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Sammanfattning  
De ökande kraven på kvalité från kunder och ett allt strängare regelverk från myndigheter 

gällande miljön, har lett till att Ovako Sweden AB Hällefors har planer på att introducera 

polymer (Aquatensid) som nytt kylmedel i sin Induktionshärdningslinje. Detta för att minska 

risken för sprickbildning i materialet till följd av för stora spänningar, samtidigt som vattnet 

byts ut mot ett resultatmässigt bättre alternativ. Tidigare studier med lovande resultat har 

utförts inom området och detta arbete inriktar sig på att finna en balanserad 

koncentrationshalt av polymer i blandning med vatten som kan passa för hela Ovakos 

seghärdade sortiment.  

Tester har skett på två av de vanligaste stålsorterna (Ovako 356 och Ovako 495) dessa har 

gemensamt att de är relativt höglegerade stål i Ovakos sortiment. Stålsorterna har härdats i 

en kammarugn vid höga temperaturer och sedan kylts under omröring i ett bad av 

vattenblandad polymer vid varierande koncentrationer. Noggrann fysikalisk provning 

innefattande hårdhetsprofiler i Vickers, mikroskopering i ljusmikroskop och 

Svepelektronmikroskop (SEM). Detta för att se om eventuella skillnader i strukturen 

uppkommit, som kan ge tendenser till sprickuppkomst och försämrad härdbarhet. Resultaten 

av testerna visar att för stålsort 495B kan jämna hårdhetsintervall uppnås över de olika 

koncentrationerna, men att man får en större variation då man kyler 356D.  

  

Abstract  
The growing demands on the quality from customers and the increasingly stringent 
regulations from the authorities regarding the effects on the environment, has led Ovako 
Sweden AB in Hällefors to make plans to introduce polymer (Aquatensid) as the new 
refrigerant in its Induction hardening line. This is to replace the water with a more effective 
option and reduce the risk of cracks in the material due to the high stress. Previous studies 
with promising results have been carried out in the area and this study focuses on finding a 
balanced concentration level of polymer mixed with water that can be used on the whole 
Ovako tempered steel catalog.  
Tests have been made on two of the most common types of steel used in the induction line 
(Ovako 356 and Ovako 495). These two have in common that they contain a relatively highly 
alloyed percentage for Ovako Steels. Steel bars are first cured in a chamber furnace at high 
temperatures and later cooled under stirring in a bath of water mixed polymer at varying 
concentrations. Careful physical tests including hardness measurement and microscopy by 
light microscopy and Scanning Electron Microscope (SEM) has been performed on the steel 
grades to find differences in the structure, tendencies cracks and curability. The results of the 
tests show that for grade 495B a smooth hardness range can be achieved across the various 
concentrations, but a greater variety is provided when cooling 356D.  
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1. INLEDNING  
  

1.1 BAKGRUND  

Ökade krav på miljö och kvalité har lett till att Ovako Sweden AB Hällefors utför en rad 

förbättringsarbeten för att bättre optimera sin produktion. Ett steg i denna optimering är att 

effektivisera induktionshärdningen genom att bland annat ta fram ett bättre och 

skonsammare kylmedel, som minskar risken för sprickbildning.  

  
1.2 MÅL  

Att ta fram data till en lämplig polymerkoncentration som kan komma att passa för alla 

stålsorter i Ovakos produktkatalog för seghärdningsstål, utan att sprickor uppstår.  

  
1.3 AVGRÄNSNINGAR  

Då arbetet ska utföras på endast 5 veckor har ett beslut tagits om att endast fokusera på 

vilken p o l y m e r koncentration (medelkoncentration) som kan vara lämplig för 

seghärdningsstålen i samband med släckningen vid induktionshärdningen. Beslut har även 

tagits om att endast inrikta sig på att två av de vanligaste materialen från sortimentet testas 

vid tre olika koncentrationer. Stålsorterna har beteckning Ovako 356D och Ovako 495B båda 

dessa har en total legeringshalt på mellan 4,5 - 5,1 %.   

Diametrarna hos stålsorterna är 29,50 mm för 356D och 33,90 mm för 495B.  

Lösningskoncentrationerna på polymeren som valts är 7, 10 och 13 %.   

Då induktionslinjen på Ovako går med fullbelagt 5-skifts arbete utfördes provningen i 

laboratorium på konventionellt vis i kammarugn med kylning i bad istället för dusch.  
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2. LITTERATURÖVERSIKT  
För att få en bättre bild samt avgränsa arbetet bättre har litteraturstudier gjorts på  

Såväl processen som på de stålsorter som valts ut. Litteraturen avhandlar både 

induktionsprocessen som helhet, samt vilka effekter kylning med olika kylmedel gett vid 

tidigare tester.  

  
2.1 INTERNET  

Genom sökning på internet har tidigare rapporter och kompendier om kylning med polymer 

påträffats. Tillgängliga filmer som visar det jämnare kylningsförlopp som uppstår när kylning 

med polymerblandningar sker i jämförelse med endast vatten, har också studerats.  

  
2.2 BÖCKER/AVHANDLINGAR  

Litteraturstudierna innefattar läsning av böcker om metallurgi, processteknik och 

induktionsvärmning. Avhandlingar från Bergsskolan och tidigare rapporter från företaget har 

också studerats.   
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3. INDUKTIONSHÄRDNINGSPROCESSEN  
Induktionshärdning är en termisk tillverkningsprocess där syftet är att endera genom härda 

materialet, eller bara härda dess yta genom snabb uppvärmning och direkt efterföljande 

kylning. Detta för att ge materialet hög utmattningshållfasthet och i ytan ett högt 

slitagemotstånd. Materialet anlöps efteråt för att förhindra sprödhet.  

Härdningen sker genom att materialet får passera ett antal induktionsspolar som utsätter 

materialet för högfrekvensström i form av virvelströmmar. Dessa värmer materialet till 

mycket höga temperaturer på väldigt kort tid för att helt austenitisera materialet. Kylningen 

sker sedan med hjälp av duschar som besprutar materialet från alla håll med ett kylmedel 

som sänker temperaturen snabbt. Kylmedlet kan bestå av vatten, olja, polymer eller en 

blandning mellan dessa beroende på hur snabbt man vill att kylningen ska ske. Kylhastigheten 

bestäms i stort av materialets legeringshalt och sammansättning.1  

 

3.1 FÖRDELARNA  

Fördelarna med induktionshärdning i förhållande till andra härdningsförfaranden är att 

rakheten blir bra och det är möjligt att behålla kärnan mjuk och seg vid ythärdning. Det blir 

också mindre energiförluster i form av värmeutsläpp i en induktionshärdningsugn om man 

jämför den med en konventionell härdningsugn. Om större härddjup önskas används lägre 

frekvenser. De flesta härdbara stål- och gjutjärnssorter samt mikrolegerade stål kan 

induktionshärdas. Det är viktigt att tänka på att materialet som induktionshärdas har rätt 

kolhalt. Ju högre kolhalt i övereutektoidiska stål desto högre austenitiseringstemperatur bör 

användas, samtidigt ökar risken för sprickbildning vid släckning av högkolhaltiga stål. Det är 

även som vid andra värmebehandlingsförfaranden viktigt att ha koll på de påverkande  
material- och processfaktorer som sker vid induktionshärdning (se figur 1).2  

                                                      
1 Swerea IVF, Stål och Värmebehandling en handbok, E. Troell & H. Kristoffersen, Swerea IVF; P. Olsson, Bodycote; T. 

Holm, Aga Gas; J. Fahlkrans & S. Haglund, Swerea KIMAB m fl. ISBN 978-91 86401-04-7.  

  
2 Ullman Erik (2003), Karlebo-serien, Materiallära Fjortonde utgåvan, ISBN 978-91-4705178-6 Liber 
AB.  
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Figure 1.1: För materialet påverkande material- och processfaktorer vid induktionshärdning3.   

  

                                                      
3 Swerea IVF, Stål och Värmebehandling en handbok, E. Troell & H. Kristoffersen, Swerea IVF; P. Olsson, Bodycote; T. 

Holm, Aga Gas; J. Fahlkrans & S. Haglund, Swerea KIMAB m fl. ISBN 978-91 86401-04-7.  
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3.2 PRINCIP FÖR INDUKTIONSVÄRMNING  

En elektrisk växelström går igenom en spole och ett magnetiskt fält uppstår. När sedan en 

metallstång placeras inom spolen ger magnetfältet upphov till inducerade virvelströmmar 

som värmer arbetsstycket genom två fysikaliska mekanismer:  

• Värmning sker dels på grund av materialets resistenta motstånd i den materialvolym, 

där de inducerade virvelströmmarna alstras.  

• Är materialet även ferromagnetiskt så kommer värmning genom så kallade Hysteres- 

förluster uppstå. Bidraget från dessa ligger på ungefär 10 % av det totala 

värmningsbidraget, som i sin tur är beroende av frekvens och styrka hos det 

magnetiska fältet.  

  

3.2.1 Frekvens och inträngningsdjup  

Då arbetsstycket träffas av virvelströmmarna från spolen skapar dessa sina egna magnetfält som 

motverkar induktionsspolens, vilket leder till att strömtätheten blir som störst vid materialets yta 

och sedan minskar in mot centrum. Inträngningsdjupet betecknas och är det avstånd från ytan 

mot centrum där strömtätheten sjunkit med 37 %.  

Inträngningsdjupet (δ) kan räknas ut med nedanstående formel:4  

 
δ = inträngningsdjup (m)  
ρ = materialets resistivitet (Ωm)  
µ = materialets permeabilitet (Vs÷Am)  
f = frevens (Hz)  
Resistiviteten och permeabiliteten är beroende av temperaturen. Strömmens inträngningsdjup 

ökar alltså kontinuerligt då temperaturen för varje punkt in i materialet ökar vid uppvärmning.  

  

3.3 VÄRMNINGSFÖRLOPP  

Induktionshärdning är en värmeprocess som bygger på termisk ojämvikt där en fullständigt 

martensitisk struktur eftersträvas i ytan efter kylning. Den termiska ojämnvikten gör att 

materialets härddjup får en lägre temperatur än ytan. Austenitiseringen i härddjupet blir då 

ofullständig, vilket leder till att bainit och perlit bildas då materialet kyls.  

Stålets kemiska sammansättning, utgångsstruktur samt önskad hårdhetsprofil bestämmer 

vilken temperatur som behövs för att stålet skall austenitiseras fullständigt.   

Temperaturen i en induktionshärdningsugn ligger mellan 50-250 oC över vad som vanligen 

används i en konventionell härdugn då den fullständiga austenitiseringen skall ske på mycket 

kort tid. Med hjälp av ett TTA-diagram (Time-Temperature-Austenitization) kan man fastställa 

det temperaturbelopp som behövs. För att fastställa processparametrarna för ett specifikt 

härddjup behövs däremot flera provhärdningar då härddjupet är beroende av en partiell 

austenitisiering som gör temperaturförloppet svårare att förutsäga. 

                                                           

 

                                                      
4 Böe Hampus (2014) Härdprocessens inverkan på sprickuppkomst och spricktillväxt vid induktionshärdning av Ovako  
495B, Examensarbete, Högskoleingenjörsexamen, Kurskod: MP2031  

 



 

10 | P a g e  
 

 

3.4 KYLNING  

För att uppnå önskad hårdhet efter värmeförloppet krävs att materialet kyls på rätt sätt för 

att martensit ska bildas i ytan och in till ett visst inträngningsdjup. Kylningstiden beror bland 

annat på den temperatur materialet har samt dess kemiska sammansättning, vilket kan ändra 

kylförloppet från några sekunder till flera minuter. Kylningsförloppet bör därför anpassas för 

varje komponent på så vis att materialet kyls nog fort för att uppnå rätt hårdhet, men inte så 

fort att de inre spänningar som uppstår orsakar sprickor eller onödig formförändring. Med 

hjälp av ett CCT- (Continuous-Cooling-Transformation) går det att få fram en uppfattning om 

vilken kylningstid som krävs för olika material.5  

  

3.5 KYLMEDEL  

Valet av kylmedel är viktigt då man får olika kylegenskaper beroende på vilket man väljer. 

Kylningen kan ske på olika sätt, men den vanligaste är att materialet får passera genom en 

kyldusch som besprutar materialet jämnt från alla håll. Detta ger en ökad kylintensitet i 

jämförelse mot utprovningen av kylmedel som däremot oftast sker i ett kylkar där provbiten 

doppas ner. En annan sak som kan påverka kylförloppet är så kallad bak-kylning, vilket innebär 

värmen leds bort till omkringliggande kallt material enligt termodynamikens nollte huvudsats 

som säger att vid termodynamisk jämnvikt har allt samma temperatur(16). I vissa fall vid små 

lokala härdningar kan bak-kylningen vara tillräcklig och då behövs ingen extra 

kylningsprocess.56 

  
3.5.1 Vatten  

Vatten är det billigaste kylmedlet, men det kyler materialet kraftigt, vilket ökar  

sprickrisken. Dessutom kan vattnet orsaka korrosion om materialet inte är rostskyddat. Om 

materialet genomgått en tidigare process där det utsatts för skärvätskor eller liknande kan 

dessa spolas ner och blandas med vattnet, vilket kan påverka den framtida kylningsförmågan. 

Detta gäller naturligtvis endast om vattnet färdas genom ett slutet system.  

  
3.5.2 Olja  

Härdoljor är ett annat alternativ som får kylningen att ske något långsammare. Men när dessa 

träffar materialet så oxiderar de, vilket inte är speciellt hälsosamma varken för miljö eller för 

hälsan. De är dessutom dyra i jämförelse med vatten.  

  

  

                                                      
5 Maxwell, J.C. (1871). Theory of Heat, Longmans, Green, and Co., London 

 
6 Planck M. (1914). The Theory of Heat Radiation, a translation by Masius, M. of the second German edition, P. 

Blakiston's Son & Co., Philadelphia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://archive.org/details/theoryofheatradi00planrich
https://archive.org/details/theoryofheatradi00planrich
https://archive.org/details/theoryofheatradi00planrich
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3.5.3 Polymer  

Lösningar av polymerkylmedel är det vanligaste kylmedlet då det är enkelt att uppnå jämn 

kylning vid induktionshärdningen, och det uppstår heller ingen ångfas under kylningen. 

Polymerer kommer i ett flertal olika varianter varav polyakrylenglykoler (PAG) och akrylater 

(PA) är de vanligaste. Polymerlösning blandas oftast med vatten till en koncentration av 5-15 

% och användningstemperaturen varierar från rumstemperatur upp till 40 oC.  

En av nackdelarna med polymer är att dess kemiska sammansättning efter tid bryts ner och 

då måste bytas ut för att inte dess kylförmåga skall bli sämre, beroende på sorten.7   

                                                      
7 Widen Martin (2003:308) Restspänningsmätningar I induktionshärdade kamringar ISSN: 1402-1617 ISRN:LTU – EX - 

- 03/308 -- SE   
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4. STRUKTUR  
Mikrostrukturen hos ett material studeras bäst genom ett ljusmikroskop alternativt ett 

svepelektronmikroskop (SEM).  

  
4.1 LJUSMIKROSKOP  

Ljusmikroskop använder sig av ett antal oftast konvexa linser som förstorar bilden av 

materialstrukturen så att den blir synlig för ögat att studera. För att få en bra bild i 

mikroskopet brukar man lysa upp föremålet från ovansidan eller från sidan. Med ett 

ljusmikroskop kan förstoringar uppnås till synliga ljusets upplösningsgräns. Denna gräns är 

omkring en mikrometer, vilket betyder 1200 gånger förstoring.  

  
4.2 SVEPELEKTRONMIKROSKOP  

I ett Svepelektronmikroskop placeras provet i vakuum och en elektronkanon skjuter en stråle 

elektroner som fokuseras genom en elektromagnetisk kondensorlins mot provet. När strålen 

träffar provet uppstår en så kallad interaktionsvolym varifrån så kallade bakåtspridda 

elektroner och sekundärelektroner avges. Med hjälp av detektorer för vardera signal kan en 

bild avläsas på datorskärmen. Ju större elektrontätheten i materialet är, desto kraftigare 

kommer elektronstrålen att spridas tillbaka och fler sekundärelektroner kommer att exciteras 

från provmaterialet. Orsaken till att provet bör befinna sig i vakuum är för att inget 

luftmotstånd får finnas då detta skulle interagera med elektronerna. Med 

Svepelektronmikroskop kan förstoringar uppnås som är större än synliga ljusets 

upplösningsgräns, ända ner till cirka 100 pikometer (0,1 nanometer eller 1 Ångström) uppnås, 

vilket betyder upp mot 100 000 gånger förstoring.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Stemne Lennart (2014) Metalliska Material upplaga 97vt Bergsskolan  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
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5. HÅRDHETSMÄTNING  
Hårdhetsprovningar baseras vanligen på att det görs ett intryck i provet med en så kallad 

indentor (kula, kon eller pyramid) med en bestämd kraft. Intryckets djup och storlek mäts 

sedan och relateras till ett hårdhetsvärde. I produktion mäts ofta ythårdheten, kärnhårdheten 

och/eller härddjupet.  

  

5.1 VICKERS  

Vickersmetoden uppfanns år 1921 av Robert L. Smith and George E. 
Sandland och anses idag av många vara den enklaste metoden för 
att mäta hårdheten hos ett material, då de beräkningar som krävs 
är oberoende av storleken på indentorn. Vickers använder sig av en 
pyramidformad diamant som indentor med en spetsvinkel på 136o. 
Metoden utförs enligt en mängd olika SS-EN standardiseringar 
beroende på vart det på materialet man vill ta reda på hårdheten. 
Vickers kan appliceras på material med låg såväl som hög hårdhet, 
där man vanligen använder en intryckskraft på mellan 0,01 till 100 
kp (kilopond), men även andra intryckskrafter kan  användas. Om 
intryckskraften  minskar ökar vanligen spridningen i 
provresultatet.9 10         Figur 5.1  

Hårdheten enligt Vickers betecknas HV med en tilläggsbeteckning t.ex. HV 10 då 10 kp 

används. Indentorn appliceras på materialet med den bestämda kraften (se Figur 5.1) och ett 

kvadratiskt intryck bildas och diagonalerna mäts och HV-värdet beräknas enligt följande 

formel:  

  

 

    Konstanten (0,102) = 1/9,81 där 9,81 är faktorn för omräkning från kp till N.  

F = pålagd kraft i newton  

d = medelvärdet av intryckets diagonaler i millimeter11  

  
För att hårdhetsmätningen skall ske på rätt sätt krävs att provet man testar på ligger stadigt 

och att ytan är ren och jämn. För god avläsningsnoggrannhet krävs också att provytan ligger i 

en 90O vinkel mot provkroppens symmetriaxel. Det finns också vissa bestämmelser för hur 

långt avståndet som minimum måste vara från centrum av ett intryck från provets kant. För 

stål och koppar-legeringar ligger detta på 2,5 x intrycksdiagonalen. Provning av material 

medan anisotrop struktur kan ge avsevärt skilda resultat i måtten för d1 och d2. Om möjligt 

ska intrycken orienteras med intrycksdiagonalen i 45O vinkel mot materialets 

bearbetningsriktning. 

 

                                                      
9 Uddeholm (2015) Värmebehandling av verktygsstål utgåva 4 (sid10)  
10 R.L. Smith & G.E. Sandland, "An Accurate Method of Determining the Hardness of Metals, with Particular Reference 

to Those of a High Degree of Hardness," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. I, 1922,  

11 Swerea IVF, Stål och Värmebehandling en handbok, E. Troell & H. Kristoffersen, Swerea IVF; P. Olsson, Bodycote; T. 

Holm, Aga Gas; J. Fahlkrans & S. Haglund, Swerea KIMAB m fl. ISBN 978-91 86401-04-7.  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_Institution_of_Mechanical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_Institution_of_Mechanical_Engineers
https://en.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_Institution_of_Mechanical_Engineers
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6. PROVTAGNING  
Provningen har skett genom att tidigare data plockats fram från varje stålsort och man har 

utifrån dessa tagit fram riktvärden för bland annat härdtemperatur.  

En stång av respektive stålsort (356D och 495B) har sedan kapats upp i en bandsåg till 200 

mm långa bitar. Av dessa har sedan tio bitar av varje sort valts ut för att använda till 

provningen. En av bitarna användes som referenspunkt för hur strukturen och hårdheten sett 

ut innan härdning, medan de resterande nio delats in tre och tre för att härdas och sedan 

kylas i tre olika polymerkoncentrationer.  

Provningen har gått till så att provbitarna placerats i en klockugn och austenitiserats i denna 

under 60 minuter vid sedan innan anvisad temperatur för respektive stålsort. Efter att 

tillräcklig austenitisering skett togs provbitarna ut och fördes direkt ner i ett kylkar 

innehållande polymer, som satts under omröring för att ge så jämn kylning som möjligt. Ingen 

anlöpning av materialet har skett under provningen. Därefter kapades en kuts fram från ena 

änden på varje bit som sedan slipades, planslipades och polerades.   Efter detta har sedan 

hårdhetstester utförts med hjälp av Vickersmetoden. Mikrostrukturen har studerats i 

ljusmikroskop och svepelektronmikroskop (SEM).  

  
6.1 MATERIALDATA  
Materialdata för stålsorterna 356D och 495B hämtades från produktspecifikationsblad 

tillhandahållna av Ovako. 

  

6.1.2 Tabeller över kemisk sammansättning för stålsort 356D och 495B  

Tabell 6.11 visar den kemiska sammansättningen för stålsort 356D 

 
Tabell 6.11: Kemisk sammansättning för stålsort 356D12  

Grade  Quality   C%  Si%  Mn%  P%  S%  Cr%  Ni%  Mo%  

    

  
Q  

min.  0.32  0.15  0.65    0.020  1.30  1.30  0.20  

356D  max.  0.38  0.35  0.80  0.025  0.030  1.60  1.60  0.30  

  

Tabell 6.12 visar den kemiska sammansättningen för stålsort 495B 

 
Tabell 6.2: Kemisk sammansättning för stålsort 495B13  

Grade   C%  Si%  Mn%  P%  S%  Cr%  Ni%  Mo%  V%  

  min.  0.47  0.20  0.75    0.013  1.00  0.43  0.93  0.10  

495B  max.  0.50  0.30  0.80  0.015  0.020  1.20  0.50  1.00  0.14  

 

                                                      
12 Ovako Sweden AB Produktspecifikation EN: 34CrNiMo6 W.Nr: 1.6582 Ovako designation: Ovako 356D 

Issue: 2  

  
13 Ovako Sweden AB Produktspecifikation EN: 10082 Hofors designation 495 Issue: 7  
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6.1.3 Jominy kurvor 

 

Figur 6.1 beskriver Jominy kurvor från tidigare tester på stålsort 356D och 495B 

 
   Figur 6.1: jominykurvor för stålsort 356D och 495B  

  

  

6.1.4 Härdtemperaturer  

 

Tabell 6.3 beskriver olika härdtemperaturer och använda kylningsmedel från tidigare tester på 

stålsort 356D  

  
 Tabell 6.3: Härdtemperatur för stålsort 356D    

 
 

Tabell 6.4 beskriver olika härdtemperaturer och använda kylningsmedel från tidigare tester på 

stålsort 495B 

    
Tabell 6.4: Härdtemperaturer för stålsort 495B  
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6.1.5 CCT-Diagram 

 

Figur 6.2 visar på CCT- diagram gjorda för stålsort 356D och 495B. 

 

   Figur 6.2: CCT-diagram över stålsort 356D och 495B  
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6.1.6 Hårdhetskurvor  
Figur 6.3-6.4 illustrerar hårdhetsprofiler i vickers som tagits på Ovako stål 356D och 495B innan man har 

härdat materialet. Graferna indikerar att både 356D och 495B haft en jämn hårdhet från yta till 

centrum innan härdningen. 

 

 
Figur 6.3: Graf över hårdhetsprofil på stålsort 356D innan härdning. 

 

 
Figur 6.4: Graf över hårdhetsprofil på stålsort 495B innan härdning  
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6.1.7 Ljusmikroskopsbiler 495B  

De två ljusmikroskopsbilder (figur 6.5 ) visar hur strukturen sett ut då ämne 495B härdats 

och sedan kylts i vanligt vatten.  

  

 
Figur 6.5: x2000 förstoring av 495B vid centrum (vänster) och nära ytan (höger)  

6.1.8 Teknisk data för polymerkoncentrat  

 

Tabell 6.5 beskriver den tekniska datan för polymerkoncentratet. 

 
Tabell 6.5: Teknisk data för polymerkoncentrat14 

Leveransform:  Grön trögflytande vätska  

Densitet:  1,093 g/cm3 vid 20°C  

Viskositet vid 20°C:   ca 700 cSt  

pH-värde koncentrat:  ca 8,7 - 9,1 i 5 % lösning vid 20oC  

Kokpunkt:  ca 100oC  

Stelningspunkt:  -25°C 

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
14 Ingenjörsfirman G A Lindberg Produktspecifikation AQUATENSID BWR ProcessTeknik AB • Box 6044 • 164 06 

Kista  
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6.2 PROVPREPARERING  

  

6.2.1 Kapning  
Materialet till provningen anskaffades genom att plocka ut en färdig stång med diametern 

29.50 mm för stålsort 356D och 33.90 mm för stålsort 495B ur en charge avsedd för 

induktionshärdning. Dessa kapades sedan upp till 200 mm långa bitar i en emulsionskyld 

bandsåg.  

  

6.2.2 Austenitisering  

Av de kapade bitarna valdes 10 stycken ut från varje stålsort (20 bitar totalt), varav en 

användes som referensmaterial för att kunna påvisa skillnaden som finns i hårdhet och 

mikrostruktur innan härdningen. De övriga bitarna härdades tre och tre i en kammarugn med 

effekten 22 kW under 60 minuter vid den temperatur som avlästs från den tillgängliga 

materialdatan för att uppnå fullständig austenitisering.  

  
6.2.3 Kylning  

Efter att austenitiseringen avslutats plockades provbitarna ur kammarugnen en och en med 

hjälp av en tång och fördes direkt ner i kylkaret med den vattenblandade polymerlösningen 

där de först rördes om med tången i ca 60 sekunder för att få en så jämn inledande svalning 

som möjligt. Provbitarna fick sedan ligga i kylkaret tills de uppnått rumstemperatur, innan de 

plockades ur, torkades och eventuella glödskal skrapades bort.  

  
Kylkaret som användes hade måtten 64x64x53 cm och innehöll en blandning av rent vatten 

och polymer. För att uppnå rätt lösning användes en refraktometer av modell Atago N-20 Brix 

0-20 % för att mäta upp rätt procenthalt. Då samma kylkar användes till samtliga tre lösningar 

blandades lösningen om mellan härdningarna och nya mätningar av procenthalten togs för 

att få rätt lösning.  

  
6.3 Slipning  

Efter att bitarna kylts kapades en ca 20 mm kuts ut från ena änden på varje bit i en Labotom3 

kap. Kutsarna slipades för hand i en slipmaskin med 60 grovkornigt slippapper och sedan i en 

förinställd automatiserad finslip. I finslipen fästes bitarna i en provback som låste fast kutsen 

i slipen. Slipningen gjordes i flera steg, tills det att slipskivan tog över hela ytan av kutsen 

(Varje steg slipade bort ca 0.60 mm). Efter slipningen spolades kutsen ren och fästes i en 

automatiserad poleringsmaskin (även den förinställd) med diamantpasta på 9 µm. Kutsen 

slipades i denna i 300 sekunder och spolades sedan av igen. Kutsen polerades sedan en andra 

gång med 3 µm diamantpasta i 420 sekunder.  Efter det tvättades kutsen ren och torkades.  

För att få kutsarna jämna och plana, planslipades de opolerade ändarna innan Vickers 

provningen.  
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6.4 HÅRDHETSTEST  

Hårdhetstesterna gjordes i en Vickersmätare av modell Buehler med en mikrometerskruv 

modell pyser S78. Tryckkraften som användes var ställd till HV 10 och avståndet mellan varje 

intryck var 1 mm i profil från yta till centrum. Inställning mellan varje tryckavstånd samt 

skärpa på bildtagningen gjordes manuellt för varje tryck. Sammanlagt blev det 15 tryck på 

varje kuts av stålsort 356D och 17 tryck på varje kuts av modell 495B.  

Av tryckdatan som erhölls kunde ett diagram tas fram där en kurva visade hårdhetsskillnaden 

mellan yta och centrum för varje kuts. Kurvorna sammanställdes sedan i enskilda diagram för 

varje stålsort och polymerlösning  

  

6.5 Ljusmikroskopi/Svepelektronmikroskop  

Efter Vickersprovningen polerades kutsarna om och etsades de i 1% nital innan de placerades 

i ett ljusmikroskop där bilder vid x1000 gångers förstoring togs. På varje kuts togs fem bilder 

i en genomskärande linje tvärs genom kutsen. En bild i centrum och en i ytan vid vardera ända 

samt en bild ytorna och centrum på vardera sidan. Kutsarna placerades sedan i ett 

Svepelektronmikroskop där ytterligare bilder togs på i olika varierande förstoringar (x200-

x7000) för att ge inblick i strukturen från en annan synvinkel. 
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7. Resultat  
 

7.1 Diagram och grafer.  

På följande sidor visas diagram och grafer över de resultat som uppkommit under laborationerna. 

 

7.1.1 Resultat för stålsort 495B vid kylning med 7 % Polymervätska.  

I tabell 7.1 presenteras resultat för stålsort 495B vid kylning med 7 % Polymervätska 

  
Tabell 7.1:  Resultat för stålsort 495B vid kylning med 7 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  860 860 860 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  7 7 7 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  22 22 22 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  25,8 25,8 25,8 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  719 687 705 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  781 760 760 

Medelhårdhet (HV)  745 718 724 

Stångdiameter (mm)  33.9 33.9 33.9 

  
Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

• Prov 1: 781 – 719 = 62 HV  

• Prov 2: 760 – 687 = 73 HV  

• Prov 3: 760 – 705 = 55 HV 

 

 

Figur 7.1: Resultatgraf över vickers provning för material 495B efter kylning i 7 % polymervätska.  
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7.1.2 Resultat för stålsort 495B vid kylning med 10 % Polymervätska 

I tabell 7.2 presenteras resultat för stålsort 495B vid kylning med 10 % Polymervätska 

 
Tabell 7.2 Resultat för stålsort 495B vid kylning med 10 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  860 860 860 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  10 10 10 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  26 26 26 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  27,8 27,8 27,8 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  691 705 678 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  760 760 760 

Medelhårdhet (HV)  731 734 721 

Stångdiameter (mm)  33.9 33.9 33.9 

  
Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

• Prov 1: 760 – 691 = 69 HV  

• Prov 2: 760 – 705 = 55 HV  

• Prov 3: 760 – 678 = 82 HV  

  

 
Figur 7.2: Resultatgraf över vickers provning för material 495B efter kylning i 10 % polymervätska  
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7.1.3 Resultat för stålsort 495B vid kylning med 13 % Polymervätska  

I tabell 7.3 presenteras resultat för stålsort 495B vid kylning med 13 % Polymervätska 

 
Tabell 7.3 Resultat för stålsort 495B vid kylning med 13 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  860 860 860 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  13 13 13 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  26 26 26 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  28,6 28,6 28,6 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  696 687 696 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  749 734 744 

Medelhårdhet (HV)  718 712 720 

Stångdiameter (mm)  33.9 33.9 33.9 

  
Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

• Prov 1: 749 – 696 = 53 HV  

• Prov 2: 734 – 687 = 47 HV  

• Prov 3: 744 – 696 = 48 HV  

  

 
Figur 7.3: Resultatgraf över vickers provning för material 495B efter kylning i 13 % polymervätska. 
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7.1.4 Resultat för stålsort 356D vid kylning med 7 % Polymervätska 

I tabell 7.4 presenteras resultat för stålsort 356D vid kylning med 7 % Polymervätska 

 
Tabell 7.4: Resultat för stålsort 356D vid kylning med 7 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  840 840 840 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  7 7 7 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  25,4 25,4 25,4 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  26,9 26,9 26,9 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  594 594 580 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  624 632 616 

Medelhårdhet (HV)  607 611 598 

Stångdiameter (mm)  29,5 29,5 29,5 

  

Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

• Prov 1: 624 – 594 = 30 HV  

• Prov 2: 632 – 594 = 38 HV  

• Prov 3: 616 – 580 = 36 HV  

  

 
Figur 7.4: Resultatgraf över vickers provning för material 356D efter kylning i 7 % polymer. 
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7.1.5 Resultat för stålsort 356D vid kylning med 10 % Polymervätska  

I tabell 7.5 presenteras resultat för stålsort 356D vid kylning med 10 % Polymervätska 

 
Tabell 7.5 Resultat för stålsort 356D vid kylning med 10 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  840 840 840 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  10 10 10 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  24,2 24,2 24,2 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  26,7 26,7 26,7 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  579 490 559 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  609 590 624 

Medelhårdhet (HV)  594 551 592 

Stångdiameter (mm)  29,5 29,5 29,5 

  
Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

• Prov 1: 609 – 579 = 30 HV  

• Prov 2: 590 – 490 = 100 HV (537 – 493 = 44 HV)  

• Prov 3: 624 – 559 = 65 HV  

•  

Då Prov 2 (356D – 10.2) avvek kraftigt från övriga prov gjordes planslipningen om och en ny 

vickers mätning utfördes resultatet syns i graf 356D-10.2.2)  
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7.1.6 Resultat för stålsort 356D vid kylning med 10 % Polymervätska  

I tabell 7.6 presenteras resultat för stålsort 356D vid kylning med 13 % Polymervätska. 

  
Tabell 7.6 Resultat för stålsort 356D vid kylning med 13 % Polymervätska 

Provnummer  1 2 3 

Härdtemperatur (ºC)  840 840 840 

Härdtid (min)  60 60 60 

Polymer koncentrationen (%)  13 13 13 

Temperatur kylmedel        

Start (ºC)  26 26 26 

Temperatur kylmedel        

Stopp (ºC)  27 27 27 

Lägsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  467 569 559 

Högsta uppmätta värde       

Hårdhet (HV)  504 612 601 

Medelhårdhet (HV)  484 592 586 

Stångdiameter (mm)  29,5 29,5 29,5 

  
Skillnaden i vickers (HV) mellan högsta och lägsta värde för varje kuts var:  

 Prov 1: 504 – 467 = 37 HV (546 – 498 = 45 HV)  

 Prov 2: 612 – 569 = 43 HV 

 Prov 3: 601 – 559 = 42 HV  

  
(Då Prov 1 (356D – 13.1) avvek kraftigt från övriga prov gjordes planslipningen om och en  

ny vickers  

 
Figur 7.6: Resultatgraf över vickers provning för material 356D efter kylning i 13 % polymervätska. 
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7.2 SAMMANFATTAT RESULTAT FÖR 495B  

Resultatet visar att för stålsort 495B så följer alla nio prov från de tre olika koncentrationerna ett 

mönster i det att vickerskurvorna följer samma riktning (sakta sjunkande mot centrum)i graferna. Det 

som skiljer koncentrationerna åt är det att desto lägre procenthalt polymer som finns i kylblandningen 

desto högre blir hårdheten.  

  
7.3 SAMMANFATTAT RESULTAT FÖR 356D  

För 356D ser läget lite annorlunda ut. Här påvisar sju av de nio proven att de sakta ökar i hårdhet ju 

närmre centrum de kommer. Ur koncentrationerna 10 % och 13 % påvisas även två avvikande prov (se 

figur 7.5 och 7.6) vars kurvor inte förhåller sig till de resterande sju i hårdhet. Prov 10.2 visar även en 

markant avvikning i hårdhet genom ett hårdhetsfall och prov 13.1 visar en kurva som följer de 

resterandes mönster men som ligger långt under den hårdhet som de andra visar (ca 100 Vickers 

under). Trots att kutsarna provats om så fortsätter kurvorna att avvika från de resterande proven (se 

prov 10.2.2 och prov 13.1.2)  

  
7.4 GRAF ÖVER MEDELVÄRDET PÅ ALLA KONCENTRATIONERNA 

Figur 7.7 visar medelvärdet för de två stålsorterna 495B och 356D vid varje koncentration. Graferna 

ger en sammanställd bild för att bättre se hur de olika koncentrationerna i snitt kan komma att 

påverka de olika materialen. 495B visar på jämnare grafer vid de olika koncentrationer i jämförelse 

med 356D som ger något spridda resultat 

 

 
Figur 7.7: Medelvärdeskurvor för alla stålsorterna vid de olika koncentrationerna  
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7.5 LJUSMIKROSKOPSBILDER  

  

7.5.1 Ljusmikroskopsbilder på stålsort 356D  
I figur 7.8 följer ett antal ljusmikroskopbilder (LOM) på strukturen från stålsort 356D då den härdats i 7, 10 

& 13 %. Bilderna är tagna i x1000 gånger förstoring vid ytan, centrum samt halva radien av stångens 

genomskärande diameter.  

  
Figur 7.8: Ljusmikroskopsbilder på stålsort 356D härdad I 7, 10, 13 procentig polymervätska 
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7.5.2 Ljusmikroskopsbilder på stålsort 495B  
I figur 7.9 följer ett antal ljusmikroskopbilder (LOM)  på strukturen från stålsort 495B då den härdats 

i 7, 10 & 13 %. Bilderna är tagna i x1000 gånger förstoring vid ytan, centrum samt halva radien av 

stångens genomskärande diameter. 

  
Figur 7.9: Ljusmikroskopsbilder på stålsort 495B härdad i 7, 10 & 13 procentig polymervätska 
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7.6 SVEPELEKTRONSBILDER  
Figur 7.10-7.13 visar ett antal svepelektronmikroskopbilder (SEM) på kutsar från de olika 

koncentrationerna vid x500-4000 gånger förstoring.   

 

Figur 7.10: Visar en SEM-bild vid x2000 förstoring över prov 10.3 stålsort 356D som härdats i 10 % 

polymervätska.  

  

  
Figur 7.10: SEM-bild - prov 10.3 - 356D - härdad i 10 % polymervätska - x2000 förstoring.  

 

Figur 7.11: Visar en SEM-bild vid x4000 förstoring över prov 7.1 stålsort 356D som härdats i 7 % 

polymervätska. 

 

 
Figur 7.11: SEM-bild – prov 7.1 – 356D – härdad I 7 % polymervätska – x4000 förstoring. 

 

 

.   
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Figur 7.12: Visar en SEM-bild vid x500 förstoring över prov 7.1 stålsort 495B som härdats i 7 % 

polymervätska.  

 

  
Figur 7.12: SEM-bild - prov 7.1 - 495B - härdad I 7 % polymervätska - x500 förstoring  

 

Figur 7.13: Visar en SEM-bild vid x1000 förstoring över prov 13.1 stålsort 495B som härdats i 13 % 

polymervätska.  

 

 
Figur 7.13: SEM-bild - prov 13.1 - 495B - härdad I 13 % polymervätska - x1000 förstoring. 

Figur 18:  SEM - b il d   P r ov   7.1   3 5 D härdad i 7 % 6   
polymervätska .  x 4 0 0 0   f ö rs t o r i n g   
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8. SLUTSATSER  
 

8.1 VICKERSKURVORNA  

Vickerskurvorna visar att det finns ett sammanhängande mönster för hur kylningen påverkat 

hårdheten i materialet. Speciellt stålsort 495B visar relativt jämna kurvor för alla prover oavsett 

procenthalter av polymer, vilket är fördelaktigt när den skall härdas och jämför man resultaten 

med den tidigare jominykurvan som finnas att tillgå så finns ett väldigt likartat mönster på både 

stålsort 356D och 495B.  

Av kurvorna på stålsort 356D framgår att två prov visar på väldigt avvikande resultat vad gäller 

hårdhet trots att dessa genomgått vickersprovningen två gånger. Vad detta kan bero på är svårt 

att spekulera i då det finns en mängd olika faktorer som spelar in, t.ex. att något oväntat skett 

vid kapningen eller att man fått en provbit som avviker i sammansättningen mot övriga prover.  

  
8.1.2 Hårdheten  

Hårdheten svänger något i alla kurvor och en del avstick från normen kan urskiljas, vilket kan 

verka oroande. Man skall dock ta med i beräkningarna att materialet endast är härdat och inte 

anlöpt, vilket kommer ske i produktion, något som är värt att anmärka då det kan släppa 

spänningarna och jämna ut hårdheten som uppstått i materialen, oavsett vilken 

polymerlösning som använts. ser man tillbaka på de tidigare studierna (se) som gjorts inom 

ämnet.  

  
8.1.3 Ljusmikroskopsbilderna  

Man kan inte direkt se någon skillnad i mikrostrukturen då man tittar i ett ljusmikroskop (se). 

Ljusmikroskopsbilderna visar förövrigt en struktur som till större del är helt martensitisk i alla 

proverna.   

  
8.1.4 Svepelektronsmikroskopsbilderna  
Medan ljusmikroskopsbilderna blev bra så blev de flesta av svepelektronmikroskopsbilderna 

dåliga vid högre förstoring speciellt på stålsort 495B, vilket förmodligen berodde på dålig 

etsning och föroreningar/smuts som lagt sig på ytan. Det gick dock att urskilja i de flesta att det 

är en martensitisk struktur som dominerar i proven.  

  
8.1.5 Kylningen  

Kylningen i polymerlösningen varade i 60 sekunder, och de CCT-diagram som fanns tillgängliga 

för stålsorterna visar att kylning under en minut ner till rumstemperatur kommer att ge helt 

martensitisk struktur. Något som skett även vid kylning med polymerlösningen, vilket 

strukturbilderna från ljusmikroskopet visar.  
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9. SLUTSATSER  
Målet med examensarbetet var att ta fram data på hur olika polymerkoncentrationer påverkar 

de olika stålsorterna i Ovakos induktionslinje. Då endast ett fåtal av de olika induktionshärdade 

stålsorterna testades finns utrymme för fortsatta studier i framtiden.  

  
Slutsatser som kan dras gällande 495B och 356D är att de inte påverkas nämnvärt i 

mikrostrukturen oavsett om man använder en 7, 10 eller 13 % polymerblandning. Men jämförs 

hårdheten så ökar denna vid användning av polymerblandningar med minskad polymerhalt, 

något som tydligt syns i vickerskurvorna. Detta gör materialet sprödare och risken för sprickor 

ökar, men då materialet i induktionslinjen anlöps direkt efter härdning så kommer martensiten 

att mjukna något och härdspänningarna att minska.  

  
Jämförs sedan vickerskurvorna med de existerande jominykurvorna så syns ett liknande 

mönster i båda stålsorter oberoende av polymerkoncentrationen. Av detta kan följande 

slutsats dras: att inga direkt negativa effekter tycks uppstå av att byta till polymer vad gäller 

hårdhetsfördelningen i materialet. De existerande CCT-diagrammen och de strukturbilder som 

tagits visar båda att strukturen som materialet skall ha efter härdning är martensitisk, och av 

det fås vetskapen om att strukturen inuti materialet inte ändras vid byte till kylning med 

polymer.  

  
Inga skalringar uppstod heller vid kylningen oavsett polymerhalt, vilket är positivt för framtida 

produktion och fortsatta studier.  

 

10. SLUTSATSER  
Då inga direkt negativa effekter kan påvisas i vare sig struktur eller hårdhet av stålsort 495B, 

oavsett vilken koncentration man väljer på polymeren, så kan denna anses vara väldigt 

robust. Stålsort 356D visade däremot två avvikelser vid de ökade koncentrationerna av 

polymeren. Om dessa är engångsföreteelser eller om de är början på ett mönster är omöjligt 

att svara på utan fortsatt forskning och studier. Men då båda stålsorter visade på bra resultat 

vid en polymerblandning med 7 % polymer bör denna inledningsvis användas för dessa två 

stålsorter.  
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