS och ASTM. ISO som står för 

“International Organization for Standardization” är en internationell 

organisation som arbetar med standardisering inom samtliga fält förutom 

telekommunikation och elteknik. SIS är en ideell organisation och är den 

största svenska standardiseringsorganisationen som samverkar med den 

europeiska organisationen CEN samt den globala ISO. ASTM international 

är en av de största utvecklarna av standarder i världen och är mest 

verksamma inom områdena industri och teknik [62-64]. 

ISO har tagit fram en guide för att beskriva olika typer av indelningar av 

standarder som kan ses nedan. 

 Grundstandard – en standard som har stor täckning och innehåller 

generella grundregler för ett specifikt område 

 Terminologistandard – en standard som hanterar termer, vanligtvis 

tillsammans med termernas definitioner, och ibland med förklarande 

text, illustrationer, exempel etc. 

 Teststandard – en standard som berör testmetoder, ibland med 

kompletterande och relevanta grundregler för testning, t ex urval, 

användande av statistiska metoder, sekvens av tester 

 Produktstandard – en standard som specificerar krav att uppfylla för 

en produkt eller en grupp produkter, för att säkerställa att de 

uppfyller sitt syfte 

 Processtandard – en standard som specificerar krav att uppfylla för 

en process, för att säkra att processen uppfyller sitt syfte 

 Tjänstestandard – en standard som specificerar krav att uppfylla av 

en tjänst, för att säkra att tjänsten uppfyller sitt syfte 

 Gränssnittsstandard – en standard som specificerar krav för 

kompabilitet av produkter och system vid deras gränssnitt 

 Standard för data att tillhandahålla – en standard som innehåller en 

lista av karaktäristika, d v s värden eller annan data, som ska 

specificeras för produkten, processen eller tjänsten [64]. 

3.11.1 Materialspecifikation 

För att kunna åstadkomma och säkerställa en generell kvalité och enhetlighet 

på ett material används idag en produktstandard, även kallat 

materialspecifikation. Syftet med materialspecifikationen är att verka som 
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vägledning och för att kunna säkerställa att materialet uppfyller de krav som 

dess applikation kräver. En materialspecifikation för en stålsort kan 

innehålla information om bland annat krav på kemisk sammansättning, 

reduktion, härdbarhet och värmebehandling, ytjämnhet och materialstruktur 

samt renhet [62-64].  

Den samlade informationen är viktiga parametrar som kan påverka 

funktionen i slutprodukten. Ibland krävs det en stramare standard för att 

reducera skillnader på en stålsort. Flyg och försvarsindustrin är områden 

som normalt ställer högre krav på sina material än vad den generella 

industrin gör. En snävare tolerans bidrar till en lägre osäkerhet i hur 

materialet uppför sig och vad det presterar, men genererar naturligt en högre 

kostnad, något som normalt är omotiverat i den generella industrin. Sett till 

hållfasthet har exempelvis ett legerat specialstål med en diameter upp till 16 

mm och beteckningen “20MnCr5/1.7147” en brottgräns (𝑆𝑢) på 1200 MPa. 

Detta innebär inte att materialets brottgräns ligger just där, utan att 

materialet garanterat skall motstå en spänning på åtminstone 1200 MPa i 

avseende mot brott. Dessa värden är baserade på statistiskt underlag från 

dragprover utförda på provbitar som följer just detta materials specifikation 

[10,62-64]. 

En bred specifikation leder naturligt till en relativt stor spridning på vad 

materialet presterar vid dragprovning. Vid snävare toleranser i 

materialspecifikation minskar osäkerheten och kan således leda till en högre 

garanterad hållfasthet. Många materialspecifikationer är sammanställda i 

slutet av 1900-talet och har därav inte anpassats och uppdaterats med hänsyn 

till förbättrade och exaktare processer för stålverken. Många ståltillverkare 

har kompletterade materialspecifikationer, CEVT har som exempel 

kompletterat den generella materialspecifikationen för den stålsort de 

använder för kugghjul (20MnCr5) med ett tillägg mot bland annat hårdhet, 

reduktion och defekter, något som är viktigt i applikationer med 

utmattningsrelaterad hållfasthet [10]. 

3.12 Kugghjulstillverkning - Processen 

För att ge en klar bild över processen vid tillverkning av kugghjul kan ett 

flödesschema skapas. Ett typiskt flödesschema för produktion av kugghjul 

kan ses i figur (3.12.1). 
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Figur 3.12.1 Typiskt flödesschema för kugghjulstillverkning.  
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4. Genomförande 

I följande kapitel presenteras genomförandet som ska generera resultat till 

undersökningsfrågan. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

CEVT är som tidigare nämnt ett utvecklingscenter för de framtida bilarna 

hos Geely automobile med avsikten att vara förgrunden i den nya 

utvecklingen av bilindustrin. CEVT arbetar just nu med projekt åt företagen 

Volvo Cars, Geely Automobile och Lynk & Co. Företaget är beläget i 

Göteborg, Trollhättan och i Hangzhou, Kina och har knappt 2000 anställda. I 

dagsläget använder CEVT det standardiserade kolstålet 20MnCrS5 vid 

tillverkning av kugghjul i växellådor.  

Företaget köper in detta stål från företag XY. Företag XY använder en 

liknande och väl utvecklad ståltillverkningsprocess i enlighet med merparten 

av ståltillverkare i den europeiska regionen. Företag XY använder sig av 

stränggjutning för tillverkning av kolstålet 20MnCrS5. En begränsningar när 

det kommer till stränggjutning är den kopplat till reduktionsgrad. Det är 

diametern på grundmaterialet efter gjutningen som bestämmer möjlig 

reduktionsgrad på slutprodukten. En gjuten stång på 400 millimeter i 

diameter kan enbart reduceras 10 gånger om slutprodukten ska ha en 

diameter på 40 millimeter. För att komma runt detta kan götgjutning 

användas för att få en större grunddiameter. Stålleverantören Ovako har i sitt 

stålverk i Hofors använt just götgjutning sedan början av 1900-talet. 

4.1.1 Tillverkningsprocessen 

För att tillverka ett stål med hög renhet använder ståltillverkaren Ovako sig 

av götgjutning och kompletterande processteg för att erhålla ett renare stål. 

Det större tvärsnittet associerat med götgjutning innebär även en större 

möjlighet till utvalsning och följaktligen en fördelaktig reduktionsgrad. De 

kompletterande processteg som Ovako har implementerat för att tillverka ett 

renare stål är: 

 En ljusbågsugn används för att smälta välsorterat skrot och 

legeringsämnen. 

 Rutinerna har ändrats i skänkugnen för att optimera möjlig reduktion 

av svavel till en nivå på 20 ppm. 

 Ökning av avgasningstid. 

 Smälta skyddas av argon vid götgjutning. 
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 Ökad blötläggningstid för förbättrad homogenitet. 

 Större mängd stål kasseras innan gjutning för att minska 

makrodefekter. 

Ovakos anläggning i Hofors använder vid tillverkning 100% återvunnen 

skrot som sorterats på en skrotgård. Skroten samlas upp och förs in till 

ljusbågsugnen där det med hjälp av elektroder smälts. Med en effekt på 60 

MW och en strömstyrka på 50 000 ampere smälts ca 110 ton skrot i varje 

charge till en temperatur på dryga 1700 ℃. Provtagning för analysering av 

smältan utförs kontinuerligt under processen för att säkerställa 

sammansättning och beräkna tillsatts av legeringsämnen i skänkugnen. Den 

översta slaggen avlägsnas och smältan tappas ner i en skänk för transport till 

skänkugnen, se figur (4.1). 

 

Figur 4.1 Transport av smältan mellan ljusbågsugn till skänkugn. 

I skänkugnen utförs en vakuumbehandling där en vakuumklocka sänks ner 

över smältan och legeringsämnen tillförs smältan. Från skänkens botten 

pumpas argon in i smältan vilket i samarbete med vakuumpumpning 

fungerar som transportör och driver ut skadliga gaser såsom syre, väte, 

kväve och koldioxid. Argonet bidrar även till cirkulation vilket är 

eftersträvat för effektiv blandning av legeringsämnen och homogenitet i 

smältan uppstår. Innan gjutningen sker tappas en mängd smälta från botten 

på skänken för att avlägsna sand och andra orenheter som samlats. Stålet 

hälls sedan ner i ett torn som distribuerar ut smältan till åtta kokiller. I dessa 

kokiller hänger en tygpåse med olika ämnen som brinner upp vid kontakt 

med smältan. Innehållet i påsen lägger sig då som en hinna över smältan och 

agerar som tätning mot luften. Kokillerna genomgår sedan en avkylning i ca 

2 timmar innan de töms på stålet. Kokillerna rengörs och temperaturen sänks 

ner till ca 100℃ för att underlätta förberedelser inför nästa gjutning. 
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4.1.2 Materialspecifikation 

Enligt den materialspecifikation som CEVT använder idag måste stålet bestå 

av en specifik sammansättning av legeringsämnen. Utgående ifrån den 

standardiserade lergeringssammansättningen för stålet 20MnCrS5 har CEVT 

gjort vissa ändringar för att passa deras applikation.  

Vid tillverkning av stålet skall det finnas åtgärder som förhindrar tillkomsten 

av icke önskade beståndsdelar från skrot eller annat som används i 

tillverkningsprocessen, vilka kan påverka materialegenskaper. CEVT ställer 

även kravet att vid tillverkning skall stålet reduceras en vissa grad beroende 

av diameter på materialet. I materialspecifikationen specificerar CEVT 

vilken hårdhet vid bestämda djup som materialet ska ha. 

Materialet skall ha ett specificerat kornindex enligt standard DIN 50601 

(metallographic examination; determination of the ferritic or austenitic 

grain size of steel and ferrous materials). När det kommer till renheten på 

stålet reserverar CEVT sig mot att kunna returnera ett material som har 

makrodefekter vilka påverkar bearbetbarheten eller den slutliga produkten 

på ett negativt sätt. Makrodefekter innefattar icke-metalliska inneslutningar 

och sprickor vilka i en platt sektion parallell med den huvudsakliga 

dimensionen av materialet har en area som är större än 0,03 (mm
2
). 

Omfattningen av mikrodefekter hänvisas till DIN 50602–1985. 

Ultraljudstest ska utföras enligt en väldefinierad standardiserad testmetod. 

Instrumentet skall kalibreras med en standard scanner mot botten ekot eller 

ett FBH (Flat Bottom Hole) referenskropp. Andra kalibreringsmetoder som 

uppnår samma upplösning kan användas. Indikationer större än 

kalibreringsvärdet skall registreras och klassificeras enligt AVG (Abstand-

Verstärkung-Grosse) metoden. Ultraljudsinspektion skall enligt standard 

vara inkluderat för processen av leverantör, då genom användande av USI 

(UltraSound Image). 

Vid leverans av materialet ska alla stänger i en bunt vara från samma batch. 

Varje bunt skall vara tydligt identifierade och innehålla minst batchnumer, 

stålkvalité och dimensioner för stängerna. Allt material måste vara fritt från 

grader och skarpa hörn, det får inte förekomma någon restmagnetism som 

påverkar bearbetningsprocessen av materialet negativt. 
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4.2 Utförande av tester 

Här presenteras de tester som utförts under arbetet. 

4.2.1 Ultraljudstest 

Maskinen som utför ultraljudstestet är en USIP 20 tillverkad av Krautkramer 

branson, den är utrustad med en 10 MHz sond som är kalibrerad mot ett 

FBH på 0,2 mm. För att kalibrera maskinen används en cylindrisk testbit 

med höjden 60 mm och diametern 30 mm där ett hål med diametern 0,2 mm 

har borrats 1 mm djupt. Testbiten skannas och hålet som är borrat verkar 

som referens för den storlek på defekter som maskinen skall leta efter. 

Testmaterialen som testas har skickats från företag XY i from av cylindriska 

bitar med längden 250 mm och diametern 80 mm, se figur (4.2.1).  

 

 

Figur 4.2.1 Material från företag XY. 

Materialet anländer till Ovako som mjukglödgat men normaliseras genom 

anlöpning i 920℃ i en timme för att sedan svalna innan bearbetning börjar. 

Normalisering sker för att minimera akustiska avvikelser inför 

ultraljudstestet. Materialet fräses ned på två sidor för att rätt tjocklek och en 

plan testyta erhålls i enlighet med figur (4.2.2), där det gråa fälten visar 

material som skall fräsas bort. 
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Figur 4.2.2 Illustration av de material som skall fräsas bort på provbiten. 

Testbiten fräses ned 10 mm på motsvarande sidor och skapar en bit som är 

60 mm tjock, se figur (4.2.3). Materialet är nu redo för att genomgå 

ultraljudstest, varefter det placeras i en vattentank och en sond med 

frekvensen 10 MHz skannar detaljen, se figur (4.2.4). En bild framställs 

sedan av hur stora och hur många inneslutningar som finns och presenteras 

grafiskt på en datorskärm.  

 

Figur 4.2.3 Testmaterial efter att en sida genomgått fräsning. 
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Figur 4.2.4 Testmaterial skannas med ultraljud. 

Resultatet som visas på skärmen vid utförande av ett ultraljudstest är en 

grafisk visualisering av hur stora och hur många defekter som finns i 

materialet som testas. Ett material utan några noterbara defekter visas som 

ett blått fält och defekter uppkommer som prickar i olika färger beroende på 

dess storlek. När maskinen hittar defekter kategoriseras dem beroende på 

dess storlek i fyra olika storlekskategorier. I den minsta kategorin placeras 

de defekter som har en storlek på 25-29% av kalibreringshålet, därefter 

kommer de defekter som är mellan 30-49% av kalibreringshålet. I den tredje 

kategorin finns de defekter som har storleksordningen 50-99% och i den 

fjärde och sista är det alla defekter som är större eller lika stora som 

kalibreringshålet. Materialen som testas med ultraljud är 20MnCrS5 som är 

stränggjutet från företag XY, 20MnCr5 tillverkat av Ovako med götgjutning 

(Ovako 236F) samt 20MnCr5 tillverkat av Ovako med götgjutning i IQ-

utförande (Ovako 236Q).  
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4.3 Sammanställning av insamlad data 

Den data som samlas in kommer från utförda tester samt tidigare utförda 

tester på roterande böj och ultraljud som Ovako har utfört. Materialen som 

datan innefattar är 20MnCrS5 (tillverkat av företag XY med stränggjutning), 

20MnCr5 tillverkat av Ovako med götgjutning (236F), 20MnCr5 i IQ-

variant tillverkat av Ovako med götgjutning (236Q), standardiserat 

sätthärdningsstål 18CrNiMo7-6 (Ovako 159B) i götgjuten form samt 

18CrNiMo7-6 i stränggjuten form. Mätresultaten från de utförda testen 

jämförs för att få ett samband mellan storleken på defekterna i materialet och 

hur bra materialet presterar i ett roterande böjtest.  

4.3.1 Data ultraljudstester 

De resultat som genererats vid utförande och tidigare utförande av 

ultraljudstester på materialen 20MnCrS5, 20MnCr5-gg samt 20MnCr5-

gg/IQ är som följande. 

4.3.1.1 20MnCrS5 

Resultat från 10 MHz ultraljudstest på stålet 20MnCrS5 kan ses i figur 

(4.3.1–4.3.2). 

 

Figur 4.3.1 Resultat från ultraljud på 20MnCrS5. 
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Figur 4.3.2 Grafisk visualisering av 20MnCrS5. 

De blåa partierna i figur 4.3.2 är kompakt stål. Till höger ses en skala som 

går från blå till vit. Denna skalan visar hur stor en defekt som upptäckts är i 

förhållande till kalibreringen. 

4.3.1.2 20MnCr5-gg 

Resultat samt visualisering av stålet från 10 MHz ultraljudstest på stålet 

20MnCr5-gg kan ses i figur (4.3.3–4.3.4). 

 

Figur 4.3.3 Resultat från ultraljud på 20MnCr5-gg. 
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Figur 4.3.4 Grafisk visualisering av 20MnCr5-gg. 

4.3.1.3 20MnCr5-gg/IQ 

Resultat samt visualisering av stålet från 10 MHz ultraljudstest på stålet 

20MnCr5-gg/IQ kan ses i figur (4.3.5–4.3.6). 

 

Figur 4.3.5 Resultat från ultraljud på 20MnCr5-gg/IQ. 
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Figur 4.3.6 Grafisk visualisering av 20MnCr5-gg/IQ. 

4.3.2 Data roterande böj 

Ovako har sedan tidigare utfört tester på materialen 18CrNiMo7-6-gg i 

götgjuten form, 18CrNiMo7-6-cc i stränggjuten form samt 20MnCr5-gg 

som är tillverkat med götgjutning. Den data som här presenteras är resultaten 

från roterande böjtest som är utfört i en Amsler UBM 200. Samtliga tester är 

utförda med en provbit som genom stor radie har en minimal 

spänningskoncentration. Testerna är utförda enligt trappstegsmetoden där 

varje nivå korrigeras med 25 (MPa). Samtliga tester är utförda i 

tvärsriktning, i genomhärdat tillstånd och en ytjämnhet om maximalt 0,3 Ra. 

Varje provbit kontrollmäts på dess tunnaste parti och belastningen korrigeras 

för att få ett exakt värde på den effektiva spänningen. 

4.3.2.1 18CrNiMo7-6-CC 

18CrNiMo7-6-CC är ett standardiserat sätthärdningsstål som är stränggjutet, 

stålets legeringssammansättning kan ses i tabell 6. 

Tabell 6: Legeringssammansättning 18CrNiMo7-6-CC 

Vikt % C Si Mn P S Cr Mo Ni 

Analys 0,15-

0,18 

0,20 – 

0,35 

0,50 -

0,60 

≤0,015 0,008 – 

0,015 

1,50 -

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,50 – 

1,70 

Från testet som utfördes kunde nio testvärden användas för att få fram ett 

nominellt spänningsvärde, se figur 4.3.7. 
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Figur 4.3.7 Roterande böjtest 18CrNiMo7-6-CC. 

Vid utförande av testet fördes även ett protokoll som visar alla stegen i 

trappan, protokollet för 18CrNiMo7-6-CC kan ses i bilaga 1. 

4.3.2.2 18CrNiMo7-6-gg 

18CrNiMo7-6-gg är ett standardiserat sätthärdningsstål som är götgjutet. 

Legeringssammansättningen för detta stål ligger inom ramen för 

18CrNiMo7-6 enligt DIN EN 10084:2008-06 som kan ses i tabell 7.   

 Tabell 7: Legeringssammansättning 18CrNiMo7-6-gg 

Vikt %  C Si Mn P S Cr Mo Ni 

Analys 0,15 -

0,21 

≤0,40 0,50-

0,90 

≤0,025 ≤0,035 1,50-

1,80 

0,25 – 

0,35 

1,40 – 

1,70 

Från testet som utfördes kunde fem testvärden användas för att få fram ett 

nominellt spänningsvärde, se figur (4.3.8). 
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Figur 4.3.8 Roterande böjtest 18CrNiMo7-6-gg. 

Vid utförande av testet fördes även ett protokoll som visar alla stegen i 

trappan, protokollet för 18CrNiMo7-6-gg kan ses i bilaga 2. 

 

4.3.2.3 20MnCr5-gg 

20MnCr5 är ett standardiserat sätthärdningsstål som är götgjutet, stålets 

legeringssammansättning kan ses i tabell 8. 

Tabell 8: Legeringssammansättning 20MnCr5-gg 

Vikt % C Si Mn P S Cr Mo Ni Al 

Analys 0,17 

– 

0,22 

0,20 

– 

0,35 

1,10 

– 

1,40 

≤ 0,025  0,015 

– 

0,025 

1,10 

– 

1,30 

≤ 0,08 ≤ 0,25 0,020 

– 

0,040 

Från testet som utfördes kunde 11 testvärden användas för att få fram ett 

nominellt spänningsvärde, se figur (4.3.9). 
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Figur 4.3.9 Resultat roterande böjtest 20MnCr5-gg. 

Vid utförande av testet fördes även ett protokoll som visar alla stegen i 

trappan, protokollet för 20MnCr5-gg kan ses i bilaga 3. 

Hårdhetsprofil på 20MnCr5-gg efter värmebehandling kan ses i figur 

(4.3.10). Hårdhetsprofilen används vid beräkning av likvärdigt nominellt 

spänningsvärde för böjutmattning av kugghjul med genomhärdade kolstål 

som används vid jämförelse av det testade materialet 20MnCr5-gg. 

 

Figur 4.3.10 Hårdhet från yta på 20MnCr5-gg. 
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4.3.3 Beräkning av nominellt spänningsvärde för kugghjul 

Här visas de beräkningar som gjordes för att få fram ett nominellt 

spänningsvärde som är applicerbart för hållfastighetsberäkningar av 

kugghjul (𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚). 

4.3.3.1 18CrNiMo7-6-cc 

Från protokollet i bilaga 1 hämtas värden som används för att beräkna den 

nominella spänningen, se tabell 9. 

Tabell 9: Värden från roterande böjtest på 18CrNiMo7-6-cc 

𝑆0 = 500 [MPa] 

s = 25 [MPa] 

N = 4 

i=0 i=1 i=2 i=3 Summa 

Spänning [MPa] 500 525 550 572 - 

𝑚𝑖 (runout) 1 2 1 0 A = 4 

𝑖 × 𝑚𝑖 0 2 2 0 B = 4 

𝑖2 × 𝑚𝑖 0 2 4 0 C = 6 

Data från tabell 13 används för att beräkna det nominella spänningsvärdet 

för 18CrNiMo7-6-cc. För uträkningar, se bilaga 4. 

4.3.3.2 18CrNiMo7-6-gg 

Från bilaga 2 hämtas värden som används för att beräkna den nominella 

spänningen, se tabell 10. 

  



72 

Robin Berndt & Simon Josefsson 

 

Tabell 10: Värden från roterande böjtest på 18CrNiMo7-6-gg 

𝑆0 = 750 [MPa] 

s = 25 [MPa] 

N = 2 

i=0 i=1 i=2 i=3 Summa 

Spänning [MPa] 750 775 800 825 - 

𝑚𝑖 (runout) 1 0 1 0 A = 2 

𝑖 × 𝑚𝑖 0 0 2 0 B = 2 

𝑖2 × 𝑚𝑖 0 0 4 0 C = 4 

Data från tabell 10 används för att beräkna det nominella spänningsvärdet 

för 18CrNiMo7-6-gg. För uträkningar, se bilaga 4. 

4.3.3.3 20MnCr5-gg 

Från bilaga 2 hämtas värden som används för att beräkna den nominella 

spänningen, se tabell 11. 

Tabell 11: Värden från roterande böjtest på 20MnCr5-gg 

𝑆0 = 850 [MPa] 

s = 25 [MPa] 

N = 5 

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 Summa 

Spänning [MPa] 850 875 900 925 950 - 

𝑚𝑖 (brott) 1 0 1 2 1 A = 5 

𝑖 × 𝑚𝑖 0 0 2 6 4 B = 12 

𝑖2 × 𝑚𝑖 0 0 4 18 16 C = 38 

Data från tabell 15 används för att beräkna det nominella spänningsvärdet 

för 20MnCr5-gg. Detta värde jämförs sedan med motsvarande värde för 

materialklass ML samt MQ för materialgruppen genomhärdade kolstål taget 

från [49]. För uträkningar, se bilaga 4. 
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4.4 Utvecklande av nuvarande materialspecifikation 

För att med säkerhet kunna använda materialspecifikationen och få ett stål 

med högre renhet görs kraven som ställs på stålet snävare. Att använda SEM 

för att kartlägga materialets typ av inneslutningar har visat sig vara en 

ineffektiv process då stora volymer behöver granskas för att få ett statistiskt 

resultat, något som är mycket tidskrävande. Enligt personal på R&D på 

Ovako används endast SEM då ett nytt stål ska tas fram för att få en bild av 

hur materialet ser ut och vad som skall göras för att förbättra strukturen. 

Detta innebär att SEM ej är en realistisk integrerad metod för standardiserad 

kvalitetskontroll i produktion. 

Efter undersökning av DIN 50602–1985 rekommenderas en sänkning av K-

värdet samt slutpoäng. 

Att använda sig av ultraljud är en bra och säker process för att finns stora 

defekter (större än 120 μm) och är inte lika tidskonsumerande som SEM-

test. Det som kan göras för att öka kraven på ultraljud är att ändra 

kalibreringen till ett mindre FBH. Vad som också kan ändras är den nivå 

som bestämmer vad som anses vara stora skadliga defekter enligt EN 10308. 

För att minska stålets bildande av främst skadliga oxider och sulfider kan 

även specifikationen på legeringssammansättningen ändras något. Detta kan 

dock påverka andra funktioner och förutsättningar inuti en växellåda. Med 

jämförelse mellan olika legeringssammansättningar på sätthärdade kolstål 

tillsammans med konsultering av standarder [62] och personal på Ovako kan 

den nuvarande materialspecifikationen utvärderas och förslag på 

förbättringar kan ges.  
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5. Resultat 

I följande kapitel beskrivs de resultat som arbetet gett upphov till under 

kapitel 4, genomförande. 

5.1 Jämförelse mellan sträng och götgjutet stål 

I följande kapitel presenteras jämförelse av stålen i kapitel 4 med avseende 

på ultraljud och materialegenskaper. 

5.1.1 Ultraljud 

Enligt testresultaten på 20MnCrS5 finns det mellan de fem testbitarna 14 

stycken defekter som är lika stora eller större än referenshålet, 15 defekter 

som ligger i spannet 50-99% av referenshålet, 17 defekter i spannet 30-49% 

samt 8 defekter mellan 25 och 29% av referenshålet. Totalt kan 54 defekter 

noteras som är 25% eller större än referenshålet. Resultatet på 20MnCr5-gg 

(Ovako 236F) och 20MnCr5-gg/IQ (Ovako 236Q) säger att det inte finns 

någon noterbar defekt som är större än 25% av referenshålet.  

5.1.2 Materialegenskaper 

Resultat från beräkningar i bilaga 4 på samtliga material testade mot 

böjutmattning kan ses i tabell 12. 

Tabell 12: Resultat från beräkning av böjutmattning 

Material �̂� [MPa] �̂� [MPa] Nedre säkerhetsmarginal 

(99,9%) [MPa] 

18CrNiMo7-6-cc 537,5 21,4 502,3 

18CrNiMo7-6-gg 779,2 41,7 690,5 

20MnCr5-gg 922,5 75,7 810,6 

Genom användning av formel (15.2) fås nominella spänningsvärden för 

kugghjulsberäkningar på materialen som böjutmattningstesten utförts på. 

Resultatet kan ses i tabell 13. 
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Tabell 13: Resultat av nominellt spänningsvärde för böjutmattning 

Material Nedre 

säkerhetsmarginal 

(99,9%) [MPa] 

Nominellt 

spänningsvärde för 

böjutmattning av 

kugghjul (𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚) 

[MPa] 

Skillnad i 

spänningsvärde  

18CrNiMo7-6-

cc 

502,3 251,2 0% 

18CrNiMo7-6-

gg 

690,5 345,3 +37,5% 

20MnCr5-gg 810,6 405,3 +61,4% 

Genom användning av formel (16)  kan nominellt spänningsvärde jämföras 

mellan 20MnCr5-gg och den för genomhärdade kolstål för materialklasserna 

ME samt MQ enligt [49]. Resultatet kan ses i tabell 14. 

Tabell 14: Resultat av jämförelse för 20MnCr5-gg 

Material Nominellt spänningsvärde 

för böjutmattning av 

kugghjul (𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚) [MPa] 

Skillnad i 

spänningsvärde 

Genomhärdat 

kolstål (MQ) 

340,0 0% 

Genomhärdat 

kolstål (ME) 

370,6 +9% 

20MnCr5-gg 405,3 +19,2% 

5.2 Förslag till ny materialspecifikation 

Förslag på ändring av legeringssammansättning kan ses i tabell 15. 

Tabell 15: Förslag på legeringssammansättning 

Vikt 

% 
C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu N 

Analys 0,16-

0,22 

0,10-

0,25 

1,10-

1,35 

≤ 

0,025 

0,002- 

0,01 

1,00-

1,30 

≤ 

0,08 

0,10-

0,25 

0,015-

0,050 

≤ 

0,25 

0,008-

0,014 

För produkter som är tillverkade med götgjutning där stiggjutning 

implementeras ska tester från både toppen och botten av götet tas. Vid 

stränggjutna produkter ska ett antal prover tas i början av varje charge för att 

säkerställa materialets renhet. Minst ett prov skall tas från varje sträng. Krav 

på tidigare specificerad reduktionsgrad bör utvärderas och eventuellt ökas 
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för att förhöja homogeniteten och minska spridningen i avseende på renhet 

på materialet.  

Under materialspecifikationens del som behandlar leveranskrav på hårdhet 

kan ingen koppling till utmattningshållfasthet göras med den valda teorin.  

Ett K-värde på 2 till 3 samt en sänkning av slutpoäng på 20% enligt DIN 

50602–1985. 

För att minimera akustiska avvikelser vid provning med ultraljud bör 

lågkolhaltiga stål normaliseras. Materialprover skall ha enhetliga 

dimensioner eller area med ytfinhet motsvarande Ra mindre är 2,0. 

Ultraljudsprovning skall utföras med enhetligt medium samt distans mellan 

provbit och sond. Temperaturen på mediet skall vara begränsat till ett visst 

område. Sonden skall kalibreras mot ett 0.2 mm FBH. De accepterade 

nivåerna av hur stora defekter som får finnas i materialet skall ej uppnå 

100% av FBH, alternativt vid grupper av defekter ska inneslutningarna inte 

uppnå 50% av FBH. Definition av när defekter bildar en gruppering bör 

specificeras.  
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6. Analys 

I följande kapitel analyseras resultaten mot de teorier som tidigare har 

beskrivits under kapitel 3. 

6.1 Analys av ultraljudsresultat 

Vid jämförande av de ultraljudstester som gjorts kan en tydlig skillnad ses 

mellan 20MnCrS5 som är tillverkat av företag XY med hjälp av 

stränggjutning och 20MnCr5-gg (Ovako 236F) samt 20MnCr5-gg/IQ 

(Ovako 236Q) som har samma sammansättning men är tillverkat av Ovako i 

Hofors med götgjutning. Efter undersökning av ultraljudstesterna kan en 

tydlig skillnad i avseende på defekters storlek och frekvens kopplat till de 

två processrutterna mellan materialen noteras. 

Enligt teorin om vad en 10MHz sond kan upptäcka stämmer de utförda 

testerna väl då endast defekter ner till storleken 120 µm kunde noteras. Vid 

ökning av frekvensen till 25 MHz reduceras tjockleken på materialet som 

testas ner från 60 mm till 25 mm i samband med att storleken på defekter 

som kan noteras sänks till mellan 100-50 µm. Att möjligheten till att 

avlägsna slagg i botten på skänken genom urtappning innan gjutning samt 

möjlighet till högre reduktionsgrad av ett stål har en inverkan på hur stora 

inneslutningar som ett stål besitter visade sig stämma vid granskning av 

ultraljudstesterna. Ett stål som är stränggjutet kan inte uppnå lika hög 

reduktionsgrad som ett götgjutet stål och består således av en ökad storlek 

på inneslutningarna.  

6.2 Analys av materialegenskaper 

Enligt tabell 17 kan en förbättring på 37.5% av utmattningshållfasthet ses 

mellan det standardiserade materialet 18CrNiMo7-6 vid processrutten 

götgjutning kontra stränggjutning. Resultatet på jämförelsen mellan 

processrutterna götgjutning och stränggjutning (18CrNiMo7-6gg/cc) följer 

teorin väl då ultraljudet visar på en betydligt lägre andel mätbara defekter till 

storlek och antal. Detta speglar mätresultatet då materialet med lägre andel 

mätbara defekter påvisar en högre hållfasthet i avseende på böjutmattning i 

storleksordningen 37,5%. För jämföring av mätvärden mot prestandavärden 

av nominellt spänningsvärde presterar stränggjutning sämre än vad teorin 

säger. Detta kan härledas till det faktum att 18CrNiMo7-6 är ett 

sätthärdningsstål som i utmattningstesterna är genomhärdat. 

Genomhärdningen ger en förhöjd skörhet i enlighet med nivåer för 

genomhärdade kolstål på figur 6 enligt standarden ISO 6336-5 [49]. 

Materialet skall normalt jämföras med standarden för sätthärdade kolstål 

enligt figur 10 i standarden ISO 6336-5 [49]. Problem uppstår då 

ythårdheten i testmaterialen ligger över standardens gränsvärden för 
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genomhärdade kolstål. Materialen kan heller inte anses vara sätthärdade 

kolstål då provbitarna är genomhärdade. Detta medför att mätvärden ej är 

helt jämförbara med värden som går att finna i standarden ISO 6336 [49]. 

Enligt teorin har valsriktning stor betydelse för utmattningshållfasthet. 

Samtliga prover har tagits i den minst gynnsamma riktningen, det vill säga 

parallellt mot valsriktning. Mätvärden följer således teoretiskt det sämsta 

tänkbara scenariot kopplat till valsriktning.  

Beräkning av utmattningshållfasthet har utförts och analyserats enligt dixon-

moods standardiserade staircase-metod. Vid analysering av mätdata för 

18CrNiMo7-6-gg har enbart fem mätvärden används. Detta anses vara 

godtagbart, dock eventuellt något i underkant, vilket kan bidra till en viss 

osäkerhet kopplat till standardavvikelse.  

6.3 Analys av förslag till materialspecifikation 

För att bibehålla egenskaper för ett sätthärdat stål samt minimera förändring 

av materialegenskaper bibehålls kol, fosfor, aluminium, mangan,  krom, 

molybden, koppar och kvävehalt enligt nuvarande materialspecifikation. På 

grund av de eftertraktade deoxiderande egenskaper som kisel medför 

rekommenderas en lägsta nivå. Detta ligger i linje med vad bland annat 

Ovako har på deras IQ-variant av 20MnCr5. En lägstanivå bidrar även med 

en mer kontrollerad sammansättning och lägre deviation mellan batcher från 

samma leverantör, men även mellan olika leverantörer. En betydande 

sänkning av svavelhalt bidrar till en minskning av inneslutningar av typen 

mangansulfid då svavlet bildar föreningar med mangan. Detta medför en 

positiv inverkan på materialets seghet. En minskning av svavel kan leda till 

en negativ inverkan på skärbarhet som kan medföra en ökad 

produktionskostnad, men den ökade enhetligheten ger möjligheter för en 

med kontrollerad och optimerad process vid bearbetning. En lägstanivå av 

ämnet nickel specificeras då det ökar segheten, förbättrar slagsegheten och 

minskar formändring vid härdning. Den justerade nivån bidrar även till en 

mer kontrollerad sammansättning och lägre deviation mellan batcher från 

samma leverantör, men även mellan olika leverantörer.  

Rekommendationen att ta prover från både ett göts topp och botten bidrar 

med en större säkerhet mot vad materialet innehåller i avseende på skadliga 

defekter. Efter utvärdering kan behovet av prov från topp eventuellt 

elimineras eller minimeras. Vid stränggjutning kommer materialet i botten 

på skänken i varje ny charge att hamna i den främre delen av strängen. På 

grund av slaggsamlingar tappas normalt en del av smältan ut från botten för 

att avlägsna dessa slaggsamlingar innan gjutning. För att säkerställa att stålet 

håller rätt kvalité undersöks den främre delen av strängen då det normalt är 

där kvarvarande icke önskvärda beståndsdelar i sådana fall samlas.  

Då reduktionsgraden har en tydlig koppling till utbredningen och storlek på 

defekter i ett stål rekommenderas en ökning i reduktionsgrad. Av denna 
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anledning bör alltid reduktionsgraden ligga på ett så stort värde som 

produktionsanläggningen tillåter. Gällande hårdhetsgrad kan ingen 

rekommenderad förändring föreslås då förändring av hårdhet kan påverka 

skärbarheten.  

En minskning av K-värde samt slutpoäng leder till en högre kravsättning för 

stål i avseende på defekters storlek och förekomst, vilket i sin tur leder till en 

förhöjd utmattningshållfasthet. Enligt standarden EN 10308 kan materialet 

normaliseras innan provning för att optimera förutsättningar vid testning 

genom ultraljud. Genom enhetlighet i distans mellan prov och sond, 

temperatur, medium och dimensioner alternativt testad area kan 

standardiserade testförhållande erhållas, vilket bidrar till att reliabiliteten 

förhöjs vid ultraljudstestning.  

För att kunna upptäcka och kategorisera defekternas storlek och frekvens vid 

analys av renare stål rekommenderas en förminskning av 

kalibreringsförfarandet. Då programvaran inte tar hänsyn till hur mycket 

större de defekter som överstiger 100% av referensvärdet faktiskt är och 

enbart innehåller fyra nivåer är ett mindre referensvärde mer användbart då 

defekterna är mindre till storlek i stål med högre renhet. I standard EN 

10308 finns ingen klar definition av när defekter kan anses vara i en 

gruppering. Då två defekter går att finna i direkt närhet av varandra innebär 

detta en förhöjd påverkan mot utmattningshållfasthet. Vad som anses vara 

en gruppering bör av denna anledning definieras på ett adekvat sätt.  
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7. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras metoderna, om det finns något som hade kunnat 

utföras annorlunda samt hur resultaten speglar undersökningsfrågan. Här 

tas även författarnas åsikter upp. 

7.1 Metoddiskussion 

I detta arbete används endast standardiserade test- och beräkningsmetoder 

såsom ultraljudstest som är kalibrerar mot ett 0.2 mm FBH samt tillämpning 

av dixon-mood metoden och ISO standarder för att beräkna 

utmattningshållfastheten. Detta medför att arbetet har en relativt hög 

reliabilitet, d.v.s. hade samma tester och beräkningar utförts igen skulle 

resultaten blivit liknande. Varför arbetet skulle sakna lite pålitlighet är på 

grund av att det inte finns ett övergripande antal provresultat som kunnat 

användas vid beräkning av utmattningshållfastheten av stålet 18CrNiMo7-6-

gg. Där fanns det endast fem mätvärden som kunde användas för 

beräkningar.  

Grunden till att arbetet har hög validitet ligger i de ultraljudstester och 

beräkningar som gjorts. Ultraljudstesterna visar på en stor skillnad mellan de 

två olika processrutterna i avseende på storleken hos de defekter som 

noterats. Detta är i hög grad relevant till arbetet då ett av delmålen är just att 

verifiera vilka provmetoder som kan användas för att kartlägga hur stora och 

hur många defekter som finns i ett material. Beräkningarna som är utförda 

med hjälp av de resultat från roterande böjtest visar på en skillnad i 

utmattningshållfasthet mellan ett stål som har genomgått stränggjutning och 

ett som genomgått götgjutning.  

Vid undersökning av de mätprotokoll som genererats vid roterande böjtest 

framkommer det att alla mätvärden inte kan användas för att beräkna 

utmattningshållfastheten på ett material. I protokollet som genererats från 

roterande böjtest på materialet 18CrNiMo7-6-gg har provbit 1 använts igen 

efter att den genomgått 10 miljoner cykler under en spänning av 600 MPa. 

Provbiten har sedan gått till brott efter ytterligare två miljoner cykler på en 

spänning av 625 MPa. Efter brottet kan man se nio på varandra följande 

prover som alla har gått till runout, vilket visar att testet har inletts på en för 

låg spänningsnivå. Detta resulterar i att 11 av de provbitarna som genomgått 

testet inte kan användas för beräkning av de nominella spänningsvärdet. Här 

finns ett stort bortfall som skulle bidragit med en högre reliabilitet till arbetet 

om testet inletts på en högre spänningsnivå.  

Det har kontinuerligt tillkommit begränsningar i arbetet som har bidragit till 

modifikationer. Det ursprungliga målet var att utföra ett FZG-test vid 

universiteten i Aachen för att kunna se skillnader mellan två material i 

avseende på böjutmattning avfärdades detta då det inte fanns tid till detta 
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under arbetets tidsramar. Det bestämdes sedan att roterande böjtest skulle 

utföras hos ståltillverkaren Ovako i Hofors för att kunna beräkna 

skillnaderna i utmattningsgrad mellan de standardiserade sätthärdade stålet 

som används idag och dess renare version. På grund av långa ledtider och 

låg tillgänglighet av testmaskinerna togs beslutet att dessa test inte kunde 

utföras inom tidsramarna. Istället skulle data från tidigare tester som utförts 

på materialen i fråga bli tillgängliga och därigenom skulle 

undersökningsfrågan kunna besvaras. Det bestämdes att tester på ultraljud 

samt SEM kunde utföras om det skulle bidra till arbetet. Vidare framkom det 

att roterande böjtest på 20MnCr5 i IQ utförande inte hade utförts. Då 

jämförelsen i avseende på hållfasthet inte kunde göras mellan 20MnCrS5 

och den renare versionen beslutades det att använda ett annat standardiserat 

sätthärdningsstål, 18CrNiMo7-6, som fanns tillverkat med både 

stränggjutning och götgjutning. Målet blev då att jämföra storleken av 

defekter från ett stränggjutet stål och ett götgjutet stål för att sedan koppla 

det mot utmattningshållfastheten mellan 18CrNiMo7-6 i sträng och 

götgjuten form.  

Att utföra FZG-test på 20MnCrS5 och 20MnCr5 hade inneburit en mer valid 

slutsats som hade gynnat företaget ytterligare. Även endast utförande av 

roterande böjtest på de två materialen hade givit en mer relevant slutsats åt 

arbetet. Att utföra ett SEM test på 20MnCrS5 hade inneburit en större 

förståelse om vilka typer av inneslutningar som materialet består av. Att 

använda ett Charpy-test för att bestämma ett materials slagseghet är även det 

kopplat till bland annat storleken på defekter i ett material. Enligt teorin 

skulle det vara en valid testmetod som kan utföras på två standardiserade 

sätthärdningsstål där ett är en renare version av de andra. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Ultraljud 

Resultatet efter utraljudstesterna visar på stor skillnad mellan stränggjutet 

material och götgjutet. Detta resultat speglar teorin om att desto högre 

reduktionsgrad ett material genomgått desto mindre defekter kan noteras. 

Enligt den nuvarande standarden ska materialet som är levererat av företag 

XY reducerats åtta gånger. Hur stor del av resultatskillnaden som är kopplat 

till enbart reduktionsgraden respektive processrutt är genom teorin svår att 

koppla, men en kombination av dessa ger en tydlig skillnad.  

7.2.2 Materialegenskaper 

Vid utvärdering av ett material i avseende på böjutmattningshållfasthet för 

applikationer med kraftöverföring genom roterande böjtester vid cykler över 

tio miljoner kan man ha två inriktningar. Antingen utförs tester på ett 
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specifikt material som härleds till de nominella spänningsvärdena som går 

att finna i standarder såsom ISO 6336. Problemet med detta är att 

övergången från roterande böjutmattning till ett nominellt spänningsvärde 

för ett referenskugghjul får en stor osäkerhet på grund av de många 

faktorerna som skiljer sig. Dessa faktorer kan vara geometrin men även 

skillnader såsom yta, värmebehandling och typ av last. Roterande böj har 

som tidigare nämnt spänningsförhållanden med en belastningstyp som 

benämns som växlande böjning (R = -1). En tand på ett kugghjul jobbar i de 

flesta fall med en pulserande böjning, vilket anses vara en positiv faktor när 

det kommer till utmattningshållfasthet. Det är även svårt att få 

förutsättningarna i härdning av provbitar för roterande böj med sätthärdade 

kolstål att efterlikna den sätthärdning som råder i ett kugghjul på grund av 

den relativt tunna diametern som uppstår i mitten på testbiten. Detta medför 

att det normalt råder genomhärdning på provbitar, även vid provning av 

sätthärdningsstål. Den mest effektiva vägen är att använda sig av mer 

applikationsliknande tester så som pulsatorprovning eller FZG-test för att 

eliminera så många okända som möjligt vid härledning till nominella 

spänningsvärdet för ett referenskugghjul. 

Den andra vägen att gå är att jämföra två omgångar provbitar av samma 

material, varav den ena omgången besitter en mer gynnsam 

defektdistribution som har ett definierat maximalt värde på defekternas 

storlek och frekvens, kallad A. Den andra omgången kan tänkas besitta en 

defektdistribution som ligger i linje med vad materialstandarden säger, 

kallad B. Det värsta tänkbara som här kan uppstå vid ett test av denna typ är 

att omgång A i genomsnitt har betydligt bättre distribution än vad som enligt 

krav specificerats och omgång B ligger långt i underkant för vad det 

specificerat behöver prestera. Den procentuella skillnaden mellan vad dessa 

två omgångar presterar kan i detta fall ge en felaktig bild av hur fördelaktig 

materialet i omgång A faktiskt är. Det kan även vara som så att omgång A 

ligger på gränsen för att godkännas enligt definition och omgång B har en 

distribution som ligger markant över den som krävs enligt 

materialstandarden. Detta skulle innebära att den procentuella skillnaden 

mellan vad dessa två omgångar presterar inre representerar den verkliga 

procentuella skillnaden som går att finna med defektdistribution. Aktsamhet 

bör således tas vid utvärdering av resultat enligt en sådan metod. En 

procentuell förbättring på provbitar i roterande böj behöver vidare 

nödvändigtvis inte innebära en likvärdig procentuell förbättring vid mer 

applicerade testmetoder eller i en slutgiltig reell applikation. Vid testning på 

detta vis är således även här mer applicerade provningsmetoder att 

rekommendera för att stärka slutsatsen och minimera osäkerheten.  

Vid beräkning av nominellt spänningsvärde för hållfasthet mot 

böjutmattning används ythårdheten. Ythårdheten för samtliga testade 

material ligger över 650 (över 700 för 20MnCr5) Vickers. Vid jämförelse 

används genomhärdade kolstål som material i [49]. Ythårdheten för de 

testade materialen är betydligt högre än vad som normalt går att finna för 
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genomhärdade kolstål. Det maximala värdet att beräkna med i [49] ligger på  

390 Vickers. Vidare ligger hårdheten för hela tvärsnittet konsekvent över 

600 för samtliga testade stålsorter. Hårdheten i kärnan för ett 

sätthärdningsstål ligger betydligt lägre än så. Jämförelsen mot [49] blir därav 

svår då testade material inte går att jämföra fullt ut mot varken sätthärdade 

eller genomhärdade kolstål. Hur utmattningshållfastheten påverkas vid 

genomhärdning av ett sätthärdningsstål har ej undersökts. 

7.2.3 Materialspecifikation 

Den legeringssammansättningen som CEVT använder idag fyller de krav 

som företaget ställer på stålet. Om CEVT skulle föredra att använda sig av 

ett renare stål skulle det troligtvis uppstå komplikationer med att använda 

den nuvarande materialspecifikationen. Med den relativt höga halten svavel 

tillsammans med risken av att kisel och nickelhalten kan vara 0 (då det 

endast finns en övre gräns i dagsläget) bidrar det med en ökad risk för att 

stålet oxiderar och bildar skadliga inneslutningar. Den föreslagna 

legeringssammansättningen ligger i enlighet med de krav som Ovako har 

satt på sina högrenhetsstål. Genom att ta mer prover på materialet där den 

största sannolikheten att defekter finns minskar risken för att ett material 

med defektdistribution som ligger utanför materialspecifikationen skickas 

till kund. Den hårdhet som stålet skall bestå av vid leverans till kund (i detta 

fall CEVT) har ingen direkt koppling till defekternas uppkomst i materialet 

utan påverkar materialets skärbarhet. När materialet sedan har bearbetats 

kommer det att genomgå ytterligare värmebehandling för att uppnå den 

hårdhet som önskas.  

Gränsvärdet avseende omfattningen på mikrodefekter som idag ställs på 

materialet behandlar inte effektivt den storlek på defekter som uppkommer 

då ett materials renhet ökar. I enlighet med teorin kan klassen samt poängen 

korrigeras för att få en mer säkerställd defektdistribution i materialet. 

För att öka reliabiliteten i de tester avseende på ultraljud rekommenderas det 

att alla prover utförs med så enhetliga förhållanden som möjligt. Detta 

medför en reducerad risk för att något annat än materialet påverkar 

resultatet. Att kalibrera mot ett FBH på 0.2 mm istället för 2 mm innebär en 

förbättrad kännedom om inom vilket spann som de noterbara defekterna går 

att finna.  

Det förslag på krav som presenteras gällande defekters förekomst stärker 

sannolikheten för att det material som levereras till kund håller ställd 

kravspecifikation. De kompletteringar till den nuvarande 

materialspecifikationen som presenteras sammanfaller med teorin om kvalité 

och enlighet som vid köp av material från leverantörer skall följas. 
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8. Slutsatser 

Det finns en klar skillnad i distribution av defekter mellan de två 

processrutterna stränggjutning och götgjutning. Ett stål tillverkat med 

götgjutning visar på en betydande högre renhet vid testning av ultraljud med 

10MHz än ett tillverkat genom stränggjutning.  

Resultatet visar på en tydlig förbättring av utmattningshållfasthet då 

defektdistributionen blir mer gynnsam. För att få ett säkrare resultat med 

högre tillförlitlighet bör samma material först testas genom ultraljud för att 

sedermera utsättas för roterande böj. Vidare kan det vara gynnsamt för 

företaget att utvärdera vilken påverkan reduktionen av ett stål har på 

utformningen av defekterna i stålet. Detta kan åstadkommas genom 

utvärdering av två identiska material till sammansättning och reduktionsgrad 

sett men med olika tillverkningsmetoder. 

En förbättring av utmattningshållfasthet för applikationer med 

kraftöverföring går att bevisa genom jämförelse av resultat på roterande böj 

av materialet 18CrNiMo7-6 i utförande götgjutning kontra stränggjutning. 

För att få ett exakt värde som kan användas vid reella applikationer som 

exempelvis hållfasthetsberäkning av kugghjul rekommenderas dock ett mer 

applicerat testutförande så som FZG-provning eller pulsatorprovning. Detta 

på grund av den osäkerhet som uppstår då överföring av testdata för 

böjspänning sker mellan generell utmattningshållfasthet och det värde som 

används vid beräkning av utmattningshållfasthet för kugghjul (𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚). 

För att kontrollera defektdistribution och säkerställa att ett stål med högre 

renhet håller den av materialspecifikationen ställt krav efterföljs bör ett lägre 

K-värde samt slutpoäng införas i enlighet med testning då DIN 50602 

tillämpas. Det bör även tilläggas att det finns andra standarder för 

kartläggning och utvärdering av defekter såsom exempelvis ASTM E45 

samt ISO 4967. För att få en materialspecifikaton som tydligar beskriver och 

behandlar defekterna i ett material kan en implementering av dessa, enskilt 

eller i kombination med varandra, övervägas. 

Vid kontroll av defektdistribution rekommenderas en mindre FBH vid 

kalibrering. På grund av den minskade volymen som testas per tidsenhet vid 

höjning av sondfrekvens för att öka möjligheten till att upptäcka defekter av 

mindre storlek rekommenderas ej en höjning av frekvens i ett första skede. 

Utmattningshållfastheten rekommenderas baseras för en nivå på defekters 

storlek som går att finna med en 10 MHz-sond. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Mätprotokoll 18CrNiMo7-6-cc 

Bilaga 2: Mätprotokoll 18CrNiMo7-6-gg  

Bilaga 3: Mätprotokoll 20MnCr5-gg.  

Bilaga 4: Beräkning av nominellt spänningsvärde mot böjutmattning för 

kugghjul (𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚). 
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Bilaga 1: Mätprotokoll 18CrNiMo7-6-cc 
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Bilaga 2: Mätprotokoll 18CrNiMo7-6-gg 
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Bilaga 3: Mätprotokoll 20MnCr5-gg 
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Bilaga 4: Beräkning av nominellt spänningsvärde mot böjutmattning 

för kugghjul (𝜎𝐹 𝑙𝑖𝑚). 

Förklaring av symboler finn i tabell 16. 

Tabell 16: Förklaring av symboler 

Symbol Förklaring 

𝑆0 Initiala stressnivån 

𝑠 Storlek på trappsteg 

𝑁 Antal prov 

�̂� Medelvärde 

�̂� Standardavvikelse 

Beräkning av tillåten spänning för 18CrNiMo7-6-cc 

Från tabell 13 fås följande konstanter: 

𝑆0 = 500 𝑀𝑃𝑎  

𝑠 = 25 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 4  

�̂� = 500 + 25 × (
4

4
+ 0,5)    ekv (8) 

4×6−42

42 = 0,5 ≥ 0,3 → 𝑒𝑞 (9)     ekv (9.1) 

�̂� = 1,62 × 25 × (
4×6−42

42 + 0,029)   ekv (9) 

Med resultat på ekv (8-10) kan den undre 99,9% säkerhetsmarginal 

beräknas: 

�̂� − 3,291 ×
�̂�

√2
     ekv (10.1) 

Den undre säkerhetsmarginalen sätts sedan som tillåten spänning (𝜎𝐹𝐸). Det 

nominella spänningsvärdet fås fram med ekvation (15.2) 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 =  
𝜎𝐹𝐸

2,0
  [MPa]   ekv (15.2) 

Beräkning av 𝜎𝐹𝐸 för 18CrNiMo7-6-gg 

Från tabell 14 fås följande konstanter:
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𝑆0 = 750 𝑀𝑃𝑎  

𝑠 = 25 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 2  

�̂� = 750 + 25 × (
2

2
+ 0,5)    ekv (8) 

2×4−22

22 = 1 ≥ 0,3 → 𝑒𝑞 (9)     ekv (9.1) 

�̂� = 1,62 × 25 × (
2×4−22

22
+ 0,029)   ekv (9) 

Med resultat på ekv (8-10) kan den undre 99,9% säkerhetsmarginal 

beräknas: 

�̂� − 3,291 ×
�̂�

√2
    ekv (10.1) 

Den undre säkerhetsmarginalen sätts sedan som tillåten spänning (𝜎𝐹𝐸). Det 

nominella spänningsvärdet fås fram med ekvation (15.2) 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 =  
𝜎𝐹𝐸

2,0
  [MPa]   ekv (15.2) 

Beräkning av 𝜎𝐹𝐸 för 20MnCr5: 

Från tabell 15 fås följande konstanter: 

𝑆0 = 850𝑀𝑃𝑎  

𝑠 = 25 𝑀𝑃𝑎  

𝑁 = 5  

�̂� = 850 + 25 × (
12

5
+ 0,5)    ekv (8) 

5×38−122

52 = 0,5 ≥ 0,3 → 𝑒𝑞 (9)     ekv (9.1) 

�̂� = 1,62 × 25 × (
5×38−122

52
+ 0,029)  ekv (9) 

Med resultat på ekv (8-10) kan den undre 99,9% säkerhetsmarginal 

beräknas: 

�̂� − 3,291 ×
�̂�

√5
    ekv (10.1) 
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Den undre säkerhetsmarginalen sätts sedan som tillåten spänning (𝜎𝐹𝐸). Det 

nominella spänningsvärdet fås fram med ekvation (15.2)
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𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 =  
𝜎𝐹𝐸

2,0
  [MPa]   ekv (15.2) 

 

 

Nominellt spänningsvärde enligt standard: 

 

Stål typ: Genomhärdat kolstål 

 

Från figur (xx) ges följande värde: 

Hårdhet ≥ 700 HV 

 

Från [49] (del 5, tabell 1) ges följande värden: 

A(ME) = 0,358 

A(MQ) = 0,425 

B(ME) = 231 

B(MQ) = 187 

x (ME)= max 390  → x(ME) = 390 

x (MQ)= max 360 → x(MQ) = 360 

 

Med framtagen data kan formel (16) användas enligt följande: 

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 = 𝐴 × 𝑥 + 𝐵   [MPa]  ekv (16) 
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