
EXAMENSARBETE
2006:318 CIV

SOLMAZ CIFTCI

Sfäroidisering av kolstål
Optimering av glödgningscykeln hos LuCoil Steel AB

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Materialteknik • EEIGM

Luleå tekniska universitet
Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik

Avdelningen för Materialteknik

2006:318 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 06/318 - - SE



Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utgör det avslutande 
momentet på civilingenjörsprogrammet EEIGM, internationell materialteknik vid Luleå 
Tekniska Universitet. Arbetet omfattar 20 poäng och har utförts i uppdrag av LuCoil 
Steel AB under våren 2006 och innefattar även vissa tidigare studier utförda av mig 
hos samma företag under hösten 2005 som en del av huvudkursen MPM041. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min Handledare Peter Hedström på avdelningen för 
materialteknik för mycket god handledning och goda råd under arbetets gång, det har 
varit en mycket lärorik period. Tack också professor Magnus Odén min examinator, 
Johny Grahn för all hjälp med svepelektronmikroskopet och alla andra på 
avdelningen som bistått med sin kunskap. 
Jag vill tacka min kontaktperson Erling Sundström och övriga på LuCoil som visat 
intresse för mitt arbete och även Lars Berglund på SSAB-Tunnplåt i Borlänge för all 
hjälp med dragprovningen. 
 
 
Tack! 
 
Luleå, juni 2006 
 
 
 
 
Solmaz Ciftci 
 
 
 
 
 
 



S.Ciftci Sfäroidisering av kolstål 2006 
 Optimering av glödgningscykeln hos LuCoil Steel AB 
 

  

Abstract 
LuCoil steel AB, use spheroidization/soft annealing in order to improve formability of 
medium carbon steels. This heat treatment is very time consuming, where the 
lamellar cementite in the original structure have to break up in to smaller fragments. 
These small fragments will first become round and eventually they will grow together 
and form bigger grains. 
 
The aim of this work was to find optimal annealing-cycles for four different types of 
steels.  To simulate the industrial annealing cycle used by LuCoil, experiments were 
carried out in a laboratory furnace and the mechanical properties along with the 
microstructure were evaluated. The influence of the annealing time was examined by 
choosing different soaking-times between 7 and 21 hours at the lowest soaking 
temperature set by LuCoil.  
 
The spheroidized structure was characterized as short elliptically shaped cementite 
particles rather than totally round cementite. By using this definition when analysing 
the  microstructures the exact moment of spheroidization was obtained. 
  
The original process cycles at LuCoil for the steel types in this study is very time-
consuming and leads to microstructures which are overspheroidized, while 
experiments show that the spheroidization can be obtained faster with soaking times 
between 7-11 hours.  
Long soaking times during the annealing results in overspheroidization, i.e lower 
hardness, tensile strength and yield strength.  
For example the tensile strength can be enhanced 100 MPa with maintained ductility 
when comparing just spheroidized and overspheroidized.   
 
With this knowledge, it is possible to achieve optimal properties of each spheroidized 
steels. A shorter soaking time doesn’t affect the ductility of the material and a lot 
could be gained economically by minimizing the process time to the point where it is 
possible to keep up to customers demands.    
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Sammanfattning 
Hos LuCoil Steel AB, dotterbolag till SSAB Tunnplåt AB, värmebehandlas bl.a. stål 
för att ge det speciella egenskaper som gynnar dess formbarhet vid efterföljande 
behandlingar. Denna värmebehandling av stålet som kallas för mjukglödgning eller 
sfäroidiseringsglödgning är en väldigt tidskrävande process, där strukturella 
förändringar i materialet sker och utvecklas med tiden.  
 
Syftet med detta arbete har varit att hitta optimala värmebehandlingscykler för fyra 
olika stålsorter där kraven på materialegenskaperna uppfylles och samtidigt 
undersöka hur utvecklingen av mikrostrukturen med tiden påverkar dess egenskaper. 
För att simulera den industriella glödgningsprocessen hos LuCoil utfördes försök i en 
laboratorieugn och vidare utfördes hårdhetsprov, dragprov och analyser av 
mikrostrukturen i svepelektronmikroskop för varje glödgat material. Glödgningstidens   
Inverkan på mikrostruktur och mekaniska egenskaper undersöktes genom att välja 
olika glödgningshålltider mellan 7 och 21 timmar vid 670°C, den lägsta 
hålltemperaturen som ansatts av LuCoil för glödgningarna.  
 
Under glödgningen bryts den lamellära cementiten i ursprungsstrukturen upp i mindre 
fragment med tiden och antar en sfärisk form som efter en lång processtid växer 
samman och bildar större korn, dvs. en översfäroidisering. I litteraturen 
karakteriseras inte materialet som sfäroidiserat när cementitpartiklarna i strukturen är 
helt runda utan snarare när de fortfarande är något avlånga och med hjälp av 
mikrostrukturbilder kunde den exakta glödgningshålltiden då denna uppbrytning 
uppnåtts kartläggas. 
 
Mikrostruktur analyser av stål glödgat hos LuCoil visar på att de ansatta 
glödgningshålltiderna leder till en översfäroidisering av materialet och 
simuleringsförsök i laboratorieugn visar på samma tendens för dessa hålltider.   
För samtliga stålsorter som analyserades i detta arbete observerades att 
sfärodiseringen sker väldigt tidigt i processen med en glödgningshålltid på mellan 7 
och 11 timmar.  
En lång glödgningshålltid med översfäroidisering som följd ger en minskad hårdhet 
hos materialet. Dragprovsresultat visar även att brottgränsen kan bli så mycket som 
100 MPa högre vid en minskning av glödgningshålltiden till den grad där 
sfärodiseringen just har fullbordats, samtidigt som duktiliteten är oförändrad. 
 
Med denna kunskap finns det goda möjligheter för att skräddarsy glödningscyklerna 
för varje material så att optimala egenskaper hos materialet fås efter kundens 
önskemål. En minskning av glödgningstiden med flera timmar, samtidigt som 
kundkraven uppfylls kan ge en stor ekonomisk fördel vid marknadsföringen av 
produkterna. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Företagspresentation 
LuCoil Steel AB är dotterbolag till SSAB Tunnplåt och bildades i april 2002 utifrån 
dåvarande enheten Specialstål inom SSAB Tunnplåt och finns beläget i anslutning till 
stålverket i Luleå. Deras affärsidé är bland annat att tillverka och marknadsföra 
kundanpassat stål som behandlats i LuCoils unika Sendzimirverk och Open Coil 
glödgning vilket ger fina toleranser och en effektiv glödgning. Plåt levererat i antingen 
varmvalsat eller kallvalsat tillstånd och behandlas av LuCoil efter kundens önskemål 
och krav, och resulterar i slutprodukter som t.ex. stålhettor i skyddsskor, 
transportband inom livsmedels –och pappersindustrin, detaljer inom bilindustrin, 
knivar och bandsågsblad mm. 
 
1.2 Bakgrund 
Mjukglödgning är en metod som tillämpas på stål vid subkritiska temperaturer i syfte 
att producera en mikrostruktur bestående av utspridda cementitsfäroider i ett 
ferritgitter. Denna struktur ger stålet en förbättrad mjukhet och bearbetbarhet för 
efterföljande behandlingar men nackdelen med denna process är att den tar väldigt 
lång tid. 
Hos LuCoil Steel AB mjukglödgas valsad plåt i så kallade klockugnar enligt Open Coil 
metoden. Glödgningen kan ta upp till flera dygn att utföra och är väldigt beroende av 
ett välutformat tids -och- temperaturschema för att ge så optimala slutprodukter som 
möjligt. Därav detta examensarbete för att få klarhet i vad en optimalt sfäroidiserad 
struktur är och hur man uppnår den. 
 
1.3 Syfte 
Målet är att erhålla djupare kunskap kring glödgningsprocessen i syfte att ta fram 
optimerade processcykler för utvalda stålsorter.  
Fyra delmål har satts upp för detta ändamål: 

1. Skapa en experimentuppställning för att simulera den industriella 
glödgningsprocessen i laboratorieskala, eftersom mer kunskap kring 
glödgningen krävs för att utföra försök med riktiga rullar i de befintliga 
klockugnarna. 

 
2. Optimera sfäroidiseringsprocessen och undersöka möjligheten till att reducera 

glödgningstiden på grund av misstankar om att den nuvarande 
glödgningstiden är för lång. Detta är inte bara intressant med avseende på att 
minska processkostnader men också för att klargöra om en för lång glödgning 
gynnar eller missgynnar stålets egenskaper.  
 

3. Med anledning av mål 2 studera hur eventuella förändringar av 
glödgningstiden påverkar de mekaniska egenskaperna hos stålet. Detta är av 
stor vikt eftersom LuCoil Steel måste uppfylla vissa kundkrav på sina 
produkter, som tillräckligt hög brottgräns och duktilitet. 

 
4. Föreslå ett kvalitetsmått som LuCoil kan använda för att lätt kunna fastställa 

hur långt sfäroidiseringen har gått.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 
I detta avsnitt beskrivs den allmänna teorin kring diffusion, industriell glödgning och 
sfäroidiseringfenomenet.  
 
2.1 Industriell process  
De stålprodukter som behandlas i detta arbete är kolstål som av LuCoil kallvalsas till 
önskade tjocklekar.  
Mjukglödgningen/sfäroidiseringsglödgning av dessa material utförs i klockugnar och 
pågår i drygt 2 dygn dvs. uppvärmning, oljeutdrivning, platå-hålltid och nedkylning 
enligt figur 1. 
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Figur 1: Exempel på glödgningscykel som används av LuCoil Steel AB (CK40) 

 
Oljeutdrivningen utförs vid ca 350°C för att tillåta oljeemulsionen som använts vid 
valsningen att avdunsta från plåtytan innan man kommer upp i så pass höga 
temperaturer att den annars skulle bränna fast och bilda ett sotlager på plåtytan. 
Det är svårt i en industriell process att reglera ett jämnt temperaturflöde i ugnen och 
som vi ser är det en skillnad i temperatur på 40 grader på botten av rullen i 
jämförelse med toppen av rullen när glödgningstemperaturen har uppnåtts.  
 
Efter glödgningen kan plåten valsas ner ytterligare till önskade toleranser om det 
behövs och sedan trimvalsas för att få sin slutliga ytjämnhet och glans för att till sist 
slittas upp i önskade storlekar, figur 2. Denna slutprodukt säljs sedan vidare till 
kunder i Sverige och runt om i världen och används inom en rad olika 
användningsområden, t.ex. detaljer inom bilindustrin mm. 
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Figur 2: Processbeskrivning 

 
 
 
Ursprungsstrukturen hos materialet som studerats har varit ferrit-cementitiskt som 
bildats under nedkylningsfasen i ståltillverkningens slutskede, dvs. varmvalsningen. 
Denna mikrostruktur kallas för perlit och består av omväxlande cementit och ferrit 
lameller parallellt orienterade, figur 3. 
 

 
Figur 3: Perlitisk mikrostruktur  
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2.1.1 Kallvalsning 
Hos LuCoil Steel finns ett valsverk av märket Sendzimir, figur 4. Detta valsverk har 
en väldigt fördelaktig pyramidformad konstruktion bestående av flera valsar som 
fördelar kraften jämnt över plåten och har förmågan att valsa väldigt hårda material. 
 

 

Figur 4: Sendzimirvalsverk 

Valsverket är reversibelt, vilket betyder att plåten kan rullas fram och tillbaka genom 
valsverket till önskad tjocklek har uppnåtts. När bandet har gått igenom valsen en 
gång från ena änden till den andre så kallas det för ett stick.  
Ett valsat band är väldigt hårt och behöver mjukas upp för att kunna valsas. När 
bandet inte går att reducera ytterligare i tjocklek utan att sprickor i materialet uppstår 
har det nått sin maximala reduktionsgrad och måste mellanglödgas för att 
reduktionen ska kunna fortsätta.  
 
 
Vid kallvalsning fås en plastisk deformation av materialet som uppstår på grund av 
den stora mängd dislokationer som bildas under kallbearbetningen av stålet vid så 
låga temperaturer som inte överstiger avspänningstemperaturen (400-500°C för järn) 
och leder till att tvärsnittsarean av plåten reduceras. På mikroskopisk nivå kan man 
observera att de tidigare likformiga ferritkornen i strukturen blir utdragna, figur 5. 
 

 
Figur 5: Reducering av plåttjockleken genom kallvalsning[3] 

Detta medför att hårdheten hos materialet ökar och duktiliteten minskar. Vi kan i figur 
6 se hur brottgräns, sträckgräns och förlängning förändras med reduktionsgraden [3]. 
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Figur 6: Utvecklingen av de mekaniska egenskaper med reduktionsgraden [3] 

 
När man kallvalsar stålet så börjar också cementit lamellerna att böja sig något och 
efter en väldigt stor deformationsgrad så lägger sig cementitlamellerna nästan 
parallellt mot valsriktningen. Lokala regioner med fina lameller ökar även med 
reduktionsgraden, alltså är mikrostrukturen olika på olika platser i strukturen [9]. 
Den plastiska deformationen resulterar även i ett fenomen som kallas textur, vilket 
innebär en icke slumpmässig dvs. likriktad orientering av kristallerna i det 
polykristallina materialet [3].   
 
2.1.2 Open Coil metoden 
Innan bandet kan glödgas måste det löshasplas, figur 7, vilket också kallas för Open 
Coil metoden. Detta innebär att man rullar upp plåten med två tvinnade trådar mellan 
varven för att skapa en luftspalt som ser till att skyddsgasen bättre ska flöda genom 
rullen och nå plåtens hela yta och därmed ge en bättre värmedistribution genom 
ugnen, uppvärmningen av bandet går således mycket fortare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Tvinnad ståltråd används till att haspla bandet 

 
2.1.3 Klockugnen 
Den hasplade bandrullen ställs sedan på ugnsbasen, vilket består av ett galler med 
en radialfläkt under som ser till att gasen som förs in via tilloppsröret cirkulerar i 
ugnen. Cirkulationen är speciellt viktig för att få en stabil temperaturfördelning mellan 
botten och toppen på bandet.  
Sedan ställs en skyddshuv, figur 8a, över basen där rullen står för att få en 
kontrollerad atmosfär i ugnen och en vattenkyld gummipackning ser till att hålla tätt.   
Över skyddshuven sätts sedan värmehuven, figur 8b, med en innervägg bestående 
av isolering av tegelsten och värmespiraler placerade på olika platser för att ge en så 
jämn temperaturfördelning som möjligt. Värme förs över från ugnen till skyddshuven 
via strålning och egenkonvektion och skyddshuven fungerar som skydd för direkt 
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strålning och värmepåverkan på bandet och gasen som flödar igenom bandet får en 
jämnare temperatur. 
Temperaturen mäts med termoelement placerade på olika platser i ugnen och även 
direkt på botten och toppen av bandet.  
 
 

   a)      b) 
Figur 8: Klockugnsanläggningen, a) skyddshuven,  b) värmehuven. 

 
För nedkylningsprocessen byts värmehuven ut mot en kylhuv som placeras över 
skyddshuven. Kylhuven har ett fläktsystem på toppen som bidrar till nedkylningen 
och om kylningen bör ske snabbare kan huven lyftas upp en bit så att luft kommer in 
även underifrån. 
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2.2 Skyddsgasen 
Val av skyddsatmosfär för glödgningsprocessen spelar en viktig roll för att undvika 
olika reaktioner i metallens ytskikt som kan leda till oönskade egenskaper hos 
slutprodukten. Beroende på sammansättningen på gasen och vid vilken temperatur 
man glödgar kan man få följande reaktioner. 
 

 Oxidation 
 Avkolning 
 Uppkolning 
 Sot  

 
Inerta gaser som t.ex. argon, helium och kvävgas kan användas som skyddsgaser. 
Industriellt används oftast kvävgas, då det är det billigaste alternativet. 
 

För att skydda plåten mot oxidation och ytavkolning under glödgningen vill 
man undvika syre, vatten och koldioxid i ugnsatmosfären.  
Väte och krackad ammoniak används för reduktionsprocesser där vattenånga måste 
elimineras. Anledningen till detta är att klockugnen är väldigt svår att få helt syrefri på 
grund av sprickor i skyddshuven eller att tätningen inte alltid är helt isolerande.  
Syrehalten kan reduceras genom att pumpa ut syret eller genom att skölja ugnen 
med gas innan glödgningen startas 
Svårigheten med att använda väte eller krackad ammoniak är att få den så torr som 
möjligt och genom att använda en gasblandning med så låg daggpunkt som möjligt 
kan man reducera mängden vattenånga i gasen [6].  
 
Sot på det glödgade materialet uppkommer då utdrivningen av valsoljan under 
uppvärmningen till glödgningshålltemperaturen inte är fullständig. Kolet lägger sig 
som lätt sot på metallytan eller så diffunderar det in i materialet. 
Vätgas i ugnsatmosfären hjälper även till i processen att få bort valsoljan från bandet. 
Detta sker genom att temperaturen hålls konstant vid ca 400°C under en viss tid, där 
vätet förenas med smörjmedlets kolväten och sänker deras kokpunkt och underlättar 
därmed för dom att avdunsta innan upplösning och minskar eller helt utesluter 
sotbildning. 
Koldioxidhalten kan reduceras genom att använda en så ren gas som möjligt och 
genom att avlägsna så mycket av valsoljan som möjligt innan glödgning. 
 
Valsoljan avdunstar mycket lättare i en kvävgasatmosfär med mer än 10 % vätgas än 
i en atmosfär med bara kvävgas eller mindre än 3 % vätgasatmosfär. Vätet minskar 
också temperaturskillnader i lasten och reducerar därmed uppvärmnings -och 
nedkylningstiden [7].   
Tips för att undvika sotbildning är; 

 att ha en väldigt hög flödeshastighet på gasen tidigt i uppvärmningen. 
 att värma sakta upp till 50°C över den temperatur som motsvarar kokpunkten 

hos valsoljan.  
 att skapa en effektiv cirkulation av gasen genom att använda en fläkt eller 

flera. 
 god tätning av ugnen  
 regelbunden inspektion och rengöring av ugnen 
 att minska den tid som den inoljade plåten utsätts för luft, för att undvika rost 

som kan leda till sot i en reducerande atmosfär. 
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2.3  Mjukglödgningsprocessen  
Behandlar man den kallbearbetade metallen vid höga temperaturer där mobiliteten 
av atomerna ökar blir den mjukare och en ny mikrostruktur kan uppstå. Detta sker 
successivt via de olika etapper som beskrivs här nedan, återhämtning och 
rekristallisation, följt av sfäroidisering. 
 
Syftet med denna process är att minska hårdheten hos ett material och samtidigt öka 
dess duktilitet och formbarhet inför efterföljande formningsprocesser.  
 
 
 
 

 
Figur 9: Temperaturer för glödgning av kolstål [2] 

 
 
 
 
2.3.1 Återhämtning 
Vid värmning av det kallvalsade materialet till temperaturer kring 400 till 500°C 
försvinner de mesta av de inbyggda spänningarna genom ett fenomen som kallas 
återhämtning. Under denna behandling sker inga större mikrostrukturella förändringar 
men den rörligheten hos atomerna som uppstår reducerar mängden punktdefekter 
inom kornen och möjliggör det för dislokationerna att flytta till positioner i gittret med 
lägre energi, därav den spänningsrelaxation som sker. Emellertid är inte alla 
dislokationer förflyttade genom denna process [2, 3]. 
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2.3.2 Rekristallisation 
Genom att glödga stålet över en tillräckligt hög temperatur för att rekristallisation ska 
ske (ca 600°C), ger atommobiliteten upphov till nya spänningsfria korn som påverkar 
materialets mekaniska egenskaper. Den kornstorlek som erhålles beror på 
materialets tidigare kornstorlek, legeringsämnen och graden av kallbearbetning som 
den utsatts för samt av den rekristallisationstemperatur som ansatts. 
Deformationsgraden måste vara tillräckligt stor för att producera den erfordrade 
mängden defekter i kristallen för att initiera kärnbildningen. Ju större deformationen 
är ju fler nya korn kärnbildas och desto mindre korn fås i slutänden.  Materialet är 
som grovkornigast för 6-15% reduktionsgrad (lågkolhaltiga stål) och avtar sedan med 
ökande reduktionsgrad [2, 3]. 
 
2.3.3 Sfäroidisering 
Uppmjukningen av stålet under mjukglödgningsprocessen sker genom att en 
mikrostruktur bestående av sfärodiserad cementit i en ferritmatris träder fram. Detta 
innebär att ursprungsstrukturen bestående av parallellt orienterade ferrit –och 
cementitlameller genomgår en strukturomvandling där cementiten successivt bryts 
upp i mindre fragment, figur 10. 
 
stål med en kolhalt under 0.9% C glödgas just under A1-linjen i järn-koldiagrammet, 
figur 9, till dess att kolet i perlitens cementit har diffunderat genom ferriten (t.ex. 10 
timmar) och cementitlamellerna kan omvandlas till mer eller mindre runda partiklar. I 
det här skedet har inte svalningshastigheten någon betydelse [1]. 
 
Övereutektoida stål glödgas oftast just över A1, figur 9, i ca 2 - 4 timmar, där perliten 
omvandlas delvis till austenit med små rester av cementit kvar. Sedan återbildas 
cementitkornen och sfäroidiseras så småningom.  
Den här typen av behandling kräver en väldigt lång svalningstid [1]. 
 

 
Figur 10: Sfäroidiserad struktur bestående av runda cementitkorn i en matris av ferrit 

 
Sfäroidiseringen uppkommer eftersom cementiten strävar efter att minska sin 
ytenergi och ju mindre yta den får desto mindre blir ytenergin i förhållande till 
volymen. 
I ett stål med perlitkolonierna orienterade i olika riktningar uppkommer sfäroidiserade 
cementitpartiklar längs den tidigare lamellen under glödgningsprocessen, figur 11. 



S.Ciftci Sfäroidisering av kolstål 2006 
 Optimering av glödgningscykeln hos LuCoil Steel AB 
 

 10  

Detta innebär att lamellerna bryts upp i mindre fragment till att sedan bli runda och till 
slut växa ihop till stora partiklar genom tillväxt. Hårdheten hos stålet minskar drastiskt 
med uppbrytandet av cementiten och samtidigt blir materialet duktilare och lättare att 
forma.  
 
 

  
Figur 11: Uppbrytning av cementitlameller till runda sfäroider 

 
En perlitisk struktur är aldrig perfekt, Cementitlameller innehåller en mängd olika 
strukturella defekter som dislokationer, hål och sprickor och ännu fler fel kan uppstå 
under själva sfäroidiseringsprocessen. Det viktiga i detta sammanhang är att dessa 
defekter har en specifik riktning i planet, vilket har en stor inverkan på 
sfäroidiseringen av de cementitpartiklar som bär på dessa strukturella fel. 
 
Det finns olika teorier om hur uppbrytningen av cementitlamellen sker men den 
verkliga orsaken är inte helt klarlagd, därför kommer dessa teorier inte att beskrivas 
så detaljerat här. De behandlar bla. störningar, så kallade subgränser längs med 
längden på cementitlamellen som ger upphov till att skåror bildas och växer till sig så 
att lamellen till slut bryts upp i korta segment, Figur 12a. En annan beskrivning av 
fenomenet är sinusformade störningar på ytan av den cylindriskt formade lamellen, 
där våglängden hos dessa störningar ger upphov till en ostabilitet hos materialet när 
de överstiger en viss kritisk våglängd, figur 12b. En tredje teori behandlar 
diffusionsutbytet mellan olika lameller, figur 12c [11]. 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
(a)      (b)    (c) 
Figur 12: a) Uppkomsten av korngränser leder till att en skåra bildas med tiden, b) instabiliteten hos en 
enstaka fiber, c) strukturella felaktigheter i strukturen förflyttas. [11] 
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2.3.4 Karakterisering av sfäroidiseringsgraden  
Sfärodiseringsgraden hos stål karakteriseras med förhållandet längd mot bredd på 
cementitpartiklarna. En sfäroidiserad struktur karakteriseras inte som helt runda 
cementitpartiklar utan ofta med ett förhållande mellan längd och bredd större än 1:1.  
En artikel som ofta citeras är S.Chattopadhyay och C.M. Sellars(1977)[4] där man 
noggrant har studerat hur cementitlamellerna bryts upp. Enligt denna studie bryts 
lamellerna upp till dess att ett förhållande 6:1-8:1 uppnås, utan att brytas upp 
ytterligare och drar sedan ihop sig för att forma runda partiklar. 
T.ex. definerar J.M. O’Brien och W. F.Hosford (2002)[5] förhållandet längd mot bredd 
till 3:1 som sfäroidiserat för sina försök.  
Sfäroidiseringsgraden karakteriseras ofta som volymprocent sfäroidiserat och detta 
kan uppskattas genom att punkträkna antal partiklar som man anser sfäroidiserade 
mot de partiklar som man inte anser vara sfäroidiserade. Det existerar ett marginellt 
fel i dessa mätningar eftersom man får en area andel som överstiger volymandelen 
när man etsar. Ferritfasen löser upp sig så att cementitkornen kommer över etsplanet 
vid etsning och den bild som man ser av cementitkornet i mikroskopet visar en 
storlek hos partikeln som beror på etsdjupet, figur 13. 

 
 

 
 
Figur 13: Schematisk bild hur etsdjupet påverkar mätningar av partikelstorleken[4] 

 
2.3.5 Översfäroidisering 
Enligt Chattopadhyay och Sellars (1982)[10] sker tillväxten av kornen med en 
hastighetskontrollerande faktor bestående av en effektiv diffusions konstant av kol 
(Dc

erf) efter det att sfäroidiseringen är fullbordad. På grund av skillnaden i volym 
mellan 1 mol av cementit och 3 mol av järn sker denna diffusion i de vakanser som 
uppkommer. Under uppbrytningen av lamellerna bidrar detta fenomen till upplösning 
av de mindre fragmenten samtidigt som de större växer sig ännu större.  
 
För det specifika fallet kan diffusionskonstanten av kol i Fe-C ferrit se ut på följande 
sätt enligt John Ågren (1982) [12]: 
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Under sammanväxningsprocessen av de runda cementitpartiklarna så varierar 
diametern av cementitpartikeln som kubikroten av tiden, samtidigt som volymandelen 
är oförändrad.  
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Följande ekvation beskriver 
tillväxthastigheten för den 
sfäroidiserade mikrostrukturen.  
 
Denna ekvation visar på att 
översfäroidiseringen är direkt 
relaterad till diffusionen av kol i ferrit 
och minskar med en ökande medel 
partikelstorlek [2].  
 
 
 
 

 
Diffusion av kol i järn genom vakanser som nämnts här ovan är en faktor som styr 
accelerationen av sfäroidiseringen. En annan faktor är järndiffusion längs 
ferritkorngränserna där kärnbildningen fördelakteligen sker och där den 
översfäroidiserade cementiten föredragligen lokaliserar och växer till sig eftersom 
korngränsdiffusionen är snabbare än volymdiffusionen. 
Alltså anses både järn– och koldiffusion vara drivande faktorer för sfäroidiseringen 
även om det är oklart vilken som är den faktor som styr mest [17]. 
 
2.3.6 Legeringsämnenas inverkan   
Man måste även ta i beräkning att legeringsämnen påverkar diffusionen av kol i ferrit 
och därmed även glödgningsprocessen, eftersom olika legeringsämnen rör sig olika 
fort genom strukturen och måste hinna flytta på sig.  
Vissa legeringsämnen har större benägenhet än järn till att binda sig till kolet och 
bildar karbider. För låga halter av karbidbildande legeringsämnen i glödgade stål 
består karbidfasen endast av cementiten. Detta gäller för Cr < 3 %, Mn < 0,5-1,0 % 
och väldigt låga gränshalter för starkt karbidbildande ämnen som vanadin, titan etc..  
Vid högre halter uppstår istället något som kallas för dubbelkarbider eller 
specialkarbider men detta förekommer inte i de stål som behandlas i detta arbete.  
Om starkt karbid-, nitrid- eller oxid inneslutningsbildande grundämnen som krom, 
molybden, volfram, vanadin, titan och aluminium är närvarande förhindrar de 
korntillväxten och verkar kornförfinande då de löser sig i stålet först vid väldigt höga 
temperaturer, antingen genom att förskjuta temperaturen för dess rekristallisation och 
austenitomvandling eller genom att på olika vis fördröja korntillväxten. Al och V 
används tex. ofta för att motverka oönskad korntillväxt. För att kornförfiningen ska 
ske måste dock stålet bearbetas och rekristalliseras eftersom rekristallisationen och 
kornförfiningen annars inte sker samtidigt vid endast värmning och svalning [3].   
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2.4 Mekaniska Egenskaper 
Det finns många frågetecken kring hur olika parametrar påverkar mekaniska 
egenskaper hos sfäroidiserat stål och det mesta av forskningen kring detta verkar ha 
skett de senaste åren. 
Den sfäriska formen hos cementit ger fördelar som hög seghet, god kallformbarhet 
och andra bearbetningsmöjligheter men sfäroidiserad cementit i sig kan inte ge goda 
mekaniska egenskaper. Mikroskopiska faktorer som en homogen cementit 
distribution såväl som ferritkorns och cementitpartikel storleken och legeringsämnen 
påverkar de slutliga mekaniska egenskaperna hos materialet. 
 
Kolets inverkan på stärkningen av stål och följaktligen minskning av duktiliteten är 
välkänt. Medan brottgräns och sträckgräns ökar med ökad kolhalt, så minskar 
förlängningen när kolhalten ökar.  
Skillnaden mellan sträckgräns och brottgräns ökar även med ökad kolhalt vilket 
innebär en härdning av materialet [13]. 
 Si och Mn är två legeringsämnen som är väldigt vanliga i stål.  
Vid glödgning av det kallvalsade stålet fördröjs tillväxten av cementitpartiklarna 
avsevärt på grund av tillsats av dessa ämnen och både styrka och duktilitet 
förbättras. Desto större tillsatsen av dessa två legeringsämnen är desto starkare och 
duktilare blir också materialet [14]. 

Nedkylnings hastighet efter glödgning under A1 har rimlig inverkan på 
sträckgräns, brottgräns och förlängningen och hårdheten hos materialet är opåverkat. 
Ju fortare nedkylningen sker efter glödgningen, desto finare är mikrostrukturen, vilket 
ger en stärkning av materialet, dvs. sträckgräns och brottgräns ökar [13]. 

Glödgningstemperaturen påverkar även väldigt mycket utvecklingen av de 
mekaniska egenskaperna. Detta sker på grund av rekristallisationsprocessen, vilket 
leder till en ökning av duktiliteten som förlust av styrkan hos materialet. Det man 
eftersträvar är att kombinera dessa två effekter i stålet för att få tillräckligt hög styrka i 
kombination med tillräcklig duktilitet som krävs för de olika typer av 
formningsprocesser som plåten kan utsättas för. När glödgningstemperaturen ökar 
så fås en ökad skillnad mellan sträckgräns och brottgräns som ger en liten härdning 
av materialet [13]. Detta kan bero på en mikrostrukturell effekt eftersom en 
kornförfining ger en viss härdning [19]. 
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3 MATERIAL 
 
3.1 Kolstål 
Stål delas vanligen in efter sammansättning och användning. 
Sammansättningsmässigt brukar man skilja mellan olegerade stål och legerade stål. 
Olegerade stål som också kallas för kolstål har kol som huvudbeståndsdel vid sidan 
av järn, de är uppdelade i kategorier, låg, medel och högkolhaltiga stål.  
Högkolhaltiga stål med sin höga kolhalt på mer än 0.6 viktprocent kol är hårdast 
medan lågkolhaltiga kolstål har fördelen att vara mer duktila. Medelkolhaltiga stål 
med ca 0.2 till 0.5 viktprocent kol kan värmebehandlas för att få båda dessa 
egenskaper, styrka såväl som god duktilitet.  
Det finns fyra huvudtyper av värmebehandlingar för kolstål; normalisering, glödgning 
(mjukglödgning, rekristallisationsglödgning och avspänningsglödgning), härdning och 
anlöpning. I detta arbete behandlas endast mjukglödgningen[1]. 
 
För att optimera glödgningsprocessen har materialurvalet begränsats till fyra kolstål 
med olika halter av legeringsämnen och tjocklekar. Detta för att lättare dra slutsatser 
om hur olika parametrar påverkar glödgningscykeln.  
Fyra stålkvaliteter valdes: CK40,CK45,CK67 och CK75 
 

 
 
 
 
 

Kolstål 
 C Si Mn P S N Cr Ni Cu Al 

CK40 
Y101 

1.5mm 

0,38-
0,43 
 

0,15-
0,35 

0,60-
0,75 

   0,29-
0,36 

   

CK45 
U200 

2.4 & 3.0mm 

0,43-
0,48 
 

0,15-
0,35 

0,6-
0,7 

0,02 0,01  0,10   0,02 

CK67 
Q220-1.64   

Y300-3.0mm 

0,62-
0,68 
 

0,15-
0,35 

0,6-
0,75 

0,015 0,01  0,15-
0,25 

0,2 0,15 0,02 

CK75 
X177 

0.83mm 

0,7-
0,8 
 

0,15-
0,3 

0,65-
0,8 

0,02 0,006 0,01 
 

0,05-
0,2 

0,15 0,2 0,018
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4 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs försöksuppställningar, utrustning och experimentmetoder som 
använts under arbetets gång. Den utrustning som använts finns vid materiallabbet vid 
Luleå Tekniska universitet.  
 
4.1 Försöksuppställning 
 
4.1.1 Val av provugn och skyddsgas 
Försöken i denna studie har avgränsats till att utföras i laboratorieskala för att bygga 
på kunskapen kring processen innan de framtagna glödgningscyklerna kan tillämpas 
på industriell nivå.  
Skyddsgasen spelar en essentiell roll för att undvika oxidation och avkolning av 
plåtytan. 
Skyddsgasen hos LuCoil har tagits fram genom krackning av ammoniak och har 
sammansättningen 92 % kvävgas (N2) och 8 % vätgas (H2). På grund av den höga 
explosionsrisken vid användandet av vätgas så valdes denna gas bort i utförandet av 
experimenten i detta arbete, istället användes 100 % kvävgas. 
 
4.1.2 Val av glödgningstider och temperaturer 
Fokus har lagts på tidsberoendet dvs. hur fort diffusionen sker under glödgningen, då 
utförligare tester av även temperaturberoendet skulle uppta en allt för lång tid, 
temperaturberoendet kan uppskattas via diffusionslagarna som förklarats närmare i 
den teoretiska delen av examensarbetet.  
Glödgningstemperatur valdes till 670 grader vilket är den lägsta temperatur som har 
ansatts av LuCoil Steel för glödgning av de ovannämnda materialen.  
För glödgningsförsöken har en ugn av märket Nabertherm, modell N20\HR med 
temperatur regulator använts, den har förmågan att värma upp till 1340°C, figur 14. 
 

 
Figur 14: Försöksugn 

 
Ugnens innerväggar består av flera värmeelement som värmer runt den pythagoras-
keramtub som går rätt igenom den. Tuben är väl försluten i ändarna med en 
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packningsanordning som håller tätt. En kylslinga är även monterad på tubens ändar 
för att skydda fästanordningen som är fastlimmad med epoxilim att lossna från tuben.   
Önskad atmosfär kan fås genom att föra in skyddsgasen i ena änden av tuben och 
låta den gå ut ur andra änden som är kopplad till ett vattenlås som ser till att ingen 
luft sugs tillbaka in i röret om ett eventuellt undertryck skulle uppstå. Gasflödet 
regleras via regulatorer på gasflaskan som ser till att flödet hålls konstant under 
glödgningsförsöken. 
 
4.1.3 Kalibrering 
Skillnaden mellan temperaturen som visas på ugnens regulator och den verkliga 
temperaturen inuti tuben under gasatmosfär har fastställts via kalibreringsförsök med 
ett termoelement av typ S.  
Vid 670°C grader har vi en standardavvikelse på ca ±3°C mellan olika körningar i 
mitten av ugnen. 
Vidare har temperaturzonen i ugnen undersökts och den visar på att temperaturen 
sjunker linjärt med avståndet från tubens mitt. T.ex. så är temperaturen ca 1,5°C  
lägre på ett 3cm långt avstånd från mitten av ugnen. Kalibreringskurvorna finns att 
studera närmare i Bilaga 3.  
Provbitarna för glödgningsförsöken (förutom dragprovsstavarna) har varit ca 3cm 
långa och placeringen av dem i ugnen har utförts så noggrant som möjligt för att få 
dom så nära mitten av ugnen som möjligt, därför kan skillnader i temperaturpåverkan 
på plåten från en körning till en annan anses vara minimal. 
 
För dragprovstavarna kan temperaturen skilja ca. 7°C på ett avstånd av 11cm från 
mitten av ugnen. Glödgning av ett CK67 stål under 8 timmar visar inte på någon 
synlig skillnad i mikrostrukturen längs med ett 22cm långt prov som placerats så 
noggrant som möjligt i mitten av ugnen. I Figur 15abcd går det att se hur 
mikrostrukturen förändras med avståndet från ugnens mitt, fler bilder på detta finns i 
bilaga 3. 
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Figur 15: CKC7 glödgat i 670 grader under 8 timmar, (a) 1cm från mitten, (b) 4cm från mitten, (c) 
7cm från mitten, (d) 10cm från mitten. 

 
  
4.2 Provberedning 
För att mikrostrukturen ska uppträda i mikroskopet måste den först genomgå flera 
olika steg av förberedelser. Provberedningen utfördes enligt följande steg. 

 tillklippning till rätt storlek 
 fastlimning på metallkuts 
 slipning 
 diamantpolering 
 etsning 

Tillklippningen av plåten utfördes med en roterande slipskiva under vattenskylning så 
att ingen större värmepåverkan i snittytan skulle ske.   
För de efterföljande stegen av slipning och polering krävs det att provet gjuts in i en 
plastkuts eller limmas fast på något som ger bra handgrepp. 
Efter slipning och diamantpolering i olika etapper till en spegelblank yta har proverna 
etsats. För värmebehandlat stål med ferrit-cementitiska stål rekommenderas det i 
litteraturen att använda etsmedlet picral (100ml etanol, 2-4gram pikrinsyra) men det 
gav ingen reaktion så istället användes 2 % nital (100ml etanol, 2ml HNO3) som 
används för de flesta metaller och fungerar bra för legerade kolstål. Proverna 
etsades i ca 5 sekunder. 
 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 
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4.3 Hårdhetsprovning 
För att fastställa den optimala glödgningscykeln för varje material utfördes 
hårdhetsmätningar. Det pyramidformade intrycket som fås av en belastning på 30kg 
ger vickershårdheten (HV30) efter mätning av intryckets diagonaler. Fördelen med 
hårdhet enligt vickers är att alla intrycken blir likformiga och kan därför alltid jämföras 
med en annan vickershårdhet där en annan kraft använts.  
I genomsnitt utfördes 5 mätningar per provbit. 
 
4.4 Mikroskopering 
Svepelektron mikroskopet SEM Jeol JSM 6460 LV användes för att närmare 
undersöka mikrostrukturen hos materialet. 
 
4.5 Dragprovning 
Dragprovning vid rumstemperatur klassas enligt standarden SS-EN 10 002-1. 
För dragprovstesterna har 22cm långa dragprov klippts ut för hand hos LuCoil och 
sedan har en midja på 12 cm fräst ut, figur 16. Proverna har sedan glödgats och 
skickats till SSAB Tunnplåt i Borlänge för standardiserad dragprovning. 
 

 
 Figur 16: Ref. to EN10002-1 

En extensometer med mätavståndet 80mm användes för att mäta förlängningen. 
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5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas data för varje stålsort och endast de mest intressanta 
mikrostrukturbilderna i sökandet efter de mest optimala värmebehandlingscyklerna.  
 
5.1 Specifika glödgningscykler för varje stål 
Här nedan beskrivs glödgningscyklerna för varje stål för sig där den gröna streckade 
kurvan inte är resultatet av några mätningar utan en uppskattning av hur kurvan kan 
se ut om fler mätningar utförts. 
 
5.1.1 Y101 CK40, Kallvalsad 
Detta stål, CK40, är ett kallvalsat material som glödgas av LuCoil Steel i 17 timmar 
med kravet att hålla ett temperaturintervall på 670 till 720°C i botten och toppen av 
rullen.  
I figur17 ser vi att hårdheten i ursprungsmaterialet uppmätts till ca 300 HV och att 
materialet uppnår sin optimala mjukhet efter en glödgningshålltid på ungefär 7-8 
timmar där full sfäroidisering kan antas ha uppnåtts. Detta kan även verifieras via 
mikrostrukturbilderna i figur 18 där vi klart och tydligt kan se att mikrostrukturen 
består av sfäroidiserad cementit i ett ferritgitter.  
En ytterligare liten (5-7 HV) tillmjukning av materialet uppnås efter en väldigt lång 
glödgningstid, på ca 15 timmar och uppåt. 
 

 
Figur 17: Resultat av uppmätta hårdhetsvärden för CK40 stål (Y101) plottat mot glödgningshålltider vid 
670°C.  
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(a)      (b) 
Figur 18: SEM bilder av CK40 stål a) efter 8 timmars glödgningshålltid, b) efter 9 timmars 
glödgningshålltid. 

 
5.1.2 U200 CK45, Kallvalsad 
CK 45 stålet har något lägre reduktionsgrad och högre kolhalt i jämförelse med CK40 
stålet. Den högre kolhalten ger ett högre ursprungshårdhetsvärde som uppmättes till 
ca. 315HV. I figur 19 visas kurvan av de uppmätta värdena på samma sätt som i figur 
17, dock ser vi en avvikelse av mätvärdena kring 10 -15 timmars glödgning. 
Materialet uppskattas vara sfäroidiserat efter ca 10 timmars hålltid och i figur 20 ser 
vi hur mikrostrukturen ser ut vid 9 timmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19: Resultat av uppmätta hårhetsvärden för CK45 stål (U200) med tjockleken 2.40 mm plottat mot 
glödgningshålltider vid 670°C.  
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Figur 20: CK45 stål (2.4mm) efter 9 timmars hålltid 

 
5.1.3 U200 CK45, Råband 
Hårdheten i ursprungsmaterialet uppmättes till ca 265 HV, figur 21, vilket är 50 HV 
lägre än för samma material i påvalsat skick, figur 19. 
Detta material har fortfarande ej fullständigt uppbrutna lameller kvar i strukturen  vid 9 
timmar, men dom är tillräckligt korta för att anta att strukturen är sfäroidiserad, figur 
22. Efter 15 timmar och uppåt blir materialet ytterliggare lite mjukare men denna 
skillnad på ca 5 HV är marginell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21: Resultat av uppmätta hårdhetsvärden för CK45 stål (U200) med tjockleken 3.0 mm plottat mot 
glödgningshålltider vid 670°C. 
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Figur 22: CK45 stål (3.0mm) efter 9 timmars hålltid 

5.1.4 Q220 CK67, Kallvalsad 
CK67 har en ursprunglig hårdhet på ca 430 HV, dvs. betydligt högre än de 
föregående stålen.  
Figur 23 visar kurvan av de uppmätta värdena, hårdheten stabiliseras vid ca 7-8 
timmar och sjunker ytterligare ca 20 HV efter en 15 timmars hålltid och uppåt. 
I figur 24abcd kan vi närmare studera mikrostrukturen för materialet och dessa visar 
på att efter 7 timmars glödgning är de flesta lameller uppbrutna men fortfarande finns 
väldigt långa lameller i strukturen, därför kan inte materialet anses vara sfäroidiserat 
ännu. Vid 8 timmar ser man en tydlig skillnad, de flesta lameller har brutits upp till att 
bli helt runda samtidigt som flera cementitkorn fortfarande är lite ovala och strukturen 
kan anses vara sfäroidiserad. Efter 9 timmar ser vi att all cementit blivit rund och vi 
har mycket större korn.  
När väl uppbrytningen av lamellerna har börjat tycks sfäroidiseringen ske väldigt 
snabbt, detta gäller för samtliga stål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 23: Resultat av uppmätta hårhetsvärden för CK67 stål (Q220) med tjockleken 1.64 mm plottat mot 
glödgningshålltider vid 670°C. 
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(a)      (b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
(c)      (d) 

Figur 24: CK 67 stål (1.64mm) a) oglödgat, b) efter 7 timmars hålltid, c) efter 8 timmars hålltid, d) efter 9 
timmars hålltid 
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5.1.5 Y300 CK67, Råband 
Hårdheten i ursprungsmaterialet uppmättes till ca 285 HV, figur25, vilket är 45 HV 
lägre än för samma material i påvalsat skick, figur23. 
Efter 11 timmars glödgningshålltid består mikrostrukturen, figur26, av korta och rätt 
så tjocka lameller som ligger väldigt tätt intill varandra. Sfäroidiseringen kan anses 
vara fullbordad, dvs. efter ca. 11-12 timmars glödgningshålltid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 25: Resultat av uppmätta hårhetsvärden för CK67 stål (Y300) med tjockleken 3.00 mm plottat mot 
glödgningshålltider vid 670°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 26: CK67 stål (3.00mm) efter 11 timmars hålltid 
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5.1.6 X177 CK75, Kallvalsad 
CK75 stålet har högst kolhalt av alla stålen men även den största reduktionsgraden 
av dom alla. Ursprungshårdheten uppmättes till ca 350 HV, figur27, och även här 
observeras avvikande hårdhetsvärden vid samma tidpunkt som hos de övriga 
proven. 
I figur28 kan vi se att materialet till större delen sfäroidiserats med ett fåtal lite ovalare 
cementitkorn, ur detta kan vi således dra slutsatsen om att materialet fullt 
sfäroidiseras efter ca 8-9 timmars glödgningshålltid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 27: Resultat av uppmätta hårhetsvärden för CK75 stål (X177) med tjockleken 0.83 mm plottat mot 
glödgningshålltider vid 670°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 28: CK75 stål (0.83mm) efter 8 timmars hålltid 
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5.2 Dragprovning 
Dragprovning har utförts för utvalda prov, som glödgats efter de uppskattade 
glödgningshålltider som fastställts i föregående kapitel för varje material. Bland annat 
har sträckgräns, brottgräns och förlängning lästs ut, all dragprovsdata finns att hämta 
i bilaga 2.  
 
5.2.1 U200 CK45 
I föregående kapitel uppskattades glödgningshålltiden till 9-10 timmar för det 2.40 
mm tjocka kallvalsade bandet medan för det 3.00 mm tjocka råbandet uppskattades 
till 10-11 timmar. Tre prover glödgades för var och en av dessa glödgningshålltider 
och resultatet ur dragprovningen är följande; 
 
2.4mm, kallvalsat glödgat i 9 timmar :   Brottgräns Rm = 669 N/mm2 

       Förlängning A80= 18 % 
      Övre sträckgräns ReH= 543 N/mm2 
      Undre sträckgräns ReL= 523 N/mm2 

 
2.4mm, kallvalsat glödgat i 10 timmar:     Rm = 656 N/mm2 
         A80= 17 % 
         ReH= 524 N/mm2  
         ReL= 497 N/mm2 
 
 
3.0mm, råband glödgat i 10 timmar:    Rm = 664 N/mm2 
         A80= 22 % 
         ReH= 407 N/mm2  
         ReL= 391 N/mm2 
 
3.0mm, råband glödgat i 11 timmar:    Rm = 660 N/mm2 
         A80= 22 % 
         ReH= 424 N/mm2   
 
         ReL= 404 N/mm2 
 
5.2.2 X177 CK75, kallvalsat  
För det här materialet uppskattades glödgningstiden till 8-9 timmar och 
dragprovningen gav följande resultat. 
 
Glödgat i 8 timmar       Rm = 610 N/mm2 
         A80= 24 % 
         ReH= 564 N/mm2  
         ReL= 539 N/mm2 
 
Glödgat i 9 timmar        Rm = 607 N/mm2 
         A80= 24 % 
         ReH= 563 N/mm2  
         R= 540 N/mm2 
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5.2.3 Q220 CK67 
För detta påvalsade material valdes en hel serie av glödgningstider för att se hur 
värdena utvecklas med tiden. Sträckgräns, brottgräns och hårdheten plottat mot tiden 
kan utläsas i figur 29. Alla värdena sjunker med tiden och stabiliseras som beskrivet 
tidigare när en viss uppmjukning av materialet och sfäroidisering har uppnåtts sjunker 
något ytterligare efter fortsatt glödgning. Efter stabiliseringen är sträckgräns och 
brottgräns som störst när sfäroidiseringen har skett, vid ca 6-8 timmar och avtar 
sedan. Skillnaden mellan sträckgräns och brottgräns minskar också med tiden till 
dess att de antar ungefär samma värde.  
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Figur 29: Mekaniska egenskaper för CK67 (Q220) 1.64mm 

 
Samtidigt som sträckgräns och brottgräns sjunker med glödgningstiden så är 
duktiliteten oförändrad. 
 
Hålltid i timmar  Förlängning [%] 

0   3 
 5  17.67  ± 1.1 
 7  18.67  ± 1.1 
 8  17.67  ±1.1 
 10  18.67 ±1.1 
 15  18.67 ±1.1  
 20  19.67 ±1.1 
 
 
 
 
 



S.Ciftci Sfäroidisering av kolstål 2006 
 Optimering av glödgningscykeln hos LuCoil Steel AB 
 

 28  

 
6 DISKUSSION  
 
Mikrostrukturella studier som utförts på kolstål som glödgats hos LuCoil visade på 
strukturer som är översfäroidiserade.  
Glödgningssimuleringar som utfördes vid 670°C som är den lägre kritiska punkten 
som ansatts för LuCoils glödgningar visar på att optimala egenskaper hos de stål 
som studerats i detta arbete kan uppnås väldigt tidigt i processen, glödgningshålltider 
på 7-11 timmar för de utvalda materialen är tillräckligt för sfäroidiseringen ska ha 
skett. Tex. för CK40 stålet har glödgningshålltiden fastställts till ca 8 timmar vilket 
stämmer bra överens med försök i litteraturen på ett liknande stål där en likvärdig 
uppmjukning uppnåddes efter ungefär samma tid [5]. 
 
Utvecklingen av hårdheten under de värmebehandlingscykler som utförts följer 
utvecklingen av strukturen, vilket är förväntat [15]. Glödgning av de studerade 
stålsorterna visar som förväntat att hårdheten sjunker drastiskt med glödgningstiden, 
stabiliseras efter att ha nått en viss hårdhet och sjunker något ytterligare efter en lång 
glödgningstid. Samtidigt som hårdheten sjunker drastiskt så höjs även duktiliteten 
hos stålet. 
Det finns dock avvikelser i hårdhetskurvorna för vissa stål vilket försvårade 
utredningen av glödgningscyklerna. För de stål med hårdhetsvärden som avviker från 
den ideella kurvan visar sig de avvikande hårdhetsvärdena uppkomma vid samma 
glödgningstider för de olika stålen och eftersom dom har glödgats samtidigt i ugnen 
under dessa hålltider så kan avvikelserna kopplas dit. Varför detta har skett just vid 
dessa glödgningsförsök är svårt att  veta men trotts detta kan försöksuppställningen 
ändå anses vara tillförlitlig då detta problem tycks återkomma just för dessa enskilda 
fall.  
 
Det är förväntat att glödgningen går snabbare ju större reduktionsgraden är och det 
är också vad som observeras i glödgningsförsöken och i litteraturen [17] [18].  
Glödgningsförsöken visar tydligt att glödgningen går snabbare för de kallvalsade 
stålet än för samma stål varmvalsat (CK45 2.4/3.0mm och CK67 1.64/3.0mm). Den 
slutliga hårdheten som uppnås är dock i stort sätt den samma, se Bilaga 4 för 
ytterligare detaljer. Detta fenomen beror på att man vid kallvalsningen bygger in 
spänningar i materialet och mängden dislokationer och vakanser ökar, 
vakansdiffusion är en stor drivande diffusionsfaktor. Diffusion av kol i genom 
vakanser är en faktor som styr accelerationen av sfäroidiseringen. En annan faktor är 
diffusion längs ferritkorngränserna där kärnbildningen fördelakteligen sker och där 
sfäroidiserade cementiten lokaliserar och växer till sig, eftersom diffusionen är 
snabbare i just korngränserna[17], detta kan klart och tydligt observeras i de 
mikrostrukturbilder som tagits på stål som glödgats en längre tid och där 
översfäroidisering har uppnåtts, Figur 24d. 
 
En tydlig observation är att glödgningstiden även ökar med kolhalten. En jämförelse 
av stålen CK67, Figur 24c, och CK40 ,Figur 18a, med ungefär samma mängd 
legeringsämnen utöver kol och samma tjocklek, glödgade med en hålltid på 8 timmar 
visar tydligt att sfäroidiseringen gått snabbare för stålet med lägre kolhalt som fått 
väldigt runda cementitkorn i jämförelse med det med högre kolhalt som fortfarande 
har en stor mängd cementitkorn som är lite avlånga. 
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En annan observation är att sfäroidiseringsgraden inte är densamma genom 
hela strukturen. Sfäroidiseringen kan gå fortare i en cementitlamell än i den bredvid, 
vilket kan bero på att olika lameller innehåller olika mängd defekter i strukturen [15].   
Storleken och avståndet mellan sfäroiderna beror både på temperaturen och 
mängden inbyggda spänningar i materialet [17].  
I litteraturen karakteriseras inte en sfäroidiserad struktur med helt runda partiklar utan 
snarare som lite avlånga med ett visst förhållande mellan längd och bredd. En sådan 
struktur påträffas när optimal uppmjukning har uppnåtts, dvs. där hårdhetskurvan 
precis avtar, dock måste det understrykas att hårdheten sjunker något ytterligare när 
översfäroidiseringen tar vid. Resultaten från den mekaniska provningen visar också 
att brottgräns och sträckgräns och förlängning minskar med glödgningstiden och 
stabiliseras sedan när en viss uppmjukning har uppnåtts och sfäroidiseringen har 
skett. När sfäroidiseringen fortgår ytterligare så minskar sedan dessa värden något 
ytterligare förutom förlängningen som är oförändrad, skillnaden mellan brottgräns och 
sträckgräns minskar också. Att förlängningen är oförändrad betyder alltså att 
duktiliteten hos materialet förblir oförändrat och formbarheten kan anses vara 
densamma.  
Minskningen av hållfastheten vid längre glödgningstider beror på tillväxten av ferrit– 
och cementitkornen som sker under sfäroidiseringen efter det att ett  visst avståndet 
mellan cementitpartiklarna har uppnåtts[19]. Detta kan också förklara minskningen i 
skillnad mellan sträckgräns och brottgräns eftersom det motsatta fallet ger en viss 
härdning vid kornförfining vilket ger en större skillnad mellan sträckgräns och 
brottgräns, som förklarat i avsnitt 2.4.  
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7 SLUTSATSER 
 
Den experimentuppställning som tagits fram är en tillförlitlig metod för att simulera 
glödgningsförloppet hos LuCoil Steel AB. Laboratorieugnen kan hålla en tät atmosfär 
såväl som en kontrollerad temperaturcykel. 
 
En minskning av processtiden till den grad där sfäroidiseringen precis har uppnåtts 
ger en högre hårdhet, brottgräns och sträckgräns med bibehållen duktilitet och  
genom att anpassa glödgningstiden så att de mekaniska egenskaper som fås 
uppfyller de kundkrav som ställs på varje stål kan varje processcykel skräddarsys för 
ändamålet.  
 
Hållfastheten är högre precis när sfäroidiseringen har uppnåtts på grund av små 
cementit- och ferritkorn. Även en efterföljande behandling som härdning gynnas av 
små cementitpartiklar eftersom upplösningsbehandlingen är snabbare då 
omvandlingen till austenit sker.  

 
Hårdheten är ett bra kvalitetsmått för att fastställa när sfäroidiseringen är uppnådd, 
då den följer utvecklingen av sfäroidiseringen. 
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8 REKOMMENDATIONER 
De försöks som utförts visar alla på samma tendens, dvs. att glödgningstiden kan 
kortas ner avsevärt mycket men man måste ha i åtanke att dessa försök är utförda i 
en ideell miljö där temperaturen kan hållas jämn och konstant genom hela 
glödgningsförloppet. Fältförsök bör därför utföras i befintliga klockugnar för att få en 
”skräddarsydd” glödgningscykel som är anpassad efter dom förhållanden som råder.  
 Minimeras temperaturskillnaderna i klockugnen kan glödgningstiden sänkas 
ytterligare eftersom försöken i detta arbete utförts vid 670°C vilket är den lägre 
kritiska punkten som LuCoil har ansatt. En temperatur just under A1 genom hela 
plåten kan sänka glödgningstiden ytterligare. Tillämpningen av ekvation (2) där 
glödgningshålltiden ansatts till 20 timmar, visar på att om temperaturen för 
glödgningen ökas från 670°C till 710°C så kan hålltiden kortas ner med 43.6%, se 
Bilaga 1. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Diffusionsberäkningar 
 
Diffusionen karakteriseras med en diffusionskonst som är en väldigt 
temperaturberoende faktor som generellt beskrivs med följande formel;   

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

RT
QDD exp0     (1) 

Där: 
D0 = Diffusionskonstant  
Q = Aktiveringsenergi (cal/mol) 
T = Absoluta temperaturen (K) 
R = Allmänna gas konstanten (1.987 cal/mol, K),(8.314 J/mol,K) 
 
För C i α-ferrit: 
D0= 6.2*10-7 m2/s och Qd= 80 KJ/mol 

D= (6.2*10-7)*exp[-80000/(8.31*(T-273)] 

T= 100  D= 3.83*10-18 

 200  8.98*10-16 

 300  3.13*10-14 

 400   3.8*10-13 

 500  2.4*10-12 

 600  1*10-11 

 700  3.13*10-11 

 
Ekvation (1) ger således upphov till följande kurva här nedan som visar på att det 
mesta av diffusionen sker först efter 600 grader. 
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Tillämpningen av ekvation (2), (avsnitt 2,4,5) resulterar i kurvan här nedan då en 
glödgningshålltid ansatts till 20 timmar. Detta visar på att om hålltiden för 
glödgningen ökas från 670°C till 710°C så kan den kortas ner med 43.6%. 
 
 

 
 

 Grader [°C] 
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9,31952E-07 705 
8,66121E-07 700 
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Bilaga 2 
Glödgningshålltid Rp02 Reh Rel FL Rm Rp/Rm A5d A80 

CK67 1.64mm 
0 1131 1131 1131 0.0 1224 0.92 6 3 
5 619 657 612 3.1 713 0.87 27 18 
5 623 660 612 3.2 719 0.87 27 17 
5 619 665 591 4.7 718 0.86 28 18 
7 617 661 606 7.1 706 0.88 32 20 
7 606 641 601 3.3 696 0.87 27 18 
7 608 651 608 3.2 703 0.87 27 18 
8 595 644 575 3.6 695 0.86 25 17 
8 609 646 591 3.1 698 0.87 29 19 
8 611 502 420 0.1 685 0.89 25 17 

10 595 624 583 3.6 683 0.87 26 17 
10 581 639 511 8.8 681 0.85 29 20 
10 583 629 529 3.4 679 0.86 29 19 
15 546 612 459 3.6 665 0.82 29 19 
15 567 610 561 3.3 664 0.86 27 18 
15 583 637 574 10.4 670 0.87 27 19 
20 547 593 543 3.0 644 0.85 31 20 
20 545 591 540 3.3 648 0.84 29 19 
20 535 585 534 3.1 648 0.83 31 20 

CK45 2.4mm 
9 530 549 524 1.7 669 0.79 28 19 
9 524 530 521 1.8 662 0.79 25 18 
9 535 549 524 1.8 666 0.80 26 18 

10 520 522 484 1.5 656 0.79 24 17 
10 523 526 500 1.6 658 0.80 26 18 
10 519 525 506 1.6 655 0.79 24 17 

CK45 3.0mm 
10 414 417 404 0.9 662 0.63 29 22 
10 422 429 414 0.7 668 0.63 30 22 
10 420 375 354 0.1 663 0.63 28 21 
11 420 435 419 1.1 666 0.63 30 22 
11 398 411 395 0.8 657 0.61 29 22 
11 410 425 399 0.7 657 0.62 29 22 

CK75 0.83 
8 537 554 534 7.4 609 0.88 43 23 
8 556 575 544 13.6 612 0.91 43 25 
8 544 562 538 7.3 610 0.89 45 25 
9 545 561 539 10.0 608 0.90 44  24 
9 552 570 545 11.6 610 0.91 40 21 
9 539 558 537 9.4 602 0.90 54 27 
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Bilaga 3 
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Provstav av CK67med längden 22cm glödgat vid 670°C i 8 timmar 

 

Mitt i 
provstaven 
i mitten av 
ugnen 

 

6cm  
från 
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1cm 
från 
mitten 

 

6,9cm 
från 
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mitten 
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från 
mitten 

 

3,1cm  
från 
mitten 

 

9cm  
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mitten 

 

4,1cm 
från 
mitten 

 

10,5cm 
från 
mitten 

 

5cm  
från 
mitten 
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Bilaga 4 : Sammanställning av glödgningsförsöken 
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Hårdheten mot glödgningshålltiden för de fyra stålsorterna där CK45 och CK67 är i kallvalsat 
och även varmvalsat skick. 

 




