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Sammanfattning 
LuCoil Steel AB är ett dotterbolag till SSAB Tunnplåt AB. Företagets huvuduppgift är att 
tillverka Superstål, ett stål som ger lättare och starkare slutprodukter jämfört med 
konventionellt stål. LuCoil har blivit kontaktade av ett större företag gällande tillverkning av 
handsågblad. Genom att använda sig av ett högkolhaltigt kallvalsat stål från LuCoil skulle 
slutprodukten bli billigare då härdning av stålet inte är nödvändigt.  
 
Beräkningar när det gäller återfjädring efter böjprov visar att en sträckgräns på knappt 800 MPa 
räcker för att klara ställda krav på sågbladet. Två tilltänkta stål har undersökts i examensjobbet, 
X177 samt X203, båda med en sträckgräns på över 1100 MPa vilket innebär att båda stålen 
borde återfjädra vid böjprov. Praktiska försök visar dock att så inte är fallet, båda stålen får en 
kvarvarande deformation efter böjprov. Sammanfattningsvis är problemet således att det 
tilltänkta kallvalsade stålets egenskaper gällande återfjädring vid böjprov inte överensstämmer 
med vad som förväntas ur hållfasthetsprov.  
 
Examensarbetet består av tre större undersökningar; mikroskopering i svepelektronmikroskop, 
mätning av restspänningar och bestämning av textur med hjälp av röntgendiffraktion, samt ett 
par mindre försök gällande böjprov och dragprov. Dragprov och böjprov har utförts för att 
verifiera materialens hållfasthet samt beteende vid böjning. 
Undersökningen i svepelektronmikroskop visar att inre defekter i form av sprickor finns i 
råbanden. Efter påvalsning har sprickorna blivit märkbart fler och längre vilket till en början 
misstänktes vara orsaken till deformationen, att många defekter orsakar lokala 
spänningskoncentrationer som påverkar det makroskopiska beteendet, men då sprickorna är 
orienterade längs valsriktningen fås inte någon större spänningskoncentration. 
Resultaten från restspänningsmätningarna samt texturbestämningen visar istället sådana resultat 
att problemet kan förklaras. Restspänningar påverkar ett materials förmåga att bära last då 
applicerad spänning först måste balansera restspänningen. Undersökningarna visar att höga 
restspänningar finns i stålytan som tillsammans med spänningen böjprovet genererar närmar 
sig/överstiger materialets sträckgräns. Vidare visar resultaten från texturbestämningen att (110) 
planen på stålytan har en gynnsam orientering för dislokationsrörelser jämfört med stålets mitt 
där planen är orienterade så att dislokationsrörelser har svårare att ske. Mycket förenklat kan 
man säga att pga. texturen har materialet lägre sträckgräns på ytan, högre i mitten och att 
dragprovet, som testar hela tvärsnittsarean, är ett medelvärde av dessa två. Då böjprovning 
belastar stålets ytterfibrer mest kommer en kombination av restspänningar och det faktum att 
dislokationsrörelser sker lättare på stålytan göra att sträckgränsen överskrids och materialet får 
en kvarvarande plastisk deformation. 
 
En avslutande avspänningsglödning på stålen med mycket bra resultat har också gjorts. Denna 
glödning lämnas som ett tänkbart lösningsalternativ till LuCoil. 
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Abstract 
LuCoil Steel AB is a subsidiary company to SSAB Tunnplåt AB. The company’s main goal is 
to manufacture Super steel which compared to conventional steel makes the end item lighter 
and stronger. LuCoil has been contacted by a big company in order to make steel blades for 
handsaws. By using high carbon cold worked steel sheets from LuCoil hardening of the steel 
sheets will not be necessary and so the end item is possible to make cheaper.  
 
In order to get full spring back on the saw blade after a bending test to a radius of 125 mm, 
calculations shows that a yield stress of 800 MPa is necessary to meet the demand. Two steels 
have been investigated in this study, X177 and X203, both with a yield strength above 1100 
MPa, which imply that both steels should work as saw blades. However, practical tests on the 
steel blades result in plastic deformation. To sum up; the properties of the steel does not 
correspond to what is expected from tensile tests.  
 
The study consists of three comprehensive investigations; microscopy with scanning electron 
microscope, residual stress measurement and texture development by x-ray diffraction. These 
were complemented by bend test and strength test. Bend and strength tests have been done in 
order to verify the yield stress of the steels and behavior when they are being bent.  
The scanning electron microscopy reveals internal cracks in the hot rolled steel sheets. After 
cold rolling the numbers of internal cracks are increasing and they are also increasing in length. 
Stress concentrations at the crack tips could cause local plastic deformation and if many cracks 
act together affect the steels macroscopic behavior. At first this was thought to be the reason 
for the anisotropic plastic deformation. But almost all cracks are oriented along the rolling 
direction such that only limited effects from local stress concentrations are expected on the 
yielding behavior during bending.  
Residual stresses affect a materials ability to carry load since applied load first must balance the 
residual stress. The investigations reveal compressive residual stresses in the steel surface and 
together with the stress generated from the bend test the yield strength of the material is 
exceeded. Texture measurements shows that the (110) planes have a favorable orientation for 
dislocation movement on the steel surface compared to the interior of the steel. You could, 
much simplified, say that because of the texture the yield strength on the steel surface is lower, 
in the interior it is higher and that the results from the tensile tests are mean values from these 
two. The plastic deformation after bend tests comes from a combination of residual stresses on 
the steel surface and the fact that dislocation movement is easier on the steel surface. This 
because the steel surface is most affected when bent.  
 
A stress relief annealing has been done on the steels and the results after annealing are very 
good. This metod has also been recommended to LuCoil. 
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Förord 
Som avslutningskurs i civilingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet ska ett 
examensarbete göras på uppdrag av ett företag eller universitetet. Examensarbetet omfattar 20 
poäng och inkluderar allt från projektplanering, praktiska försök, litteraturstudier till 
presentation av resultat. Detta examensarbete är utfört hösten 2004/feb 2005 åt LuCoil Steel 
AB och har genomförts på universitetets avdelning för Materialteknik samt på LuCoil. 
Jag vill ge alla på LuCoil som på ett eller annat sätt hjälpt mig ett stort tack. Det har alltid 
funnits tid att diskutera problem och erat engagemang i arbetet har gjort det inspirerande att 
jobba hårt.  
Tack Magnus Odén, professor på avdelningen för Materialteknik samt min examinator, för att 
du delat med dig av din kunskap inom området samt ditt stöd under arbetets gång. Johnny 
Grahn avtackas också för all hjälp med svepelektronmikroskopet och röntgenutrustningen.  
Ett mycket stort tack vill jag ge Peter Hedström för att du hjälpt mig med 
röntgenundersökningarna, gett mig råd och tips, samt inbjudit till diskussioner som fått arbetet 
att gå framåt. 
 
Till sist vill jag tacka min sambo Åsa som under hela min studietid alltid varit ett stort stöd.  

 

 

Luleå 2005-02-18 

 

 

Patrik Midebjörk 
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1. Inledning 
1.1 Företagspresentation 
LuCoil Steel AB är ett dotterbolag till SSAB Tunnplåt AB. Företaget finns i Luleå och har 25 
stycken anställda. LuCoil Steel bildades april 2002 utifrån dåvarande enheten Specialstål inom 
Tunnplåt. Företagets huvuduppgift är att tillverka kundanpassat manufakturerat specialstål för 
verkstadsindustrin inom områdena extra tunt, snäva toleranser, ytavkolat, blank- eller 
svartoxiderad yta. Affärsidén för LuCoil Steel är att tillverka och marknadsföra Superstål, en 
produkt som ger lättare och mer hållbara slutprodukter jämfört med konventionellt stål. 
Superstålet kan ersätta härdade stål och därmed sänka materialkostnaden. Deras 
specialprodukter Triflex och svartoxiderad plåt kan användas i nya applikationer. 
 
1.2 Bakgrund 
Ett större företag har gällande tillverkning av handsågblad kontaktat LuCoil Steel AB för att 
med deras kallvalsade stål få ett material med liknande egenskaper som dagens till ett lägre pris. 
Idag tillverkas handsågbladet av ett kol/manganstål som först bandhärdas för att få tillräcklig 
hållfasthet i bladet och slutligen tandhärdas för att få tillräcklig nötningsbeständighet. 
Bandhärdning är en relativt dyr process som skulle undvikas med högkolhaltigt stål från LuCoil 
där endast härdning av sågtänderna skulle vara nödvändig. Företaget skulle därmed få en 
billigare tillverkning av dessa handsågblad.  
Sågbladet som företaget använder sig av idag har en sträckgräns på 1400 MPa. Det värdet 
fungerade inledningsvis som ett riktvärde för LuCoil vid påvalsningen av det nya stålet. LuCoil 
lyckades valsa fram ett högkolhaltigt stål med en sträckgräns på cirka 1200 MPa, högkolhaltigt 
för att möjliggöra tandhärdning, men vid böjprov återfjädrade inte materialet utan fick en 
kvarvarande deformation. Tanken då var att påvalsa mer, reduktionsgrad vid valsning och 
hållfasthet har ett linjärt samband, för att få högre sträckgräns. Senare visade beräkningar att en 
sträckgräns på knappt 800 MPa räcker för att klara ställda krav när det gäller återfjädring. Därav 
examensarbetet, varför det tilltänkta kallvalsade stålens egenskaper gällande återfjädring vid 
böjprov inte överensstämmer med vad som förväntas ur hållfasthetsprov. LuCoil upplever 
också att denna deformation uppstår lättare längs valsriktningen än tvärs trots att sträckgränsen 
enligt dragprov är högre längs valsriktningen. 

1.2.1 Kravprofil på sågblad 
Det krav som ställts upp på sågbladet när det gäller återfjädringen är att det ska återfjädra helt 
när det böjs till en radie på 125 mm och sedan släpps tillbaka. Kravet är baserat på nuvarande 
sågblads egenskaper och det faktum att vid användning kan sågbladet hugga fast och böjas om 
man inte hinner ”parera” en framåtgående rörelse. Om detta händer ska inte sågen bli 
obrukbar för att sågbladet har blivit deformerat.  
Räknar man på vilken spänning som stålet får då det böjs till en radie på 125 mm samt att plant 
spänningstilltånd råder kommer ytterfibrerna ha en spänning på knappt 800 MPa (se bilaga 2 
för uträkning). I examensjobbet har två stålkvaliteter undersökts, X177 och X203, båda med en 
sträckgräns över 1000 MPa vilket innebär att båda stålen borde återfjädra vid böjprov. 
Inledande praktiskt böjprov av båda stålkvaliteterna både längs och tvärs valsriktning visar att 
båda stålen får en kvarstående plastisk deformation. Deformationen är också större längs 
valsriktningen än tvärs vilket bekräftar LuCoils misstankar angående stålets beteende. 
 
1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att utreda orsaken till varför återfjädringsegenskaperna inte 
stämmer med vad som förväntas från hållfasthetsprov. Eventuella förslag på åtgärder ska föreslås. 
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2. Teori 
Kapitel 2 och 3 tar upp allmän teori inom materialteknik samt diffraktionsfenomen som anses 
nödvändig för att få behållning av examensarbetet. Är man mer insatt i ämnena kan dessa 
avsnitt lämnas och läsaren hänvisas direkt till kapitel 4 där testat material tar vid. 
 
2.1 Kristallstrukturer 
I ett kristallint material sitter atomerna regelbundet och periodvis arrangerade över ett stort 
antal atomavstånd, tillsammans bildar de ett atomgitter. Alla metaller, många keramer och vissa 
polymerer bildar en kristallstruktur under normala förhållanden. Atomanordningen kan 
beskrivas genom att man anger dimensionerna för en enhetscell eller elementarcell. Det är den 
minsta byggkloss med vilken hela kristallstrukturen byggs upp. I det kubiska gittret är 
enhetscellens kanter ortogonala och lika långa vilket ger en hög grad av symmetri. Hos 
metaller förekommer särskilt tre gittertyper vars enhetsceller visas i figur 1. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 Kristallriktningar 
Många egenskaper (elastiska konstanter, termisk utvidgning, motstånd mot plastisk 
deformation) hos kristallina material är riktningsberoende [4]. Det är därför viktigt att på ett 
enkelt sätt kunna definiera riktningar i ett kristallgitter. Arbetsgången för att bestämma 
riktningar är enligt följande; Basen är enhetscellen med ett koordinatsystem bestående av tre (x, 
y och z) axlar med origo i ett av enhetscellens åtta hörn. Längden av vektorn projiceras mot 
respektive axel i koordinatsystemet, de projicerade skärningspunkterna multipliceras eller 
divideras sedan med lämplig faktor för att reducera dem till minsta heltal. Heltalen innesluts 
sedan i hakparenteser. Riktningarna [100], [110] och [111] tillhör de vanligaste förekommande 
och finns exemplifierade i figur 2. 
 

 
. 
 
 
 
 
 

För alla tre axlar existerar både positiva och negativa koordinater. För att visa att riktningen är 
negativ indexeras respektive heltal med ett streck eller minustecken ovanför siffran.  
 

Figur 1. Tre vanliga gittertyper och dess enhetsceller. Från vänster, BCC (BodyCenteredCubic), FCC 
(FaceCenteredCubic) och HCP (HexagonalClosePacked). 

Figur 2. Tre vanliga kristallriktningar i en enhetscell. 
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2.3 Plan 
Då metaller består av en regelbunden gitterbyggnad kommer likartade atomlägen i samtliga 
elementarceller att ligga på plan som sträcker sig genom hela gittret. Dessa plan spelar en stor 
roll vid plastisk deformation vilket tas upp senare. Orienteringen av plan representeras på 
liknande sätt som riktningarna. Plan beskrivs med hjälp av Miller index (hkl), tre heltal 
inneslutna i vanliga parenteser. Återigen är enhetscellen basen med samma koordinatsystem. 
Arbetsgång för att bestämma plan är enligt följande; om planet passerar genom origo måste 
antigen ett parallellt plan konstrueras eller så flyttas origo. I detta läge kommer vilket plan som 
helst att antigen skära eller vara parallellt med koordinataxlarna. Återigen tas 
skärningspunkterna mellan plan och respektive axel men med skillnaden att inversen av 
skärningspunkten används. Ett plan som går parallellt med en axel skär således aldrig densamma 
och får då index 0. Om nödvändigt multipliceras eller divideras det inverterade talen med 
lämplig faktor för att få heltal. Slutligen innesluts de tre talen med vanliga parenteser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I en kristall finns flera symmetriska likvärda plan eller riktningar, t.ex. en kub har sex likvärdiga 
kubytor. För sådana likvärdiga familjer av plan eller riktningar används beteckningen {hkl} för 
familj av plan och <uvw> för familj av riktningar. 
 
2.4 Enkristall 
En solid som består av enhetsceller med samma avstånd och repeterbarhet över hela materialet 
utan avbrott kallas för en enkristall. Dessa finns naturligt förekommande i naturen men går 
också att tillverka under mycket kontrollerade former. Oftast förekommer dock kristallina 
material som polykristallina, man kan säga att dem består av en mängd enkristaller som 
tillsammans bildar korn. Varje korn har sin speciella kristallorientering och form, där två korn 
möts förekommer en viss misorientering mellan atomerna vilket ger upphov till korngränser i 
materialet, se figur 4. 

 
 
 
 
 
 

2.5 Anisotropi 
De fysikaliska egenskaperna för en enkristall kan variera högst väsentligt beroende på i vilken 
kristallriktning mätningen görs. Till exempel kan elasticitetsmodulen ha olika värden i [100] 
jämfört med [111] riktningen. Denna riktningsberoende egenskap kallas för anisotropi och 
beror av avståndet mellan atomerna i den riktning som avses. Är egenskaperna oberoende av 
riktningen säger man att materialet är isotropt. Järn till exempel är anisotropt; E-modulen i 

Figur 4. Schematisk bild av stelnad metall, lägg märke till de individuella kornens olika form och 
kristallriktningar som ger upphov till korngränserna i materialet. 

Figur 3. Exempel på atomplan i BCC kristall. Plan a (100), b (200), c (111) och d (110).  
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[100] riktningen är 125,0 Gpa jämfört med i [111] riktningen där den är 272,7 Gpa [1]. I det 
flesta fall när det gäller polykristallina material är riktningen i de olika kornen totalt 
slumpmässig. Det gör att trots att varje korn i sig är anisotropt uppför sig ett material uppbyggt 
av massor med korn isotropt. Den E-modul som uppmätts för järn, 210,5 Gpa, motsvarar ett 
medelvärde av alla de olika kornens riktningsberoende E-moduler. Under vissa omständigheter 
kan också polykristallina material ha en föredragen kristallriktning, kallad textur. Valsning av 
plåt är en operation som kan ge upphov till att materialet får en textur varvid plåten får olika 
egenskaper beroende på i vilken riktning mätningen görs. Mer om textur längre fram. 
 
2.6 Dislokationer 
En kantdislokation är en linjedefekt i kristallgittret runt vilken atomerna blir en aning 
distorderade i atomgittret. En kantdislokation uppstår t ex om ett halvt extra atomplan hamnat 
i kristallgittret och kanten på atomplanet slutar mitt i gittret, figur 5.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Skruvdislokationen är en annan typ av linjedefekt som fått sitt namn av att atomgittret fått en 
lokal atomanordning som likt en spiraltrappa skruvar sig runt dislokationen. Skruvdislokationen 
rör sig vinkelrät mot skjuvspänningen medan kantdislokationen rör sig parallellt med applicerad 
skjuvspänning. Vanligast är dock att en mix av dessa två existerar samtidigt i atomgittret. 
Upptäckten av dislokationer kommer från att man sökte förklaringen till varför den teoretiska 
styrkan för en kristall är mångfald större än den verkliga. För en perfekt kristall räknade 
Orowan ut maximala sträckgränsen till E/π [2] vilket för järn ger ett resultat på ungefär 70 Gpa 
när den i verkligheten är minst en faktor hundra mindre. Förklaringen till detta ligger just i 
förekomsten av dislokationer; i en perfekt kristall skulle flera atombindningar vara tvingade att 
brytas simultant för att skjuva ett atomplan över ett annat. Med dislokationer närvarande kan 
en atombindning i taget brytas för att skjuva atomplanen över varandra vilket kräver mindre 
spänning, figur 6. 
 

 
 
 
 
 

Figur 5. Det extra halva atomplanet ger upphov till en kantdislokation runt vilken det uppstår spänningsfält. 

Figur 6. Dislokationsrörelse genom kristallgittret under påverkan av en skjuvspänning. 
Dislokationerna  förklarar varför den verkliga styrkan hos ett material är mycket lägre än 
teoretiska. 
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2.7 Plastisk deformation 
Material kan deformeras antingen elastiskt, materialet återgår till sin ursprungliga form vid 
avlastning, eller plastiskt vilket innebär att materialet får en kvarvarande deformation. Den 
elastiska deformationen innebär att bindningarna mellan atomerna sträcks likt en fjäder som 
dras ut för att sedan återgå till sin ursprungliga längd. Hur svårt det är att deformera ett material 
elastiskt är ett mått på materialets styvhet. När gränsen för den elastiska töjningen passeras har 
materialets sträckgräns uppnåtts och den plastiska deformationen tar vid. I detta läge börjar ett 
stort antal dislokationer att röra på sig, kantdislokationer parallellt med skjuvspänningen och 
skruvdislokationer vinkelrät mot skjuvspänningen. Den mekanism med vilken deformation 
sker brukar kallas för slip eller glidning, detta sker på speciella glidplan, atomplan på vilka 
dislokationerna rör sig. Dislokationerna kan inte röra sig lika lätt på alla atomplan och 
riktningar utan det finns speciella glidplan och riktningar, glidsystem, där dislokationerna kan 
röra sig lättare. Vilket glidsystem det är beror av vilken kristallstruktur materialet har (BCC, 
FCC osv.). Glidplan är det atomplan som är mest tätpackat och glidriktning den riktning i 
glidplanet där atomerna ligger närmast varandra, dvs. har högst linjär densitet. 
I BCC kristaller sker glidning på (110) planet i [111] riktningen [3], figur 7. Glidning kan även 
ske på (112) och (123) planet vilket innebär att BCC kristallen har totalt 48 glidsystem baserat 
på tre glidplan och [111] som glidriktning. 
 

 
 
 
 
 

2.8 Glidningsgeometri 
Genom att titta på enkristall kan ytterligare förklaring på glidning fördjupas för att sedan 
kopplas vidare till ett polykristallint material. Som nämnts tidigare rör sig dislokationer under 
påverkan av skjuvspänningar på speciella glidplan och riktningar. Även om belastningen 
appliceras som ren drag eller tryckspänning på detaljen kommer skjuvspänningar att påverka på 
glidsystemet. Hur stor skjuvspänning som glidsystemet påverkas av beror inte bara av pålagd 
spänning utan också av glidsystemets orientering mot spänningen, se figur 8. Man definerar 
vinkeln φ som vinkeln mellan normalen till glidplanet och applicerad spänning samt λ som 
vinkeln mellan glidriktningen och applicerad spänning. Med dessa vinklar specifierade kan man 
räkna ut den skjuvspänning som glidsystemet utsätts för som τ = σ cosφ cosλ, där σ är 
applicerad spänning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Förhållandet mellan belastning och glidplan och glidriktning. 

Figur 7. Bilden visar två (110) plan. [111] riktningen ligger diagonalt i planen. 



P. Midebjörk Böjning och återfjädring av höghållfast kolstål Feb 2005 

 

 11 

Vid påverkan från en drag- eller tryckspänning kommer plastisk deformation i en enkristall ske 
när skjuvspänningen på glidsystemet når en viss kritisk skjuvspänning, τcrss (critical resolved shear stress) = σ 
cosφ cosλ, vilket är den lägsta skjuvspänning som krävs för att initiera glidning. Detta är en 
materialkonstant som bestämmer när plasticering sker. Innebörden av detta blir att plasticering 
sker när τ(max) = τcrss vilket uppnås först på det glidsystem som har högst orienteringsfaktor cosφ 
cosλ, även kallat Schmidfaktor, då applicerad spänning är konstant.  
Deformation eller glidning i ett polykristallint material är mer komplicerat då kornen i 
materialet är slumpvis orienterade. Polykristallina material är starkare än enkristaller, högre 
spänningar krävs för deformation, då kornen har sk. geometriska låsningar. Även om ett korn 
har en gynnsam orientering så att skjuvspänningen för glidning uppnås kan kornet inte 
deformeras förrän korn bredvid med mindre gynnsam orientering också kan glida; vilket kräver 
högre spänningsnivå [1]. Av detta förstås lätt att om ett polykristallint material inte har en 
slumpmässig kristallorientering, textur, kan materialet få oönskade/önskade egenskaper i olika 
riktningar. 
 
2.9 Textur 
Textur är benämningen för en icke slumpmässig distribution av kristallorienteringar i ett 
polykristallint material. Denna föredragna kristallorientering i ett material kan uppstå vid 
diverse olika formningsoperationer. Den textur som är mest utredd inom metallurgin är den 
som uppstår vid valsning av plåt. Då kristallerna har vissa bestämda glidsystem kommer 
kristallerna vid deformation inte att rotera slumpmässigt. När man beskriver texturen som 
uppkommer vid valsning är standarden så att man först anger planet som ligger parallellt med 
valsytan och sedan den kristallriktning som ligger i valsriktningen. Det vill säga (hkl)[uvw] som 
skulle betyda att planen med Millerindex (hkl) är orienterade parallellt med valsytan och att 
[uvw] riktningen ligger i valsriktningen. För BCC metaller har det visat sig att den textur som 
uppkommer vid kallvalsning är (111)[110] och (111)[112] som huvudkomponenter följt av 
(001)[110] och (112)[110] som underkomponenter [5]. 
 
2.10 Restspänningar 
Vid deformation av stål lagras cirka 10% av applicerad spänning som restspänningar i materialet 
[6]. Restspänningarna lagras i form av ett nätverk av dislokationer och höjer materialets totala 
energitillstånd. 
Restspänningarna i strukturen kan påverka ett materials förmåga att bära last då 
restspänningarna inte är jämt utbredda i strukturen. Om till exempel en dragspänning appliceras 
på en detalj som har restspänningar i form av dragspänningar kommer den totala spänningen på 
detaljen vara summan av applicerad spänning och restspänningen. Råder det motsatt 
förhållande, dvs. att restspänningarna är i form av tryckspänningar och en dragspänning 
appliceras på detaljen kommer detaljen kunna bära större last än normalt då dragspänningen 
först måste balansera tryckspänningen [6]. Restspänningar i form av tryckspänningar på ytan i ett 
material förlänger dess utmattningshållfasthet då sprickinitation på ytan bromsas av 
tryckspänningen. 
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3. Diffraktion 
Diffraktion fås när en våg träffar på en regelbunden serie av hinder som är kapabla att sprida 
vågen och har ett avstånd mellan hindren som är jämförbara med våglängden på inkommande 
våg. Röntgenvågor är elektromagnetiska vågor med hög energi samt våglängd i en 
storleksordning som är jämförbar med atomplansavstånden i metaller. Detta gör röntgenvågor 
utmärkta att användas inom materialtekniken för t.ex. restspänningsmätning, texturbestämning 
och bestämning av faser [1]. För mätning behövs mycket förenklat en röntgenkälla, ett prov 
samt en detektor, figur 9. Provbiten kan rotera 3600, betecknas φ (phi) och tiltas, betecknat ψ 
(psi).  
Från ett filament i röntgenkällan emitteras elektroner som via ett elektriskt fält accelereras mot 
en kopparanod. När elektronerna träffar kopparanoden kommer en liten del av den kinetiska 
energin avges som röntgenstrålning medan resterande bildar värme, varför kylning av källan är 
nödvändig [7]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
När röntgenvågorna träffar provet kommer dessa att spridas i alla riktningar. I en specifik 
riktning fås konstruktiv interferens vilket ger upphov till diffraktion medan andra riktningar  
endast ger bakgrundsbrus, då från destruktiv interferens. I figur 10 härleds Bragg’s lag, nλ = 
2dsinθ. först härledd av av britten W. L Bragg 1912 [7]. Ekvationen säger att konstruktiv 
interferens fås när skillnaden i ”resväg” mellan två inkommande röntgenvågor är lika med ett 
heltal gånger våglängden på röntgenvågorna. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figur 10. Härledning av Bragg’s lag. Skillnaden i den tillryggalagda sträckan mellan våg 1 och 2 är 
CB + BD = 2CB. För konstruktiv interferens gäller 2CB = nλ. Längden CB = d sinθ. Dvs. 
2dsinθ = nλ.  
 

Figur 9. Förenklad bild över röntgenuppställning. På bilden ses även de olika inställbara slittar som begränsar 
röntgestrålarnas spridning. Röntgenstrålning emitteras från källan till vänster, reflekteras mot provet  och samlas 
till sist i detektorn.  
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3.1 Texturmätning 
Genom att mäta Braggreflektionen för en bestämd braggvinkel när provet både roteras (φ) och 
tiltas (ψ) kan den föredragna kristallorienteringen mätas. Resultatet fås i form av en polfigur där 
konturerna indikerar intensitetsnivåer för ett specifikt atomplan som en funktion av provets 
orientering. Är kristallerna slumpvis orienterade i materialet kommer intensiteten att vara 
likformig i polfiguren. Intensiteten för en given braggreflektion är proportionell mot antal 
atomplan som uppfyller Braggs lag .  
Polfigurer för den textur som uppkommer vid kallvalsning av BCC metaller visas i figur 11. 
Bilden är tagen från en vetenskaplig artikel och den kallvalsningstextur de kommit fram till i 
arbetet rapporteras från flera källor vara typisk för BCC metaller [10]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Spänningsmätning 
Metoden för att bestämma restspänningar i ett material bygger på det faktum att 
atomplansavstånden, d, i ett polykristallint material kommer att variera beroende på hur planen 
är orienterade mot spänningen [8], figur 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Från Bragg’s lag kan 2θ, diffraktionsvinkeln, bestämmas för det atomplan man vill mäta. Den 
vinkeln motsvarar atomplansavståndet i opåverkat tillstånd. Då atomplansavståndet påverkas av 
restspänningar scannas provet för 2θ vinkeln samt ± cirka 20 för att hitta exakt vid vilken vinkel 
diffraktion uppstår. Om tex. dessa korn är utsatta för tryckspänningar kommer d-avståndet att 
vara större än i opåverkat tillstånd. Om provet nu tiltas gentemot inkommande röntgenstrålar 
kommer nya korn svara för diffraktionen vars atomplan kommer vara mer vinkelräta mot 
spänningen, således minskar d-avståndet och θ ökar för att uppfylla Bragg’s lag. Genom att 
mäta braggreflektionen för en rad tiltvinklar ψ och sedan plotta d-avstånden mot sin2ψ kommer 
lutningen på kurvan motsvara den spänning som råder, se härledning kapitel 3.2.1. 

Figur 11. Pofigurer för (110) och (200) planen. Texturen är typisk för BCC metaller som blivit kallvalsade. I detta 
fall är reduktionsgraden 79%.  

Figur 12. Principen för restspänningsmätning. Atomplansavståndet d parallellt med provytan är mindre jämfört 
med d då atomplanen är orienterade en vinkel ψ mot ytan.
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3.2.1 Matematisk härledning av sin2ψ metoden. 
 

)(sin
1

2211
2

0

0 σσνψσνε ϕϕ
ϕψ

ϕψ +−+=
−

=
EEd

dd
 

 
εφψ = töjning i mätriktning 
dφψ = det analyserade atomplansavståndet  
d0 = atomplansavståndet i opåverkat tillstånd 
ν = poissons konstant 
E = elasticitetsmodulen, Youngs modulus 
σφ = spänning i mätriktning 
ψ = röntgenmaskinens inställning (se figur 12) 
σ11,22 = huvudspänningar 
 
Lös ut dφψ och multiplicera in d0 -> 
 

022110
2

0 )(sin
1

d
E

dd
E

d ++−+= σσνψσν
ϕϕϕψ  

 
Sätt första termen som en konstant A multiplicerad med sinφ2ψ och hela andra termen som en 
konstant B -> 
 

BAd += ψϕϕψ
2sin , jämför med räta linjens ekvation; y = kx + m 

 

där A = ψσν
ϕϕ

2
0 sin

1
d

E

+
 

 
Termen A innehåller bara konstanter förutom σφ som är det vi söker dvs. restspänningen i 
mätriktningen. Jämför A med räta linjens ekvation k som motsvarar lutningen på kurvan. 
Plottas dφψ mot sinφ2ψ kommer alltså A motsvara lutningen på kurvan. Från A kan sedan den 
spänning som sökes lösas ut; 
 

ν
σ ϕ +

=
1
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4. Testat material 
Två tilltänkta stålsorter har undersökts i examensjobbet. Tillverkningskoderna för det två stålen 
är X177 respektive X203, båda av kvalitet CK75. Skillnaden mellan de två ligger i den 
värmebehandling som gjorts på råbanden innan påvalsning samt hur stålen har valsats. Den 
kemiska sammansättningen för CK75 finns sammanställd i tabell 1. 

Tabell 1. Kemisk sammansättning CK 75. Min/max värden i %. 

C Si Mn P S N Cr Ni Cu Al 
0,7 0,15 0,65 - - - 0,05 - - - 
0,8 0,3 0,8 0,02 0,006 0,01 0,2 0,15 0,2 0,018 
 
4.1 X177  
Råband normalt kylt vid leverans. 
Glödgat på LuCoil:  2h i 3500C + 5h i 6600C -7100C. 
Mikrostruktur efter glödning: sfärodiserad ferrit/perlit (figur 13). 
Sträckgräns råband: 750 MPa. 

Tabell 2. Stickschema X177. 

Stick Tjl.(mm) Red.(%) 
1 2,8 0,00 
2 2,41 13,93 
3 2,15 10,79 
4 1,90 11,63 
5 1,70 10,53 
6 1,52 10,59 
7 1,35 11,18 
8 1,17 13,33 
9 1,01 13,68 
10 0,91 9,90 
11 0,83 8,79 
 
4.2 X203 
Råband snabbare kylt än normalt vid leverans (önskade ett hårdare material från början). 
Brottgräns råband 970 MPa. 
Mikrostruktur: perlit (figur 15). 
Valsad till 40 % reduktionsgrad, mellanglödgad 1h i 4500C för att relaxera stålet och sedan 
ytterligare ca 20 % reduktion. Tabell 4 visar stickschema för X203. 

Tabell 3. Stickschema X203. 

Stick Tjl.(mm) Red.(%)
1 2,00 0,00 
2 1,77 11,50 
3 1,57 11,30 
4 1,39 11,46 
5 1,23 11,51 
6 1,20 2,44 
mellan glödg ning 
7 1,10 8,33 
8 1,00 9,09 
9 0,92 8,00 
10 0,84 8,70 
11 0,83 1,19 
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5. Metod 
I kapitel 5 redovisas gjorda experiment, försöksuppställningar, inställningar o.d. samt den 
provpreparering som gjorts inför respektive försök. 
 
5.1 Dragprov 
För att ingen osäkerhet angående stålens sträckgräns ska råda gjordes dragprov på respektive 
stål. Dragprovstavarnas längd är 220mm och bredd 20mm. Dock har endast tillräckligt stora 
plåtar från X177 respektive X203 skickats till Borlänge för att där förädlas vidare inför 
dragprovningen. Fem dragprov tvärs valsriktning och fem dragprov längs valsriktning 
beställdes. 
 
5.2 Böjprov 
För att kontrollera återfjädringsegenskaperna på stålen har böjprov på stålrimpor både längs och 
tvärs valsriktning gjorts. Kravet att sågbladet ska gå att böja till en radie på 125 mm gör att 
längden på stålrimporna måste vara; πd/2 = 393 mm. 20 mm valdes som bredd på rimporna, 
dock påverkar den inte böjspänningen, se bilaga 2. Totalt åtta rimpor klipptes ut, två längs 
valsriktning och två tvärs valsriktning för respektive stål. Dessa har sedan med handkraft böjts 
till en radie på 125 mm och släppts. Rimporna har sedan placerats på ett plant underlag varefter 
den kvarvarande deformationen med skjutmått måttats från underlaget till stålkanten. Det 
exakta måttet är inte det väsentliga här utan mer att se skillnaden mellan kvarvarande 
deformation i valsriktningen jämfört med tvärs densamma. 
 
5.3 Mikroskopering SEM 
Undersökningar i svepelektronmikroskop har utförts vid LTU, avdelningen för Materialteknik. 
Råband och påvalsad plåt har undersökts gällande mikrostruktur och inre defekter/sprickor 
både uppifrån, dvs. sett från plåtens valsyta samt i plåtarnas tvärsnitt. Tanken här är att dels 
kunna se om råbanden innehåller några defekter/sprickor och om dessa blir fler eller utvidgas i 
och med kalldeformationen vid påvalsningen. Samma ide gäller mellan påvalsad rak plåt och 
påvalsad böjd plåt, dvs. om inre defekter/sprickor blir fler eller utvidgas med deformationen.  

5.3.1 Provpreparering 
I bakelitkutsar har råband, rak påvalsad plåt samt en påvalsad böjd plåt från båda kvaliteterna 
gjutits in med tvärsnitten på plåtarna utåt. Två bitar med valsytan uppåt för både råband och 
påvalsad plåt har också gjutits in (totalt alltså tio provbitar, fem för respektive kvalitet). När en 
liten plåtbit böjs är det lätt hänt att kantsprickor uppstår. För att undvika detta har först en plåt 
på 100*50*0,83 mm klippts ut och böjts till 90 grader. Från centrum på denna och vid radien 
har sedan provbiten (~8*3*0, 83mm) skurits ut för ingjutning. Proven har slipats på sedvanligt 
sätt med 240 papper som inledande steg och avslutats med 1200 papper, därefter slipade med 
diamantpulver och en slutlig polering i kiseloxidslurry. Plåtarna har därefter etsats i nital 2% i 
4-5s.   
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5.4 Texturmätning 
Mätningarna har genomförts med en Philips X’pert MRD röntgenmaskin, utrustad med ett 
CuKα filament som genererar röntgenvågor med våglängden 1,5418 Å. Mätningarna är utförda 
på ferritfasen i materialen. 
Polfigurer för (110), (200) och (211) planen har gjorts på råband samt på påvalsad plåt. På den 
påvalsade plåten har mätningar gjorts både på plåtytan samt i mitten av plåttjockleken. I 
röntgenmaskinen är proverna orienterade så att valsriktningen ligger vertikalt i polfigurerna. 
Inställningar och 2θ värden för respektive kristallplan finns tabellerade i tabell 4.  

Tabell 4. Inställningar röntgendiffraktion. 

Plan d-avstånd (Å) 2θ ψ start ψ slut φ start φ slut
(110) 2,0268 44,70 00 850 00 3600 

(200) 1,4332 65,10 00 850 00 3600 

(211) 1,1702 82,40 00 850 00 3600 

 
Utöver dessa data har spänning och ström varit 40 kV respektive 45 mA, steglängden för både 
φ och ψ har varit 50, proverna har oscillerat 5 mm och mättiden för varje vinkel har varit 2 s.  

5.4.1 Provpreparering  
Till texturmätningarna har plåtbitar på cirka 30*10*0,83 mm klippts ut. För mätningarna nära 
ytskiktet har plåtarna polerats med 9 mikrometers diamantpulver för att få en slät och blank yta. 
För mätningarna i plåtens centrum måste 0,4 mm av plåtens tjocklek avverkas. För detta har 
plåtbitarna först gjutits in i bakelit och sedan slipats manuellt med 240 papper och rikligt med 
vatten för att hålla temperaturen så låg som möjligt och därmed inte förändra texturen med 
slipningen. Innan slipningen påbörjats har tjockleken måttats med mikrometer för att hålla koll 
på hur mycket som avverkas vid slipningen. När rätt tjocklek närmar sig har finare och finare 
papper använts för att även här avslutas på samma sätt som finns beskrivet under 5.3.1, dock har 
proverna inte etsats. 
 
5.5 Restspänningsmätning 
Dessa mätningar är utförda med samma maskin som texturmätningarna. Även här är 
mätningarna gjorda på ferritfasen i materialet samt i valsriktningen. För att få en stor 
infallsvinkel på röntgenstrålningen mot provet (mätningarna blir känsligare för olika d 
beroende på hur atomplanen är orienterade mot spänningen, se 3.2, och därmed lättare att 
mäta)  valdes (310)  atomplanet som diffraktionsplan. Atomplansavståndet är 0,9064 Å vilket 
från Bragg’s lag ger 116,50 som diffraktionsvinkel. Atomplansavstånden har bestämts för 9 ψ 
vinklar mellan -450 och 450. Provet har scannats från 1150 till 118,50 för att hitta vid vilken 
vinkel braggreflektion uppstår. Vidare har spännning och ström även här varit 40 kV och 45 
mA. Som beräkningsunderlag har sin2ψ metoden använts, kapitel 3.2, med E-modul och 
poissons tal satt till 210 Gpa respektive 0,3.  
 

5.5.1 Provpreparering 
När det gäller restspänningsmätning är det viktigt att inte introducera någon kallbearbetning 
vid slipningen av proverna då detta kommer att påverka mätresultatet. Det optimala är att 
elektropolera proverna, då blir ytan helt fri från kallbearbetning [9]. Elektrolytpolerapparaten 
som fanns tillgänglig gav dock inte bra resultat. Därför har proverna slipats mekaniskt med 800 
papper som inledande steg och därefter med 1200 papper som avslutning, vilket är en mycket 
mild polering, samt rikligt med vatten i båda fallen. Därefter har sedvanlig polering med 
diamantpulver och slutpolering med kiseloxidslurry gjorts.  
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Efter detta har många nya försök att elektropolera gjorts, nu med en extern spänningskub som 
kopplades till en elektrolytcell bestående av en elektrolyt, provet som anod och en rostfri 
plåtbit som katod. Elektrolyten bestod av 25 ml överklorsyra och 500 ml ättiksyra och 
spänningen varierades mellan 20-30 V, polertid cirka 45s åt gången. Utöver detta beror 
strömmen mellan elektroderna på avståndent mellan elektroderna, temperaturen på 
elektrolyten och spänningen. Metoden har således otaliga variabler och är mycket känslig, 
provet etsas istället för poleras om någon variabel är fel. Efter många misslyckade försök visade 
en provbit av X203 bra resultat och den användes också senare för restspänningsmätning. Inga 
mer provbitar visade bra resultat och efter samråd med examinator bestämdes att de mekaniskt 
slipade provbitarna för ändamålet fungerar bra. Dock finns den elpolerade X203 med som en 
slags referens på felmarginalen jämfört med de mekaniskt polerade provbitarna.  
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6. Resultat 
6.1 SEM 

6.1.1 X177 Råband 
Mikrostruktur: likaxliga ferritkorn i storleksordningen 10-15µm. Fe3C fasen (cementit) syns 
som runda partiklar i den kontinuerliga ferritmatrisen, sfärodit. 
Defekter: mikrosprickor ligger i valsriktningen och är i storleksordningen från 10µm upp till 
40µm. Sprickorna följer inte korngränser utan propagerar rakt igenom kornen. I bild 13 visas 
sprickor och mikrostruktur i råbandet, valsriktningen ligger horisontellt. 
 

 

6.1.2 X177 Påvalsad 
Tillplattade avlånga korn i valsriktningen. Rikligt med mikrosprickor som är orienterade i 
valsriktningen. Spricklängder upp till 300µm har hittats i stålet.   

 
 
 
 
 
 

Figur 13. Råbandets tvärsnitt. Vänstra bilden: tre mikrosprickor som propagerat rakt igenom kornen. Högra 
bilden visar den sfärodiserade mikrostukturen. 

Figur 14. Vänstra bilden: mikrosprickor orienterade i valsriktningen i påvalsad plåt. Högra bilden visar 
mikrostrukturen efter valsning. 



P. Midebjörk Böjning och återfjädring av höghållfast kolstål Feb 2005 

 

 20 

6.1.3 X203 Råband 
Mikrostruktur: perlit med likaxliga korn i storleksordningen 5-10µm, bild 15. 
Defekter: mikrosprickor orienterade längs med valsriktningen. Spricklängder upp till drygt 
100µm har upptäckts.  

 

6.1.4 X203 Påvalsad 
Mikrostrukturen består av avlånga tillplattade ferritkorn. Plåten innehåller rikligt med 
mikrosprickor orienterade längs med valsriktningen, se bild 16. Även här har sprickor på upp 
till 300 µm hittats. I bilagor finns mer bilder på både X177 och X203 som visar mikrostruktur 
och defekter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 15. Vänstra bilden: mikrospricka som propagerat 75 µm rakt igenom kornen. Högra bilden visar den 
perlitiska mikrostrukturen. 

Figur 16. Bilden visar hela plåttjockleken och hur mycket defekter materialet innhåller efter valsning. 
Sprickorna kan ses som svarta streck horisontellt i bilden. 
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6.2 Texturmätning 

6.2.1 X177 Råband 
Bild 17 visar polfigurerna för råbandets (110) respektive (200) plan. Valsriktningen är 
orienterad så att den ligger vertikalt i polfigurerna och tvärsriktningen horisontellt (detta gäller 
fortsättningsvis för alla polfigurer). Båda figurerna visar en jämnt fördelad intensitet över hela 
mätområdet, högst intesitet i centrum, φ=00 ψ=00 för att sedan avta i intensitet ut mot 
periferin. Detta tyder på att ingen textur har uppstått vid varmvalsningen av stålet utan 
kristallerna är slumpvis orienterade i råbandet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 X177 Påvalsad ytskikt 
Bild 18 visar polfigurerna för (110) och (200) planen i ytskiktet på plåten. Polfiguren för (110) 
planen visar högst intensitet vid φ=00 ψ=00 samt vid φ=900, 2700 ψ=300, -300 (grönt i figuren) 
vilket innebär att koncentrationen av (110) planen är orienterade 300 mot plåtens normal i 
valsriktningen samt parallellt med plåtytan. (200) planen visar starkast koncentration i centrum 
av polfiguren med en antydan till att vara förskjuten en aning i tvärsriktningen. Planen är 
således orienterade parallellt med plåtytan samt lite tiltade tvärs valsriktningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. (110) och (200) polfigurer för råband X177. 

Figur 18. (110) och (200) polfigurer för påvalsad X177.  
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6.2.3 X177 Påvalsad mittenskikt 
(110) planen visar mycket stark intensitet i centrum av polfiguren, φ=00 ψ=00, 
intensitetspeaken (grönt och rosa i figuren) är väldigt koncentrerad nära centrum vilket tyder 
på en starkare textur jämfört med i ytan. Dessa plan är således orienterade parallellt med 
plåtytan. Figuren visar också förhöjd intensitet 300 mot plåtens normal i valsriktningen, dock 
cirka sex ggr. svagare än i centrum. Detta innebär dock inte att skillnaden är sex gånger då 
intensiteten naturligt blir mindre då provet tiltas alltmer. Man kan dock dra slutsatsen att 
koncentrationen av (110) planen är parallella med plåtytan men att en viss del också är tiltade 
300 mot plåtytan men skillnaden är mycket mer markant jämfört med i ytan. Polfiguren för 
(200) planen är mycket lik ytans polfigur som visar starkast intensitet i centrum av figuren med 
viss förskjutning i tvärsriktningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.4 X203 Råband 
Råbandet för kvalitet X203 visar även den likt råbandet för X177 en slumpmässig 
kristallorientering. Intensiteten i båda polfigurerna är högst i centrum och avtar succesivt ut 
mot periferin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. (110) och (200) polfigurer från mittenskiktet av plåten 

Figur 20. (110) och (200) polfigurer råband X203. 
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6.2.5 X203 Påvalsad ytskiktet 
Polfiguren för (110) planen visar högst intensitet i centrum av figuren, φ=00 ψ=00, dvs. 
koncentrationen av planen är orienterade parallellt med plåtytan. Figuren visar också förhöjd 
intensitet vid φ=850-950 och 2650-2750 och ψ från 00 ut till drygt ± 300 (rosa i figuren). Detta 
innebär att (110) planen förutom att vara parallella med plåtytan också är tiltade mot plåtytan i 
en jämn fördelning till maxvärdet på drygt 300 (jämför med X177 ytskiktet där tydliga 
intensitetskillnader kan ses mellan centrum och φ=900, 2700 ψ=300, -300). (200) planen visar 
även här starkast koncentration i centrum av figuren med viss antydan till att vara förskjutna 
tvärs valsriktningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6 X203 Påvalsad mittenskiktet 
Högst intensitet för (110) planen är i centrum av polfiguren, φ=00 ψ=00, dvs. planen är 
orienterade parallellt med plåtytan. Även här likt X177 ses en mycket starkare textur än i ytan. 
Vid φ=900, 2700 ψ=300, -300 syns också en intensitetsförhöjning vilket även här tyder på en 
viss koncentration av (110) plan orienterade 300 mot plåtytans normal. Även här är (jmf. X177 
mitten) intensitetsskillnaden mellan centrum och senast nämda en faktor sex vilket innebär att 
den övervägande koncentrationen (110) plan är orienterade parallellt med plåtytan. På samma 
sätt som tidigare är intensiteten för (200) planen starkast i centrum av figuren med viss antydan 
till att vara förskjuten i tvärsriktningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 21. (110) och (200) polfigurer över ytan av plåten. 

 

Figur 22. (110) och (200) polfigurer över mitten av plåten. 
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6.3 Restspänningar 
I bilaga 4 finns grafer på restspänningsmätningarna. Här redovisas medelvärdet från 
mätningarna. Minustecken framför värdet avser tryckspänningar i valsriktningen. Då plant 
spänningstillstånd antas råda måste dragspänningar inuti plåten existera för att för att jämvikt ska 
råda. 
 
X177:   σ = -349 MPa  ± 83 MPa 
 
X203:   σ = -758 MPa  ± 63 MPa 
X203 elpolerad: σ = -374 MPa  ± 187 MPa 
 
6.4 Dragprov 
Resultaten som redovisas är medelvärdet från fem dragprov. För exakta värden se bilaga 1 där 
samtliga dragprov redovisas.  
 
X177 längs valsriktning: 1124 MPa  
X177 tvärs valsriktning:      979 MPa  
 
X203 längs valsriktning: 1247 MPa  
X203 tvärs valsriktning:      989 MPa  
 
6.5 Böjprov  
Resultaten visar att båda stålen återfjädrar mycket mer när stålrimpan är klippt tvärs 
valsriktningen.  Skillnaden är drygt 60% vilket måste anses som en klart märkbar skillnad 
mellan riktningarna även om mätfel i experimentet tas i beaktande.  
 
Kvarvarande deformation X177 
Längs valsriktning: 16.9 mm, 16.0 mm -> medel: 16.45 mm 
Tvärs valsriktning: 7.4 mm, 5.5 mm -> medel: 6.45 mm 
 
Kvarvarande deformation X203 
Längs valsriktning: 21.0 mm, 17.5 mm -> medel: 19.25 mm 
Tvärs valsriktning: 6.3 mm, 7.0 mm -> medel: 6.65 mm 
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7. Diskussion  
Det inledande böjförsöken för att konstatera hur materialet återfjädrar efter böjprov visade att 
båda stålkvaliteterna får en kvarvarande deformation. Deformationen är också märkbart mycket 
större i plåtar klippta längs valsriktning än tvärs trots att den har högre sträckgräns längs 
valsriktningen. 
Den första teorin som jobbades efter var att sprickor/defekter i råbandet vid valsning blir fler 
och längre samt att dessa utvidgas eller blir längre när plåten bockas. I sprickspetsar fås lokala 
spänningskoncentrationer som om ett stort antal samverkar skulle kunna påverka materialet ur  
makroskopisk synvinkel. Undersökningar i svepelektronmikroskop visar också att både X177 
och X203 innehåller sprickor. Sprickor finns redan i råbanden, dvs. innan påvalsning, och blir 
märkbart fler och längre efter påvalsningen. X203 beställdes, av LuCoil, kraftigare kyld vid 
leverans för att på så sätt få ett hårdare, högre sträckgräns, ingångsmaterial att påvalsa och på så 
sätt komma upp i högre sträckgräns efter påvalsning (vilket inledningsvis antogs vara 
lösningen). Mikroskopundersökningarna visar att sprickorna i råbandet till X203 är längre 
jämfört med X177 som levererades normalt kylt. Detta kan bero på det faktum att X203 är 
mer snabbkylt än X177 då volymsförändringar i och med fasomvandlingar vid avsvalningnen 
inte hinner utjämnas i strukturen som då spricker. Efter påvalsning visar dock båda kvaliteterna 
liknande spricklängder vilket tolkas som att spricklängderna på råbandet inte är det väsentligaste 
utan det faktum att sprickor finns är viktigare då de inte går att valsa bort utan snarare blir fler 
och längre med påvalsningen. Möjligen är det så att befintliga sprickor från råbandet fungerar 
som initierare till nya sprickor vid påvalsningen. Alla sprickor som upptäckts i stålen är 
orienterade i valsriktningen. Sprickornas utbredning tvärs valsriktningen har inte undersökts på 
grund av tidsbrist men om man antar att den är liten, dvs. att sprickornas längd i valsriktningen 
är mycket större än dess längd tvärs valsriktningen kommer en spänning som appliceras längs 
valsriktningen (den riktning som återfjädrar minst) inte att skapa någon större 
spänningskoncentration i sprickspetsen, detta då belastningen löper längs med sprickan och inte 
vill ”öppna” densamma. Däremot kan sprickorna vara en orsak till att sträckgränsen är lägre 
tvärs valsriktningen. Vid dragprovning tvärs valsriktning kommer sprickorna ligga vinkelrät 
mot dragriktningen och då fås spänningskoncentrationer i sprickspetsarna som försvagar stålet. 
 
När det gäller texturbestämningen har röntgendiffraktion använts som mätmetod. Resultaten 
från mätningarna som fås i form av polfigurer tyder på att en vanlig kallvalsningstextur för BCC 
metaller har bildats. Jämförelser mellan de experimentella (110) och (200) polfigurerna och de 
från litteraturstudier visar många likheter (jämför resultat med kap. 3.1) som stöder slutsatsen. 
Huvudkomponenter i texturen är (111) plan parallella med stålytan och [110] riktningen i 
valsriktningen [10].  
Både X177 och X203 visar likartad textur. Tittar man specifikt på (110) planen i stålytan så har 
båda stålen en stor koncentration plan parallella med stålytan. Vidare visar X177 också en stor 
koncentration av (110) plan tiltade runt 300 mot stålytan orienterade i valsriktningen. X203 har 
också (110) plan tiltade 300 mot stålytan men här ligger planen jämnt fördelade från att vara 
parallella med stålytan till att luta alltmer mot runt 300. Räknar man på vilken vinkel det är 
mellan (110) och (111) planen visar det sig att det är 350 vilket innebär att (111) planen i det 
närmaste blir parallella med stålytan då (110) planen lutar cirka 300 mot stålytan. Detta stöder 
ytterligare resultaten från litteraturstudierna. 
I stålens mittskikt visar polfigurerna för både X177 och X203 en mycket starkare textur jämfört 
med ytan. Intensitetspeaken är väldigt centrerad vilket innebär att koncentrationen av (110) 
planen är parallella med stålytan. Även här är en viss del (110) plan tiltade 300 mot stålytan men 
skillnaden mot i ytan är betydande. Sammanfattningsvis kan man säga att om man tittar på 
(110) planen i plåtens tvärsnitt i valsriktningen så är koncentrationen av planen i mitten 
parallella med stålytan och i ytan är en stor del tiltade 300 mot ytan samt i valsriktningen. 
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Skillnaden i orientering mellan ytan och mittenskiktet förklaras av att i ytan skjuvas stålytan på 
grund av frikton mellan arbetsvalsar och stålyta medans mittskiktet utsätts för plan töjning.  
 
Skillnaden i (110) planens orientering gör att dislokationsrörelser på ytan jämfört med 
mittskiktet sker olika lätt. Räknar man på vilken Schmidfaktor atomplanen får i ytan samt i 
mittenskiktet så blir faktorn betydligt högre i ytan, se bilaga 3, vilket betyder att planen på 
stålytan har en orientering som är gynnsam för dislokationsrörelser. Då dislokationsrörelser i 
BCC kristaller helst sker på det tätpackade (110) planet i [111] riktningen med högst 
Schmidfaktor kommer alltså dislokationerna röra sig lättare i stålets yta jämfört med i mitten. 
Mycket förenklat skulle man kunna säga att i ytan har stålet en lägre sträckgräns än vad 
dragprovsresultatet visar och i mitten en högre sträckgräns än dragprovsresultatet. När man gör 
ett dragprov testas hela stålets tvärsnittsarea så dragprovsresultatet i sig skulle vara medelvärdet 
av ytans och mittskiktets sträckgränser. Polfigurerna visar även låg koncentration av (110) plan 
tvärs valsriktning, avsevärt lägre jämfört med längs valsriktningen, detta gäller både i ytan och i 
mittskiktet. Av detta, också här förenklat, förstås av tidigare resonemang att 
dislokationsrörelserna sker lättare längs valsriktningen jämfört med tvärs.  
 
Föregående resultat har för både X177 och X203 varit likartade men när det gäller 
restspänningsmätningarna visar dock stålen olika resultat. På råbanden har ingen 
restspänningsmätning gjorts då tiden inte räckt till. I påvalstat tillstånd visar dock båda stålen  
restspänningar på stålytan i form av tryckspänningar mätt i valsriktningen, skillnaden mellan 
stålen ligger i nivån på restspänningarna. Det kan också noteras att inga restspänningsmätningar 
tvärs valsriktningen har gjorts. Vid kallvalsning sker dock i stort sett all plastisk deformation i 
valsriktningen (plåten blir längre och tunnare) vilket också innebär att restspänningar till största 
delen kommer verka i valsriktningen [12].  
För X177 ligger medelvärdet av restspänningarna på 350 MPa jämfört med X203 som ligger på 
750 MPa, betydligt högre alltså. Resultaten visar också en lägre restspänning på X203, 374 
MPa, vilken kommer från provbiten som är elpolerad. Standardavvikelsen för den är dock 187 
MPa vilket gör att provbiten ändå misstänks vara mindre bra då alla andra inställningar är 
samma som på övriga mätningar vilka visar mycket låga standardavvikelser. Möjligen är det så 
att provbiten inte är riktigt plan vilket är nödvändigt för bra mätdata. Den mekaniska 
poleringen som gjorts på övriga bitar ger en viss kallbearbetning som kan påverka resultaten. 
Poleringen som gjorts är dock mycket mild varför resultaten bör vara rättvisande, eventuellt lite 
för höga med resultatet från den elpolerade biten som referens.  
De två testade stålen består av två olika faser, ferrit och cementit. Ferritmatrisen som är mjuk 
och duktil får ökade mekaniska egenskaper från cementiten som är hård och spröd. Fasernas 
olika individuella egenskaper orsakar restspänningar i materialet efter avsvalning pga. att faserna 
har olika termisk utvidgningskoefficient samt efter deformation då respektive fas efter 
avlastning återgår elastiskt lika mycket. Den värmbehandling som gjorts på LuCoil ska inte 
orsaka någon restspänning då temperaturen inte överstigit 7270C i något fall, vilken är den 
temperatur då första fasomvandlingen sker i ett kolstål. Däremot kan restspänningar finnas i 
råbanden då varmvalsningen i Borlänge sker i austenitområdet och fasomvandlingar sker vid 
avsvalningen. Cementitens termiska utvidgningskoefficient är temperaturberoende men är 
oftast lägre än ferritens [14]. Litteraturstudier visar att dragspänningar på ungefär 100 MPa finns i  
ferritfasen efter varmvalsning och lämplig kylning för att åstadkomma ett perlitiskt stål [14]. Det 
borde kunna vara ett riktvärde i detta fall också då X203 är kylt så att mikrostrukturen består av 
perlit. Efter påvalsning har dock tryckspänningar mätts upp i ferritfasen på båda stålen. Vid 
kallvalsning rapporterar andra arbeten inom området att dragspänningar bildas i stålytan och 
tryckspänningar i centrum [12]. Små reduktioner vid valssticken och liten diameter på 
arbetsvalsar, vilket gäller här, rapporteras tvärtom ge tryckspänningar på ytan och 
dragspänningar i centrum vilket stämmer med uppmätta resultat i exjobbet [12]. Att det efter 
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deformation uppstår tryckspänningar i ferriten förklaras av att faserna har olika individuella 
dragprovskurvor och att efter avlastning återgår respektive fas elastiskt lika mycket. Detta 
kommer efter avlastning att sätta ferriten under tryck- och cementiten under dragspänning, se 
figur 23. Restspänningsmätningarna i exjobbet har gjorts på ferritfasen vilka, som nämnts 
tidigare visar på just tryckspänningar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den stora skillnaden i restspänningsnivån mellan stålen förklaras av mikrostrukturen. 
Cementiten i X177, som är mjukglödgad, är i form av runda partiklar medans den i X203 är i 
form av lameller, så kallad perlit. Liknande studier på området visar att när cementiten är i form 
av lameller fås högre restspänningar jämfört med när den finns som runda partiklar [13]. Man 
säger att cementiten i lamellform är en effektivare lastbärare vilket rent intuitivt känns riktigt, 
förekommer cementiten som runda partiklar har ferriten mer ”fri volym att fördela spänningen 
på”. 
 
 

Figure 23. Kurva II motsvarar stålets dragprovkurva, I och III cementitens och ferritens individuella 
dragprovkurvor. Vid avlastning återgår respektive fas elastiskt parallellt med lutningen på E-modulen och med 
samma last vilket efter avlastning sätter ferriten i tryck- och cementiten i dragspänning.  
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7.1 Slutsats 
Med resultaten och diskussionen som bakgrund kan examensarbetets grundfråga; att det 
tilltänkta kallvalsade stålets egenskaper gällande återfjädring vid böjprov inte överensstämmer 
med vad som förväntas ur hållfasthetsprov, svaras på. Ingen skillnad görs mellan X177 och 
X203 då stålen uppför sig på likartade sätt. 
 
* Dragprovsresultaten visar lägre sträckgräns tvärs valsriktningen jämfört med längs densamma. 
Detta antas bero på sprickorna som finns i båda stålen. De är orienterade längs valsriktningen 
vilket innebär att vid dragprov tvärs valsriktningen kommer sprickorna ligga vinkelrät mot 
dragriktningen vilket genererar stora spänningskoncentrationer i sprickspetsarna.  
 
* En plåtrimpa utklippt i valsriktningen utsatt för böjning till en radie på 125 mm, vilket enligt 
beräkning genererar en spänning på 766 MPa, får en stor kvarvarande plastisk deformation trots 
att sträckgränsen är drygt 1100 MPa ? 
Orsak; Vid böjningen kommer plåtens innerradie enligt beräkningar utsättas för 
tryckspänningar på ~766 MPa. Från valsningen finns redan restspänningar i form av 
tryckspänningar orienterade i valsriktningen. Summan av restspänningen och den spänning 
böjprovet genererar samt det faktum att dislokationsrörelserna sker lättare på stålets yta gör att 
materialets sträckgräns överskrids på innerradien i ytan. Materialets ytskikt på innerradien 
plasticerar och efter avlastning kommer plåtrimpan deformeras då materialet blivit kortare på 
undersidan.  
 
* En plåtrimpa klippt tvärs valsriktningen utsatt för böjning till samma radie får också en 
plastisk deformation, dock märkbart mindre än föregående ? 
Orsak; Enligt teorin är tryckspänningarna tvärs valsriktningen avsevärt lägre jämfört med längs 
valsriktningen vilket innebär att summan av böjspänning och restspänning blir mycket lägre i 
detta fall. Detta samt det faktum att tvärs valsriktning är koncentrationen av (110) plan avsevärt 
lägre jämfört med längs valsriktning (det finns färre plan för dislokationerna att glida på jämfört 
med längs densamma) förklarar skillnaden i deformationsgrad mellan valsriktningarna.  
 
7.2 Lösningsförslag 
Texturen bildas utifrån den mekaniska påverkan vid valsningen och går inte att få bort utan att 
rekristallisationsglödga stålet. Det innebär samtidigt att egenskaperna som valsningen gett går 
förlorade vilket inte är någon bra lösning. Återstår gör då att minska restspänningsnivån.  
Artikelstudier visar att restspänningar går att värmebehandla bort så att inte 
hållfasthetsegenskaperna minskar alltför mycket. Som exempel har efter en värmebehandling 
brottgränsen sjunkit med 170 MPa [14]. Det skulle i detta fall inte göra någonting då böjkravet 
genererar en spänning på knappt 800 MPa och då stålen har sträckgränser på över 1100 MPa så 
finns ändå marginal kvar. 
Med artikelstudierna som bakgrund har i ett sent skede av examensjobbet ett 
värmebehandlingsförsök också gjorts. Plåtrimpor av samma storlek som finns beskrivet i kapitel 
5.2 har värmebehandlats i 4250C i 10 minuter och därefter fått luftsvalna. Samma böjförsök 
som gjorts enligt kapitel 5.2 utfördes därefter. Resultaten från böjprovningen av dessa 
plåtrimpor är mycket bra, plåtrimpor klippta längs valsriktningen som visat upp sämst resultat 
tidigare återfjädrar nu helt. Ingen kvarvarande plastisk deformation kan ses efter böjningen !  
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8. Fortsatt arbete 
Även om värmebehandlingsförsöket visar mycket bra resultat skulle processen behöva 
optimeras vad gäller både temperatur och tid. Att mäta restspänningarna in-situ med 
röntgendiffraktion (mäter restspänningar samtidigt som provet värms i röntgenmaskinen) skulle 
kunna optimera processen.  
Sprickorna som hittats i stålen anses inte påverka återfjädringsegenskaperna i denna 
undersökning. Dock är defekter i ett material inte bra varför vidare utredning om dessa bör 
göras. Litteraturstudier visar från flera källor [15,16] samma resultat; liten diameter på arbetsvalsar 
samt liten reduktion per valsstick gynnar sprickuppkomst vid valsning. Detta gäller vid 
valsningen av testade stål som uppenbarligen innehåller mycket sprickor. Gäller det även andra 
stål som valsas på LuCoil kan dessa också innehålla mycket defekter. Detta är kanske något som 
bör ses över. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Dragprov 
 
 

CK75 X177 längs  
           

Test Rolling Th ReH ReL Rp0,2 Rm A80mm r n Remark 
nr direct. mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 %  � 2 %)  interval � 1-2%   

1 L 0,82     1127 1280 3 0,68 0,08   

2 " 0,82     1114 1281 3 0,46 0,08   

3 " 0,83     1119 1279 3 0,63 0,08   

4 " 0,83     1127 1277 3 0,58 0,07   

5 " 0,83     1133 1279 3 0,54 0,08   
 
 
 

CK75 X177 tvärs  
           

Test Rolling Th ReH ReL Rp0,2 Rm A80mm r n Remark 
nr direct. mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 %  � 2 %)  interval � 1-2%   

1 T 0,83     970 1258 5 1,03 0,17   

2 " 0,82     983 1260 4 1,24 0,17   

3 " 0,83     991 1253 5 1,19 0,16   

4 " 0,82     976 1260 4 1,23 0,17   

5 " 0,83     976 1253 4 0,82 0,17   
 
 
 

CK75 X203 längs  
           

Test Rolling Th ReH ReL Rp0,2 Rm A80mm r n Remark 
nr direct. mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 %  � 2 %)  interval � 1-2%   

1 L 0,84     1247 1436 3 0,68 0,10   

2 " 0,84     1254 1431 3 0,53 0,10   

3 " 0,84     1235 1430 3 0,52 0,11   

4 " 0,84     1255 1438 3 0,56 0,11   

5 " 0,84     1242 1430 3 0,61 0,11   
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CK75 X203 tvärs  
           

Test Rolling Th ReH ReL Rp0,2 Rm A80mm r n Remark 
nr direct. mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 %  � 2 %)  interval � 1-2%   

1 T 0,84     995 1342 4 1,34 0,18 Ändbrott 

2 " 0,84     999 1329 3 1,33 0,19 " 

3 " 0,84     985 1340 4 1,30 0,19 " 

4 " 0,84     990 1341 5 1,81 0,19 " 

5 " 0,84     977 1340 6 1,26 0,19 " 
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Bilaga 2. Härledning av böjspänning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När en tunn plåt böjs till en radie mer än tre till fyra gånger plåttjockleken kan man anta att 
ett plan CD0 inte kommer att töjas vid böjning om inte plåten samtidigt utsätts för 
dragspänning [11]. Efter böjning är således CD0 = CD i detta fall.  
 
Längden lo blir efter böjning ls = ρθ.    Ekv. (1). 
    
En linje ABo på ett avstånd y från mitten blir efter böjning; 
 l = θ(ρ+y) = ρθ(1+y/ρ) = ls(1+y/ρ)    Ekv. (2). 
 
Töjningen på AB, ε1 = ln(l/l0) = ln(ls/l0)+ln(1+y/ρ) = εa+εb,   Ekv. (3). 
 
där εa är töjningen i mittfibern och εb töjningen i ytterfibrerna. När böjradien är stor jämfört 
med plåttjockleken kan εa approximeras som noll, töjningen i ytterfibrerna blir då; 
 
εb = ln(1+y/ρ) = y/ρ      Ekv. (4). 
 
Hookes lag; σ = Eε     Ekv. (5). 
 
Vid plan töjning används E’ istället för E. 
 
E’ = E / (1-ν2)     Ekv. (6). 
 
Kombineras ekvation (4) och (6) kan böjspänningen i plåten räknas ut som; 
 
σ = (E / (1-ν2))* (y/ρ)     Ekv. (7). 
 
Numeriskt med E = 210 Gpa, ν = 0.3, y = 0.415mm, ρ = 125mm; 
 
σ = (210E3/ (1-0.32)* (0.415/125) = 766 MPa 
 
 
 
 
 
 

Figur 23. Deformation av plåt vid böjning. I figuren motsvaras y av plåttjockleken mätt från centrum, ρ är 
böjradien. 



P. Midebjörk Böjning och återfjädring av höghållfast kolstål Feb 2005 

 

  

Bilaga 3. Beräkning av Schmidfaktor 
 
Texturmätningarna visar att (110) planen i stålytan är tiltade 300 mot ytan, bild 24. Beräkning 
av Schmidfaktor innebär att två vinklar måste bestämmas; vinkeln mellan normalen till planet 
och applicerad spänning, φ, samt λ som är vinkeln mellan applicerad spänning och  
glidriktning, se kapitel 3.8. Från figur 24 ser man att φ blir 600. För beräkning av λ måste 
ytterligare figurer konstrueras för att förenkla beräkningen. 

 
 
 
 
 

Figur 25 är en geometrisk konstruktion för att räkna ut λ. I bilden syns (110) planet tiltat 300 
mot stålytan med [111] riktningen betecknad som y. Spänningen σ ligger i planet och det är 
vinkeln mellan σ och y som ska bestämmas, betecknad som α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Längden av y kan beräknas med hjälp av en enhescell med (110) planet och [111] riktningen 
utritade, bild 26. (y = [111]) 

 
 
 
 
 
 

Pytagoras sats ger; 2a2 = x2     ekv. (1) 
 
Samt att; x2 + a2 = y2     ekv. (2) 
 

Figur 24. Tvärsnitt som visar ett (110) plans orientering mot ytan. 

Figur 25. Geometrisk konstruktion för att bestämma λ. Det lutande planet är (110) planet som ”parallellförflyttats” 
ut genom plåtytan. Planet som är vinkelrät mot ytan är ett referensplan för att underlätta beräkningen. 

Figur 26. Enhetscell med (110) planet och [111] riktning utritade. Kantlängder är a.  
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(1) i (2) ger; 3a2 = y2     ekv. (3) 
 
dvs. y = 31/2a      ekv. (4) 
 
 
För att räkna ut z har högra gaveln från figur 25 lyfts ut och blivit figur 27.  

 
 
 
 
 
 

z = a sin 60      ekv. (5) 
 
Från figur 25; sinα = (z/y)     ekv. (6) 
 
Dvs. α = sin-1 (z/y)     ekv. (7) 
 
(4) och (5) i (7) ger; α = sin-1 (a sin60/31/2a) = 300  
 
Dvs Schmidfaktorn för (110) planen i ytan blir cos60*cos30 = 0.433 
 
 
I mittskiktet på stålet är koncentrationen av (110) planen parallella med stålytan vilket innebär 
att vinkeln mellan normalen till planen och applicerad spänning kommer vara nära 900, 
visualisera med hjälp av bild 24. Detta innebär att Schmidfaktorn i mittskiktet blir mycket låg 
då cosinus nära 900 som bekant är mycket låg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27. Gavel från figur 25, kantlängden a samt vinkeln 600 kan verifieras med figur 25 och 26. 
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Bilaga 4. Restspänningsmätningar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spänning: -260 MPa, std 58 MPa 
 
 
 
X177  
sin2psi d-avstånd 
0,5 0,905589 
0,375 0,905142 
0,25 0,905579 
0,125 0,906463 
0 0,906967 
0,125 0,90659 
0,25 0,905969 

  

 

 
Spänning: -436 MPa, std 108 MPa 
 
 
 
 X203 
sin2psi d-avstånd 
0,5 0,904622 
0,375 0,905404 
0,25 0,906174 
0,125 0,906825 
0 0,907385 
0,125 0,907007 
0,25 0,906453 
0,375 0,905916 
0,5 0,905287 

 

 

Spänning: -888 MPa, std 90 MPa 
 
 
 

X177_2  
sin2psi d-avstånd 
0,5 0,905857 
0,375 0,906038 
0,25 0,905945 
0,125 0,906233 
0 0,906355 
0,125 0,906272 
0,25 0,906043 
0,375 0,905901 
0,5 0,90536 
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 X203_2 
sin2psi d-avstånd 
0,5 0,905098 
0,375 0,905677 
0,25 0,906091 
0,125 0,906619 
0 0,906825 
0,125 0,906644 
0,25 0,90616 
0,375 0,905755 
0,5 0,905224 

 
 
 
Spänning: -628 MPa, std 35 MPa 
 
 
 X203elp 
sin2psi d-avstånd 
0,5 0,905545 
0,375 0,906923 
0,25 0,906761 
0,125 0,906766 
0 0,906345 
0,125 0,906678 
0,25 0,905765 
0,375 0,905745 
0,5 0,90536 

 

 

Spänning: -374 MPa, std 186 MPa 

X203

y = -0,0035x + 0,907
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