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Sammanfattning: 
Det här examensarbetet innefattar en studie om hur olika typer av bandstål reagerar med 

färgetsmedlet Beraha´s för att kunna urskilja hur väl karbiderna exponeras ur grundmassan. 

Detta har gjorts med hjälp av ljusmikroskop samt Swedevs bildbehandlingsprogram vid namn 

picsara. Det som har eftersträvats i detta arbete är att utveckla och förenkla en repeterbar 

etsmetod som passar samtliga stålsorter som Swedev och Munkforssågar hanterar. De 

stålsorter som testats och vilken utrustning som används vid genomförandet av studien 

presenteras i arbetet samt vilka hålltider som gav det bästa resultatet. Detta har gjorts för att få 

en ökad förståelse av genomförandet under arbetets gång och eventuella bakomliggande 

orsaker till en viss variation i resultatet. 

Resultatet av studien påvisade att vissa stålsorter fungerade bättre än andra på grund av 

materialets kemiska sammansättning. En del i resultat är också en objektiv metod för att 

utvärdera etsning. En fortsatt studie inom detta område bör göras för att testa andra olika typer 

av etsmedel på de stålsorter där Beraha´s etsmedel inte fungerade. 
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Summary: 
This examstudie includes a study on how different types of steel strip reacts with the color 

etchant Beraha's to discern how well the carbides exposed from the matrix. This has been 

done using a light optical microscope and Swedevs image processing software named Picsara. 

The aim in this work is to develop and facilitate a repeatable etchant method that suit all types 

of steelgrades Swedev and Munkforssågar manage. The steelgrades that has been tested, and 

the equipment that has been used are presented in the study, also the holding times that gave 

the best results. This has been done to get a better understanding of the implementation during 

the work and any underlying causes for some variation in the results.  

The results of the study showed that certain types of steel worked better than others because 

of the chemical composition in the material. One of the results is also an objective method for 

evaluating the etching. A continued study in this area can be made to test other types of 

etchant on the grades where Beraha's etchant did not work. 
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Företagsfakta 
Swedev AB och AB Munkforssågar är stationerade i Munkfors och är en del av en familjeägd 

koncern, Munkfors Industri AB. Swedev står för Sweden Development Company och 

grundades år 1985. De har mycket erfarenhet och hög kompetens inom stålproduktion och de 

arbetar med att utveckla och tillverka raklar för tryckeripressar i förpackningsindustrin. 

Företaget har sedan start vuxit och blivit världsledande inom deras område mycket tack vare 

att deras produkter är utvecklade för att möta olika typer av behov.  

Anders Hallberg grundade sitt egna sågverk år 1948 Hallbergs industri, som sedan komma att 

byta namn till AB Munkforssågar. Munkforssågar tillverkar idag sågblad för mat, tyg och 

träindustrin. Mer om företaget finns i ref 1 

 

Figur 1: flödesschema över hela verksamheten Munkfors industri AB. Med tillstånd av 

Swedev. 

Introduktion 
Både Swedev och Munkforssågar vill kunna mäta mängden oupplöst karbid i respektive 

material vid olika steg i företagens processer. Swedev AB använder sig av etsmedlet nital för 

bedömning av kolstålets strukturer, men det blir svårigheter att urskilja karbiderna från 

grundmassan med etsmedlet nital, vilket är en blandning av salpetersyra och etanol. För 

rostfritt martensitisk stål använder de sig av V2A som är en blandning av salpetersyra, 

saltsyra och vatten. Etsmedel är ett medel som metallen doppas i och som påverkar dess yta 

på så vis att olika faser och korngränser tydliggörs2. Anledningen till varför de vill få fram 

karbidmängden i materialet är för att de ska kunna förenkla bedömningen av råmaterialets 

kvalitet när det mottagits från leverantören. Då bedömningen förenklas blir det lättare för 

Swedev att jämföra olika karbildbilder med varandra och därav se hur dessa skiljer sig åt 

mellan olika stålsorter och beroende av leverantör. De vill även kunna göra jämförelser med 

karbidbilder som tillhör deras konkurrenter av rakelbladsstål. För att ge operatörerna bättre 

förutsättningar att utskilja karbiderna i materialet krävs det att ett annat etsmedel används 

samt eventuellt en annan etsmetod än de tidigare använt sig av. 
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Swedev köper in bandstål som har kallvalsats, härdats, anlöpts. De har även slipas till önskad 

bredd, hyvlas för rundade kanter och poleras för att få en fin yta. Stålsorterna som de arbetar 

med är kolstål och martensitiskt rostfritt stål. Swedev slipar ena kanten av bandet till en spets 

med tvärsnittsfas enligt kundens önskade order. Efter slipningen får ungefär ¼ del av 

stålsorterna en ytbeläggning som består av nickelkomposit, som pläteras på stålytan. 

Munkforssågar härdar och anlöper slipade tandspetsar. Härdningen sker med 

induktionshärdning och temperaturen brukar vara något över 800 ºC och en hålltid på 0.1 till 

0.3 sekunder. Beroende på tanddelningen, som är antal tänder per bladlängdhet, bestäms 

härdtemperaturen. Tjockleken på bladen varierar mellan 0,36 till 0,5 mm. För mer 

information om Munkforssågar produkter se referens3. Munkforssågars intresse i detta är att 

kunna mäta karbidmängden i härdade tandspetsar på tillverkade bandstålsblad för att kunna 

avgöra om härdprocessen varit lyckad eller inte. Anlöpningstemperaturen kan variera en del 

beroende på vilken stålsort som ska anlöpas, vanligen mellan 300-400 ºC men för vissa 

stålsorter 160 ºC.  

 

Syfte 

Swedev och Munkforssågar är båda intresserade av systematisering av karbidbildsbedömning 

i bandstål och en välfungerande repeterbar etsmetod. Syftet med detta arbete är därmed att 

utveckla och framställa en bra etsmetod med ett fungerande etsmedel för Swedevs bandstål 

och Munkforssågars sågblad som gör det lättare för operatörerna att beräkna mängden karbid i 

materialet med deras bildhanteringsprogram. 

 

Mål 

Målet med detta arbete är att:  

-framställa en enkel etsning som går att repetera och som ger en bra skillnad mellan 

grundmassa och karbid.  

-komma fram till en gemensam etsningsmetod som fungerar för samtliga stålsorter.  

-upprätta en objektiv metod för utvärdering av etsningen.  

 

Bakgrund 
Swedev och Munkforssågar önskar att ha en metod för att undersöka mikrostrukturen hos 

värmebehandlade band. För en närmare beskrivning av aktuella värmebehandlingar se bilaga 

A, och i bilaga B beskrivs de för arbetet relevanta mikrostrukturerna. Metoden skall vara 

avsedd att mäta mängden oupplöst karbid efter värmebehandling. Studien är baserad på dess 

referenser4 5. 
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Experimentellt: 
 

Provberedning: 
Swedev AB har bistått med olika stålsorter som har varit ingjutna i bakelit. De olika 

stålsorterna ska genomgå några prepareringssteg innan de är klara och kan användas för 

analys i ljusmikroskop. Det första steget i processen kallas slipning. Slipningen genomförs på 

en platta med rinnande vatten på slippappret. Det finns olika typer av slippapper som har olika 

kornstorlekar allt ifrån 80p till 2000p. Det slippapper som användes vid detta utförande är 

240p i kornstorlek. När slipningen genomförs gäller det att vara ganska lätt på hand och inte 

trycka ner provbiten för hårt utan ha ett jämnt tryck över hela stålprovet. Provbiten kan 

betraktas som klar när den matta ytan och eventuella dragrepor har försvunnit från materialets 

yta. Provbiten ska sedan poleras i olika steg och det första steget görs med en grövre 

polerduk. Ett spraymedel sprayades på polerduken innehållande diamankorn med kornstorlek 

6µ samt ett smörjmedel som används efter behag för att provbiten enkelt ska glida runt plattan 

utan att den nyper fast. I det andra steget byts polerduken ut mot en mer finkornig duk men 

samma spraymedel och smörjmedel används. Vid dessa steg ska provbiten poleras 3,5 minut 

vardera och då materialet är alldeles blankt vet man att processen är klar. Det som är viktigt 

efter varje moment är klart, är att tvätta provbiten först i vatten så eventuellt smuts och 

oxidskikt som bildas försvinner, sedan använda 99,9% sprit för att ta bort vattnet.  

 

Etsning: 

Slutligen ytbehandlas provet genom Beraha`s färgetsningsmedel som görs för att få fram 

strukturerna i materialet. Provbiten läggs ner i en glasburk tillsammans med etsmedlet som får 

ligga där i en minut och efter det sköljs provbiten av med först vatten och sedan 99,9 % sprit. 

En värmetork används för att få bort den sprit som finns kvar på provbiten. Därefter är provet 

klart för montering och analysering av materialets mikrostruktur i ljusmikroskop.  

Det finns en mängd olika blandningar av Beraha´s färgetsmedel där innehållande ingredienser 

varierar. Detta beroende på vilket typ av material medlet ska appliceras på. Då denna 

undersökning sker på kolstål samt martensitiskt rostfritt stål har följande blandning använts: 

Beraha´s färgetsmedel blandning: 

3,4 gram kaliumsulfid (K2S2O5) 

100 ml vatten (H2O) 

1,5 ml saltsyra (HCL) 

Viktigt vid blandning är att följa siv`s-regel6. Reaktionerna som uppstår mellan vatten och 

stark syra kallas exoterm. Om vatten tillsätts till syran kan de börja skvätta syra på grund av 

att blandningen börjar koka. Därför tillsätts istället små portioner av syra i vatten för då blir 

värmeutvecklingen mer kontrollerbar. 
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Beraha´s färgetsmedel används på stålsorter som är rostfritt. Den martensitiska och ferritiska 

grundmassan kommer att färgas men karbiderna påverkas inte vilket gör att de lyser upp och 

blir mer synliga i materialet9. Detta etsmedel fungerar mindre bra på austenitiska stålsorter då 

de inte blir färgade. När vanligt standard etsmedel används på en del metaller avslöjas inte 

alla korngränser i materialet men de flesta. När man däremot använder sig av ett färgetsmedel, 

som Beraha`s, så avslöjas alla kornstrukturer7. Då man använder ett färgetsmedel är 

provberedningen en viktigare del än om en standard etsmedel används. Detta på grund av att 

oxid filmerna bildas över de kvarvarande skador och därför är det viktigt att de avlägsnas från 

materialet11,10. Figur 2 visar varför karbiderna blir vit, etsningen tar inte på karbiden utan bara 

färger grundmassan. 

Ur miljösynpunkt är även Beraha´s färgetsmedel bättre på grund av vattenlösningen med 

saltsyra och kaliumsulfid (K2S2O5). Kaliumsulfid har nämligen en mild reducerande effekt 

och kan ibland användas som antioxidanter8. Nital däremot är mycket oxiderande på grund av 

att det innehåller salpetersyran som är frätande, starkt benägen att reagera med andra 

kemikalier och sitt lösningsmedel metanol/etanol är brandfarligt. Detta gör att nital kan 

klassificeras att ha en hög riskbedömning, på grund av alla reaktionsbenägenheter. För mer 

information om etsmedlet nital hittas i referens8. 

 
Figur 2: Visar schematiskt hur en karbid sticker upp ur det oxidskikt som bildats vid 

etsningen. 

 

Ljusmikroskop (LOM) 

Efter det att provberedningen är klar tas provet till en objektskiva där det sedan trycks fast 

med hjälp av modellera. Först valdes objektivet med lägst förstoring och sedan placerades 

provbiten i mikroskopet. Därefter ställdes skärpan och ljuset in för att få en så tydlig bild av 

materialet som möjligt. Materialet kunde observeras i förstoringar, 25, 50, 100, 200, 500, 

1000x förstoring. Fotografier togs på 500x förstoring. 

Instrument: 

 Slipmaskin - Struers RotoPol - 22  

 Polermaskin - Struers  

 LOM mjukvara - Clemex Vision Lite 

 Våg – Mettler PE 360  

 LOM Olympus Model – BX60MF5 
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Figur 3: Swedevs ljusmikroskop vid namn Olympus  

Material: 

Bandstålsorter från Swedev 

Provnamn %C %SI %Mn %Cr %Mo %W 

MF1 1,0 0,25 0,45 0,2   

MF2 1,0 0,25 0,30 1,4   

MN1 0,38 0,4 0,55 13,5 1,0  

MN2 0,68 0,4 0,60 13   

MF+ 0,5 0,8 0,2 3,7 1,6 2,0 

Stålsorter Munkforssågar: ungefärliga kemiska sammansättning 

Stålsort Märkning %C %Si %Mn %P %S %Ni %Cr 

UHB 15 LM 15LM 0,75 0,23 0,73 <0,020 <0,002 <0,15 0,13 

B82 CLEV 0,75 0,22 0.7 0,01 0,004 0,018 0,22 

UHB 20C 20C 1,00 0,28 0,43 <0,010 <0,015 <0,15 0,16 

SAE 1095 SAE 1,00 0,23 0,4 <0,005 <0,004 <0,25 <0,30 

Sorbitex Sorbi 0,80 0,18 0,36 0,001 0,001 0,034 0,087 

Westig 4028YA RFR 0,34 0,161 0,331 0,016 0,001  13,751 

Resultat 
Alla stålsorter är testade med Berha´s färgetsmedel med blandade resultat. Vissa stålsorter 

fungerade bättre än andra, vilket kan bero på stålets olika sammansättningar. De stålsorter 

som lyckats bättre vid denna etsmetod är MF1, MF2, MN2, MF+, SAE, 15LM, 20C och RFR. 

Stålsorterna som fungerade mindre bra var MN1, Sorbi och clev. Etsningen har testats med 

olika hålltider som 5 minuter, 3 minuter, 1,5 minut och 1 minut. I slutändan visade det sig att 

hålltiderna inte hade så otroligt stor betydelse då resultatet inte skiljde sig så mycket åt vare 

sig hålltiden var 5 minuter eller 1 minut. Trots att skillnaderna var väldigt små så fanns det 

ändå en viss variation beroende av hålltiderna där 1 minut ändå gav det bästa resultatet. 

Försök gjordes även att värma etsmedel till en temperatur mellan 30-35 grader istället för 

rumstemperatur, vilket varken hade en positiv eller negativ påverkan på resultatet. Flera tester 
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gjordes på samma stålsort för att få en repeterbar process med samma resultat. Nedan visas 

två bilder varav figur 4 motsvarar en bättre etsning och figur 5 motsvarar en misslyckad 

etsning. 

Figur 4: Karbiderna lyser upp som små vita bollar och det svarta är grundmassan. Genom att 

se bilden med blotta ögat kan de konstateras att karbiderna är bra separerade från 

grundmassan. Stålsorten är Swedevs MF1.  

 

Figur 4: Visar karbidutskiljningen med 500 gånger förstoring i (LOM). 

Figur 5: Denna bild föreställer en mindre lyckad etsning. Detta på grund av att karbiderna inte 

utskiljer sig från grundmassan. Stålsorten är Munkforssågar Clev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Bilden är tagen med 500 gånger förstoring i (LOM). 
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Bilden i figur 6 är tagen av Swedev och representerar en bra etsning. Det som kan ses i bilden 

är vita bollar som är karbid. Grundmassan har flera olika nyanser som kan likna karbidens och 

det kan finnas risk att en del grundmassa mäts som karbid. Färgen på grundmassan och karbid 

är oerhört avgörande för denna studie. Det gäller att karbiden är bra separerad från 

grundmassan så de har olika färger så man kan vara säker och utskilja vad som är karbid och 

vad som är grundmassa. Figuren visar att det kan vara oerhört svårt att göra denna bedömning 

och mätning beroende på grundmassan nyanser i jämförelsen med karbidens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Bilden tagen av Swedev som representerar en bra etsning.  

För att försäkra om att kvaliteten på resultatet var bra besöktes Swedev för att undersöka 

provbiten i deras mikroskop.  

Genom att få en bra etsning som skiljer grundmassans mörka nyans mot karbidernas vita så 

blir beräkningen i bildbehandlingsprogrammet picsara mindre känslig. En lyckad etsning 

illustreras i figur 7 där topparna mellan grundmassa och karbid är separerade från varandra. 

Genom att ändra svart tröskling, (placeringen av linje A) kommer inte ytandelen karbid att 

variera avsevärt, trösklingen blir mindre känslig och tål mer variationer så det spelar mindre 

roll vart i materialet den svarta tröskligen börjar. Figur 8 visar en mindre lyckad etsning där 

stor variation i ytandel fås på grund av överlapp mellan grundmassa och karbid. D.v.s. 

karbider och grundmassa är i olika gråa nyanser istället för svarta och vita. Beroende vart man 

sätter ut trösklingslinjen A så fås mer eller mindre mängd blå fas (grundmassa) i beräkningen 

av röd fas (karbidfas). Blå fas representerar grundmassa och den röda fasen representerar 

karbid. Figur 6 representerar Swedevs stålsort 20C som kan betraktas som en lyckad etsning 

enligt Swedev själva.  
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Figur 7: Visar en bra etsning, karbid och grundmassa är bra separerade från varandra 

 

                                                                                             

Beroende på hur trösklingen sätts så kommer mer eller mindre mängd karbid, eller vit fas 

med. Med den här stegningen så kan bedömning göras om hur känsligheten vid trösklingen är. 

Beroende vart den svarta trösklingen placeras så fås mer eller mindre ytandel karbid och 

företaget har accepterat att de är okej med ± 0,5%. Ju fler steg desto bättre etsning. Tabellerna 

nedan visar de olika stålsorter som har testats och har fått följande variation mellan 

trösklingen och ytandel%. Det som är markerat med rött förklarar när ytandelen har gått över 

± 0,5%.  

 

Nedan följer nio tabeller där den utvecklade utvärderingsmetoden används på ett antal 

stålsorter från Swedev och Munkforssågar. Dessutom i tabell 9 visas resultat för utvärdering 

av tidigare använd etsmetod hos Swedev. 

 

 

Figur 8: visar när en etsning är svår i bedömningen för att de är för liten skillnad mellan 

karbid och grundmassa. 
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Stålsorter från Swedev 

Stålsort: MF1 

Tabell 1 

 

 

 

Stålsort: MF2 

Tabell 2 

                    

 

 

 

 

 

 

Stålsort: MN2 

Tabell 3 

 

 

 

 

 

Svart tröskling Ytandel% 

194 3,13% 

196 3,08% 

198 3,03% 

200 2,98% 

202 2,93% 

204 2,88% 

206 2,83% 

208 2,77% 

210 2,72% 

212 2,68% 

214 2,63% 

Svart tröskling Ytandel% 

194 3,13% 

192 3,19% 

190 3,24% 

188 3,30% 

186 3,36% 

184 3,41% 

182 3,47% 

180 3,53% 

178 3,59% 

176 3,65% 

Svart tröskling Ytandel% 

202 2,07% 

204 1,97% 

206 1,88% 

208 1,79% 

210 1,71% 

212 1,62% 

214 1,54% 

Svart tröskling Ytandel% 

202 2,07% 

200 2,16% 

198 2,27% 

196 2,39% 

194 2,50% 

192 2,62% 

Svart tröskling Ytandel% 

176 1,68% 

178 1,54% 

180 1,40% 

182 1,27% 

184 1,14% 

Svart tröskling Ytandel% 

176 1,68% 

174 1,83% 

172 1,97% 

170 2,12% 

168 2,28% 
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Stålsort: MF+ 

Tabell 4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålsorter från Munkforssågar 

 

Stålsort: SAE 

Tabell 5 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,05% 

194 1,98% 

196 1,91% 

198 1,84% 

200 1,78% 

202 1,71% 

204 1,65% 

206 1,59% 

208 1,52% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,05% 

190 2,12% 

188 2,19% 

186 2,27% 

184 2,34% 

182 2,42% 

180 2,49% 

178 2,58% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 3,52% 

194 3,45% 

196 3,39% 

198 3,32% 

200 3,25% 

202 3,19% 

204 3,13% 

206 3,05% 

208 3,00% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 3,52% 

190 3,59% 

188 3,67% 

186 3,74% 

184 3,82% 

182 3,90% 

180 3,99% 

178 4,08% 
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Stålsort: 15LM 

Tabell 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålsort: 20C 

Tabell 7 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svart tröskling Ytandel% 

172 1,23% 

174 1,17% 

176 1,11% 

178 1,05% 

180 0,99% 

182 0,94% 

184 0,89% 

186 0,85% 

188 0,80% 

190 0,76% 

192 0,72% 

Svart tröskling Ytandel% 

172 1,23% 

170 1,30% 

168 1,38% 

166 1,46% 

164 1,55% 

162 1,63% 

160 1,73% 

158 1,84% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,80% 

194 2,71% 

196 2,63% 

198 2,55% 

200 2,48% 

202 2,41% 

204 2,33% 

206 2,26% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,80% 

190 2,89% 

188 2,98% 

186 3,08% 

184 3,19% 

182 3,29% 

180 3,41% 
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Stålsort: RFR 

Tabell 8 

    

 

 

 

 

 

 

 

Stålsort: MF1 

Tabell 9: etsningen och trösklingen är gjord av Swedev själva med etsmedel 2% nital. 

                

 

 

 

 

Figur 10: Tabellen visar sammanställning av stålsorterna, hur många steg som gjorts i 

intervallet innan de går utanför Swedevs tolerans på  ± 0,5% 

Stålsort Ytandel karbid % Intervall 

MF1 3,13% ± 0,5% 36 

MF2 2,07% ± 0,5% 18 

MN2 1,68% ± 0,5% 12 

MF+ 2,05% ± 0,5% 26 

SAE 3,52% ± 0,5% 26 

15LM 1,23% ± 0,5% 30 

20C 2,80% ± 0,5% 22 

RFR 2,89% ± 0,5% 22 

MF1 1,75% ± 0,5% 6 

 

 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,89% 

194 2,81% 

196 2,72% 

198 2,64% 

200 2,56% 

202 2,48% 

204 2,41% 

206 2,33% 

Svart tröskling Ytandel% 

192 2,89% 

190 2,98% 

188 3,08% 

186 3,17% 

184 3,28% 

182 3,38% 

180 3,49% 

Svart tröskling Ytandel% 

151 1,75% 

153 1,54% 

155 1,38% 

157 1,23% 

Svart tröskling Ytandel% 

151 1,75% 

149 1,99% 

147 2,30% 
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Diskussion 
Vid framtida försök för att ha möjlighet till bättre resultat kan vara att använda sig av en mer 

finkornig polerduk och använda diamantkorn spray med kornstorlek 3µ. De försök som 

utförts i denna studie har endast en polerduk och diamankorn spray med kornstorlek 6µ 

använts. Vid fortsatt studie inom området hade det varit bra att utvärdera flera olika etsmedel, 

istället för endast Beraha´s, men det rymdes inte i detta examensjobb. Genom att undersöka 

flera etsmedel så hade jämförelser kunnat göras mellan de olika och därmed haft större 

möjlighet att dra fler slutsatser och kolla vilket som varit bäst lämpade för de olika 

stålsorterna. De etsmedel som rekommenderas att testas i en fortsatt studie finns nedan i figur 

11, där en annan blandning av Berahs´s färgetsmedel än de som användes vid denna studie 

finns med.  

I denna studie var begränsningen att mängden grundmassa som tolkas av programmet som 

karbid, genom att trösklingslinjen A flyttas, inte fick variera mer än ± 0,5%, som figur 7 och 8 

visar. Det hade varit enklare att göra denna utvärdering av resultatet om det hade funnit ett 

diagram att använda, som figur 7 och 8. Här har i stället stegvis mer/mindre grundmassa tagits 

med, tills det att ± 0,5% av mängden karbid erhållits.  

Figur 12 som finns presenterad nedan visar en mindre lyckad etsning. Här fick  provbiten 

ligger stilla i glasbruken med etsmedel. Figur 13 visar när samma provbit doppas upp och ner 

under 1 minuts tid och ett bättre resultat erhålls. Genom denna doppteknik kan säkert hålltiden 

minskas avsevärt då nytt etsmedel hela tiden kommer i kontakt med provbiten.  

De stålsorter som fungerade mindre bra var, MN1,sorbi och clev. Det som kan konstateras vid 

dessa stålsorter är att de kan bero på en mängd olika faktorer såsom sammansättningen, eller 

att det överhuvudtaget inte finns några karbider i dessa stålsorter. Annat etsmedel kanske 

borde användas på grund av sammansättningen. MN1 är ett rostfritt stål och det som skiljer 

sig från MN2 är att denna stålsort har molybden med i sina legeringar och det kan vara så att 

den inte fungerar på grund av det. Det som även skiljer dessa åt är att MN2 har högre kolhalt i 

sin legering, det gör att karbider kan lösas upp enklare. Sammanfattningsvis finns det en del 

yttre faktorer som möjligen kunna haft en viss påverkan på resultatet av denna studie. Vid 

fortsatt arbete kan dessa punkter beaktas. 

Tabell 11: Tabellen visar olika typer av blandning av etsmedel, spänning, tid och resultat. 

Recept Spänning, tid Resultat 

10 g ammoniumpersulfat 

100 ml H2O 

6 V, 10 s Karbider mörkbruna 

1000 ml H2O 

6 ml HCl 

tillsätt 1 g K2S2O5 per 100 

ml lösning 

30-180 s Karbider vita mot färgad 

grundmassa 

10 g K3Fe(CN)6 

10 g KOH 

100 ml H2O 

7 - 60 s Karbider mörka 
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Figur 12: Visar en misslyckad etsning. Detta uppstod när materialet endast lades ner i en burk 

med etsmedlet och en hålltid på 1 minut. Stålsorten är RFR från Munkforssågar. 

  

Figur 12: Bilden är tagen med 500 gånger förstoring i (LOM). 

 

Figur 13: Visar ett bättre resultat med samma stålsort som i figur 12. Skillnaden är att vid 

etsningen så doppas provbiten i burken upp och ned under 1 minut istället för att bara lägga 

ner den och låta den ligga. 

 

Figur 13: Bilden är tagen med 500 gånger förstoring i (LOM). 
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I Figur 14 och 15 kommer en jämförelse av stålsorten 20C som är ett kolstål från 

Munkforssågar. Som tidigare sades under rubriken metod så är det svårare att se i figur 14 

skillnad mellan grundmassa och karbid. Grundmassan och karbid har nästan samma nyanser 

på vissa ställen och därför kan det vara svårare att utskilja de från varandra. I figur 15 däremot 

kan man se en tydlig skillnad mellan grundmassa och karbid. Karbid är de vita bollarna och 

grundmassan är den färg som är mörk/brun. Genom att få en liknande bild som denna så 

kommer resultat att bli bättre i deras bildbehandlingsprogram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Tagen av Swedev själva där vanligt etsmedel nital användes. 

 

Figur 15: Genomfördes med Beraha´s färgetsmedel och är tagen i 500 gånger förstoring i 

(LOM). 
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Fortsatt arbete 
-Använda sig av både 3 och 1µ polerduk med samma diamantkorn spraymedel som 

polerduken har för att få en bättre ytfinhet. 

-Prova andra etsmedel på de stålsorter som inte fungerade optimalt med Berahs´s 

färgetsmedel. 

-Minimera etstiden ytterligare genom att använda sig av doppteknik och att värma etsmedlet 

till en temperatur runt 60-70 ºC för att få en ökad effekt. 

 

Slutsatser 
-att ta fram en enkel och repeterbar etsmetod som ger en bra skillnad mellan grundmassa och 

karbid har lyckats på de flesta stålsorter som testats.  

-det är svårt att komma fram till en gemensam etsmetod på grund av att alla stålsorter har 

olika kemiska sammansättningar. 

-genom att kunna få fram ett diagram i bildbehandlingsprogrammet picsara skulle det vara lätt 

att utvärdera om etsningen varit lyckad eller inte. 
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