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Sammanfattning 

Materialet som undersökts har överförts varmt direkt från smide till mjukglödgningen. Det har 

inte skett någon etappglödgning. Syftet med varmöverföringen är att spara tid. Tidigare har 

materialet vid den temperaturförändring, som uppstår vid varmöverföringen, haft en tendens 

till att spricka, vilket har gjort att material har gått till spillo.  

I denna rapport har olika prover analyserats på sprickor och mikrostruktur. Av det arbete som 

har utförts kan man tydligt se att vid olika dimensioner så svalnar materialet varierande och 

påverkar då strukturen hos materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
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1 Inledning 

Uddeholms AB, vid avdelningen för process utveckling i Hagfors, har gett mig ett uppdrag 

som omfattar strukturundersökning av varmöverförd Orvar 2M. Arbetet kommer utföras på 

prover uttagna från två olika. Vid Uddeholms AB i Hagfors tillverkas allt verktygsmaterial 

och ca 10000 ton lagerhålls. Regionkontor finns i Göterborg, Växjö och Eskilstuna. 

1.1 Bakgrund 

 

Vanligtvis utförs en etappglödning direkt efter smide, för att kunna kall lägga materialet 

innan mjukglödning. På några stålsorter har redan varmöverföring införts och Uddeholms 

AB vill utreda möjligheten att även införa varmöverföring på runda dimensioner av Orvar 

2M, Ø 130-360mm, Det innebär att det smidda stålet flyttas direkt efter smide till 

värmebehandlingen för mjukglödning, utan etappglödgning däremellan. 

Inläggningstemperaturen för en mjukglödgning ska vara omkring 80-160°C. 

 

Beroende på ugnens kapacitet och transportförseningar som inträffar vid somliga tillfällen 

blir det ibland så att materialet läggs in i ugnen vid en temperatur som är lägre än den 

rekommenderade inläggningstemperturen. Detta kan leda till att materialet får änd- eller 

härdsprickor och då kommer den del av stången som drabbats eller hela stången att 

skrotas och en hel del material går på så vis till spillo. Fördelen med varmöverföringen är 

att det sparar tid, dock finns risk att materialet spricker. Transporten och läggningen i rex 

gör att ändar svalnar snabbare än mittdelen och då får en tydlig temperaturskillnad mellan 

ände och mittdel. Om ändar eller hela stången kommer ned mot rumstemperatur så bildas 

martensit/bainit beroende på dimension och kylhastighet.  

 

1.2 Syfte 

 

Arbetet syftar till att kartlägga den struktur som bildas då materialet överförs direkt till 

mjukglödgning efter smide, utan etappglödgning. Strukturerna studeras i både yta och 

centrum, på den minsta resp. den största dimensionen, 130-360mm för runt material. 

Försöken kommer utföras på prover från respektive dimension. Resultaten från testerna 

visar om det är möjligt att införa varmöverföring i produktion samt även om det finns 

förslag för förbättring av processen. 



Visar denna undersökning på godkända strukturer så kan etappglödgningen tas bort, och 

därmed kortas tiden med upptill 30 timmar, vilket dessutom medför stor ekonomisk 

besparing. 

 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen till denna rapport är begränsad till dem som har förkunskaper kring 

materialteknik för metalliska material. 

1.4 Om företaget 

Uddeholms AB skapades året 1668 då Johan Karlström byggde en hammarsmedja och ett 

stålverk i Stjärnfors, Uddeholm. Gjuterier och smedjor växte fram och med tiden kom de att 

förenas under företagsnamnet Uddeholm. 205 år senare, 1873 så startade byggnings projekt 

av ett järnverk i Hagfors och bara 5år senare så tillverkades järn i de nya ugnarna. Efter ett 

sekel av stabil och stadig produktion så kom det österrikiska företaget Böhler och köpte då 

upp Uddeholmskoncernen och bildade den nya koncernen Böhler-Uddeholm. Företaget 

köptes upp igen 2007 av ett annat österrikiskt företag, Voestalpine Stahl, som än idag är 

ägare, se figur 1. 

Idag är Uddeholm en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål med säljbolag 

över hela världen. Med stor erfarenhet av forskning och kontinuerlig utveckling av nya 

produkter är företaget förberett att möta framtidens krav på materialutveckling, funktioner och 

tillgänglighet. Det är en tuff utmaning, men affärsvisionen är lika tydlig som alltid: att vara 

bästa affärspartner och förstahandsleverantör för verktygstillverkare, verktygsmakare och i sin 

tur deras kunder.  



 
Figur 1. Voestalpine företags orientering 

2 Litteraturstudie 

2.1 Mjukglödgning  

Mjukglödgning är en värmebehandlingsprocess som gör stålet så mjukt som möjligt och 

används på verktygsstål och låglegerade stål med höga kolhalter för att ge stålet en struktur 

som gör det lättare för skärande bearbetning och plastisk formning.  

För låglegerade stål med kolhalt lägre än 0,35 % ger mjukglödgning en alldeles för mjuk 

struktur vid skärande bearbetning och på grund av det används en långsam svalning från 

austenitiskt tillstånd som då resulterar i en hårdhet och struktur som är lämplig för 

bearbetning.
1
 

Mjukglödgning av undereutektoida stål med kolhalten ca 0,4 – 0,8% C värms upp till en 

temperatur strax under A1 ca 700°C och hålls sedan där under ett tidintervall på 8 – 12 timmar 

så att den befintliga perliten sfäroidiseras. Svalningen därefter kan ske fritt i luft. Ett 

undereutektoidiskt stål innehåller mjuka ferritkorn och hårda korn av lamellär perlit (cementit 

+ ferrit). Under uppvärmningen till mjukglödgningstemperaturen kommer cementitlamellerna 

att upplösas och på grund av ytspänningsverkan skifta till en mera rund form, sfäriodiserad 

cementit. Den nya formen (cementitkulorna) gör att stålet blir mjukare och mer lättbearbetat. 

Mängden cementit ändras inte utan det är skiftet mellan skivor till kulor som ger en sänkning 

av hårdheten. 
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Mjukglödgning av övereutektoida stål med kolhalter över ca 0,8 % C består av förutom perlit 

– cementit även korngränscementit. För att omvandla korngränscementit till sfärodiserad form 

behövs en högre mjukglödningstempratur som ligger strax ovanför A1 dvs. vid 740° - 770°C. 

Hålltiden här brukar ligga runt 2 – 4 timmar. Vid detta omvandlas perliten till austenit men 

inte fullständigt, små rester av perlit – cementit finns kvar. Strukturen kommer bestå av 

austenit med viss cementit i korngränserna samt rester av perlit – cementit. Efter en viss tid så 

kommer korngränscementiten att skifta till cementitkulor. Stålet får sedan svalna långsamt 

med ca 20°C/tim ner under A1. 

Rent allmänt brukar mjukglödgningsprocessen ligga på temperatur intervallet 700° - 900°C, 

beroende på ståltyp. Efter hålltiden så ska svalningen ske mycket långsamt man brukar säga 

att hela behandlingstiden ligger på tidsintervallet mellan 14 – 25 timmar. Mjukglödgning sker 

oftast i vakuumugn eller i en ugn med skyddsgas.
2
 

2.2 Etappglödgning  

Istället för vanlig mjukglödgning används ofta en isoterm glödgning som kallas 

etappglödgning. Etappglödgning går ut på att först austenitisera vid en tempratur över A1 

varpå en snabb temperatursänkning till omvandlingstempraturen under A1 där en fullständig 

isoterm omvandling sker. Efter avslutad omvandling får det svalna på snabbast möjliga sätt 

ner till rumstempratur. Detta ger en ferrit – perlitiskt mikrostruktur som ger bra egenskaper 

för skärbarhet.  

Om ett stålgöt eller valsat ämne av legerat stål får svalna fritt till rumstempratur är risken för 

sprickor mycket stor, om kärnmaterialet omvandlas till martensit som är väldigt sprött och 

bildar dragspänningar i det omvandlade ytskitet. Därför behandlar man de varma stålgöten 

eller ämnena i etappglödgningsugnar, där det får en omvandling till perlit och därefter får 

stålet svalna fritt till rumstempratur. 
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2.3 Härdsprickor  

Vid härdning så får man spänningsuppbyggnad i materialet under kylningsförloppet som kan 

leda till sprickor. Ytan och centrum kyls inte lika snabbt och får då olika spänningar under 

kylningen, vid ytskiktet har man först fått dragspänningar och i centrum tryckspänningar. När 

det sedan kyls ytligare så har man tryckspänningar i ytskiktet och dragspänningar i centrum 



men eftersom det ligger i austenitiskt tillstånd fortfarande är segheten god och genom plastisk 

deformation sker det en spänningsutjämning som gör det lättare att undvika centrum sprickor i 

detta stadie.
4
 När tempraturen i kärnmaterialet väl nått martensitomvandlingspunkten ökar 

detta i volym och med sjunkande tempratur kommer det uppstå dragspänningar i ytskiktet 

som blir så stora att stålet kan spricka. Risken för dessa sprickor ökar med ökad dimension 

och ökad kylningsgrad. För varje enskild stålsort finns det två dimensionsområden som är 

mest problematiska för sprickor vid härdningen. Det ena området, som också är det 

vanligaste, är att dragspänningarna i ytan kan överstiga stålets hållfasthet, sprickorna som kan 

förekomma av detta gynnas av defekter i ytan och av hög kylningsintensitet. I det andra 

området, är det sprickor som utgår från centrum då det har kommit nog med höga 

tryckspänningar i ytan som skapat höga dragspänningar i centrum. Dessa sprickor uppstår 

också lätt av defekter, i centrum, av hög kylningsintensitet.
5
  

Här är ett exempel på provbiten som är till höger och den har spräckt in till centrum, sprickan 

har startat i en smides defekt. 

 

Figur 2. Bild på Härdspricka 

2.4 Smidning 

Innan bearbetningsprocessen börjar så värms materialet upp i en ugn till smidestempratur som 

ligger kring ca 1270°C, så materialet blir mjukt och formbart. Detta är alltså en process där 

metallstycket bearbetas plastiskt genom tryck och slag. Materialet form förändras för att 

kunna uppnå bättre mekaniska egenskaper. 

 



2.5 CCT-Diagram  

CCT-diagram (Continuous-Cooling-Transformation) är ett diagram som visar omvandling vid 

kontinuerlig kylning av stål, se figur 3. Det är främst detta diagram som är betydande för 

värmebehandlingen av stål. Det är även mycket användbart då det gäller att bedöma stålets 

härdbarhet. Med hjälp av dessa diagram kan man följa vilken fas omvandling som sker då 

materialet kyls kontinuerligt. 
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Figur 3. Ett typiskt CCT-diagram 

2.5 Material Orvar 2M 

Orvar 2M (Orvar 2 Microdized) är ett 5,3% Cr , 1,3% Mo, 0,9% V-legerat varmarbetsstål, se 

tabell 1, som har följande egenskaper:  

-God nötningsbeständighet vid såväl låga som höga temperaturer 

-God hållfasthet vid förhöjd temperatur 

-God seghet och duktilitet 

-God bearbetbarhet och polerbarhet 

-Förnämliga genomhärdningsegenskaper 

-God måttbeständighet vid härdning 



Orvar 2 Microdized är mjukglödgat vid leveranstillstånd och har en hårdhet på ca 229 HBW, 

Brinell med hårdmetallkula. Dess härdbarhet ligger på ca 50 HRC och mikrostrukturen består 

av en ferritisk grundmassa med jämnt fördelade karbider. 

Orvar 2 Microdized användningsområden: 

-Strängperssningsverktyg och komponenter till strängpressning 

-Plastformningsverktyg 

-Höghållfasta och nötningsbeständiga komponenter 

Tabell 1. 

Kemisk sammansättning: 

 C 

(%) 

Si 

(%) 

Mn 

(%) 

P 

(%) 

S 

(%) 

Cr 

(%) 

Ni 

(%) 

Mo 

(%) 

W 

(%) 

Co 

(%) 

Riktvärde 0,39 1,03 0,38 - - 5,13 - 1,29 - - 

 

 V 

(%) 

Ti 

(%) 

Nb 

(%) 

Cu 

(%) 

Al 

(%) 

B 

(%) 

N 

(%) 

O 

(ppm) 

Ar 

(ppm) 

H 

(ppm) 

Riktvärde 0,925 - - - - - - - - - 

 

I figur 4 visas CCT-diagram för Orvar 2M där t.ex. MS (martensitomvandlings-temperaturen) 

som ligger på 320°C kan avläsas. 

 

Figur 4. CCT-diagram på Orvar 2M 



3 Metod 

Prover för mikrostrukturundersökningen tas ut från material där varmöverföring simuleras på 

så sätt att den normala processgången avbryts efter smide. Skivor kapas direkt från stänger 

som efter smidet tagits åt sidan och fått svalna ner till rumstemperatur. Efter tillkapning av 

mikroprover och provpreparering kontrolleras därefter strukturen, ifrån ytan till centrum.  

3.1 Smide 

Produktionsflödet börjar från att ett uppvärmt göt på ca 1250°C som kommer från en ugn, 

smids i en hydraulisk press. Den här processen tar ca 20 min för varje göt att färdigställa 

beroende på slut dimension. 

3.2 Varmkapning 

Efter smide kapas materialet genom varmkapning där materialet kapas i en tempratur på ca 

1000°C, toppen och botten kapas bort på materialet på grund av defekter och boxmaterial. 

Efter kapning så märks materialet med krita på toppen, mitten och botten.  

3.3 Verksyn 

När materialet har kapats så transporteras det till verksyn där materialet vägs och läggs sedan i 

en ställning som kallas för rex. När detta är klart så transporteras rexet med materialet med 

truck för svalning på en grusplan utanför värmebehandlingen. 

3.4 Svalning 

Materialet läggs utomhus för att svalna eftersom det svalnar snabbare än inomhus. 

Temperaturen kontrolleras av operatörerna med hjälp av pyrometrar så materialet läggs in i 

rätt temperatur. 

3.5 Mjukglödgning 

Mjukglödgningen i detta försök har utförts i labugn. Provbitarna värmdes upp till 750ºC med 

en hålltid på 4h. Därefter svalning ner till 700ºC med 10ºC/h och en efterfäljande hålltid på 

5h, varpå materialet får svalna fritt till rumstemperatur.  



3.6 Metod för proverna innan mikroskopiering  

Vid varmkapningen kapade ett par provskivor på ca 100mm där den ena provskivan fick 

svalna inomhus och en annan fick svalna utomhus. Ytterligare en provskiva fick gå från 

varmkapningen direkt till etappglödgningen.  

Sedan skickas provskivan iväg med transport till verkstan där provbitar sedan sågas ut och 

skickas ner till labbet, se figur 5. 

  

Figur 5 . Bilden ovan visar hur proverna ser ut när de kommer till labbet 

Vid labbet förbereds proverna med att först grov slipas med två olika slippapper (80 och 120) 

som slipar ner 0,25mm. Därefter startar ”finslipning” och polering fiberduk med 9μm 

respektive 3μm används, se figurerna 6 och 7. 

.  

Figur 6. Visar på maskinen som grov slipar mikroproverna.  Figur 7. Visar på maskinen som finslipar samt polerar  



Efter poleringen etsas proverna med böhlerpikral + H2O + 2% Nital, se figur 8. Proverna 

doppas först i böhlerpikral i ca 8-10 sekunder sedan så doppas den i 2% Nital i ca 8-10 

sekunder och slutligen sköljs proverna med vatten. Efter proverna har etsats klart så besprutas 

proverna med sprit och torkas med varm luft.  

 

Figur 8. Bilden visar de olika syror som används för etsningen. 

För att sedan se att etsningen har lyckats så kontrolleras korngränserna i mikroskop, se figur 9 

 

Figur 9. Bilderna visar hur provbitarna ser ut som ska undersökas i mikroskopet. 

 

 

 



Mikroskopering 

Vid mikroskopieringen av proverna används utrusningen som kan ses i figur 10. En dator är 

kopplad till mikroskopet och även en ljusreglerare är kopplad till mikroskopet. Mikroskopet 

är av modell Axiophot. 

 

Figur 10. Bilden visar utrusningen för mikroskopieringen 

3.7 Genomförande 

Provskivor från dimension 150mm och 330mm runt togs ut efter smide, och fick därefter 

svalna till rumstempratur. Därefter kapades det ut mikroprover från ytan och centrum. 

Proverna preparerades sedan genom att först grovslipas och efter det finslipas och sist poleras. 

Sedan så etsades proverna för mikroskopiering och strukturundersökning. 

Dessutom togs ett prov efter etappglödgning, som referens. 

  



4 Resultat 

4.1 Mikroskopi Provbit 1, Ø 330mm 

Från det första försöket 330mm togs en provbit yta/centrum-prov från ände som direkt efter 

smide fick svalna till rumstemperatur. Korten som visas är tagna med ljusoptiskt mikroskop 

(LOM) i 200X-500X förstorning. 

Figurerna 11 och 12 visar mikrografierna från ytan och centrum av materialet vid 100x och 

här syns grova korn med tydliga krongränser. Figurerna 13 och 14 representerar vid 500x 

förstorning och strukturen består till störst del av bainit men även martensit. Kornstorleken är 

betydligt finare och korngränserna inte lika markerade i centrum. Temperaturen över 

stånglängden är framtaget med pyrometer på en kort stång och en lång stång. 

 

Figur 11. Strukturbild på ytan av Orvar 2M 330mm               Figur 12. Strukturbild på centrum av Orvar 2M 330mm 

med förstoring på 100x                                                           med förstoring på 100x 

Figur 13. Strukturbild på ytan av Orvar 2M 330mm                Figur 14. Strukturbild på centrum av Orvar 2M 330mm 

med förstoring på 500x                                                             med förstorning på 500x 

För ovanstående syns att provet från 330mm Ø har bildat martensit och även bainit med 

luftsvalningen.  



4.2 Mikroskopi provbit 2, Ø 150 mm 

Från det andra försöket 150mm togs en provbit yta/centrum-prov från ände som direkt efter 

smide fick svalna till rumstemperatur. Korten som visas är tagna med Ljusoptiskt mikroskop 

(LOM) i  200X-500X förstorning 

I figurerna 16 och 17 syns det mindre med korngränskarbider men vissa korn har en utdragen 

form. I figurerna 18 och 19 är det inte lika tydliga korngränser men de kan ändå urskiljas och 

även här syns en bainitisk och martenstitisk struktur. Materialet når bainitområdet efter 1h 

enligt figur 4 CCT-Diagram. 

Det beror på att ytan och centrum kyls olika snabbt, ytan kyls snabbare än vad centrum gör 

och vid mindre dimenson svalnar materialet betydligt snabbare än vid större dimensioner. 

 

Figur 16. Strukturbild på ytan Orvar 2M 150mm                         Figur 17. Strukturbild på centrum Orvar 2M 150mm 

med förstorning 100x                                                                    med förstorning 100x 

 

Figur 18. Strukturbild på ytan Orvar 2M 150mm                         Figur 19. Strukturbild på centrum Orvar 2M 150mm                  

med förstorning 500x                                                                   med förstorning 500x 

 



4.3 Mjukglödgnings prov 330mm Ø 

För att studera hur leveransstrukturen skulle bli om direkt varmöverföring infördes, som i 

försöket, mjukglödgades ett av proverna. Ytprovet från dimensionen 330mm gick vidare till 

labbet för mjukglödgning i en labugn. Strukturen dokumenterades med LOM i 50X,100X och 

500X förstorning. 

I övre delen av figur 21, 50X förstoring, syns exempel på långsträckta band av karbider som 

går tvärs genom strukturen. Figur 22 uppvisar ansamlingar av karbider i korngränserna och 

sfärodiserade karbider i en ferritisk grundmassa. (Bilden är tagen i 100X förstoring). Figur23, 

i 500X förstoring visar tydliga korngränser och ringen i bilden markerar exempel på ojämn 

fördelning av karbider.  

Figur 21. Strukturbild på mjukglödgad yta Orvar 2M                               Figur 22. Strukturbild på mjukglödgad yta med  

med förstoring 50x                                                                                     med förstoring 100x 

 

 
Figur 23. Strukturbild på mjukglödgad yta Orvar 2M med förstoring 500x 

 



5 Diskussion 

Undersökningen av varmöverförningen på Orvar 2M utfördes 8 olika prover för att utreda 

strukturen på leveransfärdigt material. 

Strukturen i figur 24 som kommer från det klenare materialet verkar ha en större andel slät fas 

och mindre andel flikig jämfört med figur 25, från den grövre dimensionen. Den släta fasen 

kan vara martensit och den flikiga bainit. Dessa strukturskillnader kan förklaras av att 

svalningstiden blir längre med grövre dimension som också kan tydas i  CCT-diagram (som 

ses i delen 2.5 Figur 4). 

  

Figur 24. Strukturbild från 150 mm Ø, 500x förstoring. Figur 25. Strukturbild från 330 mm Ø, 500x förstoring. 

 

Nedan visas i figur 26 ett exempel på hur Orvar 2M kan se ut efter normal processgång med 

en etappglödgning. Detta material har efter smidet etappglödgats vilket ger en perlitisk 

struktur med karbider. När detta steg tagits bort, som i denna undersökning blir 

utgångsstrukturen innan mjukglödgning en helt annan. Figur 27 visar strukturen från detta 

varmöverföringsförsök. 



  

Figur 26. Strukturbild på etappglödgad yta Orvar 2M med        Figur 27. Strukturbild på varmöverförd yta Orvar 2M med 

förstorning 500x                                                                         förstorning 500x .  

 

Den struktur som blir resultatet av en mjukglödgning är så klart beroende av 

utgångsstrukturen innan mjukglödgningen. Skillnaden på mjukglödgningsstrukturen syns i 

figur 28 från försöket, och figur 29 där fördelningen av karbider är jämnare och utan 

markerade korngränser. 

 

   

Figur 28. Strukturbild på mjukglödgat prov från                       Figur 29. Mjukglödgad struktur med jämn karbidfördelning 

försöket i 500x                                                                            och utan markerade korngränser. Förstorning 500x 

 

Kornstorleken skiljer sig mycket mellan provet som är uttaget i ytan respektive det som är 

uttaget i centrum. Anmärkningsvärt är att det är ytan som har de största kornen. Det samma 

gäller båda dimensionerna. Temperaturen är högre under längre tid i centrum, rimligtvis borde 

kornen vara grövre där i stället. Figur 30 och 31 kommer från provet med dimensionen 

150mm Ø och visar skillnaden mellan ytan och centrum. 

 



  

Figur 30. Strukturbild som visar kornstorleken i ytan, från 

150 mm Ø, 100x förstoring. 
Figur 30. Strukturbild som visar kornstorleken i centrum, 

från 150 mm Ø, 100x förstoring. 

 

  



6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida materialets struktur ändras vid svalning 

mot rumstempratur beroende på vilken dimension materialet har. Följande slutsatser kan 

tydas: 

*Ökad dimension ger långsammare svalning som då riskerar att gå in i karbid nosen och 

slutligen ger en mer bainitisk liknade struktur som ses för dimension 330mm runt. 

*Lastningens beroende påverkar svalningsförloppet. 

*Kornstorleken är grövre i ytan jämfört med centrum, trots högre temperatur i centrum. 

*Genom att ta bort etappglödgningen och införa varmöverföring fick den mjukglödgade 

stukturen ojämn fördelning av karbider och korngränskarbider. 

7 Fortsatt arbete 

 

*Snabbare svalning för att undvika karbid nosen 

*Se över lastning för grövre dimensioner, för att få en jämnare svalning inför 

mjukglödgningsprocessen   
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