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Sammanfattning  

Företaget Uddeholm AB tillverkar verktygsstål som bland annat används vid varma 

arbetsapplikationer som pressgjutning. Vid pressgjutning så kan felmekanismen termisk utmattning 

uppstå. Termisk utmattning är sprickbildning som uppstår efter en tidsberoende temperaturdifferens. 

Desto större temperaturdifferensen är och ju fler antal cykler som körs desto större blir 

sprickbildningen. På Karlstads Universitet så finns en maskin som utsätter provstavar för termisk 

utmattning. Den funkar på sådant sätt att provstaven värms upp till given temperatur sedan kyls ner 

med ett konstant flöde av vatten eller olja. Vid uppvärmning av verktygsstål så kan legeringsämnen 

oxidera och lägga sig på ytan som ett oxidskikt därför så kan maskinen även köras med argon som 

skyddsgas för att reducera oxidpåverkan. Uddeholm ville att studenten skulle testa fyra olika material 

och studera hur de stod sig mot termisk utmattning. De ville även att studenten ska studera vad oxiden 

har för påverkan på resultatet. Därför har studenten kört de fyra proverna i öppen atmosfär där 

oxidskikt lägger sig på materialens yta och sedan kört de fyra materialen med argon som skyddsgas för 

att studera oxidens påverkan av resultatet. Efter proverna gått 18 000 cykler så studerades ytan i 

svepelektronmikroskop (SEM) sedan kapades proverna och slipades för att mäta de sprickor som växt 

in i materialet. Därefter mättes hårdheten i Vickers för att se hur den förändrats. Resultaten av 

körningarna och utvärderingen visade att Material X stod sig bäst mot termisk utmattning följt av 

QRO90, Dievar och Orvar Supreme vid båda körningarna. Oxiden hade påverkat materialen mycket i 

form av att spricklängden ökat men rangordningen var densamma som vid körning med skyddsgas. 

Körningen gjorde även att hårdheten i det termiska området minskade.           
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Abstract 

Uddeholm AB is a company who makes tool steel which is used for hot work applications like 

diecasting. At diecasting can thermal fatigue occur that is a failure mechanism. The fracture that is 

caused by thermal fatigue is depending on a time-dependent temperature difference. The bigger the 

temperature difference is and the more times the cycles run, the greater the fracture will be. At 

Karlstads University there is a machine that exposes specimens for thermal fatigue. The specimens is 

heated to the right temperature and then cooled with a constant flow of water or oil. When tool steel is 

heated the alloying element oxides and forming oxide layer on the surface. To reduce the impact of 

oxide, argon is used as inert gas. Uddeholm wants that the student tests four different tool steel and 

examine how they react on thermal fatigue. They also wants too know how the oxide affects the 

results. That is why the student have tested the four materials two times, one in open atmosphere and 

one with argon as inert gas. After the specimens had run 18 000 cycles the student studied the surface 

in a scanning electron microscope. After that the student cut the specimens and honed for measuring 

the fracture that had been formed. The student started to investigate the difference of the hardness in 

Vickers. The results of the thermal fatigue testing showed that Material X had the greatest resitence 

followed by QRO90, Dievar and Orvar Supreme at both runs. The oxide had done a large impact on 

the results in form of bigger fractures, but the rank was the same as when running with inert gas. The 

hardness of the thermal area had decreased as results of the test.     
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Uddeholm AB är ett företag som tillverkar verktygsstål i Hagfors, Värmland och har cirka 850 

anställda vilket gör företaget till en av Värmlands största arbetsgivare. I trakterna kring Hagfors 

har det tillverkats stål i över 350 år och idag är Uddeholm världsledande inom 

verktygsstålstillverkning. 2007 ingick Uddeholm i den Österrikiska stålkoncernen Voestalpine 

AG.  

Verktygsstål för varma arbetsapplikationer, som pressgjutning, är en viktig affär för Uddeholm 

där termisk utmattning är en känd felmekanism. När termisk utmattning sker på Uddeholms 

material så slänger kunderna verktygen beroende på vad för produkt som tillverkas. För att öka 

kvalitén på företagets stål och därmed kundernas tillit till företaget så har Uddeholm tagit fram 

ett nytt verktygsstål som kommer gå under namnet Material X i denna rapport. Uddeholm har 

en teori att materialet ska stå sig bättre mot termisk utmattning än de övriga materialen som 

Uddeholm säljer för varma arbetsapplikationer. För att bevisa teorin så ska tester genomföras 

och jämföra materialet mot tre andra verktygsstål som tillverkas av Uddeholm.  

Termisk utmattning beror oftast på en defekt i materialet som kan leda till sprickbildning och 

uppstår då materialet utstår en temperaturdifferens. Temperaturdifferensen är tidsberoende och 

ju större temperaturdifferens är och ju fler antal cykler desto större blir utmattningen.  

Vid tester av termisk utmattning så uppkommer ett problem för Uddeholm på grund av att deras 

provmaskin för termisk utmattning kör i ett öppet system där oxidskikten kommer påverka 

resultatet. Karlstads universitet (KAU) har även de en provmaskin som utför termisk 

utmattning, den tillåter dels att köra i öppet system men även med argon som skyddsgas för att 

utesluta oxidskiktets påverkan.   

 

1.2 Syfte 

 

Det förekommer frågetecken kring vilken inverkan körning med eller utan skyddsgas har på 

resultatet vid termisk utmattningsprovning. Vid körning i luft så byggs en oxidfilm upp av 

varierande tjocklek och utbredning på de material som är intressanta att studera. Uddeholm har 

utrustning för att köra en viss provgeometri, dock utan skyddsgas. KAU’s provmaskin tillåter 

att använda argon som skyddsgas.  

Uddeholm vill kunna ranka de mest aktuella materialen inbördes. Den frågeställning som 

uppkommer då är huruvida oxiden påverkar rankningen av de olika materialen. Provmatris, 

körsätt och utvärderingsmetod behöver definieras och sedan exekveras.   

 

1.3 Mål 

 

Jämföra och ranka de resultat som fås vid provning på KAU’s maskin i öppen atmosfär mot de 

resultat som fås med argon som skyddsgas. Jämföra materialen efter resultat samt hur oxiden 

påverkat resultatet.  
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1.4 Avgränsning 

 

Flera avgränsningar gjordes vid utformningen av detta examensarbete tillsammans med 

studenten, Per-Erik Skogholm på Uddeholm och Jens Bergström, professor i materialteknik på 

KAU. Avgränsningar som genomfördes är att ett samarbete med Eifeler som är ett bolag som 

arbetar med ytbehandling av material. Både Uddeholm och Eifeler ingår i koncernen 

Voestalpine och därför ville Eifeler att studenten skulle studera termisk utmattning på material 

med deras ytbehandling. Men på grund av begränsningar i form av en maskin och tidsbrist så 

avgränsades arbetet till endast studera Uddeholm’s material.  

 

1.5 Organisation 

 

Student: Sebastian Sivertsen 

Telefon: 073-077 99 67 

Mail: sebastian.94.sivertsen@gmail.com 

Handledare KAU: Mikael Åsberg 

Telefon: 054-700 21 14 

Mail: mikael.asberg@kau.se 

Handledare Uddeholm AB: Per-Erik Skogholm 

Telefon: 0563 177 32 

Mail: pererik.skogholm@uddeholm.com 

2. Metod 
 

2.1 Planering 

 

Eftersom arbetet är tidsbestämt så är det viktigt att ha en väl detaljerad planering för att uppfylla 

de punkter som krävs för ett slutgiltigt resultat. Planeringen är nedbruten till metoder som visas 

nedan för att få en lättöverskådlig bild över projektets planering. 

2.2 WBS 

 

Work breakdown structure är en metod som innefattar hela projektets arbetsgång vanligtvis 

genom att använda en hierarki trädstruktur för att visualisera arbetets gång. Det är viktigt att 

visa hela arbetet i en WBS och det som inte berör projektet bör icke vara med eftersom det utgår 

ifrån 100 % regeln. WBS en görs innan Gantt-schemat eftersom WBS ska förenkla strukturen 

på arbetet medan Gantt-schemat ger en mer detaljerad arbetsplanering (Johannesson et al. 

2013).  

 

2.3 GANTT-schema 

 

Gantt-schema är en enkel metod som ritas upp i ett koordinatsystem där Y-axeln representerar 

arbetsuppgifter och X-axeln tid. Från arbetsuppgifterna från Y-axeln så dras en horisontell linje 

fram till milstolpen som representerar tiden då det ska vara klart enligt planeringen som ligger 

på X-axeln. Längden på linjen representerar hur lång tid arbetet uppskattar att ta (Johannesson 

et al 2013). 

 

mailto:sebastian.94.sivertsen@gmail.com
tel:+46547002114
mailto:mikael.asberg@kau.se
mailto:pererik.skogholm@uddeholm.com
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2.4 Riskanalys 

 

För att vara förberedd på risker som kan orsaka problem för projektet så gäller det att vara 

förberedd med de åtgärder som krävs för säkerställa de faktorer riskerna kan åstadkommaDärför 

är det bra att sätta upp en riskanalys innan projektet startar, där de risker som kan uppkomma 

värdesätts och vilka åtgärder som krävs för att få ner riskvärdet (Johannesson et al 2013). 

 

2.5 Materialdata 

 

Proverna kommer genomföras på fyra olika material som är kundanpassade för varma 

arbetsapplikationer. För att förstå materialets påverkan är det viktigt att veta vad materialen 

innehåller och dess sammansättning.   

 

2.6 Förstudie 

 

I början av ett projekt är det viktigt att genomföra en förstudie, detta för att öka strukturen på 

arbetet för att veta vad som ska ingå och vad som inte ska ingå. Förstudien ska vara referens 

genom hela projektet för att avgöra viktiga beslut. 

 

2.7 Litteraturstudie 

 

Flera litteraturstudier har genomförts för att öka kunskapen om termisk utmattning och 

verktygsstål. Det finns erfarenhet i form av genomförda doktorsavhandlingar kring termisk 

utmattning vid KAU.  

 

2.8 Metodval 

 

För att kunna föra fram resultatet av projektet på ett logiskt och sammanhängande sätt så är det 

viktigt att ta fram en lämplig metod innan genomförandet av projektet startar.  

3. Genomförande av metod 
 

3.1 Planering 

 

Efter möte med Uddeholm AB och Jens Bergström från KAU så kunde ett examensarbete 

formulerats fram så de passade studenten. Efter att problemformuleringen var gjord så kunde 

ett WBS tas fram (se Figur 1). Nästa steg var att sätta upp arbetsgången mot en tidsaxel och ett 

Gantt-schema gjordes (se bilaga 1).   
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Figur 1-WBS visar nedbrytning av arbetet. 

3.2 Riskanalys 

 
Tabell 1-Riskanalys för de problem som kan uppstå 

Risk  Sannolikhet (S) (1-5) Konsekvens (K) (1-5) Riskvärde R=S*K 

Inte håller tidsplanen 2 4 8 

Provmaskin ur 

funktion 

2 5 10  

Förlorad 

dokumentation 

1 5 5 

För få prover för bra 

resultat 

2 3 6 

Frånvaro på grund av 

sjukdom 

1 4 4 

 

Färgerna i riskanalysen symboliserar kritiska lägen som i ett trafikljus. Från ljust till mörkt där 

grönt är bra, gult är okej med uppmärksamhet och rött är kritiskt. För att åtgärda de kritiska 

punkterna så om det visar sig att tidsplanen inte kommer hålla så är det viktigt att tänka om 

eventuellt i värsta fall göra en avgränsning om möjlighet finns. För att undvika att förlora 

dokumentation så kommer backup tas med jämna mellanrum på en extern hårddisk. Samt spara 

dokumentation på dropbox.  
 

3.3 Materialdata 

 

Nedan redovisas de olika materialen som kommer användas i arbetet. 

 

3.3.1 Material X 

 

Material X är ett material som inte kommer nämnas med dess riktiga namn i denna rapport 

eftersom materialet ännu inte har lanserats för försäljning. Materialet ska vara framtaget som 

Resultat

Genomförande

Förstudier Litteratur

Föreslå 
utvärderingsmetod

Slutsatser Rapport

Körning av tester

utvärdering 
Sammanställning av  

resultat
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ett verktygsstål för varma arbetsapplikationer som pressgjutning och ska stå sig bra mot termisk 

utmattning. Därför kommer heller inga materialdata redovisas. 

3.3.2 Dievar 

Dievar är ett material från Uddeholm som ska ha god beständighet mot genomgående 

sprickbildning och ytsprickbildning. Materialet är framtaget för verktyg vid varma 

arbetsapplikationer som pressgjutning. Dievar är ett krom-molybden-vanadin legerat 

varmarbetsstål.  

Tabell 2- Tabellen visar Dievars kemiska mansättning 

 

Dievar’s legeringsämnen (se tabell 2) kommer användas senare i rapporten för att jämföra de 

olika materialen inbördes.  

Tabell 3- Tabellen visar legeringsmaterial samt Dievar’s hårdhet vid pressgjutning 

 

Dievar är ett material där arbetsområden omfattar bland annat gjutverktyg för pressgjutning, 

den smältan som pressas in i verktyget och blir gjutgodset rekommenderas vara en 

aluminiumlegering eller magnesiumlegering.   

 

Fysikalisk data från Uddeholm AB 

 

Nedanstående prover är utförda från centrum av en solid stång med dimensionerna 

610 x 203 mm. Proverna har härdats i 1025 °C och kylts i olja sedan anlöpts i två timmar två 

gånger vid temperaturen 615 °C då materialet får en hårdhet på 44-46 HRC.    
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Tabell 4 Värden för materialet vid olika temperaturer 

 

Tabell 4 ger värden för Dievar vid olika temperaturer, dessa värden används senare för att 

jämföra materialen och därifrån ta fram en teori om hur de kommer stå sig mot termisk 

utmattning. 
 

Påverkan av hålltiden på hårdhet vid förhöjd temperatur. 

 

 
Diagram 1 Hårdhet i förhållande till tid och temperatur 

Proverna i undersökningen nedan har härdats och anlöpt till en hårdhet på 45 HRC, hålltiderna 

från proverna är från 1-100 timmar vid olika temperaturen som visas i diagrammet.  

Utifrån värdena ovan (se Diagram 1) kan det observeras hur materialets hårdhet förändras med 

tid och temperatur. Diagrammet skiljer sig från hur materialet vid provkörning för termisk 

utmattning går till eftersom det är sådan pass kort hålltid vid maxtemperaturen. Men eftersom 

proverna går 18 000 cykler och har en hålltid som ligger mellan (100-150ms) beroende på hur 

materialet står sig mot temperaturen. Om provet körs med en hålltid på 100 millisekunder så är 

den totala tiden materialet är vid maxtemperaturen 680 °C 18 000 𝑥 100 = 18 000 00𝑚𝑠 =
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1800 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 vilket motsvarar 30 minuter. Med den uppskattningen så bör materialets 

hårdhet sänkas till ungefär 42HRC.  

 

Diagram 2-CCT-Diagrammet visar materialets faser vid austeneringstemperatur på 1025 °C med en hålltid på 30 minuter 

 

CCT-diagram står för kontinuerlig kylningstransformation och det menas att det finns en kritisk 

kylningshastighet som ligger precis under för att en transformation ska starta. Utifrån CCT-

diagrammet ovan så ses att Dievar inte kommer kunna omvandlas till austenit eftersom 

austenitiseringstemperaturen ligger på 820 °C och proverna körs med en maxtemperatur på 680 

°C. På x-axeln i diagram 2 kan tiden följas i sekunder och eftersom inställningarna på maskinen 

för termisk utmattning var en cykeltid på 3,19 sekunder så går det utifrån diagrammet se att 

proverna kommer få strukturen martensit vid snabb svalning som sker under cirka 280°C, 

förutsatt att materialet går upp i austenitiseringstemperatur vilket det inte borde i det termiska 

området. 
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Tabell 5-Visar värden för kurvorna på CCT-diagrammet ovan 

Kurva nummer  Hårdhet (HV10) T800-500 (sek)  

1  681 1.5 

2 627 15 

3 620 280 

4  592 1248 

5  566 3205 

6  488 5200 

7  468 10400 

8  464 20800 

9  405 41600 

 

Ovan så avläses hårdheten mätt i Vickersprovning med ett avtryck på 10 kg samt tiden i 

sekunder för svalning (se tabell 5). Den kurva som är relevant att studera är den första kurvan 

som visar en svalningstid på 1,5 sekunder från 800-500 °C. I maskinen så går proverna upp till 

680 °C på cirka 0,2-0,5 sekunder och kyls sedan ner till 80 °C på 2,01–2,69 sekunder.  

 

3.3.3 Orvar Supreme 

 

Orvar Supreme är ett verktygsstål från Uddeholm AB som är framtaget för varma 

arbetsapplikationer som till exempel pressgjutning. Materialet består av en krom-molybden-

vanadin legerat stål och ska stå sig bra mot termisk utmattning (se tabell 6).   

 

Allmän data 

Tabell 6 Materialets kemiska sammansättning 

 
 

Materialet har genom ESR framtagning fått hög renhet och mycket finkornig struktur. ESR är 

en behandlingsprocess där stålet genomgår en omsmältning. Genom tester så har materialet 

visat sig ha bättre isotropiska egenskaper än konventionellt tillverkat stål (typ SS 2242). Att 

materialet har bra isotropiska egenskaper utgör en grund för att materialet är lämpligt för 

arbetsapplikationer där materialet utsätts för mekaniska och termiska spänningar så som 

pressgjutning.  

 

Fysikalisk data 

 

De prover som är utförda av Uddeholm nedan har tagits från en stång med dimension 

407 x 127 mm. Proverna har sedan härdats i 30 minuter i temperaturen 1025 °C för sedan svalna 

i luft och anlöpas 2+2 timmar i temperaturen 610 °C tills materialet får en hårdhet på ungefär 

45 HRC.  
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Tabell 7- materialets egenskaper vid olika temperaturer 

 

Tabell 7 ovan ger värden för materialet Orvar Supreme vid olika temperaturer, dessa värden 

används senare för att jämföra materialen och därifrån ta fram en teori om hur de kommer stå 

sig mot termisk utmattning. 

 

Mekaniska egenskaper  

 

 
Diagram 3- visar hålltidens påverkan av hårdheten vid förhöjd temperatur 

Utifrån de värden som ges ovan (se diagram 3) så kan det observeras hur materialets hårdhet 

förändras med tid och temperatur. Diagrammet skiljer sig från hur materialet vid provkörning 

för termisk utmattning går till eftersom det är sådan pass kort hålltid vid maxtemperaturen. Men 

eftersom proverna går 18 000 cykler och har en hålltid som ligger mellan (100-150ms) beroende 

på hur materialet står sig mot temperaturen. Om provet körs med en hålltid på 100 millisekunder 

så är den totala tiden materialet är vid maxtemperaturen °C 18000 𝑥 100 = 18 000 00𝑚𝑠 =

1800 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 vilket motsvarar 30 minuter. Diagram 3 visar hur hårdhet förändras med tiden 
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och börjar på en timma. Med denna hypotes så kan det uppskattas att Orvar Supremes hårdhet 

inte kommer förändras speciellt mycket efter provkörningen.  

 
Diagram 4 CCT-Diagrammet visar materialets faser vid austeneringstemperatur på 1025 °C med en hålltid på 30 minuter 

 

Utifrån CCT-diagrammet ovan (se diagram 4) så kan det observeras att Orvar Supreme inte 

kommer kunna omvandlas till austenit eftersom austenitiseringstemperaturen ligger på 870 °C 

och proverna körs med en maxtemperatur på 680 °C. På x-axeln i diagrammet så går det att 

följa tiden i sekunder. Eftersom inställningarna på maskinen för termisk utmattning var att en 

cykeltid på 3,19 sekunder så går det utifrån diagrammet se att proverna kommer ner för start 

temperaturen (Ms) för strukturen martensit. Sedan kommer materialen få en fullständig 

martensit struktur (Mf) när temperaturen är nere på 80 °C förutsatt att materialet går upp i 

austenitiseringstemperatur, vilket det inte borde i det termiska området.   

 
Tabell 8-Visar värden för kurvorna på CCT-diagrammet ovan 

Kurva nummer Hårdhet (HV10) T800-500 sekunder 

1 681 1 

2 620 37 

3 606 160 

4 601 280 

5 585 560 

6 560 1390 

7  537 3220 

8 473 8360 
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Ovan så studeras kurvorna utifrån CCT-diagrammet (se tabell 8) där hårdheten är mätt i Vickers 

med 10 kg intryck samt svalningstiden mellan 800-500 °C. Den intressanta kurvan att studera 

är den första eftersom den ligger närmast de tider som fås vid körning på maskinen för termisk 

utmattning.  

  

3.3.4 QRO90 

 

Materialet QRO90 är ett krom-molybden-vanadin legerat verktygsstål från Uddeholm AB som 

är framtaget för varmarbeten med hög prestanda som pressgjutning (se tabell 9). QRO90 är ett 

unikt verktygsstål för varmarbeten på grund av den speciella tillverkningsmetod som Uddeholm 

använder sig av för att få den höga renheten och bra mekaniska egenskaper som är 

elektroslaggomsmältning (ESR). Detta tillsammans med en speciell balansering av 

legeringsämnena gör att materialet får en mycket hög hållfasthet vid förhöjd temperatur som 

resulterar i att varmsprickor förhindras och verktyget får längre livslängd. Materialet får även 

en hög värmeledningsförmåga som ger en möjlighet att reducera cykeltiden och därmed 

förbättra produktiviteten.    

 
Tabell 9-Visar QRO90’S kemiska sammansättning 

 

Proverna nedan är gjorda med provstavar som har dimensionen 356 x 127 (mm) de har härdats 

från 1030 °C i öppet system det vill säga luft, hålltiden 30 minuter. Sedan anlöpts 2 x 2 timmar 

åt gången vid 645 °C tills provstavarna fått en hårdhet på cirka 45 HRC. Samtliga prover och 

värden är tagna och gjorda av Uddeholms AB.   

Fysikalisk data 

Samtliga prover nedanför är utförda från stång med dimension 356 x 127 mm proverna har 

sedan härdats från temperaturen 1030 °C med en hålltid på 30 minuter. Efter det så har proverna 

anlöpts 2 x 2 timmar vid temperaturen 645 °C så de får en hårdhet mellan 44-46 HRC. 
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Tabell 10-Tabellen visar hur materialets egenskaper förändras vid olika temperaturer 

 

Utifrån värden som ges för materialet vid olika temperaturer (se tabell 10) så kommer dessa 

värden senare användas för att jämföra de olika materialen. Därifrån tas en teori fram om hur 

materialen kommer stå sig mot termisk utmattning. 
 

Mekaniska egenskaper 

 

 
Diagram 5 Den påverkan hålltiden har på hårdheten vid förhöjd temperatur 

 

Precis som för Orvar Supreme så har Uddeholm mätt upp att hårdheten förändrats först efter en 

timme (se diagram 5). Utifrån detta så kan det antas att QRO90 och Orvar Supreme’s hårdhet 

inte kommer förändras speciellt mycket efter provkörning för termisk utmattning.  

 

CCT-Diagram 
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Diagram 6-Visar materialets struktur Austenitiseringstemperatur 1020°C och hålltid 30 minuter 

 

Utifrån CCT-diagrammet ovan (se diagram 6) så kan det observeras att QRO90 inte kommer 

kunna omvandlas till austenit eftersom austenitiseringstemperaturen ligger på 800 °C och 

proverna körs med en maxtemperatur på 680 °C. På x-axeln i diagrammet så går det att följa 

tiden i sekunder och eftersom inställningarna på maskinen för termisk utmattning var en 

cykeltid på 3,19 sekunder. Då går det utifrån diagrammet se att proverna kommer ner för start 

temperaturen (Ms) för strukturen martensit som ligger på 280 °C. Sedan kommer materialen få 

en fullständig martensit struktur (Mf) som börjar på 120 °C. När temperaturen är nere på 80 °C 

som är minsta temperaturen för termisk utmattnings körning så kommer QRO90 ha en 

fullständig martensit struktur förutsatt att materialet går upp i austenitiseringstemperatur, vilket 

de inte borde i det termiska området.   

 
Tabell 11-Visar värden för kurvorna på CCT-diagrammet ovan 

Kurva nummer Hårdhet (HV10) T800-500 sekunder 

1 642 1 

2 606 28 

3 606 140 

4 585 280 

5 542 630 

6 450 2325 

7 450 5215 

8 429 11063 

9 429 32840 

 

Ovan (se tabell 11) så studeras kurvorna utifrån CCT-diagrammet där hårdheten är mätt i 

Vickers med 10 kg intryck samt svalningstiden mellan 800-500 °C. Den intressanta kurvan att 

studera är den första eftersom den ligger närmast de tider som fås vid körning på maskinen för 

termisk utmattning. 
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3.3.5 Skillnader i materialen 

 
Tabell 12- Tabellen visar skillnaden i sammansättningen   

Riktanalys % Dievar Orvar Supreme  QRO90  Material X 

C 0,35 0,39 0,38 X 

Si 0,2 1,0 0,30 X 

Mn 0,5 0,4 0,75 X 

Cr 5,0 5,2 2,6 X 

Mo 2,3 1,4 2,25 X 

V 0,6 0,9 0,9  X 

 

Från tabellen ovan (se tabell 12) så kan det observeras att Dievar innehåller mest molybden 

samt att Orvar Supreme innehåller mest krom. Det är intressant att studera halten molybden i 

materialen eftersom grundämnet har en tendens att oxidera vid kraftig upphettning och därmed 

skapa ett oxidskikt på legeringsämnet (Siokou et al. 2001). Grundämnet krom har Orvar 

Supreme högst halt utav och det är intressant eftersom krom ofta används i legeringsämnen för 

att skydda mot oxidation. Utifrån dessa antaganden så kan slutsatsen göras att vid provkörning 

för termisk utmattning så bör det fås hög andel av oxidlager på materialen QRO90 samt Dievar 

men minimalt på Orvar Supreme eftersom materialet har den lägsta molybdenhalten och den 

högsta kromhalten.  

 
Tabell 13-Tabellen ger de värden som krävs för att kunna räkan ut materialens värmespänning 

Material Dievar Orvar Supreme QRO90 Material X 

Austenitiseringstemperatur 

(°C) 

1000-1030 1020-1030 1020-1050 X 

Elasticitetsmodul (MPa) vid 

600°C 

145 000 140 000 140 000 X 

Värmeutvidgningskoefficient 

(°C)  

13.3*10-6 13.2 *10-6 13.2*10-6 X 

 

Det som sker med materialet vid termisk utmattning är att det bildas en värmespänning. 

Värmespänningen utvecklas av den temperaturdifferensen som beror på koefficienten för 

termisk expansion och elasticitetsmodulen för materialet (se formel 1) (Callister & Rethwisch 

2007). Med värden från tabell 13 och formel 1 så kan värmespänningen för materialen beräknas.  

(Formel 1) 

𝜎 = 𝛼𝐸𝛥𝑇 

Där 𝜎 står för värmespänning 

𝛼 är koefficienten för värmeutvidgning 

E för elasticitetsmodul 

𝛥𝑇 för temperaturdifferens 

 

För Dievar vid 600 °C: 13.3 𝑥 10−6 𝑥 145000 𝑥 (680 − 80) = 1 157,1𝑀𝑃𝑎 

För Orvar Supreme vid 600 °C: 13.2 𝑥 10−6 𝑥 140000 𝑥 (680 − 80) = 1 108,8 𝑀𝑃𝑎 

För QRO90 vid 600 °C: 13.2 𝑥 10−6 𝑥 140000 𝑥 (680 − 80) = 1 108,8 𝑀𝑃𝑎 
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Utifrån ekvationerna kan det observeras att Dievar är det material som fick störst 

värmespänning. Anledningen till det är för att materialet har större elasticitetsmodul och 

koefficient för värmeutvidgning.   

Utifrån CCT-diagrammen (se diagram 2,4 och 6) för de olika materialen så kan slutsatsen dras 

att de tre kända materialen kommer gå in i martensit området. Orvar Supreme och QRO90 

kommer bli fullständigt martensit men Dievar kommer endast går in i start området för 

martensit. Martensit bildas då austenit snabbt kyls ner, omvandlingen är diffusionslös som gör 

att atomerna inte kan byta plats och beror endast på tiden. Strukturen i materialet förändrats 

från FCC-struktur till BCT-struktur (Callister & Rethwisch 2007). Men eftersom inget utav 

materialen bör gå upp i austenittemperatur i det termiska området så borde inget utav materialen 

få martensitstruktur.     

 

3.4 Förstudier  

 

Termisk utmattning beror på en defekt i materialet som kan leda till brott och uppstår då 

spänningar uppkommer i materialet på grund av en temperaturdifferens. Temperaturdifferensen 

är tidsberoende och ju större temperaturdifferens och fler antal cykler desto större blir 

utmattningen (Callister & Rethwisch 2007). Termisk utmattning är en känd defekt som kan 

uppkomma på verktyget vid pressgjutning. Pressgjutning är en tillverkningsmetod där smält 

metall pressas in i en gjutform under högt tryck. Resultatet av godset blir bättre ytjämnhet, 

högre måttnoggrannhet och tunnare godstjocklek än till exempel sandgjutning. Detta resulterar 

i mindre efterbearbetning, dock så är ofta verktyget för pressgjutning dyrt och vid en termisk 

utmattning av verktyget så uppstår heat checking som är ett nätverk av termisk 

utmattningssprickor (se bild 2). Efter att verktyget blivit utsatt för heat checking så förloras 

fördelarna med pressgjutning eftersom sprickorna gör gjutavtryck i godset. Beroende på 

produktens funktion vid pressgjutning så finns det åtgärder som kan göra med verktyget efter 

att termiska utmattningssprickor uppstått. En vanlig lösning är att fylla i sprickorna med en 

smälta till exempel aluminium, men detta är endast en bra lösning för produkter som inte har 

någon estetisk funktion (se bild 1) eftersom resultatet kommer synas på godset.  

 

 
Bild 1 Termisk utmattning avbildat på gjutgodset 

 

Efter att ha läst Johnny Sjöströms doktorsavhandling (2004) om thermal fatigue crack 

propagaion tillkom en teori om oxidskiktets påverkan. Enligt Sjöströms studier så är den 

Bild 2- Sprickor i form av heat checking tagen av 

Jens Bergström KAU 
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påverkan som oxiden utgör det vill säga oxide-induced wedge cracking, så liten i jämförelse 

mot den termiska utmattningen att den kan försummas dock så berörde det material med högre 

kromhalt. Men i pressgjutning så kan sprickutbredningen påvisa ett annat problem. Problemet 

är att den smälta metallen som pressas in i verktyget för att bilda gjutgodset även fyller upp de 

sprickor som bildats av termisk utmattning på verktyget. Smältan stelnar i sprickorna som 

resulterar till ökad spricktillväxt.  

För att få en inblick av tidigare studier kring ämnet på KAU och lämpliga inställningar på 

maskinen så har ytterligare litteraturstudier genomförts (Persson 2003; Wang 2008). 

Maskinen för termisk utmattning fungerar på sådant sätt att den ska avbilda vad som sker med 

materialet vid en process som pressgjutning där provmaterialet ska avbilda gjutverktyget. I 

maskinen sätts en provstav in med cylindrisk geometri som har ett genomgående hål genom 

staven (se bild 3). På KAU's provstav så svetsats sedan ett termoelement av modell AVG36, på 

innan staven fästs i maskinen. Termoelementet är kopplat till en dator som styr strömkällan så 

provstaven värms upp till cirka 680°C genom induktionsvärme via en spole innan det kyls ner 

av ett konstantflöde med vatten som går genom staven med en cykeltid på cirka 3 sekunder (se 

figur 1). Proverna genomförs med 18 000 cykler per prov. Uddeholms maskin fungerar på 

liknande sätt då är det en spole som värmer upp biten med induktionsvärme samtidigt som den 

kyls ner av en vätska, exempel vatten, som går med ett konstant flöde genom staven samt 

luftkylning för öka effektiviteten. Temperaturmätning mäts mellan 80- 680 under en cykeltid 

på 14 sekunder, proverna genomförs med 6000 cykler per dygn. Principen är samma på både 

Uddeholms maskin som KAU fast maskinernas provstavar har olika geometri samt att KAU 

tillåter att köra med argon som skyddsgas medan Uddeholms maskin körs i ett öppet system.   

 
Figur 1 Beskriver KAU’s maskin 

 

  

Bild 3- visar inspänningen på KAU's 

maskin 
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4. Utvärderingsprocess 
 

Nedan redovisar studenten hur har går tillväga för att redovisa sina resultat. 

 

4.1 Utvärderingsmetod 

 

Provkörning genomförs av fyra material: Material X, Orvar Supreme, Dievar och QRO90 som 

körs dels i öppen atmosfär men även med argon som skyddsgas. Anledningen varför proverna 

kommer utföras i två olika atmosfärer är att uppdragsgivaren vill veta vad oxidskiktet har för 

påverkan på materialet. Maskinen som används på KAU kan köras med argon som skyddsgas 

och den maskin som finns på Uddeholm körs endast i ett öppet system som resulterar i 

oxidpåverkan.  

Efter att materialen har körts i maskinen så kommer det resultat som fås av den termiska 

utmattningen i form av ytsprickor granskas med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM).   

Efter provkörning så kapas provstavarna i rätt riktning med en diamantkapmaskin. Därefter så 

klyvs provstavarna på hälften för att tydligt kunna studera hur resultaten påverkat bulken. Biten 

som klyvts gjuts fast i en cylinder med bulken mot ytan uppåt från cylindern. Ytan måste 

därefter poleras för att det ska vara möjligt att studera de sprickor som bildats. Poleringen är 

uppdelad i fem steg där en maskin roterar cylindrarna med en konstant rotationshastighet på 

300 varv per minut mot slipmaterialet samtidigt som en kraft på 25N trycker ner cylindrarna 

mot slipmaterialet, varje körning tar cirka tre minuter att utföra. Första steget är mot ett 

slippapper på 120 mesh där även vatten tillsätts. Andra körningen så byts slipmaterialet till ett 

papper på 320 mesh även vid denna körning används vatten. Därefter byts pappret ut till en 

metallplatta med namn Piano på 500 mesh som även körs med vatten. Vid nästa körning så 

används en metallplatta vid namn Allegro vid denna körning används blå lubricant och 6 μm 

spray istället för vatten. Vid den sista körningen så används ett finpoleringsmaterial vid namn 

MD plus samt grön lubricant och 3 μm pasta. Ytan som blivit polerad granskas i ett 

ljusmikroskop där det går att se de sprickor som bildats av termisk utmattning i materialet.  

Sedan förs mätdata in av minsta, största och medel-spricklängd för varje provkörning i tabell 

mot temperatur samt antal cykler som materialet körts på. Därefter utvärderas vilket material 

som har haft minst påverkan det vill säga stått sig bäst mot termisk utmattning. Sprickdjupet 

ses i ett mikroskop (se bild 4) som sedan kan mätas för att jämföra de olika materialen.    

 

Bild 4 Tvärsnitt där sprickdjupet syns 
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Livslängden på materialen kommer redovisas i ett diagram där spricklängden för materialen 

sätts på Y-axeln mot de olika materialen på X-axeln. Sedan kommer materialets hårdhet 

jämföras genom sätta upp ett diagram med hårdhet på Y-axeln mot avstånd från ytan för varje 

material på X-axeln.  

Hårdheten mäts med Vickersprovning (HV) istället för Rockwell (HRC) som Uddeholm 

använder sig av vid deras hårhetsprovningar. Skillnaden mellan Vickers och Rockwell är att 

Rockwell utförs genom att en stålkula eller diamantkon förs ner i materialet med en fö rlast, 

tilläggslast, totallast och återgång. Sedan tas hårdheten fram med hjälp av en formel.  

Vickersprovning går ut på det sättet att en pyramidformad diamantspets går ner i materialet. 

Spetsen har en vinkel på toppen som är på 136°C. Diagonalerna mellan vinkeln, den plana 

provbiten samt den förbestämda kraften mäts för att få fram ett hårdhetsvärde. 

Uddeholms uppmätta Rockwell värden konverterades till Vickers med en omvandlingstabell 

(ASTM 2012).     

5. Resultat 
 

Den första reflektionen kring hur de olika materialen har stått sig mot termisk utmattning kan 

göras när materialen yta studerats i mikroskop. På Orvar Supreme observerades tydliga sprickor 

på ytan vid 18 000 cykler både i mikroskop men även med ögat. Vid körning med skyddsgas 

så syntes inte lika tydliga sprickor. Dievar var inte lika enkelt att studera som Orvar Supreme 

eftersom Dievar hade stora oxidlager som täckte materialet vid 18 000 cykler men det går att 

se heat checking vid oxidskiktets kanter. Vid körning med skyddsgas så visade det sig att oxid 

ändå hade bildats och lagt sig på materialets yta. Material X hade mindre oxidskiktslager än 

Dievar men var ändå svår att studera på grund av oxid vid båda körningarna. QRO90 hade 

oxidskikt på ytan efter båda körningarna dock en betydlig förminskning vid körning med 

skyddsgas.  

5.1 SEM-Bilder 

Samtliga bilder nedan är tagna på material som gått 18 000 cykler förutom (Bild 5) som gått 

8000 cykler. Provernas yta har rengjorts innan de studerades i SEM.    
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5.1.1 Orvar Supreme 

 

 

Bild 5 -Visar hur Orvar supreme har stått sig mot termisk 

utmattning vid 8000 cykler. På bilden syns tydligt att det endast 

har bildats sprickor i oxiden som inte har spridits till det rena 

materialet 

 

  

Bild 6 -Visar Orvar supreme efter körning av 18 000 

cykler. Sprickor syns tydligt i materialet utan någon 

större förstorning 

 

Bild 7- Bilden visar Orvars Supreme som har gått 18 000 

cykler med argon som skyddsgas 

 

Bild 8- Bilden visar tydliga och 

grova sprickor i materialet vid 

förstorning efter 18 000 cykler  

 
Bild 9- inzoomning av spricka vid 

körning med argon som skyddsgas  

 
Bild 10- SEM-bilden visar en 

spricka i tvärriktning för Orvar 

Supreme efter 18 000 cykler med 

argon som skyddsgas
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Bild 11-Vid ökad inzoomning, av samma material, kan 

det observeras att sprickorna som bildats ligger i 

anslutning till öar av oxidskiktet  

  

Bild 12 – Orvar Supreme efter 18 000 cykler med argon 

som skyddsgas, oxid har lagt sig i sprickan

Bild 13 -Bilden visar, vid samma prov med större 

inzoomning, hur sprickan gått igenom oxidskiktet.  

 
Bild 14- Bilden visar, efter 18 000 cykler med argon som 

skyddsgas, en spricka i tvärriktning

 

 

Bild 15- Bilden visar samma prov vid större inzoomning 

hur oxiden påverkat till tendens av oxid wedge crack  

Utifrån bilderna ovan (se bild 5-15) så ses tydliga sprickor vid både körning i öppen atmosfär 

men även med argon som skyddsgas. Det materialet som gått i öppen atmosfär så syns tydligt 

hur sprickorna på ytan blivit längre och växt i olika riktningar. De sprickor som bildades vid 

körning med skyddsgas blev grova men inte lika långa eller frigångna som de vid öppen 

atmosfär.   
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5.1.2 Dievar 

 

Bild 16- Bilden visar hur Dievar stått sig mot termisk 

utmattning efter 18 000 cykler på bilden så syns endast 

ett stort oxidlager som bildats på ytan 

 
Bild 17-Visar hur oxidskikten minskat efter körning på 

18 000 cykler med skyddsgas 

 

 

Bild 18- Bilden visar att vid inzoomning av samma 

material så syns sprickor som påminner om heat 

checking över hela oxidskiktet

 

 

Bild 20- Bilden visar att material vid större inzoomning 

där sprickorna visar tendens till att vara grövre än bara 

oxidsprickor

 

Bild 19-Bilden visar hur material frilagts vid körning 

med argon 

 

Bild 21- Bilden visar att vid inzoomning av sprickorna så 

bör sprickorna gått igenom oxidskiktet och in i material 

på grund av dess grovhet  
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Bild 22- Bilden visar grova oxidsprickor efter 18 000 cykler  

 

Vid både körning med argon som skyddsgas och i öppen atmosfär så oxiderade Dievar (se bild 

16-23).  Materialet som gått i öppen atmosfär blev svårt att studera eftersom det inte går att dra 

slutsatsen att sprickor tillkommit i materialet på grund av den tjocka oxiden. Vid körning med 

argon som skyddsgas så blev oxidskiktet tunnare och på vissa ställen hade oxiden flagnat av 

som resulterat i tunnare oxidskikt lagt sig på ytan.   

  

Bild 23-Bilden visar hur tunn oxid ligger över det 

material som uppfattades frilagt av argon 

 



26 

 

5.1.3 QRO90 

 

 

Bild 24- Bilden visar oxidskiktet som bildats efter 18 000 
cykler i öppen atmosfär

 

Bild 26-Bilden visar hur oxiden spruckit för materialet 
kört i öppen atmosfär 

 

 

Bild 28-Bilden visar sprickor i oxiden som inte går att 
uppfatta annat än oxidsprickor  

 

QRO90’s prover hade resulterat i samma problem som vid Dievar att det var svårt att se om de 

sprickor som bildats i oxiden vid körning i öppen atmosfär växt in i materialet (se bild 26, 28). 

Vid körning med argon som skyddsgas så hade oxid flagnat av men tunna oxidskikt låg 

fortfarande på ytan (se bild 27, 29).  

Bild 25- Bilden visar att oxid även lagt sig på 
materialet efter 18 000 cykler med argon 

 

Bild 27-Bilden visar hur argon påverkat oxiden 
genom att minska den 

 

Bild 29- Bilden visar hur tryckspänningar gjort att 
oxiden flagnar av vid körning med argon 
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5.1.4 Material X 

 

Bild 30- Bilden visar ytan på Material X efter en körning 

på 18000 cykler. Ytan påminner om Dievar och QRO90 

vid samma antal cykler, där ett stort oxidskikt ligger på 

ytan  

 

 

Bild 32- Bilden visar ett liknande fall som vid Dievar och 

QRO90 vid insomning med sprickor i ett tätt mönster 
 

 

Bild 34- Bilden visar tydligt sprickor i oxidlagret dock 

svårt att avgöra om de gått in i materialet vid körning i 

öppen atmosfär   

 

Material X hade även det oxidskikt på materialet vid båda körningarna vilket gjorde det svårt 

att bedöma om oxidsprickor växt in i materialet (se bild 30-35). Vid körning med argon som 

skyddsgas så har oxidskikt flagnat av och frilagt material som blivit täckta av tunnare oxidskikt 

(se bild 35).   

Bild 31-Bilden visar att oxidskikt även bildats på 
materialet vid körning med argon 

 

Bild 33-Bilden visar hur argon påverkar oxiden i 
form av avflagning även materialets sliprepor 
syns 

 

Bild 35-Bilden visar en spricka växt mot 
materialet dock svårt att avgöra om sprickan 
gått in i materialet vid körning med argon 
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5.2 Provresultat 

 

 

 
Diagram 7-Hårdhets mätning för materialen körde i öppen atmosfär 

Ur diagram 7 så ses hårdheten för materialen efter de utsatts för 18 000 cykler i maskinen som 

utför termisk utmattning. Gemensamt för materialen kan det observeras att hårdheten var minst 

närmast ytan och att hårdheten ökar desto längre in i materialet mätningarna tagits. Orvar 

Supreme skiljer sig från de övriga materialen genom att dess hårdhet är betydligt mindre ju 

närmre ytan mätningarna tagits.  

 
Diagram 8-Hårdhetsmätning för materialen körde med skyddsgas 

I diagram 8 ovan så kan hårdheten studeras från ytan mätt in i materialet på provstavar körda 

med argon som skyddsgas. Resultatet liknar de mätningar som gjorts av de prover som körts i 

öppen atmosfär bortsett från att materialet Orvar Supreme fått en högre hårdhet vid de 

mätningar som gjorts närmast ytan.  
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Tabell 14- tabellen visar hur hårdheten för materialet förändrats efter 18 000 cykler 

Material Orvar Supreme Dievar QRO90 Material X 

Hårdhet innan 

körning Rockwell 

44,5 HRC 44,4 HRC 44 HRC 44,6 HRC 

Hårdhet innan 

körning Vickers 

440 HV 437-439 HV 433-437 HV 441-443 HV 

Hårdhet efter 

körning (öppet) 

348-477 HV 422-480 HV 426-452 HV 441-480 HV 

Hårdhet efter 

körning 

(skyddsgas) 

401-472 HV 403-489 HV 414-458 HV 448-481 HV 

 

I tabell 14 ovan så har hårdheten innan körning mäts av företaget Uddeholm i Rockwell, denna 

hårdhet har sedan översatts från en tabell till Vickers. De hårdhetsprov som studenten mätt är i 

Vickers vid första mätning från ytan till den längst bort från ytan (se diagram 7-8).   

 
Tabell 15-Tabellen visar inställningar vid körning samt resultat vid utvärdering 

Material Dievar Orvar Supreme QR090 Material X 

Antal cykler 18 000 18 000 18 000 18 000 

Tidsintervall/cykel 3.19 sekunder 3.19 sekunder 3.19 sekunder 3.19 sekunder 

Temperaturdifferens 680-80°C 680-80°C 680-80°C 680-80°C 

Min spricka (μm) 16 38 12 9 

Max spricka (μm) 448 686 217 132 

Medel spricklängd 

(μm) 

107 296 60 30 

  

I mätningarna av spricklängder som visas för körningarna (se tabell 15) ovan så fick studenten 

fram ett samband hur materialen stod sig mot termisk utmattning genom att jämföra max, min 

och medelspricklängden mot materialen. Sambandet visar att genom att jämföra mätningarna 

så fås samma resultat fram i form av rangordning för vilket material som stod sig bäst mot 

termisk utmattning.   

 
Diagram 9- Resultat vid körning i öppen atmosfär 

Vid körning i öppen atmosfär så framgick resultatet att de största sprickorna i bulken hade 

uppkommit i Orvar Supreme och de minsta i Material X (se diagram 9).  
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Diagram 10-Resultat av medel spricklängd vid körning i öppen atmosfär 

Resultatet av medelspricklängd stämmer överens med den rangordning materialen ställde sig 

vid då max spricklängden mättes. Det vill säga att Orvar Supreme stod sig sämst respektive 

Material X bäst mot termisk utmattning efter 18 000 cykler körda i öppen atmosfär (se diagram 

10).  

 
Bild 36– Visar spricka som bildats på Orvar Supreme efter 18 000 cykler, körning i öppen atmosfär 

På bild 36 ovan så hur sprickan växt in i materialets bulk från ytan efter 18 000 cykler.  
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Tabell 16- Körinställning samt resultat vid körning med argon som skyddsgas 

Material Dievar Orvar Supreme QR090 Material X 

Antal cykler 18 000 18 000 18 000 18 000 

Tidsintervall/cykel 3.19 sekunder 3.19 sekunder 3.19 sekunder 3.19 sekunder 

Temperaturdifferens 680-80°C 680-80°C 680-80°C 680-80°C 

Min spricka (μm) 19 22 12 14 

Max spricka (μm) 36 627 66 25 

Medel spricklängd 

(μm) 

27 203 23 19 

Flöde av skyddsgas 

(l/minut) 

1,1 1 1,1 1,1 

 

Tabell 16 ovan visar att flödet av skyddsgas skiljer sig på Orvar Supreme mot de andra 

materialen. Anledningen till varför flödet är mindre på Orvar Supreme är att materialet inte fick 

lika mycket oxidskikt vid körning i öppen atmosfär och därmed inte krävde lika mycket 

skyddsgas som de övriga materialen för att utesluta oxiden.  

 
Diagram 11- Resultat vid körning med argon som skyddsgas 

Resultatet vid körning med argon som skyddsgas stämmer överens mot körningen i öppen 

atmosfär där Orvar Supreme hade fått störst sprickor och Material X minst (se diagram 11). 

Den skillnad som uppstod var att den maximala spricklängden som mättes på Dievar var mindre 

än den maximala spricklängd som mättes på QRO90.   
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Diagram 12- Resultat av medel spricklängd efter 18 000 cykler med argon som skyddsgas 

Rangordningen som fåtts vid tidigare resultat stämmer överens med de resultat som framgår i 

diagram 12 ovan där Orvar Supreme står sig sämst respektive Material X bäst mot termisk 

utmattning efter 18 000 cykler. Skillnaderna i resultaten vid körning med argon som skyddsgas 

är att medelspricklängden stämmer överens med de resultat som getts vid körning i öppen 

atmosfär där Dievar stod sig sämre mot termisk utmattning än QRO90.    

 

Bild 37- Bilden visar de sprickor som bildats på Orvar Supreme efter 18 000 cykler, körning med argon som skyddsgas 
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Tabell 17-Resultat från SEM-bilder vid 8000 cykler, körning i öppen atmosfär  

Material Dievar Orvar supreme 

Antal cykler 8000 8000 

Körsätt Öppet Öppet 

Yt-sprickor Nej/endast i 

oxidskiktet 

Nej/endast i 

oxidskiktet 

 
Tabell 18-Resultat från SEM-bilder vid 8000 cykler, körning med skyddsgas 

Material Dievar Orvar supreme 

Antal cykler 8000 8000 

Körsätt Argon Argon 

Yt-sprickor Nej Nej 

 
Tabell 19-Resultat från SEM-bilder vid 12 000 cykler, körning i öppen atmosfär 

Material Dievar Orvar Supreme 

Antal cykler 12000 12000 

Körsätt Öppet Öppet 

Yt-sprickor Nej/endast i 

oxidskiktet 

Ja heatchecking  

 

Från tabell 17-19 ovan så framgick att termiska utmattningssprickor började först vid 12 000 

cykler och det var för Orvar Supreme som senare visade sig vara känsligast för termisk 

utmattning.  

 

5.3 Diskussion 

 

De dokument från Uddeholm som studerades innan projektet drog igång visade att företaget 

hade fått tydliga termiska utmattningssprickor för Dievar och Orvar Supreme vid 18 000 cykler. 

Det antogs att vid körning av samma temperaturer som företaget så skulle termiska 

utmattningssprickor visa sig vid ett färre antal cykler eftersom geometrierna på provstavarna 

var så olika. I tidigare arbeten som utförts på KAU med samma maskin och provstavsgeometri 

som används i det här arbetet så visade det sig att termiska utmattningssprickor uppstod vid ett 

tidigare skede än vid körning med Uddeholms maskin som hade förutspåtts. När proverna hade 

körts 6000 cykler så togs provstaven ut och studerades i mikroskop. I mikroskopet uppfattades 

ytsprickor längs hela provstavens mätområde. Därefter uppfattade teorin om att färre cykler till 

sprickbildning var korrekt och körandet fortsatte av de antal cykler som var tänkt. När samtliga 

prover för materialen Dievar och Orvar Supreme var körda så utvärderades den sprickbildning 

som skett på ytan i SEM.  

I SEM så upptäcktes att de sprickor som hade setts på Dievar och Orvar Supreme endast var 

oxidsprickor och att materialen hade klarat sig bra vid samtliga cykler. Det fanns då en 

möjlighet att sprickbildning hade skett i materialet fast ytan klarat sig bra. Därför kapades ett 

Orvar Supreme prov upp som hade körts 8 000 cykler vilket var den provstaven med flest antal 

cykler körda. Efter provet kapats så studerades den kapade ytan i ljusmikroskop. Där visade det 

sig att den enda sprickbildningen som hade bildats låg i kanterna och inte i det aktuella 

mätområdet. En teori om varför de tidigare arbeten gällande ämnet fick termiska 

utmattningssprickor tidigare kan ha med att göra att de använde silikonolja med en uppvärmd 
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temperatur på 60 °C som kylmedel och i detta arbete så användes vatten som kylmedel. Vid 

användning av olja som kylmedel så fås en jämnare kylning av materialet än den som fås vid 

användning av vatten. Anledningen är att olja har högre viskositet och kyler därmed ner en 

större yta än den som vatten kommer åt (Callister & Rethwisch 2007). Med vatten som 

kylmedel så minskas kyleffekten på grund av den ångbildning som lägger sig mellan flödet av 

vatten och materialet.  

Nu fanns två valmöjligheter antingen höja temperaturen för provningen och därmed köra nya 

prover. Eller sätta in de prover som körts och köra fler cykler. Valet blev att köra samma prover 

fast fler antal cykler eftersom om temperaturen skulle höjas från 680 °C till 720 °C så går 

materialet in i austenitiseringstemperaturs område det vill säga att materialets egenskaper 

ändras genom att den går från BCC till FCC struktur. Flera egenskaper förändras när materialet 

övergår till austenit bland annat så slutar materialet vara magnetiskt, det kan även lösa mer kol 

och materialets volym ökar. Austenitiserings-temperaturen för stål ligger ungefär vid 911 °C 

fast vid verktygsstål så tillsätts ofta molybden och vanadin för att förbättra egenskaperna i form 

av hög smältpunkt, hårdhet samt plastisk formbar. När dessa ämnen tillsätts så sjunker 

austenitiseringstemperaturen något och därför har verktygsstål lägre austenitisringstemperatur 

än rent järn.  

Olika legeringsmaterial står sig olika mot uppvärmningen. Därför är det viktigt att reglera tiden 

för de olika materialen så de kommer upp i den givna temperaturen på 680 °C. Orvar Supreme 

var ett material som lätt kom upp i den givna maxtemperaturen 680 °C och ner till 

minimumtemperaturen 80 °C. Därför kördes materialet med en hålltid på 100 ms vid 

maxtemperaturen. Vid reglering av hålltiden vid maxtemperaturen så kan materialets hårdhet 

förändras men eftersom det är temperaturdifferensen som är avgörande för den termiska 

utmattningen så är det viktigt att reglera inställningarna för att köra i rätt temperaturintervall. 

Samtliga material kördes till störta del med en hålltid på 100 ms vid maxtemperatur. Detta 

kunde dock slå sig och regleringar gjordes tills man kunde återgå till 100 ms.  

Efter 18 000 cykler så uppstod sprickor i materialen som tydligt syntes på Orvar Supremes yta 

(se bild 8). De övriga materialen var svåra att studera i SEM eftersom de hade så tjocka 

oxidlager liggande på ytan. Vid körning med argon så var det endast Orvar Supreme som ytan 

var tydligt fritt från oxid även fast oxidpartiklar fanns runt sprickor (se bild 14). De övriga tre 

materialen har fortfarande oxid på ytan även fast det uppfattades som reducerat. Genom att 

studera de bilder som togs i SEM så kunde det ses att oxidskiktet flagnats av vid körning med 

argon som skyddsgas (se bild 33). Anledningen till varför oxiden flagnats av är för att det 

uppstår en dragspänning från materialet vid uppvärmning. Detta resulteras i en tryckspänning 

från oxidskikten på ytan som slås bort vid uppvärmning och oxiden flagnar av vid användandet 

av argon. Skyddsgasen försvagar materialets förmåga att bilda oxid på ytan. Med mindre 

tryckspänning på ytan så kommer dragspänningen från materialet överstiga tryckspänningen 

och oxid kommer flagna av.  

Maskinen för termisk utmattning ska avbilda vad som sker med materialen vid pressgjutning 

och därmed bör man inte stirra sig blind på de resultat som fåtts vid körning med argon som 

skyddsgas. Vid pressgjutning så används ingen skyddsgas, dock så kan gjutgodset påverka och 

reducera oxiden från verktyget. Vanligtvis så pressas aluminium som har en tendens att ta upp 

den oxid som bildats på verktyget men vid pressning av magnesium så uppstår inte detta 

fenomen.  
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Utifrån resultaten av sprickor som skedde på materialen vid 18 000 cykler så rangordnades 

materialen efter hur de stod emot termisk utmattning (se diagram 9-12). Skillnaderna hur 

materialen hade stått sig var betydligt större än det resultat som ficks vid beräkning av 

värmespänning (se formel 1). Beräkningarna visade en liten skillnad i värmespänning för de 

olika materialen. Istället så visade sig att oxidpåverkan hade en betydligt större inverkan på 

sprickbildningen och därför så hade den kemiska sammansättningen för materialen (se tabell 

12) stor inverkan på grund av den oxid som frigjordes vid körning. Genom att jämföra 

legeringsämnena för materialen så drogs slutsatsen att Orvar Supreme skulle ge ifrån sig minst 

oxid vilket även bevisades genom att jämföra tabell 15 och 16 där sprickbildningen endast hade 

sjunkit marginellt. För de andra materialen som slutsatsen drogs skulle ge ifrån sig mer oxid så 

visades det i tabell 16 att sprickbildningen var betydligt mindre vid körning med argon som 

skyddsgas. Så resultaten från körningen visar att vid körning i öppen atmosfär så frigörs oxid 

som bildar en oxidfilm på provernas yta och ökar sprickbildningen. En känd felmekanism som 

uppstår när oxid frigörs och lägger sig på ytan kallas för oxide wedge crack och har tendens att 

öka sprickbildning.   

Undersökningar av Spera & Mowbray (1976) hänvisar att oxidfilmen som kan uppstå vid 

termisk utmattning har en effekt att öka värmeöverföringen till materialet. Med detta kan det 

tolkas som att materialet behåller värmen bättre inom sig med ett skyddande oxidlager runt och 

därmed inte går ner till den inställda temperaturen vid kylning (Spera & Mowbray 1976). En 

fråga som uppstår vid jämförandet av sprickorna som bildats vid körning med skyddsgas och 

de som körts i öppen atmosfär. Anledningen till varför sprickorna blir längre vid körandet i 

öppen atmosfär har med materialets förmåga att frigöra oxider. Men det är inte oxiden som 

skapar sprickorna vid körning i öppen atmosfär utan för att oxiden ska påverka sprickbildningen 

så måste först sprickor uppstå. Sprickbildningen kan uppstå termiskt eller mekaniskt därefter 

lägger sig oxiden i sprickorna där den framkallar spänningskoncentration i materialets 

gränssnitt. I områden där oxiden fastnar så ökar sprödheten och oxiden rundar av sprickan och 

leder spricktillväxt i en annan riktning i materialet (Somiya 2012). Legeringar med 

sammansättning som ger hög hållfasthet är benägna att utveckla tillväxtspänningar vid höga 

temperaturer då oxidation äger rum. I det tidiga stadiet av nedkylning i samband med att lagrad 

deformationsenergi frigörs så sker kärnbildning av kil sprickbildning (wedge crack) som växer 

in i materialet i spridda riktningar (Shores et al. 1997).  

Så materialen som körs i öppen atmosfär får en större spricktillväxt för att oxiden lägger sig i 

sprickorna och tvingar fram sprickor som växer i flera riktningar. Detta leder även till att den 

ursprungliga sprickan som bildades vid termisk utmattning kommer spricka upp eftersom mer 

oxid kommer lägga sig i sprickan eftersom sprickdensiteten ökar (se bild 36).  

De materialen som kördes med argon som skyddsgas fick inte samma spricklängd eftersom 

argon skyddar det uppvärmda området från att oxidera, därmed fås endast sprickor som 

påverkats av temperaturdifferensen och antalet cykler. Dock så frigjordes oxid även vid körning 

med skyddsgas där små oxidpartiklar lagt sig i sprickan (se bild 37).  

Materialets hårdhet i det område där termisk utmattning påverkat det vill säga närmast ytan så 

blev hårdheten lägre än det som var vid leveranstillstånd. Att hårdheten minskat kan bero på 

utfällning av nitrider som innehåller kväve och något av materialets legeringsämnen 

förmodligen molybden eftersom den oxiderar vid uppvärmning (Sjöström 2004). Hårdheten 

kan även mjuknat genom att avkolning skett. Med avkolning menas att kolatomerna i materialet 
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har diffunderat mot ytan vid uppvärmning och blivit upptagna av atmosfären som i sin tur bildat 

kolmonoxid. Denna slutsats kan stödjas genom att se att Orvar Supremes hårdhet blivit betydligt 

mjukare efter körning i öppen atmosfär än vid körning med skyddsgas (se Diagram 7 & 8). En 

annan orsak till varför hårdheten blivit lägre kan bero på att ytan för det termiska området blivit 

anlöpt under processens gång. Eftersom ytan för provstavarna kyls ner långsammare än de 

övriga materielat på grund av avståndet till flödet av vatten. När provet sedan kyls ner så fås en 

anlöpning av ytan som blir mjukare.     

 

5.3.1 Felkällor 

 

Genom att studera maxtemperaturerna för de olika körningarna som mäts in i datafilerna så kan 

konstateras att temperaturerna som bör vara desamma kan slå sig och vara olika. Anledningen 

varför temperaturen slår sig kan dels bero på att provstavarna blivit framtagna med 

feldimension till exempel att det genomgående hålet för kylning inte ligger i centrum. Det som 

blir resultatet av att hålet inte är centrerat är att om termoelementet skulle svetsas på den sidan 

som är tunnast så kommer maxtemperaturen vara på den tjockare delen som är närmare spolen 

och inte få lika bra kylning som den tunna.  

En annan felkälla som kan uppstå är att termoelementet inte svetsas på med så stora toleranser 

på mitten som det ska vara så nära provstavens centrum som möjligt eftersom spolen är placerad 

för att agera på exakt provstavens mitt.  Om termoelementet inte sitter på mitten så kommer 

inte mätningen av temperatur ske på det ställe som är mest relevant.  

Det är viktigt att provbitarna har en fin yta innan testerna genomförs eftersom de sprickor som 

fås efter termisk utmattning ska granskas i mikroskopi.    

Eftersom det endast var Orvar Supreme som var fritt från oxidlager vid körning med argon så 

borde flödet av argon höjts till max för de övriga materialen för att reducera oxiden ännu mer 

och få ett tydligare resultat.   

Sprickorna mättes i ett ljusmikroskop och då är det väldigt viktigt att proverna noggrant blivit 

slipade och polerade så inga repor kan förhindra mättning av sprickor.  

Vid hårdhetsmätning så var det väldigt viktigt att ställa in nollpunkten så nära kanten som 

möjligt eftersom provkörningen har påverkat hela provbiten och hårdheten varierar ju längre in 

mätningar görs.   

 

6. Slutsats 
 

Sprickor för termisk utmattning började växa från ytan in i materialet. 

Körning med argon som skyddsgas hade stor påverkan på resultatet av spricklängd för de olika 

material som frigjorde oxid vid uppvärmning. Vid körning i öppen atmosfär så frigjordes oxid 

som ökade spricktillväxten.  

Oxiden som frigjordes berodde på materialens kemiska sammansättning. 

Oxiden ledde till en felmekanism som heter oxid wedge crack och resulterar att spricktillväxten 

ökar i flera riktningar. 
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Oxidens påverkan av sprickbildning resulterades bara av materialen inbördes, hur 

rangordningen av de olika materialen stod sig mot termisk utmattning påverkades inte. Orvar 

Supreme stod sig sämst mot termisk utmattning följt av Diervar, QRO90 och Material X stod 

sig bäst vid båda körningarna.  

Körning med skyddsgas minskade endast oxidskiktet, det uteslöts aldrig helt. 

Hårdheten i området för termisk utmattning sjönk från dess hårdhet vid leveranstillstånd på 

grund av en rådande anlöpning på materialets yta vid körning.   

  

6.1 Vidare arbete 

För att öka trovärdigheten av resultatet så bör fler prover tas med samma cykeltid och antal 

cykler för att jämföra materialen individuellt. För att öka den verkliga avbildningen med vad 

som sker med verktygsstål vid pressgjutning så skulle en ny maskin kunna tas fram. Denna 

maskin skulle fungera på sådant vis att provstavarna kom i kontakt med smält legering vid varje 

cykel innan nedkylning.     

7. Tackord 
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