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Abstract 
 
In Hägglunds hydraulic engine there is a camring that is surface hardened through induction 
hardening. A robotbased induction hardening equipment consisting of two inductors was 
installed about 1995. Tests made in the laboratory has resulted in cracking of the camring. It 
has taken some years to get the induction hardening equipment work good. 
 
A steep hardness gradient between the hardened zone and the ground material is thought to be 
better, because of a better fatigue strength. The maximum Hertz pressure that builds in the 
camring of the camrollers gives maximum shear stresses approximate 0,5mm under the 
surface. The hardened zone is approximate 5-6mm thick and the cracks starts under the 
hardened zone. One guess is that the cracks have initiated during the hardening process. 
 
The goal for this work was to investigate if the residual stresses are near the ultimate tensile 
stress for the material so a crack can initiate. Another goal for this work was to see if there is 
any difference between the residual stresses in a ring that have a steep and a flat hardness 
gradient from 600HV to 300HV respectively. 
 
The x-ray diffraction method was used for measuring the residual stresses. Hardness gradient 
and residual stress measurement was made 5mm from the edge and in the centre of the 
camsurface of the camring. The measurement 5mm from the edge was made in order to 
measure the edge effects (stress decreasing towards the edges). These measurement showed 
that the axial stress is smaller beside the edge than in the centre of the camring. The global 
stress size (the stress that disappears with the cutting) was calculated to approximately            
–68MPa at the innerside of the camring and the measurement gave approximate the same 
result –45MPa. At the outerside of the ring the measured value was approximately 64MPa and 
the calculated stress was approximately 60MPa.  
 
One residual stress measurement was made on the inner surface. Grinding and etching 
followed by residual stress measurement was repeated in order to get a gradient of  the 
residual stresses as a function of the distance from the surface. The etching was 0,2 mm deep 
in order to take away all induced stresses from the grinding. In order not to miss the tensile 
stresses, severly etching (with no grinding in-between) was made where it was supposed that 
these stresses should be. The stress changed because of the grinding in the material. The norm 
HS-784 was used to calculate these stresses. The highest compressive and tensile stresses 
were -497 MPa and 373 MPa respectively. With the global stresses included the compressive 
and tensile stresses were -566 MPa and 333 MPa respectively. 
 
Another residual stress measurement was made at the side of the camring after the grinding of 
a track in the same position. It was found that the radial stresses were tensile near the surface 
and compressive deeper into the material, while the conclusion was the opposite for the 
tangential and axial stresses. 
 
During hardening the material will increase its volume where in radial direction the material 
can swell unhindered towards the centre of the ring. On the other hand, in tangential direction 
no such swelling is possible and this leads to compressive stresses in the surface. In the 
ground material there are tensile stresses to compensate for these compressive ones. The 
cracks that are created due to tangential stresses expand perpendicularly towards the surface, 
in this case the cracks grow in parallel manner thus they must have been caused by the radial 
ones. These stresses open up a crack which expands in parallel fashion to the surface. While 



the radial stresses are compressive inside the material they can´t open up a crack there but the 
shear stresses can do this. 
 
A result is that the ring with the flat gradient glides out and the steeper one glides in (after 
cutting), it is also shown in the residual stress measurement that the steeper gradient shows a 
worse stress picture than the flat one, because of the steeper gradient has lower compressive 
and higher tensile stresses than the corresponding flat. This are somewhat unexpected results. 
 
 
  



Sammanfattning 
 
I Hägglunds hydraulmotorer finns en kamring som ythärdas genom induktionshärdning. En 
robotbaserad induktionshärdningsutrustning som består av två induktorer installerades ca 
1995. Problem med bland annat sprickbildning i kamringarna vid testning i motorprovlabbet 
medförde att det tog något år innan induktionshärdningsutrustningen fungerade 
tillfredställande. 
 
En brant hårdhetsgradient mellan härdzon och grundmaterial anses vara till fördel eftersom 
den bör ge högre utmattningshållfasthet. Det maximala hertzka tryck som uppstår i kamringen 
av kamrullarna ger maximala skjuvspänningar ca 0,5mm under ytan. Härdzonen är ca 5-6mm 
djup och sprickorna började direkt under härdzonen. En hypotes är att sprickorna har initierats 
vid härdningen. 
 
Målsättningen för detta examensarbete har varit att undersöka om restspänningarna kommer 
upp i nivå med brottgränsen för materialet så att en spricka kan bildas. Denna spricka kan vara 
initieringsställe för en utmattningsspricka. En annan målsättning var att kontrollera om det är 
någon skillnad på restspänningen på en ring som har en brant respektive en flack lutning på 
hårdhetsgradienten från 600HV till 300HV. 
 
Hårdhetsgradienterna och restspänningsmätningarna utfördes på dels 5mm från kanten och 
dels mitt på kamringen. Det var röntgendiffraktionsmetoden som användes för bestämning av 
restspänningen. Kanteffekterna (spänningsminskning mot kanterna) bestämdes genom att 
utföra mätningen 5mm från kanten och dessa visade att den axiella spänningen är lägre vid 
kanten än på mitten (den är negativ på mitten). Den globala spänningens storlek (den som 
frigörs vid avkapningen) beräknades till ca -68MPa på innerytan av kamringen och mätningar 
gav resultatet -45MPa. På ytterytan gav mätningarna värdet 64MPa och den beräknade 
spänningen blev 60MPa.  
 
En kammätning gjordes för att mäta restspänningarna in i materialet. Då skedde slipning 
succesivt in i materialet. Slipning och etsning gjordes mellan varje mätning. Det etsades 
0,2mm för att ta bort alla inducerade spänningar från slipningen. Ibland där ett tätare 
mellanrum mellan mätpunkterna önskades gjordes flera etsningar på rad utan slipning 
emellan. Detta gjordes till exempel vid hårdhetsgradientens brantaste lutning för att inte missa 
övergången till dragspänningarna. Spänningsbilden förändrades av att slipning skedde in i 
materialet, normen HS-784 användes för att beräkna dessa spänningar. Tryckspänningar på -
497MPa och dragspänningar på 373MPa uppnåddes som max. Med de globala spänningarna 
inräknade blev tryckspänningen -565,5MPa och dragspänningen 333MPa.  
 
En kantmätning gjordes på sidan av kamringen. Då slipades ett spår på kanten av kamringen. 
Vid kantmätningen blev dragspänningen ungefär lika som vid kammätningen men 
tryckspänningen blev lite lägre. De radiella spänningarna blev dragspänningar närmast ytan 
och tryckspänningar längre in i materialet. Alltså tvärs om mot de tangentiella och axiella 
spänningarna.  
 
Vid härdningen utvidgar sig materialet. I radiell led kan materialet utvidga sig fritt inåt mot 
centrum, det finns inget som håller emot. Däremot i tangentiell led kan inte materialet utvidga 
sig då grundmaterialet håller emot och det bildas tryckspänningar i ytan i axiell och 
tangentiell led. I grundmaterialet kommer det att bildas dragspänningar för att kompensera för 
dessa tryckspänningar. Sprickorna som uppkommer på grund av de tangentiella 
dragspänningarna i grundmaterialet borde gå vinkelrätt mot ytan. Om sprickorna går parallellt 



med ytan som de gör i detta fall så borde de bero på de radiella restspänningarna som 
uppkommer i materialet. Alltså de radiella spänningarna öppnar en spricka som går parallellt 
med ytan. Eftersom de radiella spänningarna är tryck inne i materialet kan de inte öppna upp 
någon spricka däremot kan de uppkomna skjuvspänningar göra det. Dessa skjuvspänningar 
kan bestämmas genom en simulering. 
 
Ett resultat är att den flacka ringen sprätte ut vid kapningen och den branta ringen for ihop 
inåt vid kapningen. Slutsatsen som kan dras av restspänningsmätningarna är att den branta 
hårdhetsgradienten uppvisar ett ogynnsammare spänningstillstånd jämfört med den flacka 
gradienten. Den har nämligen lägre tryckspänning och högre dragspänning än den flacka 
gradienten. Detta är tvärt emot vad som förväntades.  
 
 
  



Förord 
 
Hägglunds Drives AB ("Hägglunds") i Mellansel utanför Örnsköldsvik, utvecklar och 
tillverkar bl a hydraulmotorer. I hydraulmotorerna ingår en kamring med vågig inneryta 
(ungefär 8 vågor på ett varv och 780mm i diameter beroende på modell).  
 

 
Bild Kamring CB200 
 
Rullarna ligger an mot kamringen och rullarna har i sin tur kontakt med kolvar. När det läggs 
på ett hydraultryck mot kolvarna åker kolvarna utåt och rullarna börjar rulla mot den vågiga 
kamrullen. När rullarna rullar så roterar hela axeln. När rullarna trycks mot kamringen så 
uppstår en stor tryckpåkänning på kamringens yta. Ett hårt material krävs i kamringarna och 
detta åstadskoms genom induktionshärdning av ytan på den seghärdade kamringen. 
 
I exjobbet har det ingått att göra metallografiundersökningar, hårdhetsmätningar och 
restspänningsmätningar. Metallografi- och hårdhetsmätningarna är gjorda på Hägglunds i 
Mellansel. Restspänningsmätningarna är gjorda på IVF i Göteborg där Lennart Björk och 
Magnus Lövgren har hjälpt mig. Jag riktar ett tack till min handledare Fredrik Bäck. Esa 
Vuorinen har varit min handledare på universitetet. Folke Sundberg, Bengt Persson och Sören 
Byström har hjälpt mig med testslipning och andra praktiska problem ute i verkstaden. Per 
Edvardsson har hjälpt mig med produktionstekniska problem och Gudrun Wiklund har hjälpt 
mig med praktiska kontorsproblem. Ett stort tack riktar jag till alla dessa som har hjälpt mig 
under arbetet. 
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1 Inledning 
 
I inledningen behandlas bakgrunden, problembeskrivningen och arbetsupplägget. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Hägglunds har induktionshärdat kamringar till hydraulmotorerna sedan början på 70-talet, 
innan dess användes flamhärdning. Induktionshärdningen ger en ythärdzon som ytterligare 
förhöjer kamkurveytans hårdhet och hållfasthet till den nivå som krävs. Kamkurveytan är 
utsatt för rullande kontaktbelastning via motorns kamrullar. 
 
1994-1995 investerades det i en ny induktionshärdningsutrustning. Det var i början 
inkörningsproblem och problem med att kamringar sprack under labbtester. Justering av 
härdprocessen vid installationen resulterade i att problemen försvann. 1998 gjordes 
undersökningar på CSM i Linköping, då analyserades sprickorna. År 2001 beslutades att mäta 
restspänningarna på ytan och några tiondelar in under ytan. Då mättes inte hur stor 
restspänningarna var inne i materialet. År 2003 satte detta exjobb igång för att mäta 
restspänningarna längre in i materialet. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Undersökningarna vid CSM visade att sprickorna började i övergångszonen mellan härdzon 
och grundmaterial. De skjuvspänningar som uppkommer i kamringen på grund av 
kamrullarnas yttryck har sitt max 0,5mm under ytan och härdzonen är ungefär 5mm djup. 
Hägglunds drog då slutsatsen att sprickorna troligen redan var initierade vid härdningen. 
Alltså genom att den alltför branta hårdhetsgradienten har gett upphov till dragrestspänningar 
som överskridit materialets brottgräns. Det finns en annan möjlighet också och det är att 
dragrestspänningarna tillsammans med spänningarna vid drift, pga kontaktbelastningen 
kommit över nivån för utmattningsgränsen och en utmattning har lett till sprickbildningen. 
 
1.3 Arbetsupplägget 
 
Arbetet har haft följande upplägg: 

• Litteraturstudie 
• Härdning av 8 kamringar. 
• Metallografiundersökning (koll om mikrostrukturen blev riktig). 
• Hårdhetsmätningar (koll om hårdheten blev riktig och om det blev någon skillnad på 

lutningen på gradienten mellan den branta och flacka gradienten se kap 4.6). 
• Temperaturen mättes under härdningen med hjälp av ett termoelement. 
• Restspänningsmätning av de globala spänningarna (de spänningar som finns över hela 

ringen och utlöses vid avkapning av ringen). Spänningarna mättes och ringen kapades. 
Efter kapningen mättes spänningarna igen och skillnaden utgjordes av den frigjorda 
spänningen. Ett teckenbyte på den frigjorda spänningen gav den globala spänningen. 

• Restspänningsmätning av yteffekterna. 
• Restspänningsmätning av kanteffekterna (de axiella spänningarna 5mm från kanten av 

kamringen mättes). 
• En kammätning av restspänningarna, i vilken de tangentiella och axiella spänningarna 

kunde mätas. 



 2

• En kantmätning av restspänningarna, där kunde tangentiella och radiella spänningar 
mätas. 

Restspänningsmätningarna utfördes på IVF i Göteborg och det övriga arbetet utfördes på 
Hägglunds i Mellansel. 
 
2 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien har behandlat induktionshärdning, restspänningsmätning och jämförelse mot 
andras mätningar. 
 
2.1 Principen för induktionshärdning 
 
Induktionshärdning är en metod för ythärdning. Genom ythärdning skapas en hård och 
slitstark yta utan att det underliggande grundmaterialet påverkas. 
Induktorn består av en ”spole” (en eller flervarvig) som det leds ström igenom, runt ledaren 
bildas ett magnetfält. När ett arbetstycke placeras i magnetfältet kvarstår magnetfältet i 
arbetstycket. När växelström används, ger magnetfältet upphov till inducerade strömmar 
(virvelströmmar) i arbetsstycket genom vilka arbetsstycket värms upp. Värmningen sker 
genom det elektriska ledningsmotstånd som finns i det ytskikt hos arbetsstycket där 
virvelströmmarna alstras. Värmningen sker också genom hysteresförluster vilket utgör 10% 
av totala värmningsbidraget. Hysteresförluster finns bara i magnetiska material. Stål är bara 
magnetiskt upp till Curietemperaturen (769°C) och över denna temperatur sker alltså ingen 
uppvärmning med hysteresförluster [2]. 
 
2.2 Process och materialparametrars inverkan på härdningen 
 
Efter värmning till austenitområdet behövs en viss hålltid för att kolet skall lösas upp från 
karbiderna och diffundera ut och spridas jämt i austeniten. Hastigheten för 
austenitomvandlingen bestäms alltså av hur lätt diffusionen av kolet sker [10]. Om hålltiden 
är för kort kan hårdheten bli lägre och/eller härddjupet bli för litet. Hårdheten blir högst på 
ytan och avtar in i materialet. För att kompensera för den korta hålltiden vid induktions 
härdning så används en austentiseringstemperatur som är cirka 50-200°C högre än vad som är 
vanligt vid ugnshärdning [2]. 
 
Om man värmer för länge eller vid för hög temperatur kan austenitkorntillväxt ske vilket ger 
sämre mekaniska egenskaper. Normalt så ger en liten kornstorlek i grundmaterialet en stor 
total korngränsyta och därför många kärnbildningställen som underlättar omvandlingen. Vid 
induktionshärdning är en finkornig struktur en energibarriär som måste överbryggas. En större 
total korngränsyta kommer därför att behöva ett större energitillskott för att få samma 
procentuella andel av materialet omvandlad som en grovkornigare struktur [2]. 
 
Höganlöpt material uppvisar lägre härddjup därför att de karbider som utskiljs ur martensit 
vid anlöpning blir stabilare ju mer anlöpt strukturen är. Kornstorleken på ferrit/perlit kornen 
påverkar hastigheten på omvandlingen till austenit och då påverkas även härddjupet [2]. En 
vanlig anledning till exempelvis felaktigt härddjup vid induktionshärdning är att 
utgångsstrukturen varierar, exempelvis olika kornstorlek, beroende på hur föregående 
värmebehandling genomförts. Ett seghärdat material behöver en lägre temperatur än ett 
mjukglödgat material för att få samma hårdhet (jämförelsen har gjorts vid samma 
värmningshastighet). 



 3

 
Eftersom det uppkommit sprickor och en hypotes är att det kan vara härdsprickor är det 
viktigt att påpeka att vid högre kolhalter än 0,38% och med högt legerade stål kan problem 
uppkomma med härdsprickor. För låglegerade stål kan svårigheter fås med att erhålla önskat 
härddjup. Med lägre fosforhalt än vad som är vanligt i seghärdningsstål kan en jämnare och 
segare härdzon fås.  
 
2.2.1 Strukturbeståndsdelar 
 
Perlit består av ferrit- och cementitlameller. Ferriten är mjuk och seg medan cementiten är 
hård och har en kolhalt på 6,7viktsprocent. Perliten i grundmaterialet blir hållfastare med 
minskad lamellavstånd. En minskning av storleken på perlit områdena ger ökad slagseghet 
och minskad sprödhet [3]. Martensitbildning erhålls vid snabb kylning från austenitområdet. 
Under kylningen hinner ingen diffusion ske. Bainitbildning erhålls vid måttlig kylning från 
austenitområdet. Vid bainitbildning hinner diffusion av C-atomer ske, så att karbider kan 
bildas. Vid låg kolhalt (ca 0,2%) bildas ribbor av martensit. Om kolhalten överstiger 0,7% 
bildas plattor av martensit. 
 
2.2.2 Värmebehandlingsmetoder 
 
Ac1 temperaturen för övereutektoida stål som anger lägsta temperaturen för austenitbildning. 
Ac3 lägsta temperaturen för fullständig austenitomvandling för undereutektoida stål.      
Acm är motsvarighet till Ac3 för övereutektoida stål (>0,8%C). 
 
Normalisering sker vid 30-70°C över Ac3 temperaturen och hålls där tills en fullständig 
fasomvandling skett, men låter inte kornen växa. Materialet får luftsvalna och austeniten 
omvandlas till ferrit och perlit. Glödgning innebär att materialet uppvärms till strax under Ac1 
och hålls där en längre period och cementiten sfäroidiseras och ett segare material erhålls. 
Glödgning kan också användas för att ta bort spänningar och öka skärbarheten. 
 
Seghärdning är en vanlig härdning åtföljd av en anlöpning vid 500-670°C. Ett seghärdat stål 
har högre sträckgräns, brottgräns, hårdhet och vanligen högre slagseghet än ett varmvalsat 
eller normaliserat stål [3].  
 
Ytan kan göras hårdare med härdningsmetoderna diffusionshärdning eller selektiv härdning. 
Ytan kan även göras hårdare genom att ett skikt svetsas på grundmaterialet. Vid 
diffusionshärdning värmer man materialet för att kol, kväve eller bor skall diffundera in i 
materialet, passar bra för ythärdning av stora ytor och stora serier. Vid selektiv härdning har 
man en lokal uppvärmning som till exempel flamhärdning, laserhärdning eller 
induktionshärdning med en efterföljande kylning och anlöpning.  
    
2.3 Materialets elektriska och magnetiska egenskaper 
 
Resistiviteten är ett mått på det motstånd som elektronerna möter på sin väg i ett material där 
en elektrisk spänning är pålagd. Hindren kan utgöras av korngränser, föroreningar, lösta 
legeringselement, utskilda partiklar (karbider, nitrider) och områden med olika 
mikrostrukturfaser (ferrit, perlit, austenit, martensit). Resistiviteten ökar med ökad temperatur 
men vid omvandling till austenit så avtar resistivitetsökningen pga att elektronernas rörlighet 
ökar [2].  
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Permeabiliteten hos ett material är lutningen på materialets magnetiseringskurva, ∆B/∆H. Den 
varierar således med den pålagda magnetiska fältstyrkan och är ett mått på hur lätt materialet 
kan magnetiseras. Förutom av fältstyrkan beror permeabiliteten av sådant som 
legeringsinnehåll och mikrostruktur. Ju mindre kol, syre, kväve och svavel materialet 
innehåller desto högre blir materialets permeabilitet. Hur andra legeringsämnen inverkar beror 
dels på deras egen permeabilitet, dels på det komplicerade samspel som uppstår i materialets 
textur [2]. Normaliserad struktur ger betydligt lägre permeabilitet än seghärdad struktur 
medan mjukglödgad struktur befinner sig någonstans där emellan [2]. Permeabiliteten 
minskar med ökande temperatur och antar värdet 1 vid Curietemperaturen. 
 
2.4 Funktionsuppbyggnad  av induktionshärdningsutrustningen 
 

 
Bild 2.1 Principbild över en induktionshärdningsanläggning 
 
2.4.1 Generatorn 
 
De olika generatorerna som finns är roterande omformare, tyristoromriktare, 
transistoromriktare och rörgeneratorer. Roterande omformare kan bara ge så låga frekvenser 
att de bara passar för genomvärmning eller för stora härddjup. Rörgeneratorer är en gammal 
typ av generator som kommer att ersättas av tyristorer och transistorer. Tyristorbaserade 
generatorer kan ge högre effekter och är dessutom billigare än transistorbaserade generatorer.  
 
Generatorn matar en induktor med växelström, se bild 2.1. Mellan generatorn och induktorn 
finns en anpassningstransformator som transformerar ner spänningen till rätt arbetsspänning. I 
generatorn omvandlas nätspänningen till likspänning för att sedan omvandlas till 
växelspänning med önskad frekvens (beror på arbetsstycket, induktorn, 
anpassningstransformatorn och kondensatorn). Frekvensen har betydelse för 
inträngningsdjupet.  
 
2.4.2 Induktorn. 
 
Det är viktigt att veta materialets tidigare värmebehandling för att ställa in induktorn på ett 
riktigt sätt. Strömmen i induktorn ger resistiva förluster som måste kylas bort. Induktorn 
består därför av ett fyrkantsrör som kylvattnet leds i. Induktorn tillverkas i koppar för att få 
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låga förluster. Rörprofilen bör vara rektangulär för att sprida strömmen och effektförlusterna 
över en så stor volym som möjligt och därmed hålla nere temperaturen på induktorn. 
Temperaturvariationerna leder till att kopparn åldras och att resistiviteten ökar med tiden, 
vilket gör att effektförlusterna i induktorn kommer att öka. Detta minskar effektutvecklingen i 
detaljen och ger således ett mindre härddjup [1]. 
 
2.4.3 Kopplingsavstånd 
 
Avståndet mellan induktorn och arbetsstycket (kopplingsavståndet) bestämmer härddjupet. 
Eftersom induktorn inte omsluter kamringen balanserar inte magnetkrafterna varandra och det 
krävs kraftiga induktorer för att de inte skall böjas ut. När induktorn böjs ut erhålls ett 
förändrat kopplingsavstånd. 
 
2.4.4 Inträngningsdjup 
 
Inträngningsdjupet beror på materialet, frekvensen och temperaturen. Små härddjup fås med 
hög frekvens och stora härddjup fås med låg frekvens [4]. Förhållandet mellan härddjup och 
inträngningsdjup beror även av vilken yteffekt som induktorn skapar i arbetsstycket. Låg 
yteffekt ger långsam temperaturökning i ytan och värmen får tid att ledas inåt i materialet och 
ge ett relativt stort härddjup. Hög yteffekt däremot ger snabb temperaturhöjning i ytan 
samtidigt som värmen inte får tid att ledas så långt inåt och ger därför ett mindre härddjup [2].  
 
Det i arbetsstycket alstrade magnetfältet ger en strömtäthet som är högst närmast ytan och 
som avtar snabbt inåt i arbetsstycket. Inträngningsdjupet definieras som avståndet från ytan, 
till djupet där strömtätheten sjunkit till 37 % jämfört med strömtätheten vid ytan. 
Inträngningsdjupet är alltså ett mått på hur långt virvelströmmarna tränger ner i arbetsstycket. 
Värmningsdjupet är det avstånd in i materialet som omvandlats till austenit. Härddjupet är det 
avstånd in i materialet som uppgått till ett minsta hårdhetsvärde, vanligen 400HV. 
Värmningsdjupet och härddjupet beror bland annat på inträngningsdjupet. Inträngningsdjupet 
D och därmed även härddjupet bestäms av ekv (2.1), enligt [1] 
 
D=k√(P/µf)           (2.1) 
 
där 
k = 3160 (m/√(4π*10-7)). 
P = Elektrisk resistivitet (Ohm*m). 
µ = Relativ magnetisk permeabilitet (4π*10-7 Vs/Am). 
f = frekvensen (1/s). 
D = inträngningsdjup (m). 
 
2.4.5 Fältförstärkare 
 
Med hjälp av fältförstärkare (fältkoncentrator) kan magnetfältet koncentreras så att 
magnetfältet inte sprids i luften utan hålls kvar inne i fältförstärkaren. Förlusterna kommer då 
att minska och den sparade effekten kan istället tillföras arbetstycket. Fältförstärkare tillverkas 
av laminat av elektroplåt som har hög permeabilitet. Med fältförstärkare kan värmningstiden 
minskas med 30-50% [1] och då erhålls ett jämnare och större härddjup.  
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2.4.6 Kylning 
 
Vid stationär härdning värms hela detaljen och därefter kyls den. Med progressiv härdning 
värms en del av detaljen och den delen kyls direkt efter att den uppvärmts och det sker 
löpande tills hela detaljen är härdad. T ex kan en kyldusch följa med induktorn. I kylvattnet 
kan man blanda i ett polymerkylmedel. Om kylvattnet innehåller elektriskt ledande joner 
kommer effektiviteten på kylvattnet att kraftigt försämras [2]. Polymerkoncentrationen kan 
också förändras med tiden och då förändras även kylningen.  
 
Härdoljor kan också användas men då får man problem med oljedimma, brandrisk, oljerök 
och detaljerna blir kladdiga. Istället för kylduschar kan spraykylning användas, då tillsätts 
tryckluft i munstycket. Detta ger en mer flexibel kylning då vattenmängden och lufttryck kan 
ändras separat [2]. Arbetsstycket kan även sänkas ned i ett vattenbad. Att kyla med rent vatten 
ger problem med för snabb kylning, korrosion och det bildas en ångfilm i början av kylningen 
som minskar kylningsintensiteten. Det sista avhjälps med att tillsätta en polymer till 
kylvattnet, polymeren ger kärnbildningspunkter för kylmedlets kokning på stålytan [2]. 
 
Normalt används en koncentration av 5-15% polymer i vatten. Temperaturen bör inte 
överstiga 30-40°C. En typisk siffra för kylningshastigheten i 5% polymer är 250°C/s och för 
15%:ig blandning 180°C/s 
 
Det finns två huvudgrupper av polymerkylmedel, akrylater respektive glykoler. Akrylaterna 
har en kylningskarakteristik som påminner om härdoljornas. Om vatten används från 
vattenledningsnätet bör uppmärksamhet riktas på tryckvariationer som kan ge förändringar i 
härdningen. Filter behövs för att avlägsna föroreningar från kylvätskan. Under härdningen bör 
temperaturen, flödet, trycket och koncentrationen på kylvätskan kontrolleras. 
 
2.5 Efterbehandlingar 
 
Här förklaras vad som bör tänkas på vid efterbehandlingarna efter härdningen. 
 
2.5.1 Anlöpning 
 
Förutom konventionell anlöpning i ugn kan anlöpning även ske genom självanlöpning (den 
kvarvarande värmen inne i ringen sprids utåt efter kylningen och anlöper härdskiktet), 
induktionsanlöpning (använder samma induktor som vid härdningen) och anlöpning med 
magnetteknik. Vid anlöpningen är det viktigt att tänka på att om godset får ligga oanlöpt för 
länge efter härdningen så kan materialet spricka [5]. Sprickor kan upptäckas med ultraljud, 
induktiv provning och penetrantprovning. 
 
Om induktionsanlöpningen måste köras vid samma frekvens som härdningen så måste 
effekttillförseln sänkas så att inte temperaturstegringen blir för snabb. Detta leder även till att 
inträngningsdjupet inte blir lika stort. Om frekvensen kan ändras så kan man få samma 
inträngningsdjup utan att få så höga temperaturstegringar. Försök med både induktions- och 
ugnsanlöpning till samma hårdhet har visat att tryck spänningarna i ytan blir något lägre vid 
induktionsanlöpning. Även dragspänningarna i övergångszonen mellan härdzonen och 
grundmaterialet blev lägre vid induktionsanlöpning [2]. 
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2.5.2 Slipning 
 
Slipning med kubisk bornitrid ger i jämförelse med aluminiumoxid en restspänningsbild med 
lägre tryckspänningar. Orsaken är att den har en bättre skärande förmåga [1] och materialet 
plasticeras inte lika mycket. Slippåverkan vid restspänningsmätningarna skulle alltså bli 
mindre av att en slipskiva med kubisk bornitrid används än att en skiva med aluminiumoxid 
används. 
 
2.6 Allmänt om restspänningar 
 
Ju mer snabbkylande kylmedel som används vid härdningen och ju tjockare material, desto 
större blir spänningarna. Spänningarna kan uppkomma på två sätt dels genom snabbkylning 
som medför kontraktion dels genom fasomvandling som uppkommer framför allt i samband 
med martensitomvandlingens volymförändring. Efter ythärdning blir det tryckspänningar i 
ytan och dragspänningar längre in i materialet. Volymökningen i ytan när stålet transformeras 
från austenit till martensit leder till stora tryckspänningar i ytan och dragspänningar längre in i 
materialet [4]. Detta erhålls när ytan härdas och grundmaterialet hindrar ytan från att 
expandera. När ytan är kyld finns det värme kvar längre in i materialet som inte gått över 
austenitiseringstemperaturen. När materialet som har kvar värme längre in kyls leder det till 
att volymen minskar och tryckspänningarna vid ytan kommer då att öka ännu mer och även 
dragspänningarna ökar då mer.  
 
Med ökande tjocklek hos den martensitiska ytzonen ökar dragspänningarna inne i materialet, 
de kan även passera brottgränsen. Efter kylningen innehåller de flesta martensitiska stål en 
viss mängd restaustenit, vilken ökar med mängden legeringsämnen som är lösta vid 
austenitiseringen. Restaustenit är en mjuk fas och har låg sträckgräns. Med ökad andel 
restaustenit kommer materialet att tåla lägre restspänningar innan det spricker[22]. 
 
2.6.1 Inverkan av spänningsfördelningen 
 
En minskning av dragspänningarna är bra men en minskning av tryckspänningana är inte bra 
för att höga tryckspänningar ger bättre motstånd mot utmattning och dragsprickbildning. 
Tryckspänningarna vid ytan och dragspänningarna just innanför härdzonen kan justeras och 
förändras genom att: 
 
• Ändra hastigheten på induktorerna. Enligt Tjernberg [23] kan dragspänningarna minskas 

inne i materialet genom att ha en lägre hastighet på induktorerna vid härdningen. 
• Ändra yttemperaturen. Om yttemperaturen ökas kommer tryckspänningarna på ytan att 

minska [21]. 
• Ändra kolhalten. Volymexpansionen blir lägre vid austenit till martensitomvandlingen 

med minskad kolhalt och det leder till att restspänningarna blir lägre [24]. 
• Ändra kylhastigheten. En ökad kylningshastighet leder till större tryckspänningar i 

området närmast ytan [21]. En minskning av kylningshastigheten sänker både 
tryckspänningarna i ytan och dragspänningarna inne i materialet [23]. 

• Ändra förvärmningen. Mina restspänningsmätningar har visat att förvärmning i jämförelse 
med utan förvärmning leder till olika restspänningsbilder. Men Anders Tjernberg [23] 
utförde ett försök med förvärmning vid 160°C och jämförde det mot att inte ha någon 
förvärmning alls. Förvärmningen ledde inte till någon minskning av dragspänningarna 
inne i materialet. 
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• Ändra effekten. Om effekten sänks på härdningen kan dragspänningarna minska. Om 
samma härddjup vill uppnås samtidigt som effekten sänks, måste man sänka hastigheten 
på induktorerna men det kan leda till kornförgrovning som inte är bra. 

• Ändra härddjupet. Anders Tjernberg gjorde olika simuleringar för olika härddjup med 
programmet sysweld och fick fram att dragspänningarna ökar med ökad härddjup. En 
minskning av härddjupet skulle alltså vara bra då dragspänningarna minskar, tryck 
spänningarna ökar också vid ytan vid minskad härddjup [23] sida 53. 

• Ändra på frekvensen. Frekvensen på induktionshärdningen inverkar på dragspänningarna 
inne i materialet. En simulering har visat att ju högre frekvens desto fler gånger byter 
strömmen riktning. En låg frekvens minskar dragspänningarna inne i materialet utan att 
minska tryckspänningarna vid ytan [23] sida 18. 

 
 
2.6.2 Definition av restspänningar 
 
Amerikansk standard använder begreppen makrospänningar och mikrospänningar vid 
restspänningsmätning [6]. Där makrospänningar är de globala spänningarna i hela 
konstruktionsdetaljen och mikrospänningar är spänningar som sträcker sig över kortare 
avstånd. Tysk standard delar upp restspänningarna i första, andra  och tredje graden. Första 
graden är samma sak som makrospänningar. Andra graden är skillnaden mellan medelvärdet 
av restspänningarna inom ett materialkorn och restspänningen av första graden. 
Restspänningen av tredje graden motsvarar spänningsvariationerna inom ett korn.  
 
Varken det tyska eller det amerikanska systemet tar hänsyn till att de flesta 
konstruktionsmaterial består av flera faser och att det råder olika spänningstillstånd i dem. 
Denna skillnad i spänningstillståndet har förmodligen större betydelse för materialets 
prestanda (till exempel för sprickutbredning) än skillnader i spänning mellan olika 
materialkorn. Kim Chongmin [7] har kommit med en ny uppsättning definitioner av 
restspänningar, nämligen makrospänning, fasmakrospänning och mikrospänning. 
Makrospänning är samma som förut. Fasmakrospänningen är definierad som medelvärdet av 
restspänningarna i en fas. Mikrospänningar är förändringar av makrospänningar och 
fasmakrospänningar över korta avstånd. 
 
2.6.3 Relaxation av restspänningar  
 
Under drift kan restspänningar relaxera. Om ytskiktet består av restaustenit kan spänningarna 
i ytskiktet relaxera vid plastisk deformation av ytskiktet. Ett ytskikt utan restaustenit visar 
ingen relaxation [8]. Hayama [8] genomförde en undersökning som visade att relaxationen av 
egenspänningar i ytskiktet beror på plastisk deformation av kärnan. Enligt Burnett [9] är 
relaxationen av egenspänningar i ytskiktet en funktion av anlöpningstemperatur samt kol- och 
svavelhalt. 

2.7 Mätning av restspänningar 
 
Provningsmetoderna för restspänningsmätning delas vanligtvis in i förstörande respektive 
oförstörande. Hålborrning är en typ av förstörande provning, då utnyttjas det faktum att 
materialet deformeras när spänningarna tas bort. Mätningarna sker med töjningsgivare på ytan 
av mätobjektet [3]. Hålborrningstekniken mäter makrospänningar. Fasmakro- eller 
mikrospänningar kan inte mätas med denna metod. 
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Oförstörande provningsmetoder delas i sin tur upp i diffraktionsmetoder (röntgen- och 
neutrondiffraktion), ultraljudsmetoder, magnetiska metoder, elektrondiffraktion, 
piezospektroskopiska, thermoelastiska och photoelastiska metoder.  
 
 

• Diffraktionsmetoderna lämpar sig för alla typer av mätningar.  
• Ultraljudsmetoderna mäter endast makrospänningar. Ultraljudsmetoderna ger inte så 

bra noggrannhet då många olika faktorer kan inverka på mätresultatet (den är så 
ovanlig att den närmaste anläggningen ligger i Tyskland). 

• Magnetiska metoder mäter egenspänningar endast i ferromagnetiska material. De 
magnetiska metoderna lämpar sig bäst för en löpande mätning i produktionen, då 
krävs det ett känt prov med liknande spänningsfördelning som man kan ställa in 
maskinen mot. 

• Elektrondiffraktion kan bara användas på så tunna prov som <100nm. 
• Piezospektroskopiska metoder är vanligast på metalliska och polymera kompositer. 
• Thermoelastiska metoder används vid restspänningsmätningar vid utmattningstudier 

och det krävs att arbetstycket värms upp när mätningen sker. 
• Photoelastiska metoder kräver att materialet är genomskinligt. 
 

Det är bara diffraktionsmetoderna som passar för vårt ändamål. De skall beskrivas mer 
ingående i kapitlet 2.8 Neutrondiffraktion och i kapitlet 2.9 Röntgendiffraktion. 
 
2.7.1 Mätningsprincipen för diffraktionsmetoderna 
 
I metaller är atomerna ordnade i ett kristallint mönster som kallas för rymdgitter. Avstånden 
mellan de olika atomplanen i rymdgittret varierar med olika elastiska töjningar. Avstånden 
mellan planen är mindre vid tryckspänningar och vid dragspänningar ligger planen längre 
ifrån varandra. Med kännedom om materialets elastiska egenskaper och Hooks lag kan några 
olika lutningsvinklar av den rådande spänningen beräknas ur en mätning av 
atomplansavstånden [12]. Spänningen kan vara en restspänning eller en yttre belastning. 
Materialet bestrålas med en våglängd som motsvarar avstånden mellan atomplanen. 
Materialet diffrakterar denna strålning som smala Bragg pikar. Vinkeln där en given pik 
uppkommer kan beräknas från Braggs lag, se ekv (2.2). Indexet hkl beskriver att det gäller för 
ett visst atomplan. 
 
2dhkl sinθhkl = λ     (2.2) 
 
Där  
λ      våglängden av strålningen (m). 
dhkl  gitterplanens avstånd för den speciella Bragg piken (m) 
θhkl  vinkel positionen av diffraktions piken (grader). 
 
Den reflekterade piken kommer att befinna sig på en vinkel 2θ från den infallande strålningen 
se bild 2.2. 
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Bild 2.2 Schematisk illustration över Braggs reflektions geometri 
 
Så för en speciell våglängd λ på den infallande stålningen oberoende om det är 
röntgenstrålning eller neutroner med en viss våglängd så kan vinkeln θhkl till detektorn mätas 
och avståndena dhkl beräknas mellan atomplanen med Braggs lag. När man deriverar (2.2) så 
får man ekvation (2.3). 
 
∆θhkl = -tanθ0(∆d/d0)        (2.3) 
 
Där  
θ0       spänningslösa vinkeln (grader). 
d0       avståndet mellan atomplanen (m). 
∆θhkl  förändringen i vinkeln (grader). 
∆d      förändring i avståndet från det spänningslösa värdet (m). 
detta gäller även för ekvation (2.4) 
 
Omskrivning av ekvation (2.3) ger töjningen ε, se ekvation (2.4). 
 
ε = (∆d/d0) = -∆θhklcotθ0         (2.4) 
 
2.7.2 Koordinat bestämning av spänningarna 
 
För att få fram normal spänningar σ i punkterna så kan ett vinkelrätt koordinat system av 
axlar (koordinatsystemet är x, y och z riktningarna) användas. Om koordinataxlarna i en punkt 
sammanfaller med huvudriktningarna av deformationen så är σx, σy och σz huvudspänningar i 
mätpunkterna. För att få reda på normalspänningarna behövs det ytterligare ett kordinatsystem 
x’, y’ och z’ i mätpunkten. Rotation av detta system ifrån det första görs för att optimera 
känsligheten av spänningsmätningen. Efter att ha roterat x’, y’ och z’ systemet så att de 
sammanfaller med x, y och z systemet kommer huvudspänningarna σx, σy och σz att 
sammanfalla med normalspänningarna σx', σy' och σz'. Huvudspänningarna och då även 
normalspänningarna kan beräknas med ekvationerna (2.5) från [11]  
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där  
 
υhkl    poissons tal (dimensionslös) 
Ehkl    elasticitetsmodulen (MPa) 
σx, σy och σz  huvudspänningarna (MPa 
εx, εy och εz  huvudtöjningar (dimensionslös) 
 
2.7.3 Sin2 ψ metoden för spänningsbestämning 
 
För att få veta töjningen i ett givet atomplan så måste minst 6 töjningsmätningar göras. Enligt 
bild 2.3 behövs det nu två vinklar ψ och φ istället för som tidigare en vinkel för att få fram 
töjningen. 

 
Bild 2.3 Definition av koordinatsystem 
 
S3 är normalen till provet medan S1 och S2 ligger på provets yta. L3 är normalen till 
atomplanen som avståndena vill mätas emellan, se bild 2.3. Med hjälp av de sex töjningarna 
och vinklarna φ och ψ kan töjningen ε(φ,ψ) räknas fram mellan atomplanen i L3 riktningen 
med ekvation (2.6) från [14]. 
 
ε(φ,ψ) = ε11 cos2 ψ sin2 ψ + ε12 sin 2φ sin2 ψ + ε22 sin2 φ sin2 ψ + ε33 cos2 ψ +  (2.6) 
ε13 cosφ sin 2ψ + ε23 sinφ sin 2ψ     
 
där 
 
ε töjning (dimensionslös). 
σ spänning (MPa).  
υ poissons tal (dimensionslös). 
E E-modul (MPa). 
φ vinkel se bild 2.3 (radianer) 
ψ vinkel se bild 2.3 (radianer) 
detta gäller även för (2.7) och (2.8). 
 
 
För att få veta spänningen måste minst 6st olika värden på ε(φ,ψ) mätas för att med ekvation 
(2.7) sedan beräkna spänningarna [22]. Spänningarna kan beräknas genom att ha sex 
ekvationer och sex obekanta spänningar. 
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Den första biten av ekv (2.7) kallas för σφ se ekvation (2.8).  

 
Den första parantesen i ekv (2.7) blir då lika med σφ - σ33 . De minst 6 uppmätta töjningarna 
plottas mot sin2 ψ och de andra termerna försummas. Lutningen m på kurvan kommer att vara 
lika med m = (1+υ)/E*(σφ - σ33). Vid neutrondiffraktion är σ33 inte bestämbar eftersom 
mätningen sker långt inne i materialet. När σ33 inte är bestämbar kan inte heller σφ beräknas. 
Neutrondiffraktion kan användas utan att man använder sin2 ψ metoden, då använder man 
koordinatmetoden istället. Vid röntgen däremot kan man sätta σ33 = 0 för att mätningarna sker 
på en fri yta som inte har några spänningar i normalriktningen ut från ytan. Om det fanns en 
spänning i normalriktningen innan bearbetningen gjordes kan denna beräknas. Då fås ett σφ 
som sedan kan delas upp i tangentiella, axiella och radiella spänningar. 
 

2.8 Neutrondiffraktion 
 
Neutroner kan vara genererade med fission (från en reactor) eller spallation (från en 
klyvningskälla som skapar pulsad strålning). I båda fallen är neutronerna dämpade till deras 
termiska område på <100meV. 
 
2.8.1 Reaktorkälla 
 
Från en reaktorkälla kommer en stråle som innehåller neutroner med olika våglängder, den 
kallas för polykromatisk stråle. En monokromator tar emot en stråle med olika våglängder 
(polykromatisk stråle) och reflekterar en stråle som bara innehåller en viss våglängd 
(monokromatisk stråle). På Neutronforskningslaboratoriet i Studsvik senare kallad Studsvik 
används en kristall monokromator av typen Si 331 som med Braggdiffraktion väljer ut en viss 
våglängd från en polykromatisk stråle, detta gäller för reaktorkällor. Det finns även pulsade 
källor då skapas pulser av strålen med en mängd olika våglängder. Våglängden beräknas på 
neutronerna genom att veta sträckan de färdas och mäta flygtiden för en neutron. En ändring i 
en given diffraktion ger en annan vinkel θhkl och då en annan töjning ε. 
 
2.8.2 Spallation (pulsade källor)  
 
Vid pulsade källor är den infallande strålningen polykromatisk, vilket leder till att alla möjliga 
diffraktionsspektra detekteras. Spridningsvektorerna för alla diffraktioner detekteras i en 
detektor. De ligger i samma riktning och då mäts töjningen i den riktningen [11]. Vid pulsade 
källor finns två stycken detektorer på var sin sida om provet. Varje diffraktion kommer från 
olika korn som är orienterad så att ett specifikt hkl plan diffrakteras mot detektorerna. Istället 
för att θ varierar som vid reaktorkällor är det nu flygtiden som varierar för olika neutroner. 
Neutroner med olika våglängder färdas olika fort och neutronerna som har samma våglängd 
som atomplanavståndet färdas en viss tid innan den träffar detektorn. Töjningen kommer nu 
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att beräknas med formeln ε = t/t0 där t är flygtiden för det spänningssatta fallet och t0 är 
flygtiden för det spänningslösa fallet. 
 
2.8.3 Formen på strålen 
 
Med ett avskärmningssystem (slits) görs strålen rektangulär. I Studsvik finns två slitsar 
tillgängliga en är justerbar mellan 0.1-2mm och den andra är justerbar mellan 0.5-3.5mm. 
Mätvolymen blir lika stor som slitsöppningen. Mätningen sker alltså inte i en viss punkt utan 
ett medelvärde fås över hela mätvolymen. Om intensiteten blir för dålig måste mätvolymen 
ökas för att få en bättre intensitet. Nackdelen med att öka mätvolymen är att hela omslaget 
från tryckspänningar till dragspänningar kan fås inom samma mätvolym. Neutronstrålen kan 
bli så stor som 50 x 50mm. Den vertikala öppningen ställs in med en Cd maskering [16].  
 
2.8.4 Instrumentets uppbyggnad 
 
 

 
Bild 2.4 Neutronstrålens väg genom mätutrustningen 
 
Bordet är roterbart med en noggrannhet på 0.001° [17], se bild 2.4. När bordet roteras 
förskjuts piken mot höger eller vänster beroende på om avstånden mellan planen blir större 
eller mindre [3]. En multidetektor eller en PSD (som är en annan slags detektor) kan användas 
istället för en vanlig roterande enkel detektor. Fördelen med multidetektor eller PSD är att 
detektionen tar hela spektrat på en gång, man behöver inte leta efter piken. En typisk 
diffraktionspik visas i bild 2.5. På Studsvik används en PSD som kan förflyttas mellan 0.55m 
till 1m från provet. 
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Bild 2.5 Typisk Bragg topp från en reaktor baserad diffraktometer justerad med en Gaussian distribution 
 
2.8.5 Referensring 
 
Det behövs en referensring som kapas upp i mindre bitar. Bitarna skall vara lika stor som 
mätvolymen. Referensringen skall ha samma värmebehandling som mätringen men när den 
kapas upp frigörs de mesta spänningarna i referensprovbitarna och det är det som är 
meningen. 
 
2.8.6 Bortbearbetning av material 
 
Neutronerna kan bara tränga ungefär 15mm in i materialet. På Hägglunds kamringar måste en 
bit med en tjocklek på 15mm kapas ut för att man skall kunna mäta spänningarna i alla 
riktningar. Spänningarna som försvinner då är mycket svåra att beräkna. 

2.9 Röntgendiffraktion 
 
Mycket är lika mellan neutrondiffraktion och röntgen. Den stora skillnaden är att vid 
neutrondiffraktion så skickas neutroner med en viss våglängd mot ett prov och med röntgen 
skickas röntgenstrålning med en viss våglängd mot ett prov. Vid neutrondiffraktion så vrids 
provet och detektorn för att få in olika reflekterade strålningspikar som ger atomavstånden i 
proven. Med IVF:s röntgenutrustning så vrids istället stålningskällan och detektorn. Före 
mätningen väljs en våglängd på röntgenstrålningen som ger den största skillnaden i vinkel 
mellan ett spänningslöst referensprov och det spänningssatta mätprovet. Det blir då lättare att 
indikera strålningspiken. Bild 2.6 visar mätutrustningen och en provbit inunder. 
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Bild 2.6 Bild på mätutrustningen. 
 
2.9.1 Mätvolym  
 
Som även nämns i kapitel 2.10 fördelar och nackdelar med de två metoderna så tränger 
neutronerna mycket längre in i materialet än vad röntgenstålningen gör. 95% av röntgen 
strålningen har absorberats 15 till 30µm in i materialet [24], för övriga data se bilaga 4. 
Strålningen som reflekteras kommer från de närmaste mikrometrarna under ytan. 
Tillsammans med strålens diameter fås även här en mätvolym dvs mätningarna ger ett 
medelvärde på spänningarna. Alltså precis som med neutrondiffraktionsmetoden fås ett 
medelvärde över en viss volym och inte spänningarna i en punkt.  
 
2.9.2 Mätningen 
 
Vid mätningen får man 14 punkter som plottas i ett diagram, sju punkter för varje riktning (till 
exempel tangentiell och axiell). En linje anpassas till punkterna.  Vid anpassningen till kurvan 
uppstår ett fel, det felet visar datorn. Om felet var för stort tas inte den mätningen med eller så 
görs den mätningen om. Om punkterna är som en hagelsvärm på diagrammet, se bild 2.7 så är 
det en indikation på att provet är för grovkornigt och röntgenstrålens diameter måste ökas så 
att ett bättre medelvärde fås fram. Spänningar av första ordningen fås fram med hjälp av sin2 
ψ metoden. Avvikelserna från den räta linjen är uttryck för andra och tredje gradens 
restspänningar [26]. Andra och tredje gradens restspänningar kan alltså indikeras med hjälp av 
avvikelserna från den räta linjen. 
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Bild 2.7 Mätresultat av ett grovkornigt material. 
 
Om punkterna lägger sig så att det bara blir en linje (lägger sig uppe på varandra) är det ett 
tvåaxligt spänningstillstånd alltså den tredje spänningen är verkligen noll. Den är alltså inte 
noll bara på grund av att material har bearbetats bort och att det är en fri yta som mätningen 
sker på. Om linjerna ligger isär, se bild 2.8 så fanns det en tredje spänning ut från den fria 
ytan innan man bearbetade bort den. Denna tredje spänning kan fås fram efter lite beräkningar 
och genom att göra en ytterligare mätning i 45° vinkel mot den tangentiella riktningen. 
 

 
Bild 2.8 Mätresultat av ett isotropiskt material med ett treaxligt spänningstillstånd. 
 
2.10 Fördelar och Nackdelar med de två metoderna 

Detta är en lista på fördelar och nackdelar med de två mätmetoderna. 

2.10.1 Fördelar med röntgen 
 
Det är en fördel att det finns några gamla mätningar gjorda på Hägglunds kamringar. Det är 
dock bara mätningar gjorda på ytan.  
 
Tjernbergs [23] simuleringar stämmer bra överens med gjorda Röntgenmätningar på hans 
splinesförband. 
 
Röntgen har en förhållandevis låg kostnad 
 
Det är en etablerad metod. 
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Den är praktisk genomförbar och applicerbar på Hägglunds kamringar. 
 
Noggrannheten är ungefär ±18MPa och den beror på hur homogent materialet är och hur stor 
texturen är i materialet. Det tillkommer en felmarginal vid lineariseringen av de sju 
mätpunkterna, den är uppskattningsvis ±14MPa. Kornstorleksvariationer kan också leda till 
större felmarginaler. 

2.10.2 Nackdelar med röntgen 
 
Ringen måste skäras upp för att den skall få plats i slipmaskinen. Ringen kommer då att 
sprätta ut och vissa globala spänningar går förlorade. 
 
Material måste bearbetas bort före varje mätning. Vid varje slipning kommer spänningsbilden 
att förändras längre in i materialet, det kan kompenseras med ekvationer men det ger osäkra 
resultat. 
 
Skjuvspänningarna måste räknas fram, de kan inte mätas.  
 
Materialet måste vara homogent och linjärt elastiskt [25]. Det får heller inte finnas någon 
textur och det gör det inte i kamringarna (textur kan komma från tex slipning). 
 
Om materialet är anisotropiskt så kommer inte de uppmätta töjningarna att vara proportionella 
mot de makroskopiska töjningarna. Ett anisotropiskt material har olika E-moduler i olika 
riktningar. E-modulen måste vara känd i själva mätriktningen. 50CrMo4 är inte anisotropiskt 
men det är en viktig sak att poängtera vid en sådan här jämförelse. 

2.10.3 Fördelar med neutrondiffraktion 
 
Material behöver ej bearbetas bort före varje mätning så det är en oförstörande metod om 
detaljen är bara 15mm tjock. 
 
Både skjuv- och normaltöjningar kan mätas. 
 
Material som har hög textur och som är anisotropiskt kan mätas även om beräkningarna blir 
lite mer komplicerade. Själva texturen i materialet kan mätas [15] men det finns inte någon 
textur i kamringarna. Den uppmätta texturen kan sedan räknas bort i ekvationerna.  
 
Noggrannheten på mätningen ligger på ±30MPa då man använder koordinatbestämning av 
spänningarna. Men då tillkommer även noggrannheten på referensbitarna, E-modulen och υ. 

2.10.4 Nackdelar med neutrondiffraktion 
 
En referensring behövs 
 
Neutronerna når bara ung 15mm in i materialet. Kamringen är tjockare än 15mm så en bit 
som är 15mm tjock måste skäras ut och då frigörs mycket spänningar. 
 
Med sin2 ψ metoden fås en noggrannhet på ±50Mpa. Detta är ingen stor nackdel den ligger ju 
i samma storleksordning som röntgen. 
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2.11 Jämförelse mot andras mätningar 
 
Litteraturstudien har visat att det finns tidigare mätningar som är snarlik denna mätning.  
 
2.11.1 Prevéys restspänningsmätningar 
 
Prevéy [19] har gjort mätningar på 1045 stål som varmvalsats och induktionshärdats precis 
som kamringarna. Men Prevéy använde inga ringar utan stänger som har varit böjbelastade till 
sin halva livslängd 750000 cykler under 5000Nm belastning. Han använde röntgenstrålning 
för att mäta restspänningarna och arbetade sig in i stången genom att skära bort cylindriska 
skal mellan varje mätning. Felmarginalen på grund av instrumentet och provets placering 
uppskattades till ±14Mpa. Moore och Evans [18] har tagit fram ekvationer för att beräkna 
spänningsförändringen vid bortbearbetningen av de cylindriska skalen på stängerna. Prevéy 
använde Moore och Evans ekvationer och kom fram till följande resultat, se bild 2.9 som 
kommer från referens [19]. Härddjupet var 7mm. 
 

 
Bild 2.9 Resultat av restspänningsmätning på ett treaxligt spänningstillstånd 
 
2.11.2 Tjernbergs simuleringar 
 
I Tjernbergs [20] splinesförband gjordes en simulering med både neutrondiffraktion och 
röntgen. Simuleringen gav en topp för dragspänningarna på 800-900 MPa just under 
härdskiktet som var 10mm djupt. Axelns diameter var 56mm och simuleringen gav att  
tryckspänningarna vid ytan var 650MPa. Materialet var anlöpt vid 180°C under 1.5 timme. 
Tjernberg gjorde en annan simulering och den gav så låga värden på dragspänningarna som 
300 MPa, 15mm in från den härdade ytan [20]. Det gjordes en simulering före anlöpning och 
en efter anlöpning. Tryckspänningarna vid ytan hade då sjunkit 20% i axiell riktningen och 
30% i tangentiell riktning i jämförelse med vad de var innan anlöpningen. 
 
Anders Tjernberg [23] fick ingen minskning av dragspänningarna när han förvärmde 
materialet.  
 
2.11.3 Pengs och Ericssons restspänningsmätningar 
 
Peng och Ericsson [21] har gjort restspänningsmätningar på ett laserhärdat material. 
Mätningarna gjordes på ett SS 2225 och ett SS 2244 stål. När ett material laserhärdas läggs 
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flera spår av härdat material som överlappar varandra, vid överlappningarna anlöps materialet. 
Härddjupet blev bara 0.6mm så det kanske är lite likheter med detta arbete men det är en 
ythärdning och det finns få restspänningsmätningar gjorda på ythärdningar. Mätningarna 
gjordes med röntgenstrålning. 
  
På ytan fick man låga tryckspänningar men de ökade till 600MPa 50µm in under ytan. Vid 
0,4mm började tryckspänningarna sjunka mot noll. Spänningarna gick sedan över till 
dragspänningar. Man fick en topp på dragspänningarna på 400MPa i axialriktningen och 
260MPa i tangentialriktningen 0.94mm in från ytan, se bild 2.10 som kommer från referens 
[21]. 
 

 
Bild 2.10 Profilen av restspänningen i djupled för laserythärdat stångmaterial på SS 2244. 
 
SS 2225 har lägre härdbarhet än SS 2244. Det leder till att det bildas en större andel bainit i 
SS 2225 än i SS 2244. Volymökningen i bainit är lägre än i martensit så restspänningarna blir 
större i SS 2244 än i SS 2225. 
 
2.11.4 Vomackas restspänningsmätningar 
 
Tidigare mätningar av Peter Vomacka [28] visar att en grovslipad yta ökar tryckspänningarna 
till -600MPa. En finslipning däremot minskar tryckspänningarna igen till -500MPa. Vid en 
polering av ytan sker en plastisk deformation så att restspänningar induceras i materialet. Det 
leder till så höga tryckspänningar som -900MPa. Tyvärr gjorde inte Vomacka någon mätning 
direkt efter härdningen så någon jämförelse kan inte göras mot mätningarna i denna rapport.   
 

3 Tillverkning av kamringar 
 
Till grundmaterialet i kamringarna används ett seghärdat stål. Formen varmvalsas fram. 
Utgångsmaterialet är en stång som kapas till skivor. Ett hål tas upp i en skiva och en vals 
stoppas in i hålet. Den andra valsen läggs på yttersidan, ringen varmvalsas nu fram till rätt 
storlek. Ringen seghärdas och svarvas och den vågiga profilen fräses ut före 
induktionshärdningen. Stålet i kamringen är 50CrMo4 och innehåller 0,49%C, 0,97%Cr, 
0,2%Mo, 0,82%Mn, 0,25%Si, 0,014%P, 0,011%S, 0,022%Al, 0,16%Ni, 0,2%Cu, 0,001%Ti 
och 0,001%O2, se bilaga 1. 
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3.1 Hägglunds robothärdning 
 

 
Bild 3.1 Förvärmning av kamring i robothärdningen 
 
Härdprocessen börjar med att mäta in var kamringen ligger och bestämma vilken typ av ring 
det är. På vissa ringar genomförs en förvärmning med hjälp av induktorerna, se bild 3.1. 
Induktorerna börjar vid ena sidan av kamringen och går runt åt var sitt håll och möts på 
motstående sidan där en tredje induktor har förvärmt materialet. En central kylstråle kyler ned 
mötesplatsen. 
 
3.1.1 Kylning 
 
Vid Hägglunds används så kallad progressiv härdning. Med progressiv härdning följer en 
kyldusch med induktorn och kyler av materialet direkt efter uppvärmningen. Kamringen kyls 
med polymerkylmedel som kallas aquatensid. Koncentrationen av aquatensid i vatten är 7,5 - 
9,5%. 
 
3.1.2 Anlöpning 
 
Anlöpningen sker på konventionellt sätt i ugn. På grund av sprickrisken behövs det en 
anlöpning vid 180°C. Anlöpning behövs även för att det inte skall bildas sprickor vid 
slipningen [4]. Under anlöpningen bildar en viss andel av kolatomerna, från att ha varit 
tvångslösta i martensitstrukturen, karbider genom att diffundera till vissa lämpliga ställen. 
Men eftersom anlöpningstemperaturen är mycket lägre än seghärdningens anlöpning bildas 
mycket mindre karbider än under seghärdningens anlöpning. Hålltiden för anlöpningen är 2 
timmar för de små ringarna och 3 timmar för de stora ringarna. 
 
3.1.3 Sprickindikering 
 
Efter härdningen mäts härddjupet på kamringens kant med skjutmått. Sprickor kontrolleras 
med magnetpulverprovning genom att lägga på ett magnetfält runt ringen, spolar sedan vatten 
med järnpulver på ringen. Järnpulvret fastnar i sprickorna på grund av att det bildas två poler 
vid sprickorna. Järnpulvret är fluoreserande och med en UV-lampa upptäcks sprickorna. 
 
 

induktor 

mätcell
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3.1.4 Hårdhetsmätning i produktionen 
 
Efter anlöpningen mäts hårdheten på de små ringarna med en Rockwell C mätare och för de 
stora ringarna används Ecuotip (fabrikatnamn). Principen för ecuotip är en kula som studsar 
mot materialet och hårdheten mäts genom att mäta studsens egenskaper. Ecuotip kan inte 
användas på de små ringarna för de är inte tillräckligt stabila. Hårdheten mäts på två stycken 
ringar i varje batch. För de stora ringarna består en batch av 8 ringar och för de små ringarna 
består en batch av 30 ringar. I produktionen kontrolleras inte restspänningsbilden i materialet. 
Efter slipningen tas det ut en ring per batch för förstörande provning. För att visuellt 
kontrollera makrostrukturen etsas materialet och kontroll sker om det blivit någon 
blandstruktur i området mellan härdskikt och grundmaterial. Man sågar även ut ett tvärsnitt 
för att mäta och på så vis kontrollera att hårdheten ligger inom ett visst spann se bilaga 5. Om 
hårdheten ligger utanför spannet kontrolleras ringen ytterligare vilket avgör eventuella 
åtgärder eller kassationer.   
 
3.1.5 Slipning 
  
Mellan slipning och polering kontrolleras om slipbränningar uppkommit vid slipningen. En 
slipbränning är ett område där materialet gått upp över anlöpningstemperaturen. 
Temperaturen kan också gå upp över austenitiseringstemperaturen. Den uppvärmda delen 
snabbkyls sedan av kylvattnet. I områdena runt dessa omhärdade zonerna bildas det anlöpta 
områden som är mjukare. För att hitta slipbränningarna läggs ett yttre magnetfält mellan två 
poler och magnetfältet mäts och indikationer på brus, sk Barkenhausenbrus som visar på 
slipbränningar mellan dessa poler. Vid varje centimeter görs en ny mätserie runt ringen. 
Mätningarna behöver inte göras något tätare än varje centimeter för slipbränningarna är 
avlånga tvärs över ringen. Om man fått indikation på slipbränningar kontrolleras hårdheten 
med ecuotip vilket avgör eventuella åtgärder eller kassationer. 
 
4 Genomförda försök och mätningar 
 
I detta kapitel beskrivs vilka mätningar, undersökningar och beräkningar som har gjorts. 
 
4.1 Beskrivning av testringarna 
 
För restspänningsmätningen valdes kamringen till hydraulmotorn CB200, se bild 4.1. Den har 
en normalhög profil och är en ny ring som kommer att finnas kvar länge, det är därför 
intressant att få veta spänningsbilden i den ringen (den kommer inte att försvinna ur 
produktionen inom en överskådlig framtid). Åtta ringar togs fram varav tre stycken med 
branta hårdhetsgradienter och tre stycken med en flack hårdhetsgradient samt två i reserv. 
Den branta hårdhetsgradienten har mätningarna gett ett medelvärde på lutningen som är 
84,3HV/mm*10-1 Den normala gradienten är förvärmd två varv och har en lutning på 
37,9HV/mm*10-1 . Ringen är härdad och anlöpt men ej slipad och polerad.  
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Bild 4.1 Kamring till CB200 
 
 
4.2 Genomförande av restspänningsmätning 
 
I detta kapitel behandlas de olika spänningsmätningarna som genomfördes. Det var mätning 
av globala spänningar, en jämförelse mellan 5mm och 10mm från kanten, mätning av 
yteffekter, kammätning och en kantmätning.  
 
Röntgenmetoden valdes för mätningarna, neutrondiffraktionsmetoden uteslöts för att om man 
skär ut en bit på 15mm så frigörs för mycket spänningar och resultatet skulle inte ha så stort 
värde. Kostnaden är en fördel med röntgen men alla övriga fördelar och nackdelar är också 
invägda, se kapitel 2.10 Fördelar och nackdelar med de två metoderna. 
 
4.2.1 Globala spänningar 
 
För att kunna sätta upp biten i slipen måste en mindre bit (1.5 våglängd på kamytan) kapas ut 
ur ringen. Då frigörs globala spänningar som dels kan beräknas numeriskt och dels mätas 
genom att mäta restspänningarna på ytan före och efter kapning. Numeriskt har den 
tangentiella värdet på spänningen som försvinner vid kapningen beräknats till 64MPa vid 
ytorna se kapitel 4.3.2 Beräkning av globala spänningar. Då antogs att spänningen varierade 
linjärt från ytterytan till innerytan och att spänningen är lika stor men med motsatt tecken på 
innerytan mot ytterytan. Det antogs också att den radiella spänningen inte påverkades av 
kapningen. För att veta hur stora spänningar som frigörs vid utkapningen av en bit av 
kamringen, mättes spänningen före och efter avkapning. Mätningarna gjordes på både 
innerytan och ytterytan. För att veta om det frigörs mer spänning bredvid en avkapning än 
längre ifrån den så gjordes en mätning 1dm bredvid avkapningen och en mätning gjordes 
mittemot avkapningen se bild 4.2. Strecket visar var avkapningen har skett och pilarna visar 
var mätpunkterna är placerade. Mätningarna gjordes på en topp av den kurviga innerytan se 
bild 4.1 
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4.2.2 Yteffekter 
 
Tidigare mätningar gjorda på IVF av Peter Vomacka [28] visar att tryckspänningarna ökar när 
etsning sker 0,1mm in i materialet från ytan, sedan har ett steady state tillstånd infunnit sig. 
Vomacka förklarar detta med att en viss avkolning sker på ytan under härdningen och det 
skulle leda till lägre tryckrestspänningar vid ytan än 0.1mm in under ytan. Det togs beslut att 
kontrollera om detta stämmer, för resultat se kapitlet 5.2 Yteffekter. 
 
4.2.3 Jämförelse mellan 5mm och 10mm från kanten 
 
En jämförelse vad gäller restspänningar belägna 5 respektive 10mm från kanten utfördes. För 
att se vad som menas med 5mm och 10mm från kanten se bild 4.5 i kapitel 4.6 
Hårdhetsmätning. 
 
4.2.4 Mätning på kamyta 
 
Kammätningen utfördes så att en restspänningsmätning gjordes på innerytan (kamytan) och 
därefter slipades materialet successivt och restspänningsmätningarna utfördes på olika djup. 
Detta måste göras för att röntgenstrålningen inte tränger så långt in i materialet. Alltså inåt i 
materialet, slipades, etsades och mättes restspänningarna om vart annat. Slipningen gjordes 
bred från början för att sedan göras lika bred som slipskivan för att spara tid, se bild 4.3. 
 

Bild 4.2 Pilarna visar var mätningarna är gjorda på kamringen och strecket visar var kapningen är gjord. 
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Bild 4.3 Bild på det slipade snittet på kamytan. Spåret är bredare från början och smalare på slutet. 
 
Där hårdhetsmätningarna hade indikerat på ett omslag från hårt till mjukt material gjordes 
mindre avstånd mellan varje mätning för att se var omslaget från tryck till drag inträffade.  
Detta gjordes också för att inte slipa för långt, det fanns risk att slipa förbi dragspänningarna. 
Där mätpunkterna låg med ett litet avstånd sinsemellan skedde etsning utan slipning mellan 
varje mätpunkt. Av erfarenhet behövdes en etsning till 0,1mm för att ta bort spänningarna 
som inducerades av slipningen. För att vara säker etsades 0,2mm efter varje slipning. 
Spänningarna som förändras vid bortbearbetningen kan beräknas med numeriska beräkningar 
se kapitel 4.3 Kompensation av felaktig spänningsbild. 
 
4.2.5 Mätning på kantyta 
 
Ett spår slipas ut 5mm djupt, se bild 4.4. Spåret slipades på kanten av kamringen. Etsning till 
0,2mm sker för att ta bort inducerade spänningar från slipningen. Mätningen sker sedan på de 
etsade punkterna i en rad in från kamytan. 
 

 
Bild 4.4 Bild på det utslipade snittet på kantytan. 
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4.3 Kompensation av felaktig spänningsbild 
 
Beräkningar har gjorts på spänningsförändringen vid slipningen och de globala spänningarna i 
ringen har också beräknats. 
 
4.3.1 Kompensation av spänningsförändringen vid slipningen 
 
Normen HS-784 [27] tar upp spänningar som försvinner av att en platt bit bearbetas och då 
inte att ett mindre område slipas bort i ytan utan att man slipar bort ett helt lager av ytan. För 
att beräkna spänningarna som förändras vid slipningen, se ekv (4.1) 
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där: 
σz,m  = den uppmätta spänningen (MPa) 
σz     = den verkliga spänningen (MPa) 
z        = avståndet från ytterkanten ned till den slipade nivån (mm)  
H       = den ursprungliga tjockleken på kambiten (mm) 
 
För resultat jämför diagram 6.1-6.6 med diagram 5.1-5.6. 
 
4.3.2 Beräkning av globala spänningar 
 
Från KTH:s formelsamling [13] har tre ekvationer erhållits för att beräkna spänningarna som 
frigörs vid kapning, nämligen (4.2), (4.3) och (4.4). 

 
där 
θ = x/R = 7.5/357.5  vinkeln som bildas vid öppningen efter kapning (dimensionslös). 
r =   avståndet till stället där man söker spänningen på (mm). 
E = 211*10^3   E-modul (MPa). 
a = 325  medel på innerradien (kamtopparna) (mm). 
b = 390  ytterradien (mm). 
H = t = 65  tjockleken på ringen (mm). 
D0 = 780  ytterdiametern (mm). 
x = 7,5   öppning av ringen vid kapning (mm). 
R = 357.5  radien till mitt emellan innerradien och ytterradien (mm). 
σr = och σϕ =  spänningen i radiell led respektive spänningen i tangentiell led som 
   frigörs vid kapningen (MPa). 
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σa = 0 det frigörs ingen global spänning i den axiella riktningen (antagande) 
(MPa). 

Detta gäller även för ekvation (4.4) och (4.5)    
 
Dessa ekvationer beräknar spänningen som bildas i en ring, med ett uppsågat snitt på 7,5mm 
längs med sidan av ringen, om ringen trycks ihop så att hela avståndet på 7,5mm försvinner.  
Ekvation (4.2) visade att spänningen som frigörs i radiell led var nära noll genom hela 
tvärsnittet. Ekvation (4.3) gav resultatet att spänningen som frigörs i tangentialled var 68MPa 
på innerytan och -60MPa på ytterytan, se Diagram 4.1. De globala spänningarna blev då -
68MPa på innerytan och 60MPa på ytterytan 
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Diagram 4.1 Diagram över de frigjorda spänningarna vid kapning. 
 
Det finns en förenklad formel (4.4) från [13] som ger ungefär samma resultat, men den gäller 
bara vid tunna ringar och antagandet att kamringen är tunn kan göras. 

 
Spänningen som frigörs beräknades till 64MPa på både inner- och ytterytan men med olika 
tecken. Enligt instruktionerna till formeln kommer spänningen att variera linjärt mellan inner- 
och ytterytan och det stämmer bra överens med diagram 4.1 där serie 1 är radiell spänning och 
serie 2 är tangentiell spänning. Det finns en fjärde oberoende formel (4.5) från [26] som ger 
värdet 53.7MPa på spänningen som frigörs i tangentialled på innerytan. Detta resultat är alltså 
inte långt ifrån det ekvation (4.3) gav. 
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4.4 Temperaturmätning vid induktionshärdning 
 
Temperaturen mättes med hjälp av ett termoelement som svetsades fast på kamytan på en av 
kamringens toppar. Det är två olika induktorer, induktor 1 går på den vänstra sidan av 
kamringen om betraktaren står vid starten och tittar mot slutpunkten för induktorerna. Tid noll 
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för mätningen sattes då temperaturen började öka i termoelementen. Då fås temperatur som 
funktion av tiden. En nackdel med termoelement är att de kan vara känsliga för de elektriska 
och magnetiska fält som uppstår vid värmningen och detta kan ge mätfel, det finns inga 
uppgifter om hur stora mätfelen kan bli. 
 
4.5 Metallografiundersökning 
 
Med hjälp av ett stereomikroskop togs en översiktsbild över härdzonen. Bilder på 
mikrostrukturen i grundmaterialet, övergångszonen och härdzonen togs med ett 
metallmikroskop. 
 
4.6 Hårdhetsmätning 
 
Hårdhetsmätningarna gjordes i Hägglunds Drives mätrum med hjälp av en automatisk 
hårdhetsgradientmätare ( Future-Tech FV-300). Mätningar gjordes på två ringar, en som 
förväntades ha en flack gradient och en som skulle ha en brant gradient. Kamringarna kapades 
så att tvärsnittet delades upp på tre bitar som bakades in i bakelitkutsar. Kutsarna numrerades 
med två siffror, den första siffran anger vilken ring den tillhör. Den andra siffran anger var på 
tvärsnittet av ringen kutsen är uttagen. Kuts nummer 1.2 är till exempel från ring 1 (branta 
gradienten) och tvåan står för att den är uttagen i mitten av ringen. Kuts 2.3 är till exempel 
tagen från ring 2 (den flacka gradienten) och trean står för att den är uttagen vid kanten. 
Kutsarna slipades, polerades och etsades så att man kunde se var härdzonen slutade så att man 
visste var man skulle lägga mätpunkterna tätare. 
 

 
 
 
 
Hårdhetsmätningar gjordes 5mm och 10mm från kanten av kamringen längs linjerna i bild 4.5 
En mätning gjordes också vid mitten av kamringen. Undersökning skulle göras för att få veta 
vad det var för skillnad mellan 5mm och 10mm. Det skulle även utgöra underlag för att 
avgöra om restspänningsmätningen skulle göras vid 5mm eller 10mm. 
Restspänningsmätningen utfördes 5mm från kanten för vid 10mm bedömdes kanteffekterna 
vara nära noll, se bild 4.5 översiktsbilden. I bilden ses att vid 10mm är härddjupet ungefär lika 
som vid mitten. Det är kanteffekten som är intressant. Hårdhetsintrycken gjordes med 1kg 
last. Vid övergångszonen från hårt material (600HV) till mjukt material (300HV) gjordes 

Bild 4.5 Översiktsbild streck vid 5mm från kanten och 10mm från kanten. 

5 

10 
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intrycken tätare för att inte missa övergången. Före och efter övergångszonen gjordes 
intrycken glesare.  
 
Det gjordes tre serier för varje gradient (kurva) och togs ett medelvärde av dessa för att inte 
kurvan skulle få så stora variationer på mätvärdena. Kurvorna togs fram för att kunna 
bestämma var mätpunkterna skulle läggas vid restspänningsmätningen. Kontroll behövdes 
också utföras på skillnaden i lutning på gradienterna utan förvärmning eller två varvs 
förvärmning.  
 
5 Resultat 
 
Normen HS-784 har tagits hänsyn till vid kammätningarna och vid kantmätningarna, se 
kapitel 4.3.1 kompensation av spänningsförändringen vid slipningen. De radiella 
spänningarna är de spänningar som är riktad ut från ringens centrum ut till ytterytan. Om 
ringen läggs ner så går de axiella spänningarna i höjdled (vertikalled). De tangentiella 
spänningarna går i horisontalled, de tangerar cirkeln.   
 
5.1 Globala spänningar i ringen 
 
Bild 5.1 visar kamringen. Strecket visar var avkapningen har skett och pilarna visar var 
mätpunkterna är placerade. 
  

 
 
 
Vid mätning av de globala spänningarna i ringen indikerades att det frigjordes mindre 
spänning bredvid avkapningen än mittemot avkapningen. Det visar tabell 5.1 .Skillnaden är 
stor men den kan inte förklaras, däremot att motsatsen som antogs från början inte stämmer 
går ju att fastslå. Från början antogs att det skulle lösa ut mer spänning bredvid än mittemot 
pga att mätpunkten ligger nära snittet. Mätningen måste nog vara så nära som några mm ifrån 
för att se om några spänningar frigjorts. 
 

Bild 5.1 Pilarna visar var mätningarna är gjorda på kamringen och strecket visar var kapningen är gjord. 
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Då kan det fastslås att bitarna som kapades ut inte har påverkats av själva utkapningen, det är 
bara det första snittet i ringen som påverkar de globala spänningarna. När man gör 
mätningarna på mindre bitar än en hel ring behövs bara hänsyn tas till de globala 
spänningarna som försvinner vid första snittet, då försvinner nämligen alla globala 
spänningar.  
 
I kapitlet 4.3.2 Beräkning av globala spänningar har beräkningar på spänningen som frigörs 
vid avkapningen gjorts. Mätningarna på innerytan på den flacka gradienten gav medelvärdet   
-45MPa jämfört mot -68MPa som är den beräknade. På ytterytan blev medelvärdet av 
mätningarna 64MPa och spänningen beräknades till 60MPa. På den branta kan ingen 
beräkning göras för ringen for ihop och formlerna gäller inte för det. 
 
Det diskuterades om ytterytan skulle slipas för att jämna till ytan efter svarvningen. Lennart 
Björk demonstrerade vilken inverkan en filning ger på restspänningarna. Han filade och 
smärglade ytan med en smärgelduk. Filningen resulterade i att restspänningarna sjönk med 
506.8MPa men det antogs att den frigjorda spänningen är lika stor i alla fall. 
 
Ringen med den branta gradienten for ihop när den kapades och sträckan kunde inte mätas. 
Den flacka ringen sprätte ut 7.5mm. En annan ring som var kasserad sprätte ut 20mm men 
den har inte undersökts vidare. Genom att studera var det är plus tecken och minus tecken i 
Tabell 5.1 under överskriften ”frigjord spänning” kan det fastslås var spänningarna har ökat 
respektive minskat efter avkapningen. Tabell 5.1 visar att den branta ringens innerytors 
spänningar har sjunkit efter avkapningarna och ytterytornas spänningar har ökat efter 
avkapningarna. På den flacka ringen har motsatsen skett förutom den som var filad. 
 
När dragspänningarna på ytterytan är större än tryckspänningarna på innerytan far ringen ihop 
innåt, se den branta ringen i tabell 5.1. När tryckspänningarna på innerytan är större än 
dragspänningarna sprätter ringen utåt, se den flacka ringen i tabell 5.1. Det stämmer bra 
eftersom tryckspänningar trycker en ring utåt. På den flacka ringen har alla spänningarna 
närmat sig noll och på den branta ringen har alla spänningar ändrat sig från noll. När värdena 
ändrat sig från noll har de positiva värdena ökat från noll och de negativa värdena har blivit 
mer negativ (de har sjunkit från noll). 
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Jämförelse av spänning före och efter 
avkapning  

  
  

 
branta 
gradienten

 frigjord 
spänning

flacka 
gradienten  

frigjord 
spänning 

 

före av- 
kapning 
MPa 

efter av-
kapning 
Mpa 

 
 
 MPa 

före av- 
kapning 
MPa 

efter av- 
kapning 
MPa MPa 

Mätning mittemot 
tangentiella spänningen på 
innerytan -56,4 -272,9 -216,5 -550,1** -481,6** 68,5
Mätning mittemot 
tangentiella spänningen på 
ytterytan 386,5 426,9 40,4 152,8 -3,1 -149,7
Mätning bredvid 
Tangentiella spänningen på 
innerytan -327,3 -330,1 -2,8 -547,6 -525,2 22,4
Mätning bredvid 
Tangentiella spänningen på 
ytterytan 485,5 523,7 38,2 -380,5* -358,7* 21,8
       
* ytan var filad därför tryckspänning istället för dragspänning    
**mätningarna gjordes inte på ytan utan 2µm under ytan    

 
För att beräkna de globala spänningarna tas ett medelvärde mellan värdet för mätningen 
mittemot och värdet för mätningen bredvid avkapningen, se tabell 5.2. Spänningen måste 
också byta tecken eftersom om det frigörs 45MPa så är den globala spänningen -45MPa. 
Frigjord spänning är den spänning som utlöses vid kapningen och den globala spänningen är 
den globala spänningen som fanns i ringen innan avkapningen 
 
 
Sammanställning av 
globala spänningar 

  

 Branta 
gradienten 
MPa 

flacka 
gradienten 
Mpa 

Innerytan 110 -45 
Ytterytan -39 64 
 
5.2 Yteffekter 
 
Tidigare mätningar gjorda på IVF av Peter Vomacka [28] visar att tryckspänningarna ökar när 
etsning sker 0,1mm in i materialet från ytan, sedan har ett steady state tillstånd bildats. 
Motsvarande mätning gjordes för att se om samma resultat kan fås en gång till. Som Tabell 
5.3 visar sjunker spänningen när man går 0,1mm in under ytan, samma resultat uppnåddes 
alltså en gång till. 
 
 

Tabell 5.1 Spänningsmätning av frigjorda spänningar i kamring. 

Tabell 5.2 Globala spänningar i ringen 



 31

Jämförelse mellan 5mm och 10mm från kanten samt kontroll av 
yteffekterna. 

 
Djup under 
ytan 

Tangentiell 
spänning 
5mm 
Mpa 

Axiell 
spänning 
5mm 
MPa 

tangentiell 
spänning 
10mm 
Mpa 

axiell 
spänning 
10mm 
Mpa 

0 
 -10,5 96,9 -242,3 -113,6

0,1 
 -182,9 23,3 -330,5 -154,7

 
5.3 Jämförelse mellan 5mm och 10mm från kanten 
 
Tabell 5.3 visar att spänningarna blir betydligt större vid 10mm än vid 5mm. En fullständig 
mätning av restspänningarna som funktion av djup under ytan gjordes för avståndet 5mm. För 
att då få mer information om kanteffekterna. Om restspänningsmätning sker vid 10mm 
kommer resultatet att likna resultatet vid mitten. Alla tidigare mätningar gjorda på Hägglunds 
är gjorda 5mm från kanten. Då är det alltså bättre att mäta vid 5mm från kanten för att få med 
kanteffekterna.  
 
5.4 Kammätning 
 
Diagram 5.1 - 5.4 visar spänningsfördelningen in i materialet.  I diagrammen visas serie 1 
som de tangentiella spänningarna och serie 2 som de axiella spänningarna. De intressanta 
värdena är sammanställda i tabell 5.4. För att få ett totalt resultat med både globala 
spänningen och restspänningen måste de globala spänningarna på innerytan läggas till 
kurvorna, se tabell 5.2. 

ring 1 kompenserade värden mätning 5mm från kanten
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Tabell 5.3 Jämförelse mellan 5mm och 10mm från kanten samt kontroll av yteffekterna 

Diagram 5.1 Restspänningsmätning på ring med brant gradient. 
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ring 1 kompenserade värden mätning vid mitten
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ring 2 kompenserade värden mätning vid mitten
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Diagram 5.2 Restspänningsmätning på ring med brant gradient. 

ring 2 kompenserade värden mätning 5mm från kanten
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Diagram 5.3 Restspänningsmätning på ring med flack gradient. 

Diagram 5.4 Restspänningsmätning på ring med flack gradient. 
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Mätningarna vid 5mm från kanten har en flackare övergång från tryck till drag på både den 
flacka och den branta gradienten än vad mätningen vid mitten visar. På ring 2 mätning vid 
mitten är det lutningen vid 6,3mm som avses och den är en brant övergång från tryck till drag. 
Övergången från tryck till drag har en lutning som beräknas till 168MPa/mm för mätning 
5mm från kanten och 3000MPa/mm för mätning vid mitten.  
 
Tabell 5.4  Sammanställning av diagram 5.1 - 5.4 
Sammanställning av restspänningarna 
för kammätning   

 
Spänningsmätning 5mm 
från kanten 

Spänningsmätning vid 
mitten 

 
Tangentiell 
Mpa 

Axiell 
Mpa 

Tangentiell 
MPa 

axiell 
MPa 

Max drag ring 2 142 19 196 221 
Max drag ring 1 267 50 308 373 
Max tryck ring 2 -315 -150 -497 -395 
Max tryck ring 1 -312 -197 -323 -325 
 
Omslaget från tryck till drag sker ungefär där hårdhetsgradientens branta del slutar och planar 
ut (närmar sig 300HV). De axiella spänningarna blir inte så stora vid 5mm från kanten. Det 
blir däremot de tangentiella. Att det blir stor skillnad beror på kanteffekten. Det vill säga i 
axiell led finns det inte något material som håller emot så att det kan bildas en restspänning. 
Den högsta tryckspänningen är -497MPa (-542 MPa med de globala spänningarna inräknade) 
och den högsta dragspänningen är 373MPa (Här kan ingen hänsyn tas till de globala 
spänningarna, de är ej mätt vid detta djup), se tabell 5.4.  
 
I tabell 5.5 har härddjupet jämförts mot avståndet till var omslaget från tryck till dragspänning 
befinner sig och avståndet till max dragspänning befinner sig. Härddjupet är definierat vid 
400HV. Hårdhetskurvorna hittas under kapitlet 5.8 hårdhetsmätning 
 
 
Jämförelse mellan 
härddjup och rest-
spänning 

    

 Spänningsmätning 5mm från 
kanten Spänningsmätning vid mitten 

 Tangentiell Axiell Tangentiell Axiell 
Härddjup, ring 2, mm 8 8 6,1 6,1 
Avstånd till omslag 
mellan tryck och drag 
spänning mm ring 2 

8,8 9,6 6,3 6,4 

Avstånd till max 
dragspänning mm ring 
2 

12 10,2 7,9 8,4 

Härddjup, ring1, mm 6,5 6,5 4,9 4,9 
Avstånd till omslag 
mellan tryck och drag 
spänning mm ring 1 

7,2 7,2 5 5 

Avstånd till max 
dragspänning mm ring 
1 

9 8,5 5,6 5,3 

 

Tabell 5.5 Avståndet till intressanta spänningsnivåer kontra härddjupet. 



 34

Härddjupet är samma för tangentiell och axiell riktning, för härddjupet är inte definierat 
speciellt för axiell eller tangentiell riktning. För mätning vid mitten kommer omslaget från 
tryck till drag snabbare än för mätning 5mm från kanten. Vid mitten ligger omslaget ungefär 
0,175mm innanför härddjupet. Vid 5mm från kanten ligger omslaget ungefär 0,95mm 
innanför härddjupet. Max dragspänning ligger bara ungefär 0,55mm innanför härddjupet på 
mätningen vid mitten på den branta ringen. På övriga mätningar finns max dragspänning 
ungefär 2,5mm innanför härddjupet. 
 
5.5 Kantmätning 
 
Vid kantmätningen blev dragspänningen ungefär lika som vid kammätningen men 
tryckspänningen blev lite lägre.  
 
 
Sammanställning 
av kantmätningen 

  

 Tangentiell 
spänning 
MPa 

Radiell 
spänning 
Mpa 

max drag ring 2 135 63,6
max drag ring 1 246 84,2
max tryck ring 2 -219 -234
max tryck ring 1 -123 -104
 
Som diagram 5.5 - 5.6 visar så blev de radiella spänningarna dragspänningar närmast ytan och 
tryckspänningar längre in i materialet. Alltså tvärs om mot de tangentiella och axiella 
spänningarna. Romberna är de tangentiella spänningarna och förkortas tang i förklaringen och 
kvadraterna är de radiella spänningarna.  
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Diagram 5.5 Restspänningmätning på ring med brant gradient. 
 

Tabell 5.6 Sammanställning av diagram 5.5-5.6. 
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ring nr 2 kompenserade värden
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Diagram 5.6 Restspänningsmätning på ring med flack gradient 
 
5.6 Temperaturmätning vid induktionshärdning 
 
Resultaten från temperaturmätningen delas upp i ett diagram för den branta gradienten och ett 
diagram för den flacka gradienten. 
 
5.6.1 Branta hårdhetsgradienten 
 
Efter 34s hade induktor 1 värmt upp kamringen till 1116°C. Induktor 2 värmde upp 
kamringen till 1200°C på 41s, se bild 5.2. Temperaturmätningen gav några snabba 
temperaturväxlingsutslag efter att induktor 2 passerat termoelementet. Orsaken var att 
termoelementet hade lossnat men eftersom det skedde under avkylningen har det ingen 
betydelse på resultatet av temperaturmätningen. 
 

                        
         0      25               50  tid (s) 
Bild 5.2 Branta gradienten 
 
5.6.2 Flacka hårdhetsgradienten 
 
Efter första varvets förvärmning låg temperaturen på 168°C och efter andra varvets 
förvärmning låg temperaturen på 264°C. Vid tid 0 började temperaturen att stiga från 264°C 
(något lägre för induktor 2). Induktor 1 värmde upp kamringen till 1092°C på 38s och för 
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induktor 2 tog det 52s att värma upp kamringen till 1110°C se bild 5.3. Avkylningen på ytan 
där termoelementen satt gick ungefär lika fort (3,5s) för den branta som den flacka gradienten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.3 Flacka gradienten 
 
 
 
5.7 Metallografiundersökning 
 
Som översiktsbilden, se bild 1 bilaga 2 visar så är härdzonen djupare vid kanten. Det uppstår 
kanteffekter som gör att härdzonen blir djupare vid kamringens yttersidor. Härddjupet är 5-
6mm djupt och utgörs av den mörkare zonen på bilden, se bild 1 bilaga 2. 
 
5.7.1 Grundmaterialet 
 
Grundmaterialet är seghärdat och består av en finkornig högtemperatur anlöpt (600°C) 
martensit, se bild 2 bilaga 2. Enligt CSM [30] så utgörs "strukturen i grundmaterialet av en 
blandning av kraftigt anlöpt martensit, bainit och sfäroidiserad perlit", detta gäller för 
marathon ringarna och det material man använde 1998. Samma material innehåller även 
slagger. De slaggerna utgörs huvudsakligen av duktila mangansulfidslagger vars medelstorlek 
var ca φ 4µm och 20µm längd. 1998 användes 50CrMo4 i marathonringarna, alltså samma 
material som det är i dessa CB-200 ringarna. Både marathonringen och dessa ringar är 
seghärdade. Enligt CCT-diagrammet måste kylningstiden vara långsammare än 22°C/min för 
att perlit skall bildas och kylningen vid seghärdningen går snabbare än 22°C/min. Det finns 
alltså bara högtemperatur anlöpt martensit och bainit i dessa ringar. 
 
5.7.2 Härdzonen 
 
Härdzonen utgörs av en jämn och finkornig martensitisk struktur som är lågtemperatur anlöpt 
(180°C). Enligt bilaga 3 diagram 1 (TTT-diagrammet) är det ren martensit i härdzonen, 
avkylningstiden är 3,5s enligt kapitel 5.6 temperturmätning vid induktionshärdning. CCT-
diagrammet, bilaga 3 diagram 2 ger samma resultat. Strukturen ses i bild 3 bilaga 2. 
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5.7.3 TTT- och CCT-diagrammen 
 
Topptemperaturen vid härdningen är större än 1000°C på alla härdade ytor se kapitel 5.6 
temperturmätning vid induktionshärdning. Däremot inne vid övergångszonen är 
topptemperaturen. Vet ej hur mycket lägre så det går ej att avgöra om en topptemperatur på 
850°C är bra eller ej. Hålltiden var 5min för TTT-diagrammet och 10min för CCT-
diagrammet. Hägglunds kamringar har en hålltid på 5s över 960°C så det stämmer inte så bra. 
Uppvärmningstiden var 1min för TTT-diagrammet och 2min för CCT-diagrammet. 
Kamringarna har en uppvärmningstid på ungefär 40s så det stämmer bättre än hålltiden.  
 
5.7.4 Övergångszonen 
 
I övergångszonen, se bild 4 bilaga 2 faller hårdheten från 600HV till 300HV och all 
högtemperaturanlöpt martensit är inte upplöst vid uppvärmningen innan härdningen. 
Kylningstiden inne vid övergångszonen är inte mätt. Den upplösta högtemperaturanlöpta 
martensiten har blivit lågtemperaturanlöpt martensit. I övergångszonen finns det alltså 
högtemperaturanlöpt och lågtemperaturanlöpt martensit.   
 
5.8 Hårdhetsmätning 
 
Hårdhetskurvorna visas i diagram 5.7 till 5.12 
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Diagram 5.7 Hårdhetsmätning brant gradient. Diagram 5.8 Hårdhetsmätning flack gradient. 

Diagram 5.9 Hårdhetsmätning brant gradient. Diagram 5.10 Hårdhetsmätning flack gradient. 
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Lutningen på övergången från hårt härdat material till mjukt grundmaterial gjordes genom att 
mäta avståndet i mm som det tar för hårdheten att falla från 600HV till 300HV. Som visas i 
tabell 5.7 finns det en skillnad mellan den flacka och den branta gradienten men den är inte 
stor. Gränserna för hårdhetskurvan, se bilaga 5. 
 
 
Sammanställning av hårdhetsgradienterna  
 lutning (HV/mm*10-1) 
brant kloss 1.3 mätning 5mm från kanten 71,4     medellutning brant gradient 
flack kloss 2.3 mätning 5mm från kanten 39     medellutning flack gradient 
brant kloss 1.2 mätning vid mitten 150     medellutning brant gradient 
flack kloss 2.2 mätning vid mitten 39    medellutning flack gradient 
brant kloss 1.3 mätning 10mm från kanten 71,4     medellutning brant gradient 
flack kloss 2.3 mätning 10mm från kanten 35,7     medellutning flack gradient 
 
Lutningen som mäts i HV/ mm har tagits som ett medelvärde på lutningen mellan 600HV och 
300HV. 
 
Ett annat resultat var att den flacka ringen sprätte ut vid kapningen och den branta ringen for 
ihop inåt vid kapningen. När dragspänningarna på ytterytan är större än tryckspänningarna på 
innerytan far ringen ihop inåt. När tryckspänningarna på innerytan är större än 
dragspänningarna sprätter ringen utåt.  
 

6 Diskussion 
 
Här diskuteras resultaten. 
 
6.1 Jämförelse av uppmätta och kompenserade värden 
 
Diagram 6.1 - 6.4 visar restspänningarna innan normen användes för att justera värdena på 
kammätningen. Vid jämförelse med diagram 5.1 - 5.4 i kapitlet 5.4 Kammätning ses att 
spänningstillståndet är lika nära ytan men ju längre in i materialet mätningen är gjord ju mer 
skiljer sig kurvorna åt. I diagrammen visar romberna, serie1 de tangentiella spänningarna och 
kvadraterna, serie2 visar de axiella spänningarna. 

Diagram 5.11 Hårdhetsmätning brant gradient. Diagram 5.12 Hårdhetsmätning flack gradient. 

Tabell 5.7 Lutning på hårdhetsgradienterna. 
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Diagram 6.2 Restspänningsmätning på ring med flack gradient.  

Diagram 6.1 Restspänningsmätning på ring med flack gradient. 

Diagram 6.3 Restspänningsmätning på ring med brant gradient. 
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Diagram 6.5 - 6.6 visar restspänningarna innan normen användes för att justera värdena på 
kantmätningen. Romberna är de tangentiella spänningarna och förkortas tang. Kvadraterna är 
de radiella spänningarna. Vid jämförelse av diagram 6.5 - 6.6 med 5.5 – 5.6 i kapitlet 5 
resultat ses att det är lika stor skillnad i spänningstillståndet nära kamytan som långt från 
kamytan. Det stämmer eftersom slipdjupet är 5mm hela vägen. Kompensationen är lika stor 
på grund av att slipdjupet är lika vid ytan som en bit in i materialet, se bild 4.4.  
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Diagram 6.5 Restspänningsmätning på ring med brant gradient. Gäller kantmätning 
 

ring nr 2 uppmätta värden
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Diagram 6.6 Restspänningsmätning på ring med flack gradient. Gäller kantmätning 
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Diagram 6.4 Restspänningsmätning på ring med brant gradient. 
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Eftersom den tangentiella spänningen är mätt i både kammätningen och kantmätningen kan 
jämförelse göras om kantmätningen ger ett tillförlitligt resultat. Kantmätningen stämmer bra 
mot kammätningen om jämförelse görs på dragspänningarna inne i materialet. 
Tryckspänningen nära ytan har något sämre överensstämmelse mellan kantmätning och 
kammätning. En kantmätning verkar alltså ge tillförlitliga värden och särskilt en bit in i 
materialet, så för att spara pengar i framtiden kan man göra en kantmätning istället för en 
kammätning. 
 
Normen HS-784 är använd på både kantmätningen och kammätningen. Eftersom slipdjupet är 
konstant 5mm, se bild 4.4 vid kantmätningen blir felet lika stort hela vägen. Vid 
kammätningen däremot blir slipdjupet större för varje mätning. Att slipdjupen är olika stor för 
kammätningen och kantmätningen vid ytan kan vara anledningen till att spänningen vid ytan 
inte stämmer överens mellan de två olika mätningarna.  
 
6.2 Haveri av kamring 
 
För några år sen sprack några kamringar vid laboratorietester [30]. Två stycken brottmoder 
bedöms som tänkbara. Den ena är att det beror på utmattning och den andra är att det beror på 
sprickbildning på grund av restspänningar i och under kamytan. Utmattningen kan bero på 
både restspänningar som uppkommit vid härdningen och spänningar som är driftsbetingade. 
 
Brottet har gått i trappsteg och längs med kamytan ned under härdskiktet. Därefter har 
sprickan gått ut till ytterytan till ett borrat hål [30], se bild 6.1. Det fanns även små sprickor i 
härdzonen. Tillväxtriktningen för de sprickor som låg vinkelrätt mot ytan inom den härdade 
zonen var främst inåt mot ringens centrum, dvs ut mot kamytan. Tillväxtriktningen för 
sprickan som föregått den sista delen av brottet har varit ut mot ringens periferi, dvs ytterytan 
[30]. 
 

 
Bild 6.1 Sprucken kamring 
 
Sprickorna som är orienterade parallellt med kamytan går längs med slaggriktningen (MnS) 
och då även valsriktningen. Bertil Mårtensson [29] har sett stora slagger vid 
initieringspunkterna för sprickorna. Dessa slagger har helt klart att göra med 
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initieringspunktens läge. Men det krävs även stora restspänningar och / eller utmattning för att 
sprickan skall bildas.  
 
6.3 Spänningsbilden i materialet 
 
Mätningarna i denna rapport har visat att dragspänningarna inte var så höga, det högsta 
uppmätta värdet var 541,7MPa och om hänsyn tas till normen HS-784 blev de 373MPa. Det 
skall jämföras med brottgränsen som bestämdes genom att ta ett medelvärde på 9 mätningar 
av brottgränsen. I bilaga 1 finns en av dessa mätningar. Hårdheten blev då 286HV, 
sträckgränsen blev 766MPa och brottgränsen är 956MPa. Spänningarna ligger alltså långt från 
brottgränsen. 
 
Sprickorna som har uppkommit bland annat i labtester kan bero på höga dragrestspänningar. 
Till detta kommer sedan de dynamiska spänningar som uppstår på grund av 
driftsbetingelserna. Då kan σ>σutmattning och sprickinitiering kan ske. 
 
Vid härdningen utvidgar sig materialet. I radiell led kan materialet utvidga sig fritt inåt mot 
centrum, det finns inget som håller emot. Däremot i tangentiell led kan inte materialet utvidga 
sig eftersom grundmaterialet håller emot och det bildas tryckspänningar i ytan i axiell och 
tangentiell led. I grundmaterialet kommer det att bildas dragspänningar för att kompensera för 
dessa tryckspänningar. Sprickorna som uppkommer på grund av de tangentiella 
dragspänningarna i grundmaterialet borde gå vinkelrätt mot ytan. Om sprickorna går parallellt 
med ytan som de gör i detta fall så borde de bero på de radiella restspänningarna som 
uppkommer i materialet. Alltså de radiella spänningarna öppnar en spricka som går parallellt 
med ytan. Eftersom de radiella spänningarna är tryck inne i materialet kan de inte öppna upp 
någon spricka, vilket däremot skjuvspänningar kan göra. 
 
Eftersom det inte finns något som håller emot i radiell led kommer det att bildas dragspänning 
vid ytan. Spänningsbilden på den radiella är alltså tvärs om mot den tangentiella och axiella 
spänningen. För att kompensera för dessa dragspänningar bildas det tryckspänningar längre in 
i materialet. Detta verifieras av de gjorda mätningarna, se diagram 5.5 och 5.6 i kap 5 resultat.  
 
Eftersom det är ett treaxligt spänningstillstånd finns det skjuvspänningar och dessa kan ge 
sprickor som går parallellt med ytan. Den radiella spänningen är en tryckspänning och den 
tangentiella och axiella spänningen är en dragspänning inne i materialet, se kapitel 5 Resultat. 
Det gör att skillnaden mellan dessa spänningar blir 375MPa och det leder troligtvis till stora 
skjuvspänningar. Vid ytan blir skillnaden mellan tangentiell och radiell spänning 387MPa. 
Dessa spänningar är inte huvudspänningar så skjuvspänningarna kan inte beräknas från dessa 
värden med hjälp av Mohrs spänningscirkel. Mohrs spänningscirkel gäller för plana tillstånd 
och detta är ett treaxligt spänningstillstånd.  
 
I von Mises villkor ingår lokala spänningar, skjuvspänningar och huvudspänningar. För att få 
veta skjuvspänningarna måste det finnas värden på både de lokala spänningarna och 
huvudspänningarna. Nu finns bara de uppmätta lokala spänningarna, för att få veta 
huvudspänningarna måste det göras en simulering över härdprocessen. Det räcker inte med en 
FEM-beräkning för inga huvudspänningar är kända. Efter att simuleringen är gjord kan alltså 
skjuvspänningarna beräknas. 
 
Vid härdningen kan restspänningarna vara större än de uppmätta, för under anlöpningen 
sjunker restspänningarna. Sprickor kan alltså uppkomma mellan härdningen och anlöpningen. 
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7 Felkällor 
 
I detta kapitel behandlas felkällorna som funnits under arbetets gång. 
 
7.1 Globala spänningar 
 
När beräkningar gjordes av de globala spänningarna stämde inte villkoren för formeln (4.3). 
Formeln gällde för en ring som hade slät inneryta och slät ytteryta. Enligt 
beräkningsingenjören på Hägglunds kan man göra antagandet att den vågiga strukturen inte 
spelar någon roll för beräkningarna. Vid beräkningarna togs ett medelvärde på toppradien 
respektive bottenradien för att få fram innerradien som användes vid beräkningarna. 
 
7.2 Hårdhetsmätningar 
 
Vid hårdhetsmätningarna var rummet ostabilt och det gav inte helt skarpa kurvor. 
Felvisningen på grund av detta är dock försumbar. 
 
Skärpan behövdes ställas in vid varje hårdhetsmätning och det var svårt att se vart det blev 
bäst skärpa. Det kan ge en felvisning på minst 10HV.  
 
För att få tillförlitligare kurvor gjordes tre mätningar 0,5mm bredvid varandra och ett säkrare 
mätresultat räknades fram genom att ta ett medelvärde på dessa tre mätningar. Eftersom 
härdzonen är böjd vid mätning 5mm från kanten se bild 4.5 kommer omslaget från hårt till 
mjukt att ske vid olika avstånd från ytan. Mätningen som ligger närmare mitten kommer att få 
omslaget från hårt till mjukt fortare än den mätning som ligger närmare kanten. Det gör att 
hårdhetskurvorna bild 5.7- 5.12 i kapitlet 5.8 hårdhetsmätning blir flackare än vad de 
egentligen är. Lutningarna beräknades inte från denna medelkurva utan lutningarna 
beräknades för alla tre mätningarna och sedan togs ett medelvärde på dessa lutningar. Att 
beräkningarna gjordes på det säkrare sättet gav ett resultat som var några HV/mm*10-1 
säkrare än om de hade beräknats direkt från medelkurvan. 
 
7.3 Etsning vid restspänningsmätningarna 
 
Etsningen är inte så noggrann när flera etsningar görs efter varandra så att stora djup uppnås. 
Etsningen kontrollerades en gång och då var djupet 0,5mm enligt etsmaskinen men slipningen 
gav att djupet var 0,38mm. Det kan också vara slipmaskinens skala som visade lite fel men 
det testades med en klocka och det skulle vara OK. Vid just detta tillfälle var felmarginalen på 
etsningen 0,12mm. 
 
7.4 Utkapning av kambitarna 
 
När kambitarna kapades ut blev de inte tagna från samma sida av kamringen som 
hårdhetsmätningarna var gjorda på. Det är alltså olika induktorer som har härdat biten som 
hårdheten har mätts på och som restspänningsmätningen har utförts på. Men de är tagna från 
samma kamring. Det ger en försumbar påverkan. 
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7.5 Normen 
 
Normen HS-784 gäller för en platt skiva som har härdzonen parallell med ytan eller ett 
material som är genomhärdat, vilket inte framgår av normen. Eftersom härdzonen är böjd 
längs med kamringen så hade det inte blivit bra att slipa ett jämnt plan över hela ytan då 
skulle slipningen gå olika djupt in i härdzonen på flankerna och i mitten på en topp av en 
”våg” av kamringens profil. Det skulle också ta alldeles för lång tid och kostnaderna skulle bli 
för höga. Påverkan på resultatet av att slipa ett spår jämfört med att ta bort ett helt plan är 
försumbar. 
 
7.6 Slippåverkan 
 
Vid slipningen ändras spänningsbilden. Detta behandlades i kapitlet 4.3.1 Kompensation av 
spänningsförändringen vid slipningen. Ju djupare slipningen görs desto större blir felet av 
spänningarna och detta har tagits hänsyn till när diagram 5.1 - 5.4 gjordes, se kapitel 5 
resultat. Från början slipades hela toppen bort vid varje slipning men på grund av kostnad och 
tidsbrist gick man över på att slipa ett spår istället. Spåret slipades först bred sedan slipades 
det smalare. Spåret var så brett att normen HS - 784 skulle stämma bra. 
 
Diagram 7.1 och 7.2 visar slippåverkan vid restspänningsmätningen. Den raka linjen nära x-
axeln visar var slipningarna är gjorda någonstans. De streckade linjerna visar spänningen vid 
mitten av kamringen och de heldragna linjerna visar spänningen 5mm från kanten av ringen. I 
förklaringsrutan förkortas tangentiella spänningar med tang. Där både spänningen 5mm från 
kanten och vid mitten har följt varandra kan det antas att det beror på slipningen men om det 
är bara den ena som har ett avvikande värde kan det inte ges någon förklaring på vad det beror 
på eller också är det riktiga värden.  
 
Vid 5,7mm från ytan indikerar diagram 7.1 att spänningen har ökat för både 5mm och mitten 
för att sedan avta i flera mätningar i följd. Här kan slipningen vara en orsak till att spänningen 
ökade. Det testades att ha ett större slipdjup för varje slipsnitt så slipkraften blev större och 
tryckspänningar induceras i ytan. Då togs ett finskär på slutet. Finskäret tog nog inte bort de 
inducerade dragspänningarna under tryckspänningarna, så det kan vara anledningen till att 
spänningen ökade vid 5,7mm. 
 
Vid 6,2mm från ytan har spänningen ökat vid mitten medan mätningarna 5mm från kanten har 
gett sjunkande mätvärden. Detta beror alltså inte på slipningen utan det är kanske riktigt att 
spänningen skulle öka för mätningen vid mitten. Här gjordes inte etsningen 0,2mm djup utan 
bara 0,1mm djup. 
 
Vid 7,5mm och 7,9mm från ytan har tryckspänningen minskat för att sedan öka igen. Detta 
gäller för mätningen 5mm från kanten. Det är alltså inte de sökta dragspänningarna som har 
indikerats och då kanske slipningen har påverkat mätningen. Då kan det också ifrågasättas om 
mätningen vid mitten var riktig. 
 
Vid diskussion med Henrik Westberg på Chalmers via telefon menar han att vid slipning får 
man tryckspänningar närmast ytan och längre ned i materialet kommer det dragspänningar 
som väger upp tryckspänningarna. Det kan vara dragspänningarna som har indikerats efter en 
slipning. Henrik Westberg menar att ett etsdjup på 2 tiondelar borde vara tillräckligt när 
slipningen sker med ett djup på 3-4 hundradelar per slipstick. Vid slipningen användes en 
skiva med aluminiumoxid och då är det alla gånger tillräckligt, menar Henrik Westberg. 
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Ring 2 mätning 5mm från kant och mitten
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Ring 1 mätning 5mm från kant och mitten
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När den femte mätningen vid 4,4mm djup skulle göras på kambit 1 upptäcktes att slipningen 
hade gått för långt. Då togs en ny bit ur kamring 3 som slipades ned till den rätta nivån och 
mätningarna fortsatte därifrån. Vid slipningen blev ytan vågig och ett extra finskär fick göras 
för att få ytan slät. För att inte gå för långt etsades bara 0,1mm istället för 0,2mm. Det kan 
förklara varför tryckspänningarna minskade vid 4,4mm på både 5mm från kanten och på 
mätning vid mitten, se diagram 7.2. 
 
Vid 5,7mm från ytan påverkades spänningen på mätningen 5mm från kanten. Vid 5,7mm från 
ytan ligger maximala dragspänningen. Det kan inte avgöras om det verkligen är den maximala 
dragspänningen eller om det är en slippåverkan. Ingen förklaring kan ges varför spänningen 
ökade vid 5,7mm. 
 

Diagram 7.1 Slippåverkan vid restspänningsmätning.  

Diagram 7.2 Slippåverkan vid restspänningsmätning. 
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När den första slipningen gjordes sågs att skivan inte tog jämt över hela ytan. Antingen var 
inte kamytan parallell med ytterytan eller så satt biten snett i skruvstycket. Det var bara någon 
hundradel snett och den felmarginalen är mindre än felmarginalen på etsningen. Så det 
problemet är oväsentligt i sammanhanget. 
 
8 Fortsatt arbete 
 
Restspänningsmätningsutrustning bör köpas in. Det skulle vara intressant att ha en utrustning 
i anslutning till produktionen. Den skulle kunna användas bredvid barkhausenbrusmätningen. 
Om ett fel indikeras av barkhausenutrustningen kan spänningsbilden kontrolleras. 
Röntgenutrustningen kostar 1miljon och det är en liten kostnad i jämförelse med vilka 
mätningar den kan göra. Utrustningen kan förhindra framtida haverier. 
 
Restspänningsmätningar bör också göras på Marathonringar för att få veta vilka 
restspänningar man har i den ringen. Det var ju en Marathon ring som sprack. 
 
En simulering är också viktig att göra. Då kan huvudspänningar och skjuvspänningar 
beräknas. Skjuvspänningarna är viktiga för att de kan vara stora eftersom de radiella samt 
tangentiella och axiella har olika tecken och skillnaden är stor på dessa värden (375MPa). De 
uppmätta spänningarna kan användas för att verifiera om simuleringen är riktig. 
 
Dragspänningarna inne i materialet kan minskas utan att minska tryckspänningarna i 
härdzonen. Det kan göras genom att ändra härddjupet och ändra frekvensen. Ett fortsatt arbete 
kan vara att laborera med härddjupet och frekvensen så att en ännu bättre restspänningsbild 
erhålls. 
 
En kontroll behöver också utföras på vilka skillnader det finns på materialet i övergångszonen 
på den flacka respektive den branta gradienten. Tid ovanför austenitiseringstemperaturen var 
ungefär lika för den branta respektive den flacka gradienten så andelen oupplöst 
högtemperturanlöpt martensit från seghärdningen borde vara lika stor i de båda fallen. Den 
flacka gradienten har förvärmts två varv så värmen har gått djupare in i ringen än vad den 
gjorde i den branta gradienten. Kylningen borde då gå långsammare i den flacka gradienten 
och en annan fördelning av bainit och martensit kan ha uppnåtts. Med hjälp av SEM-
mikroskop kan fördelningen av faserna detekteras och man kan särskilja karbiderna. 
 
En förklaring till den lägre dragspänningen på den flacka gradienten kan sökas med hjälp av 
en SEM-undersökning. Det borde ha skett någon återhämtningsprocess. Det kan vara att 
värmen som har gått djupare in i materialet har anlöpt övergångszonen efter härdningen och 
då har en lägre restspänning erhållits. Högre temperatur efter härdningen leder också till att 
dislokationerna är mer rörliga och de kan ordna upp sig och bilda nätverk. Dislokationerna 
kan också diffundera så att de tar ut varandra och dislokationsdensiteten minskar i den flacka 
mot den branta gradienten. Undersökning av mikrostrukturer i övergångszonen kan öka 
kunskapen om den branta respektive flacka hårdhetsgradienten. 
 
9 Slutsatser 
 
Vid kammätningen ses att den branta gradienten har lägre tryckspänning än den flacka 
gradienten. Den branta gradienten har högre dragspänning än den flacka. Det är bra med höga 
tryckspänningar och låga dragspänningar. Den branta gradienten är alltså sämre i båda fallen. 
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Samma slutsats kan dras på kantmätningen som gjordes på kammätningen, den flacka 
gradienten är bättre i båda fallen. Den har högre tryckspänningar vid ytan och lägre 
dragspänningar inne i materialet. Den flacka gradienten har radiella tryckspänningar inne i 
materialet som är mer än dubbelt så stora som den branta gradientens tryckspänningar. Då 
krävs det en större skjuvspänning för att öppna upp en spricka för material med flack 
hårdhetsgradient. 
 
Lasten från kamrullarna adderat med restspänningarna kan ge en utmattningspåkänning som 
gör att sprickor kan bildas efter en stunds drift. Alltså är det mer troligt att det är utmattning 
som gett ett brott än att restspänningarna har kommit upp i nivå med brottgränsen.  
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Bild 1 Översiktsbild härdzon och grundmaterial 

härdzon 

grundmaterial 

Bild 2 Grundmaterialet består av högtemperaturanlöpt martensit och bainit. 
Skala på förstoringen 50µm, se bilden. 
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Bild 3 Härdzonen består av lågtemperturanlöpt martensit. Skala på förstoringen 50µm, se bilden. 

 
Bild 4 Övergångszonen består av högtemperatur och lågtemperaturanlöpt martensit. Skala på förstoringen 
50µm, se bilden 
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TTT-diagram och CCT-diagram 

 
          1           10   102       103             104  105  tid (s)  
Diagram 1 TTT-diagram för 50CrMo4 
 
TTT diagramet är framtaget för härdning med parametrarna: 
Topptemperaturen 850°C 
Hålltid 5min  
Uppvärmningstid 1min 

 
          1           10   102       103             104  105  tid (s)  
Diagram 2 CCT-diagram för 50CrMo4 
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CCT diagramet är framtaget för härdning med parametrarna: 
Topptemperaturen 850°C 
Hålltid 10min  
Uppvärmningstid 2min 
 
Förklaring till diagrammen 
A   Austenit 
F    Ferrit 
P    Perlit 
Zm Bainit 
M   Martensit 
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