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Sammanfattning 

Rekristallisationsförloppet som sker i samband med varmbearbetning av stål, och den 

efterföljande värmebehandlingen, spelar en avgörande roll för den fortsatta strukturens 

utseende, och således dess slutgiltiga egenskaper. I följande examensarbete har 

varmbearbetning och värmebehandling simulerats på ett verktygsstål under olika betingelser i 

en dilatometer utrustad med deformationsenhet. 

Målet med examensarbetet är att ge förslag på i vilket temperaturintervall fullständig 

rekristallisation sker vid varmbearbetning, samt undersöka möjligheten att ”reparera” en 

partiellt rekristalliserad struktur med efterföljande värmebehandling. 

Resultaten av det experimentella arbetet visade att fullständig rekristallisation, under de i 

dilatometern rådande betingelserna, inträffar mellan 1000–1100°C. Vidare kunde en partiellt 

rekristalliserad struktur ge upphov till lokala kornförgrovningar; vilka inte går att eliminera 

med de värmebehandlingsmetoder som låg inom ramen för arbetet. 

För att säkerställa tillämpbarheten av de simulerade resultaten på den verkliga processen 

rekommenderas att mer omfattande undersökningar av den verkliga processen görs; vilket inte 

hanns med inom tidsramen för detta arbete. 

 

 

 

Nyckelord: Rekristallisation, Verktygsstål, Varmbearbetning, Simulering, Värmebehandling, 

Dilatometer 

 

 

  



 

III 

 

Abstract  

The recrystallization process that is present during hot working of steel, and the following heat 

treatment, plays an important role for the evolution of the microstructure, and thus its final 

characteristics. In the following degree project, hot working and heat treatment have been 

conducted on a tool-steel using a dilatometer equipped with a deformation unit. The project has 

been carried out during 10 weeks at Uddeholms AB in Hagfors. 

The objective of the degree project is to recommend a temperature range in which a fully 

recrystallized structure can be obtained during hot working, and investigate the possibility to 

“repair” an already partially recrystallized structure by the subsequent heat treatments. 

It is shown that the temperature range, in which a fully recrystallized structure can be obtained, 

is located between 1000-1100°C (at least under the conditions used during the simulations in 

this project). Furthermore, it is shown that a partially recrystallized structure cannot be 

“repaired” by the following heat treatments. 

To ensure the applicability of the simulated results on the real process, it is recommended that 

more extensive investigations of the real process are carried out; there was no time to conduct 

such investigations within the timeframe of this degree project. 
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1. Inledning 

Svensk stålindustri har länge gått mot mer specialorienterade och högkvalitativa 

produktområden. Orsaken är att det blivit svårare att konkurrera prismässigt på marknaden för 

enklare stålsorter. Produktionskostnaderna är för höga i jämförelse med lågprisländer som t.ex. 

Kina. Svenska stålföretag blir istället mer nischade mot komplicerade produkter som kräver ett 

större materialtekniskt kunnande. Kvaliteten på produkterna och företagens kunskap utgör 

följaktligen en stor del av deras konkurrenskraft [1]. 

En produkts kvalitet mäts ofta av dess livslängd; de produkter som Uddeholm tillverkar är inget 

undantag. Genom att erbjuda hållbara produkter med lång livslängd kan stora miljömässiga- 

och ekonomiska vinster göras, både för Uddeholm och deras kunder. I takt med att 

kvalitetskraven hela tiden ökar, samtidigt som fotavtrycket på miljön måste minska, är det mer 

aktuellt än någonsin att optimera sina processer och produkter.  

Det finns en rad verktyg som kan användas för att uppnå de högt ställda kvalitetskraven. 

Exempelvis de ingående enhetsprocesserna i det metallurgiska flödet; allt från smältning till 

avgjutning. Här ges grunden för stålets legeringshalt, renhet och struktur. Men de 

efterkommande tillverkningsstegen, som ska förädla götet till färdigt ämne, är minst lika 

viktiga. Det som åsyftas är varmbearbetning och värmebehandling. Dessa två bestämmer 

mångt och mycket av den färdiga produktens yttre och inre egenskaper. Denna rapport kommer 

uteslutande fokusera på de inre egenskaperna som bestäms av stålets mikrostruktur. En 

homogen mikrostruktur är avgörande för stålets egenskaper och kvalitet, speciellt när det gäller 

kornstorleksfördelning [2]. Examensarbetet kommer främst behandla det 

rekristallisationsförlopp som sker av deformerade korn under varmbearbetning, men även 

efterföljande värmebehandlingsmetoder. 

Uddeholms AB är en världsledande leverantör och tillverkare av verktygsstål. De 

tillhandahåller även lösningar och tjänster inom värmebehandling och maskinbearbetning. I 

dagsläget har de ca 850 anställda i Hagfors. Företaget ingår sedan 2007 i den globalt 

börsnoterade österrikiska stålkoncernen voestalpine och är en del i deras Special Steel Division. 

Totalt sett har voestalpine 46 000 anställda världen över [3]. 

1.1 Bakgrund 
Vid vissa undersökningar av mikrostrukturen för ett verktygsstål, som i störst utsträckning 

används i kallarbetsoperationer, har ojämn kornstorleksfördelning påträffats. Den ojämna 

kornstorleken riskerar äventyra stålets kvalitet. 

1.2 Problemformulering 
Klenare valsade stänger av stålsorten får i vissa fall ojämn kornstorlek över tvärsnittet, främst 

koncentrerade till stängernas periferi.  
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1.3 Syfte 

Undersöka om en partiellt rekristalliserad struktur kan ge upphov till den ojämna kornstorleken 

som ibland syns i stålet. Provtagning i dilatometer och analys i ljusoptiskt mikroskop kommer 

utgöra grunden för det experimentella arbetet.  

1.4 Målsättning 
Resultat och analyser från genomförda undersökningar ska användas för att ge förslag på ett 

temperaturfönster där varmvalsning kan genomföras med fullständig rekristallisation, samt 

undersöka om det finns möjlighet att ”reparera” en redan skadad orekristalliserad struktur 

genom efterföljande värmebehandlingar.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Mikrostrukturen i metalliska material är avgörande för dess egenskaper. Inte minst när det gäller 

kornstorleksfördelningen, den enda härdningsmekanismen som samtidigt kan öka duktilitet och 

hårdhet [4]. I detta kapitel kommer de huvudsakliga processerna som kan kontrollera 

kornstorleksfördelning vid varmbearbetning – med fokus på rekristallisation – samt olika 

värmebehandlingsmetoder beskrivas.  

2.1 Rekristallisation 
Det finns två väldefinierade funktioner som rekristallisation främst ska uppnå vid 

metalltillverkning. Den första är att agera mjukgörande och duktilitetshöjande för material som 

genomgått/genomgår plastisk deformation, och den andra inbegriper kontroll av materialets 

kornstorlek [5]. 

Rekristallisationsförloppen sker, precis som fasomvandlingar (nämns mer ingående i 2.2.1), på 

grund av att systemet hela tiden strävar efter att minska sin totala Gibb’s fria energi, G [6]. I 

fallet med rekristallisation är det främst den extra energi som tillförts materialet under plastisk 

deformation i form av dislokationer som eftersträvas att elimineras genom att nya 

deformationsfria korn kärnbildas och tillväxer. För att detta ska kunna ske krävs en viss lägsta 

rekristallisationstemperatur och deformationsgrad; bägge två är starkt beroende av varandra 

[5]. Fasomvandlingar sker istället för att olika faser är termodynamiskt stabila vid olika 

temperaturer och tryck [6]. Även om omvandlingarna har olika drivande kraft föregås de likväl 

av ett kärnbildnings- och tillväxtförlopp.  

2.1.1 Kärnbildning 
Kärnbildning vid rekristallisationsförlopp sker dock inte på samma klassiska sätt som vid 

fasomvandlingar, nedan nämns några skillnader [7]: 

• De återhämtade subkornen, vilka utgör embryon till de nya kornen som sedan tillväxer, finns 

redan i den deformerade strukturen [8]. Subkornen behöver ha en hög grad av missanpassning 

och ett energiövertag mot sina grannar, oftast i form av en större storlek. Subkorn är nya korn 

som har bildats genom att dislokationerna omorganiserat sig till nya 

lågvinkelkorngränser/subkorngränser i ett befintligt deformerat korn under ett 

återhämtningsförlopp, se Figur 1 

• Dessa embryon (subkorn i fallet rekristallisation) behöver vara många gånger större än vid 

fasomvandlingar innan de börjar tillväxa, dels på grund av den lägre drivande kraften, men även 

för att gränsytan (högvinkelkorngränsen) mellan rekristalliserad- och orekristalliserad struktur 

innebär en hög gränsyteenergi som måste övervinnas (i analogi med den kritiska 

kärnbildningsradien som krävs vid fasomvandlingar)  

• En mycket begränsad andel av subkornen lyckas senare tillväxa och bilda nya rekristalliserade 

korn, i jämförelse med kärnbildningsförloppet vid en fasomvandling. Uppskattningsvis tar sig 

ett subkorn på miljonen förbi embryostadiet och kan sedan tillväxa till ett nytt rekristalliserat 

korn [5] 
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Figur 1. (a) Dislokationerna är oordnande i de deformerade kornen. (b) Dislokationerna 

omorganiserar sig under ett återhämtningsförlopp vid förhöjd temperatur, där de intar positioner 

som representerar en lägre energinivå. Lågvinkelkorngränser bildas. Vissa av de bildade 

subkornen kan sedan utgöra kärnorna för ett rekristallisationsförlopp. (Bildkälla: [9]) 

Kärnbildningsförloppet vid rekristallisation kan kortfattat definieras som bildning och 

förflyttning av högvinkelkorngränser från återhämtade subkorn med gynnsamma 

förutsättningar [8]. Det finns tre uttalade modeller för hur det kan gå till, de beskrivs översiktligt 

[7, 10]: 

• Tillväxt av tidigare högvinkelkorngränser, där korn med en lägre deformationsgrad tillåts växa 

in i de med högre (vanligast vid varmbearbetning) 

• Subkorngränser vilka omger områden med låg dislokationsdensitet som sedan bildar nya 

subkorn. Dessa tillväxer på bekostnad av kringliggande korn och absorberar dislokationerna. I 

takt med att fler dislokationer absorberas ökar subkornet sin missanpassning till omgivningen. 

Efter tillräckligt stor missanpassning bildas högvinkelkorngränser 

• Koalescens av två intilliggande subkorn. De subkorn som genomgått koalescens får en annan 

orientering gentemot sina grannar och kan bilda högvinkelkorngränser som sedan tillväxer 

Beroende på vilken typ av rekristallisation som sker (statisk, dynamisk, metadynamisk och alla 

inbördes varianter av dem), kan kärnbildningsförloppen se annorlunda ut. Ovanstående 

beskrivning som kort konstaterar att det åtminstone finns tre olika förlopp, och att det är ett 

annat förlopp än vid fasomvandlingar är tillräcklig för detta arbete. Den som vill fördjupa sig 

hänvisas till den mer heltäckande litteraturen [5–8]. 

2.1.2 Tillväxt och förgrovning 
Efter ett subkorn med rätt egenskaper har bildats, sett till i första hand lokal missanpassning, 

kringliggande korn och storlek, kan det tillväxa. Tillväxten av det odeformerade kornet sker på 

bekostnad av de närliggande deformerade kornen [11]. Den drivande kraften är som tidigare 

nämnt elimineringen av dislokationerna som representerar en höjd G i jämförelse med den 

odeformerade strukturen [8]. Beroende på kornens missanpassning till sina grannar kommer 

tillväxthastigheten variera kraftigt. Korngränser med bara några fåtal graders missanpassning 
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(2–5°) kan röra sig hundratals gånger långsammare än högvinkelkorngränser (> 15°) [7]. Varför 

högvinkelkorngränsernas framfart är av dominerande betydelse i rekristallisationsprocessen. 

Detta är en av förklaringarna till varför så få subkorn faktiskt lyckas tillväxa [5]. 

Atomtransporten över korngränserna sker huvudsakligen genom termiskt aktiverade hopp, 

liknande vanlig tillväxt [6]. 

Efter den deformerade strukturen har rekristalliserats och bytts ut mot nya, förhoppningsvis 

mindre och odeformerade korn, har rekristallisationen fyllt sitt syfte. Dock representerar alla 

nya korngränser en höjd mängd gränsyteenergi. Kornen strävar därför att fortsätta tillväxa på 

bekostnad av sina nu odeformerade närmsta grannar, om temperaturen är tillräckligt hög – 

kornförgrovning. Den extra energin som representeras av korngränserna elimineras i takt med 

att flera mindre korn växer samman och minskar den totala arean korngräns. Vilka korn som 

tillväxer, respektive elimineras, beror till stor del på antalet närmsta grannar. De korn som har 

mer än sex grannar, och således är konkava för kringliggande korn, tillväxer [6]. Den konkava 

sidan om korngränsen erbjuder den lägsta ytenergin för de enskilda atomerna [12].  Fenomenet 

illustreras i Figur 2. Korn som redan är stora tenderar alltså tillväxa ännu mer. Detta kan leda 

till något som kallas abnorm korntillväxt. De stora kornen kan t.ex. härstamma från ett 

misslyckat rekristallisationsförlopp [13]. 

 

Figur 2. Korntillväxt vid olika förhållanden. Det ideala tillståndet för kornen är att ha en vinkel om 

120° i trekornsmötena, vilket uppfylls med sex stycken grannar. (Bildkälla: [6]) 

2.1.3 Rekristallisationsprocesser – statisk och dynamisk 
De föregående avsnitten beskrev några av de mekanismer och drivande krafter som är 

närvarande vid ett rekristallisationsförlopp i metalliska material. Det kommande avsnittet avser 

att beskriva och förklara de principiella skillnaderna mellan statisk- och dynamisk 

rekristallisation (SRX respektive DRX). Figur 3a-b illustrerar den största skillnaden – vid den 

statiska typen börjar rekristallisationen en tid efter deformationstillfället, vid den dynamiska 

sker det samtidigt som deformationen. Om deformationsgraden, och därmed den drivande 

kraften, inte är tillräckligt stor för DRX kommer SRX så småningom induceras [14]. Detta sker 

först när subkornen växt och orienterat sig enligt de kärnbildningskrav som tidigare nämnts, det 
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krävs en inkubationstid [8]. I detta fall representerar inkubationstiden den tiden det tar från 

deformationstillfället i valsparet tills rekristallisationsförloppet börjar i Figur 3b. Något sådant 

existerar inte under DRX, där påbörjas rekristallisationen när dislokationsdensiteten blivit 

tillräckligt hög [5, 15]. Kärnbildning och tillväxt sker samtidigt som deformationen. 

Vilken typ av rekristallisation som blir dominerande beror främst på deformationsgrad och 

temperatur. SRX är mest beroende av temperatur och DRX av deformationsgrad [5]. 

 

Figur 3. (a) Dynamisk rekristallisation där den höga deformationsgraden förenklat kan sägas 

omorganisera dislokationerna till nya korngränser. (b) Statisk rekristallisation där lägre 

deformationsgrad leder till att rekristallisationsförloppet börjar först vid ett senare tillfälle. (Bildkälla: 

[16]) 

2.1.4 Kornstorlek 
Kornstorleken efter ett rekristallisationsförlopp kan påverkas av en rad olika faktorer, några 

exempel nämns nedan. 

2.1.4.1 Deformationsgrad och temperatur 

Det som främst påverkar den slutgiltiga kornstorleken hos materialet är deformationsgraden 

och vid vilken temperatur rekristallisationen genomförts [5]. Det är komplicerat att definiera en 

rekristallisationstemperatur eftersom den bland annat är starkt beroende av 

deformationsgraden; högre deformationsgrad leder till en lägre rekristallisationstemperatur och 

vice versa [5]. 

Eftersom deformationen sker ojämnt över tvärsnittet i form av ett smideskors, se Figur 4, där 

deformationen är störst i centrum och avtar mot ytan, riskerar de rekristalliserade kornens 

storlek bli ojämn över tvärsnittet med större korn på ytan. Deformationen måste vara tillräcklig 

över hela tvärsnittet för att en acceptabel rekristallisationsstruktur ska bildas. Är deformationen 

under den kritiska i vissa områden kan rekristallisationen utebli och lokala förgrovningar, eller 

till och med abnorm korntillväxt riskeras [13]. En annan risk är att bearbetningen genomförs 

vid en temperatur under rekristallisationstemperaturen, vilket också förekommer närmare ytan. 

Detta problem härstammar från främst två saker: dels att materialet närmst ytan är i direkt 

kontakt med kringliggande kallare atmosfär och verktyg (ibland även kylmedium), men även 

eftersom deformationsvärmet som utvecklas är störst i centrum där den största deformationen 

uträttas. 
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Figur 4. Deformationens variation över tvärsnittet vid enaxlig deformation i vertikal riktning. 

Framtaget genom modellering i ett finita elementmetoden-baserat beräkningsprogram. 

2.1.4.2 Partiklars betydelse vid rekristallisation 
Partiklar/utskiljningar av olika storlek kan också påverka den slutgiltiga mikrostrukturens 

utseende. Partiklar som anses som stora i sammanhanget (> 1 µm) utgör goda 

kärnbildningspunkter. Detta beror på att de under deformation får en lokal höjning av 

dislokationsdensiteten i sin närhet, illustreras i Figur 5. Detta är gällande då materialet undergår 

statisk rekristallisation (SRX) efter kallarbetsoperationer med efterföljande glödgning, eller i 

fallen då statisk rekristallisation sker efter varmbearbetning. Genom att kontrollera uppkomsten 

av sådana partiklar går det att styra antalet möjliga kärnbildningspunkter, vilket leder till en 

finare kornstorlek [5]. (Jämför med ympning vid t.ex. gjutning). Även partiklar som är mindre 

än 1µm har visats påverka kornstorleken. Då inte på samma sätt som de större än 1µm, utan 

genom att de försvårar framfarten för växande korngränser och således rekristallisationen [7]. 

Ämnen som sänker eller höjer kolaktiviteten i stål, t.ex. Mn och Si, har visat sig ha betydelse 

för om DRX kommer att ske. Detta beror på att en samtidig utskiljning av karbider kan förhindra 

rekristallisationsförloppet. Höga Si:Mn förhållanden leder till ökad kolaktivitet och fler 

utskiljningar, varför en tillräckligt hög Si-halt, eller för den delen andra ämnen som skyndar på 

bildningen av utskiljningar, kan leda till att DRX uteblir [5]. 

2.1.4.3 Ingående kornstorlek 

Vid de fall det går att betrakta varmvalsningsoperationen som steady state (konstanta 

betingelser) spelar den ingående kornstorleken en mycket begränsad roll för den slutgiltiga 

rekristalliserade kornstorleken, detta är gällande under DRX [5]. Det är istället 

deformationsgraden som är avgörande. Vid SRX har den ingående kornstorleken stor betydelse, 

mindre korn ger mer korngränser som kärnbildning kan ske på, vilket resulterar i en finare 

kornstorlek [8]. 
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Figur 5. Illustration över hur större partiklar (> 1 µm) påverkar kringliggande mikrostruktur 

efter deformation och ökar dislokationsdensiteten i dess närhet. Kan därefter agera effektiva 

kärnbildningspunkter vid rekristallisation. (Bildkälla: [5]) 

2.2 Värmebehandling 
Efter varmbearbetning följer olika värmebehandlingsmetoder. Först presenteras en kortare 

teoridel om fasomvandlingar, vilka ofta sker vid olika värmebehandlingar av stål, för att sedan 

beskriva de metoder som ligger inom ramen för detta arbete. 

2.2.1 Fasomvandlingar 
En förutsättning för att kunna genomföra lyckade värmebehandlingar är att veta när 

fasomvandlingar och reaktioner kommer ske. I det kommande avsnittet kommer hjälpmedel 

som ger svar på detta beskrivas, men även teori kring de reaktioner som sker vid och efter 

fasomvandlingar. 

2.2.1.1 Fas- och omvandlingsdiagram 

Ett ovärderligt verktyg, som framställs genom termodynamiska beräkningar av ett systems 

Gibb’s fria energi vid olika sammansättningar och temperaturer, är fasdiagrammen. Det kanske 

mest kända är järn-kol-fasdiagrammet som illustreras i Figur 6. Med hjälp av fasdiagram går 

det enkelt avläsa vid vilken temperatur, och ibland även tryck, en viss legering förväntas 

fasomvandla. Omvandlingen innebär en sänkning av systemets totala fria energi. Stållegeringar 

är vid olika temperaturer och tryck stabila i ett specifikt fas- eller flerfasområde. Den drivande 

kraften för omvandlingen ökar i takt med att skillnaden i fri energi mellan faserna blir större, 

alltså mer negativ [6]. Något som dessvärre inte går att beräkna med hjälp av termodynamik är 

med vilken hastighet en omvandling kommer ske. 

Omvandlingstiden, som står i direkt relation till omvandlingshastigheten, är i de flesta fall 

diffusionsberoende, men det finns även omvandlingar som är diffusionslösa. Ett väletablerat 

sätt att bestämma omvandlingars hastigheter är att utföra tester i dilatometer kombinerat med 

studier av mikrostrukturen. Exempelvis det TTT-diagram (Time Temperature Transformation) 

som visas i Figur 7. 
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Figur 6. Det binära fasdiagrammet för järn och kol. (Bildkälla: [17]) 

Den diffusionslösa omvandlingen är ett rakt sträck i nedre delen av diagrammet och är endast 

beroende av graden underkylning, medan den diffusionsstyrda representeras av två stycken c-

formade kurvor. (C-formen ger att det finns en optimal temperatur där omvandlingen går 

snabbast på grund av en god balans mellan kärnbildning och tillväxt). Där den första kurvan 

motsvarar omvandlingens start, och den andra dess slut. TTT-diagram är endast giltiga då 

materialet kyls ögonblickligen till en hålltemperatur, de har därför få tillämpningsområden i 

verkliga processer. CCT-diagram (Continuous Cooling Transformation) används däremot 

frekvent som verktyg vid praktiska tillämpningar. De är framtagna genom att materialet har 

svalnat kontinuerligt, vilket är mer likt de förhållanden som är gällande i praktiken. 

 
Figur 7. TTT-Diagram. (Bildkälla: [18]) 
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2.2.1.2 Kärnbildning och tillväxt 

Det finns två varianter av kärnbildningsmöjligheter, nämligen heterogena och homogena [6]. 

Den sistnämnda har ingen teknisk betydelse i den typen av legerat stål som denna rapport 

hanterar [6]. Därför kommer endast heterogen kärnbildning i fast fas behandlas i det 

nästkommande. 

För att diffusionsbetingade fasomvandlingar ska kunna ske måste korn av den nya fasen 

kärnbildas. I legerade stål sker detta i princip uteslutande på någon heterogenitet i strukturen. 

Exempelvis dislokationer, vakanser, fas- samt korngränser och fria ytor. Alla dessa defekter i 

grundmassan bidrar till en höjning av materialets fria energi. Om ett nytt korn kärnbildas på ett 

sådant ställe skulle det innebära en sänkning av den fria energin. Sänkningens storlek beror dels 

på hur mycket energi som den tidigare defekten innehöll, men även hur stor energi som den nya 

fasens gränsytor representerar [6]. När kärnbildning sker på sådana platser sänks den kritiska 

kärnbildningsradien, vilket i sin tur leder till att nya korn kan kärnbildas i högre takt – det finns 

en hel del heterogena kärnbildningspunkter i stål. Fria ytor, korngränser i allmänhet, och 

trekornsmöten i synnerhet, utgör de mest effektiva av dessa [13]. Kärnbildningen börjar därför 

oftast på sådana ställen i strukturen, ty de utgör en stor mängd extra gränsyteenergi [6].  

När ett nytt korn har kärnbildats kan det börja tillväxa. Korntillväxt vid fasövergångar i 

diffusionsbetingade omvandlingar sker genom att atomerna i den metastabila fasen ”hoppar” 

över fasgränsen till den stabila fasen och omorganiserar sig [12]. Frekvensen av antalet hopp är 

starkt temperaturberoende [6], likt atomtransporten över korngränserna vid rekristallisation. 

Resonemangen om vilka korn som tillväxer samt förgrovningsfenomenet som nämndes i 2.1.2 

är även gällande vid/efter fasomvandlingar [6].  

2.2.2 Etappglödgning 
Varmbearbetning av stål sker i austenitiskt tillstånd. Efter avslutad bearbetning riskerar material 

med hög härdbarhet spricka vid för snabb svalning. Detta på grund av den volymökning som är 

förenad med en martensitomvandling tillsammans med ytdefekter som initierar brott [12].  

Om materialet tillåts fasomvandla isotermiskt i en värmebehandlingsugn vid en temperatur som 

representerar ferrit- och perlitbildning undviks denna risk (under A1 i Figur 6). Efter en lyckad 

etappglödning ska hela materialet omvandlats från austenit till perlit och ferrit, utan att varken 

martensit eller bainit hunnit bildats före inläggning eller efter uttagande ur ugn. Materialet kan 

nu svalna till rumstemperatur utan sprickrisk. För att detta ska vara möjligt måste materialet 

varmöverföras tillräckligt snabbt till värmebehandlingsugnen. I de fall det misslyckas kan 

strukturen få heterogena faser över tvärsnittet. Exempelvis med martensit- och bainitbildning 

från ytan och ett avstånd inåt. Detta leder till att mikrostrukturen inte har likvärdiga 

förutsättningar inför efterföljande värmebehandlingar, vilket skulle kunna vara en källa till 

ojämn mikrostruktur.  

2.2.3 Mjukglödgning 
Den struktur som uppstått i ovanstående etappglödgning är ofta hård och lämpar sig dåligt för 

efterföljande maskinbearbetning [4]. Mjukglödning strävar att minska hårdheten och ge 

materialet goda bearbetningsegenskaper. Materialet värms antingen något under 

austenitiseringstemperaturen (för undereutektoida stål) eller över (för övereutektoida stål) där 

exempelvis en lamellär perlitisk struktur bryts ned till fördel för sfäriodiserad cementit. På 

samma sätt som kornen tillväxer för att minimera mängden korngräns vill även karbidfaser 



 

11 

 

tillväxa. Fasgränserna mellan dem och grundmassan representerar en viss mängd 

gränsyteenergi, och små partiklar representerar en större mängd gränsyteenergi sett till dess 

volym än vad större partiklar gör [6]. Så om materialet hålls vid en tillräckligt hög temperatur 

kommer materialet försöka inta en struktur som minimerar det totala energiinnehållet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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3. Experimentellt 

I detta kapitel kommer materialet, det experimentella arbetet och dess utvärderingsmetoder 

beskrivas.  

3.1 Materialet 
Det är ett krom-molybden-vanadin-legerat verktygsstål som levereras i mjukglödgat tillstånd 

[19]. Dess huvudsakliga tillämpningsområden är inom komplicerade kallarbetsoperationer 

som ställer höga krav på verktygsmaterialet vad gäller tryckhållfasthet, nötningsbeständighet 

och beständighet mot urflisning [19]. 

3.2 Simuleringarna 
Nedan beskrivs det arbete som genomfördes före, under och efter simuleringarna i dilatometern. 

3.2.1 Parametrar från den verkliga processen 
För att närma sig den verkliga processen i stångvalsverket uppskattades vissa av de parametrar 

som påverkar rekristallisationsförloppet. Dessa användes sedan vid simuleringarna i 

dilatometern.  

3.2.1.1 Reduktionsgrad 

Reduktionsgraden beräknades för ett av de avslutande sticken där den största reduktionen togs. 

Eftersom det rörde sig om spårvalsning beräknades reduktionsgraden genom skillnaden i 

tvärsnittsarea enligt: 

𝑟 =
𝐴0−𝐴1

𝐴0
∗ 100%    (1) 

där r är reduktionsgraden [%], A0 den ingående tvärsnittsarean [mm2] och A1 den utgående 

tvärsnittsarean. 

Reduktionsgraden beräknades till storleksordningen ̴ 50%. 

3.2.1.2 Bearbetningstemperatur 

Temperaturen mättes vid ett tillfälle för tre olika stänger med en FLIR ThermalCam 65 

värmekamera innan tidigare nämnt stick. Den genomsnittliga medeltemperaturen ligger till 

grund för valt temperaturområde i undersökningarna. 

3.2.1.3 Deformationshastighet 

Deformationshastigheten uppskattades genom att först beräkna längden på kordan mellan 

materialets kontaktpunkter på valsen: 

𝐿 =  √𝑅 ∗ ∆ℎ    (2) 

där L är kordans längd, R valsradien och ∆h är höjdskillnaden på ämnet före och efter sticket. 

Eftersom det rörde sig om en liten gripningsvinkel antogs denna approximation vara tillräckligt 

nära den verkliga kontaktbågens längd. Med vetskapen om kontaktlängden och valsens 

hastighet beräknades medeldeformationshastigheten enligt: 

 έ =
V

L
     (3) 
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där έ är deformationshastigheten [s-1], V valsens periferihastighet [m/s] och L den 

approximativa kontaktbågens längd [m]. 

Deformationshastigheten beräknades till storleksordningen ̴ 40 s-1. 

3.2.2 Simulering av rekristallisationsförlopp i deformationsdilatometer 
De cylindriska provstavarna (10 mm långa och 5 mm i diameter) som användes till det 

undersökande arbetet framställdes ur ett leveransfärdigt mjukglödgat material. 

En dilatometer utrustad med deformationsenhet (DIL 805A/D från TA Instruments) användes 

för att simulera varmbearbetning vid olika betingelser. Deformationsenheten tillät att 

provstaven kunde komprimeras i längsgående axiell riktning till olika reduktionsgrader. 

Uppvärmnings-, kylnings- och värmebehandlingssekvenserna styrdes och registrerades 

noggrant genom att ett på proverna påsvetsat termoelement kopplats till dilatometerns 

styrsystem. Mjukvaran såg till att de programmerade sekvenserna följdes genom att variera 

effekten hos en induktionsspole samt kontrollera flödet av argongas, vilken användes som 

kylmedium. För att minimera bildningen av oxidskikt på proverna pumpades vakuum inne i 

provkammaren. 

Totalt 10 körningar genomfördes under varierande betingelser med avseende på 

reduktionsgrad, deformationshastighet, deformationstemperatur, austenitiseringstemperatur, 

värmebehandling, hålltider och svalningsförlopp. Proverna värmdes under 300 s från 25°C till 

en austenitiseringstemperatur Tγ där de hölls i 120 s innan en linjär svalning på 300 s till 

deformationstemperaturen TD. Vid TD följde en hålltid på 120 s innan proverna komprimerades 

till reduktionsgraden r med deformationshastigheten έ (prov nummer 10 deformerades ej; 

genomgick endast uppvärmnings- och kylningssekvenserna för att utgöra referensmaterial). 

Efter deformationstillfället hölls TD fortsatt konstant under tdef s innan vissa prover (1 och 2) 

kyldes hastigt (T800-500 = 30 s; en matematisk funktion som ska efterlikna ett verkligt 

svalningsförlopp i luft, tiden är svalningstiden mellan 800–500°C) ner till rumstemperatur, 

alternativt långsammare svalning för resterande prover (T800-500 = 630 s) med efterföljande 

släckning från 500°C till 25°C under 60 s. Att rekristallisationsförlopp skulle ske under 500°C 

ansågs ej troligt; proverna med långsam svalning släcktes därför vid denna temperatur. Figur 

8 illustrerar ett varmbearbetningsförlopp med långsam svalning, där samtliga värden för 

längdförändringen efter deformationstillfället har korrigerats av storleksordningen för den av 

deformationen orsakade kompressionen (ca 5000 µm). Detta för att möjliggöra överblick av de 

längdförändringar som orsakades av fasövergångar och temperaturvariationer. Tabell I 

sammanfattar de olika ingående sekvensera mer detaljerat, medan data vilka de olika proverna 

behandlades vid presenteras i Tabell II. 

Direkt efter varmbearbetningsförloppet värmebehandlades två prover för att simulera den 

alternativa processväg som nämns längre fram i avsnitt 3.3. Dock bara vid den lägre 

inläggningstemperaturen, med större andel martensit och förhoppningsvis bättre förutsättningar 

att genomgå kornförfining. Prov nummer 6 genomgick den alternativa värmebehandlingen och 

prov nummer 9 genomgick samma behandling för att sedan mjukglödgas, temperaturer och 

hålltider presenteras i Tabell III. Proverna genomfördes i syfte att undersöka om en partiellt 

rekristalliserad struktur kunde repareras i efterföljande värmebehandling. 
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Samtliga temperaturer för austenitisering (bortsett från prov 1 och 2) samt den alternativa 

värmebehandlingen och mjukglödgning hämtades från den verkliga processen. Vidare kunde 

inte deformationshastigheter högre än 10 s-1 användas på grund av begränsningar i dilatometern.  

 

  
Figur 8. Grafisk illustration av de data som erhölls ur dilatometern vid varmbearbetning av prov 5. 

Temperaturen [°C] och längdförändring [µm] som funktion av tiden [s]. Där Tγ är 

austenitiseringstemperaturen, TD är temperaturen där deformationen genomförts, tdef är hålltiden vid 

TD efter genomförd deformation, samt deformationstillfället, det långsamma svalningsförfarandet (T800-

500 = 630 s) och släckningen ner till rumstemperatur är markerade för respektive sekvens. 
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Tabell I. De olika sekvenserna av varmbearbetningen som genomfördes i dilatometern. (Temperaturer 

och hålltider för de olika sekvensera varierar och kan utläsas för respektive prov i Tabell II). 

Provnummer Sekvensnummer Sekvens Tid Temperatur-/intervall 

[#] [#]  [s] [°C] 

1–2 

1 Uppvärmning 300 25 - Tγ 

2 Hålltid 120 Tγ 

3 Svalning 300 Tγ - TD 

4 Hålltid 120 TD 

5 Deformation 0,1 resp. 5 TD 

6 Hålltid tdef TD 

7 T8/5 = 30 s  330 TD - 25 

3–10 

1–4  Enligt ovan 

5 Deformation 0,05 TD 

6 Hålltid tdef TD 

8 T8/5 = 630 s  930 TD - 500 

9 Släckning 60 500 - 25 

 

Tabell II. Olika data för de tio simuleringarna som genomfördes i dilatometern. Prov nummer 6 

respektive 9 värmebehandlades efter avslutad simulering av varmbearbetningen (Tabell III), medan 

prov nummer 10 endast värmebehandlades utan deformation för att utgöra referensmaterial. (Tγ är 

austenitiseringstemperaturen, TD är temperaturen där deformationen genomförts, tdef är hålltiden vid 

TD efter genomförd deformation, r är reduktionsgraden och έ deformationshastigheten). 

Provnummer Tγ TD tdef r έ Svalningsförlopp 

[#] [°C] [°C] [s] [%] [s-1]  

1 1110 1000 60 40 0,1 T8/5 = 30 s 

2 1110 1000 60 40 5 T8/5 = 30 s 

3 1110 1000 60 40 10 T800-500 = 630 s + släckning 

4 1130 1000 60 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

5 1130 1000 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

6 1130 1000 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

7 1130 900 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

8 1130 1100 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

9 1130 1000 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

10 1130 1000 300 0 0 T800-500 = 630 s + släckning 
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Tabell III. Sekvenserna för den alternativa värmebehandlingen (1–4) respektive mjukglödgning (5–8). 

Prov 9 genomgick hela värmebehandlingsförloppet och representerade leveransfärdigt material, medan 

prov 6 endast genomgick den alternativa värmebehandlingen. 

Provnummer Sekvensnummer Sekvens Tid Temperaturintervall 

[#] [#]  [min] [°C] 

9 

6 

1 Uppvärmning 5 25 – x 

2 Hålltid 30 x 

3 T8/5 = 30 s  5,5 x – 25 

4 Gasspolning 2 25 

 5 Uppvärmning 5 25 – y 

 6 Hålltid 120 y 

 7 Svalning 1020 y – z 

 8 Svalning 20 z – 25 
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3.2.3 Provberedning 
De deformerade provstavarna kapades parallellt med deformationsriktningen i Figur 9 genom 

dess centrum med en Struers Secotom-50 låghastighetskap under tillförsel av kylvätska. 

Matningen och varvtal hölls konstant vid 0,02 mm/s respektive 2200 varv/min. För att 

underlätta vidare provpreparering och hantering gjöts de erhållna halvorna in i bakelit med hjälp 

av en CitoPress-30 från Struers. 

Slipning och polering genomfördes i tre steg med en halvautomatisk Struers Labopol-2 som 

var utrustad med en LaboForce-3 roterande arm. Samtliga prover slipades först med en MD 

Allegro-skiva i kombination med DP-Suspension P 9 µm som slipmedel; fortgick under 120 s 

vid 40 N nedåttryckande kraft. Vid efterföljande poleringssteg användes en MD Plus-skiva med 

en suspension innehållande 3 µm diamanter under 60 s vid 20 N. Sista steget innebar polering 

med en MD Nap-skiva kombinerat med en suspension innehållande 1 µm diamanter under 

samma betingelser som föregående poleringssteg. Varvtalet hölls konstant vid 250 varv/min för 

samtliga slip- och poleringssteg. Mellan varje steg tvättades proverna med sprit för att minimera 

risken för repor härrörande från partiklar från tidigare operationer. Även utrustningen tvättades 

av samma anledning efter första och andra slipningen/poleringen. 

För att åskådliggöra korngränserna etsades proverna först med Böehler Pikral under 2–4 s och 

därefter med 2 % Nital 10–20 s. Proverna rengjordes med vatten och sprit innan de blåstes torra 

med hårfön.  

3.2.4 Ljusoptisk mikroskopi 
Efter avslutad provberedning analyserades mikrostrukturen i ett Zeiss Axiophot ljusoptiskt 

mikroskop. Hur väl de deformerade kornen lyckats rekristallisera beroende på föregående 

varmbearbetningsförlopp undersöktes. Under detta arbete antogs de korn som inte uppvisade 

något tydligt riktningsberoende till följd av tidigare deformation vara rekristalliserade. Inga 

beräkningsmetoder användes för att uppskatta andel rekristalliserade korn, istället jämfördes 

proverna sinsemellan. Provlägen 1–4 och C i Figur 9 studerades vid 12,5–200 gångers förstoring 

under de i figuren rådande orienteringarna. Dessa områden kommer hänvisas till vid presentation 

av strukturbilderna i resultatdelen. 

3.2.5 Deformationsmodell 
Reduktionsgraden varierade kraftigt över de deformerade provernas tvärsnitt, varför en modell 

simulerades i ett FEM-program (finita elementmetoden). Modellen för reduktionsgradens 

teoretiska variationer över tvärsnittet illustreras i Figur 10. Denna kunde sedan användas för 

att kartlägga deformationsgradens inverkan på rekristallisationsförloppet över provernas 

tvärsnitt. 
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Figur 9. Schematisk skiss över provstavarnas tvärsnitt efter 50 % reduktion (blå) samt den ursprungliga 

formen på provet (svart). Mikrografier i det ljusoptiska mikroskopet har tagits vid de i figuren rådande 

orienteringarna (provet placerat ortogonalt mot deformationsriktningen). Provläge 1–4 och C utgör de 

områden inom vilka strukturbilderna togs och kommer hänvisas till löpande i texten. 

 

Figur 10. Den sanna plastiska töjningen över ett provs tvärsnitt vid 50 % reduktionsgrad. Ett tydligt 

smideskors med i princip helt töjningsfria ”döda zoner” (det mörkblåa i figuren) där dilatometerns 

stämplar varit i kontakt med materialet vid kompressionstillfället.   
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3.3 Försök med alternativt värmebehandlingsförlopp 
Utöver det primära experimentella arbetet i dilatometern genomfördes även försök på vad som 

i fortsättningen kommer kallas verkligt material. Försöken genomfördes med avseende att 

undersöka hur ett förändrat värmebehandlingsförlopp i den verkliga processen påverkade den 

slutliga strukturen. Nedan beskrivs försöken kortfattat.  

Antagandet var att materialets kornstorlek påverkades negativt av en för låg 

inläggningstemperatur i etappglödgningen, vilket sker i större utsträckning för klenare 

dimensioner som detta arbete behandlar, på grund av den snabbare svalningshastigheten. Vid 

den alternativa processvägen, som det genomfördes två småskaliga försök på, tilläts materialet 

svalna till betydligt lägre temperaturer och genomgå olika grader av martensitomvandling innan 

de lades in i ugn för att genomgå det som ovan kallats alternativ värmebehandling. 

Försöken genomfördes med en stång i taget vid två olika tillfällen. Vid första tillfället togs en 

stång ut ur ordinarie processflöde och tilläts svalna till precis under MS innan den lades in i den 

alternativa värmebehandlingen. Exakt samma förfarande genomfördes med en stång från en 

annan beställning, men vid en lägre inläggningstemperatur.   

Efter avslutad mjukglödgning kapades kutsar över stängernas tvärsnitt. Dessa provpreparerades 

under likvärdiga betingelser som tidigare beskrivits. Efter etsning utvärderas även kutsarna i 

det ljusoptiska mikroskopet.  
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer dels de mikrografier som togs i LOM enligt Figur 9 presenteras, men 

även strukturbilder för det verkliga material som genomgick olika grader av svalning innan den 

alternativa värmebehandlingen. 

4.1 Simulerade prover 
Vid studie av de simulerade provernas mikrostruktur kunde vissa återkommande fenomen 

identifieras, vilka presenteras nedan. Därefter följer två avsnitt med närmare utvärdering och 

jämförelse mellan genomförda prover. Alla mikrografier presenteras i följd i slutet av varje 

avsnitt med grundliga figurtexter för att möjliggöra enklare överblick och jämförelse. Prov 10 

som inte deformerats (i övrigt lika prov 5) utgör referensprov och presenteras i Figur 11. Figur 

12 får exemplifiera hur de deformerade provernas tvärsnitt såg ut efter etsning. 

 
Figur 11. Centrum av referensprov 10 som ej genomgått deformation. Värmebehandlats enligt prov 5. 
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Figur 12. Prov 5 får här exemplifiera det typiska utseendet som proverna fick efter etsning. Med en 

gnutta fantasi är det lätt att föreställa sig smideskorset. De döda zonerna på de platta sidorna, vilka 

dilatometerns stämplar varit i kontakt med under deformationsförloppet, syns tydligt i form av bågar 

med tydliga segringsstråk parallellt med deformationsriktningen. Innanför ”bågarna” syns det tydligt 

hur materialet och segringsstråken flutit olika mycket beroende på deformationsgraden. 

4.1.1 Allmänt om rekristallisationsförloppet 
De nya rekristalliserade kornen har kärnbildats på korngränser i allmänhet och korngränser som 

innehåller en större mängd partiklar än övrig grundmassa i synnerhet.  Fenomenet är extra 

tydligt i segringsstråk som ofta framstår mörkare i mikrografierna. 

Deformationsgradens variation över tvärsnittet har tydlig inverkan på kornens utseende. De 

korn som är belägna i provernas centrum genomgår större deformation och är kraftigt utdragna 

ortogonalt mot kompressionsriktningen; liknande den teoretiska modell som illustreras i Figur 

10. Intilliggande korn som genomgår lägre deformation behåller mer av sin ursprungliga form.  

Dessa områden framstår tydligt i provläge 3 (exempelvis Figur 15A), mellan den döda zon där 

en av dilatometerns två stämplar varit i kontakt med materialet under kompression, och 

intilliggande mer deformerad grundmassa närmare centrum. 
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4.1.2 Varmbearbetade prov  
Figur 13A-B och 14A-B visar mikrografier för prov 4 respektive 5. De har – bortsett hålltiden 

efter deformation – genomgått varmbearbetning och svalning under samma betingelser, se 

Tabell IV. Det är tydligt att den längre hålltiden för prov 5 (tdef = 300 s) resulterat i större grad 

rekristalliserade korn än prov 4 (tdef = 60 s), vilket är mer synligt vid högre förstoringar. De två 

proverna jämförs sida vid sida med mikrografier tagna vid samma provlägen i Figur 15A-F. 

Prov 7 och 8, som deformerats vid lägre respektive högre temperatur (Tabell IV), presenteras 

i Figur 16A-B och 17A-B. Samma prover jämförs sida vid sida i Figur18A-F. Bortsett från 

deformationstemperaturen är betingelserna samma som vid prov 5. Prov 7 (D-F) som 

genomförts vid den lägre temperaturen (tdef = 900°C) uppvisar en kraftigt deformerad struktur. 

Rekristallisationsförloppet har i det närmsta helt uteblivit, förutom i gränszonen mellan den 

döda zonen och deformerad grundmassa (provläge 3), medan mikrografierna för prov 8 (A-C) 

(TDef = 1100°C) visar en fullständigt rekristalliserad struktur. Vidare kan sägas att kornstorleken 

närmar sig den för referensprovet i Figur 11, om än mycket ojämn. 

Tabell IV. Provdata för simuleringarna av prov 4,5,7 och 8. (Tγ är austenitiseringstemperaturen, TD är 

temperaturen där deformationen genomförts, tdef är hålltiden vid TD efter genomförd deformation, r är 

reduktionsgraden och έ deformationshastigheten). 

Provnummer Tγ TD tdef r έ Svalningsförlopp 

[#] [°C] [°C] [s] [%] [s-1]  

4 1130 1000 60 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

5 1130 1000 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

7 1130 900 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 

8 1130 1100 300 50 10 T800-500 = 630 s + släckning 
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Figur 13. Prov 4: bildläge 2 (A) och 1 (B). (A): små rekristalliserade korn har kärnbildats i de 

deformerade korngränserna men inte lyckats tillväxa (tdef = 60 s). Denna tendens är tydligast i provets 

centrum. I provets periferi (B) har kärnbildning huvudsakligen skett vid korngränser i segringsstråk där 

kornen lyckats tillväxa i större utsträckning (ljusa bågar med korn). 

B 

A 
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Figur 14. Prov 5: bildläge 2 (A) och 1 (B). Till följd av den längre hålltiden efter deformation (tdef = 

300 s) har de rekristalliserade kornen tillväxt i betydligt större utsträckning än prov 4 (tdef = 60 s). Det 

finns fortfarande områden med orekristalliserade deformerade korn; främst koncentrerade till provets 

centrum där deformationen varit större.  

B 

A 
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Figur 15. Prov 4 (A-C) och 5 (D-F) vid provläge 3, 1 och C räknat från ovan. Den tidigare deformerade 

strukturen med partiell rekristallisation i (B) har rekristalliserat i det närmsta fullständigt i (E) – tack 

vare den förlängda hålltiden efter deformation (tdef = 300 s) för prov 5. (C) illustrerar de många små 

korn som kärnbildats i de deformerade korngränserna, och (F) hur de i större utsträckning lyckats 

tillväxa och byta ut merparten av de deformerade kornen. De orekristalliserade kornen framstår som 

mörkare i (F) och är utdragna ortogonalt mot deformationsriktningen. Prov 4 uppvisar deformerade 

korn över merparten av tvärsnittet, med undantag för de döda zonerna till vänster i (A); där 

deformationen varit begränsad och korn lyckats kärnbilda i de mörkare segringsstråken, dock utan att 

tillväxa nämnvärt. Även segringsstråken i (D) uppvisar en hög koncentration kärnbildade korn.  

  

A D 

B E 

C F 
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Figur 16. Prov 7: provläge 2 (A) och 1 (B). Kraftigt deformerade korn i både (A) och (B) till följd av 

den låga deformationstemperaturen (tdef = 900°C). Inga tydliga kärnbildade korn kan urskiljas. 

  

A 

B 
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Figur 17. Prov 8: provläge 2 (A) och 1 (B). Inga deformerade korn syns till vid den högre 

deformationstemperaturen (tdef = 1100°C). Strukturen antas vara fullständigt rekristalliserad. 

Varierande kornstorlek närmare mitten i (A).   

A 

B 
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Figur 18. Prov 8 (A-C) och 7 (D-F) vid provläge 3, 1 och 2 räknat från ovan. Där prov 8 deformerats 

vid TD = 1100°C respektive 900°C för prov 7, övriga parametrar lika prov 5 med den längre hålltiden 

efter deformationstillfället. I mikrografierna (D-F) har rekristallisationsförloppet i det närmsta 

uteblivit, med undantag för gränsen mellan den döda zonen (till höger) och den mer deformerade 

strukturen i (D). Vid den högre deformationstemperaturen (A-C) har de deformerade kornen 

rekristalliserats fullständigt. Kornen har förgrovats och orsakat en ojämn kornstorleksfördelning. Detta 

fenomen är gällande främst kring segringsstråken där vissa korn förblir små. I zonen mellan 

deformerade och odeformerade korn framstår det ännu tydligare. I (A) har kornen närmst den döda 

zonen (till vänster) tillväxt kraftigt medan de kringliggande kornen förblivit små. 

  

A D 
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4.1.3 Varmbearbetat och värmebehandlat prov 
Figur 19 visar tvärsnittet över prov 9 som representerar hur en partiellt rekristalliserad struktur 

utvecklas vid fortsatt värmebehandling mot leveransfärdigt material. Provet är varmbearbetat 

enligt prov 5, för att sedan genomgå den alternativa värmebehandlingen och därefter 

mjukglödgas. De korn som förblev orekristalliserade och utdragna i prov 5 (syns tydligt i Figur 

15F) återfinns även här; ljusare korn belägna i provets centrum (även de utdragna ortogonalt 

mot deformationsriktningen). Figur 20A-B visar mikrografier vid högre förstoring. I (A) syns 

de orekristalliserade kornen utspritt över provets centrum i en annars mjukglödgad struktur. (B) 

visar en ojämn kornstorlek men ändock rekristalliserad mjukglödgad struktur. 

Även fast det inte går att urskilja korngränserna lika tydligt som i övriga prov, på grund av 

svårigheter att få jämn etsning över tvärsnittet, är det tydligt att efterföljande värmebehandling 

inte lyckats rekristallisera de deformerade kornen. Samma svårigheter, fast i ännu större 

utsträckning, uppstod vid etsning av prov 6 som endast genomgick alternativ värmebehandling. 

Varför mikrografier över detta prov utelämnas från rapporten; de deformerade kornen är 

fortfarande närvarande efter hela värmebehandlingsförloppet i prov 9, och kan svårligen ha 

eliminerats av endast den alternativa värmebehandlingen. 

 

Figur 19. Prov 9 som genomgått varmbearbetning (samma som prov 5) och värmebehandling 

(alternativ värmebehandling samt mjukglödning) för att simulera de orekristalliserade kornens 

utveckling vid fortsatt värmebehandling mot leveransfärdigt material. De deformerade kornen som är 

utdragna ortogonalt mot deformationsriktningen i centrum på prov 5 syns även här; i form av de ljusare 

partierna med samma orientering.  I den nedre och övre delen av provet går det urskilja mjukglödgad 

struktur. 
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Figur 20. Prov 9: provläge 2 (A) respektive 1 (B). De orekristalliserade deformerade kornen syns 

fortfarande efter värmebehandling i (A). Mjukglödgad struktur med ojämn kornstorlek i (B).   

A 
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4.2 Alternativt värmebehandlat verkligt material  

Vid de två försöken som genomfördes via den alternativa processvägen, inläggningstemperatur 

precis under MS respektive lägre temperatur i den alternativa värmebehandlingen, visade studie 

av mikrostrukturen att problemet med lokala kornförgrovningar kvarstod. Mikrografier visar 

strukturen för den högre inläggningstemperaturen i Figur 21A och den lägre i Figur 21B. Det 

prov med den lägre inläggningstemperaturen uppvisade en lägre grad av lokala 

kornförgrovningar. Gemensamt för de bägge proverna var att förgrovningarna huvudsakligen 

förekom i deras periferi. 
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Figur 21. (A): strukturbild över det material som genomgått den alternativa processvägen med 

inläggningstemperatur precis under MS i den alternativa värmebehandlingen (kant av prov). 

(B): strukturbild över material som genomgått den alternativa processvägen med den lägre 

inläggningstemperaturen i den alternativa värmebehandlingen (kant av prov). 

A 
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5. Diskussion 

Nedan diskuteras, utvärderas och jämförs resultaten av de simuleringar som genomfördes i 

dilatometern. Simuleringarnas tillämpbarhet på den verkliga processen, både vad gäller 

rekristallisations- och värmebehandlingsförlopp behandlas därefter.   

5.1 Simuleringar i dilatometern 

5.1.1 Rekristallisationsförloppet 
Resultatet visar att de olika betingelser proverna genomfördes vid, samt utgångsmaterialet, har 

stor betydelse för rekristallisationsförloppet. I detta avsnitt kommer de samband som iakttogs 

förklaras och diskuteras. 

Betydelsen av hålltiden efter deformationstillfället kan inte underdrivas. I försöket med prov 4 

(Figur 13) gavs förutsättningar för materialet att fullständigt rekristallisera, men den kortare 

hålltiden (60 s) resulterade i att de nybildade kornen inte hade tillräcklig tid på sig att tillväxa. 

Något som stärks av prov 5 (Figur 14) med den längre hålltiden (300 s), där hela provets 

tvärsnitt, bortsett från korn belägna i provets centrum, uppvisade en rekristalliserade struktur. 

Hade prov 5 upprepats med ökad hålltid är sannolikheten stor att samtliga korn lyckats 

rekristallisera. Eftersom hålltiden tycks spela en så stor roll kan den dominerande 

rekristallisationsprocessen i de genomförda proverna antas vara statisk. Det som talar för statisk 

rekristallisation är den utveckling som strukturen genomgår vid längre hålltider efter 

deformationstillfället.  Om rekristallisationen skett dynamiskt – under pågående deformation – 

bör en stor andel rekristalliserade korn synts till vid kortare hålltider och snabbare 

svalningsförlopp, vilket inte gjordes. Resonemanget stärks ytterligare av mikrografierna för 

prov 1–3 som utelämnades från resultatdelen och istället presenteras i Bilaga A. (Ty de 

genomfördes vid annorlunda betingelser än övriga prov 4–9 som behandlades där, och användes 

därför inte för utvärdering och jämförelse av rekristallisationsförloppet, mer än inbördes dem 

själva). 

Även deformationstemperaturen bör ses som en minst lika viktig parameter. Från att ha 

uppvisat en i princip helt orekristalliserad struktur i prov 7 (Figur 16) vid 900°C, antogs 

strukturen i prov 8 (Figur 17) vid 1100°C vara fullständigt rekristalliserad. Att högre 

deformationstemperatur leder till snabbare rekristallisation stämmer överens med teorin [20]. 

Vid högre temperatur ökar frekvensen av de termiskt aktiverade hopp som atomerna gör från 

deformerade till rekristalliserade korn [6]. Den grova kornstorleken som syns för prov 9 bör ses 

som en indikation på att hålltiden kunde förkortats, vilket utgör exempel på den samverkan som 

finns mellan deformationstemperatur och efterföljande hålltid. Prov 7 å andra sidan 

genomfördes vid en för låg deformationstemperatur för att rekristallisation skulle kunna ske 

inom rimlig tid. Om rekristallisationen möjligen hade kunnat ske vid betydligt längre hålltid 

finns det i dagsläget ingen praktisk tillämpning i den verkliga processen för detta förfarande. 

Deformationsgradens inverkan på rekristallisationsförloppet – och därmed den slutliga 

kornstorleken – kan möjligen härledas till motsvarande resonemang för material som värms 

upp efter kallbearbetning. Eftersom rekristallisationen sker uteslutande statiskt vid 

uppvärmning av kallbearbetat material, och även att statisk rekristallisation antas vara den 

dominerande processen i genomförda prover, bör det gå att tillämpa samma teori som 

åtminstone en delförklaring. I fallet med kallbearbetat material bidrar en högre 
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deformationsgrad till att fler korn lyckas kärnbildas, medan tillväxthastigheten av de nya 

rekristalliserade kornen påverkas i mindre utsträckning [21]. Detta leder till att kornstorleken i 

områden med högre deformationsgrad blir mindre.  

I de genomförda proverna tycks detta ha påverkat rekristallisationsförloppet så att det tagit 

längre tid. Den högre deformationsgraden har lett till lägre tillväxthastighet då fler små korn 

kärnbildats; i jämförelse med områden som genomgått lägre deformation med färre kärnbildade 

korn som sedan tillväxer. Bilaga B demonstrerar detta tydligt, där två prover genomgått samma 

varmbearbetningsförlopp med varierad deformationsgrad som enda skillnad. 

Genom att proverna hade en heterogen fördelning av partiklar över tvärsnittet, i form av 

segringsstråk, gavs olika förutsättningar för kärnbildningsförloppet. Detta beror på att 

partiklarna utgör effektiva kärnbildningspunkter för de subkorn som sedan tillväxer och bildar 

nya rekristalliserade korn [5]. Fenomenet kan förklaras med att partiklar som befinner sig i en 

korngräns utgör större gränsyteenergi än endast en korngräns i sig, varför nya korn i större 

utsträckning kärnbildas i sådana områden. Den stora variationen av potentiella 

kärnbildningspunkter över provernas tvärsnitt bör kunna ses som en bidragande orsak till den 

ojämna kornstorleken. 

5.1.2 Värmebehandlingarna 
Resultatet visar att det är möjligt att en partiellt rekristalliserad struktur kan ge upphov till 

lokala kornförgrovningar; vilka inte går att eliminera med de värmebehandlingsmetoder som 

låg inom ramen för arbetet. 

De deformerade korn som var koncentrerade till centrum på prov 5 (Figur 14) var fortfarande 

kvar när samma prov upprepades med efterföljande alternativ värmebehandling och 

mjukglödgning i prov 9 (Figur 20). Varför de deformerade kornen inte lyckades rekristallisera 

och fått liknande utseende som resterande grundmassa kan t.ex. bero på att de deformerade 

kornen har återhämtats så pass mycket att dislokationsdensiteten sjunkit under den kritiska för 

att rekristallisationsförloppet ska kunna återupptas när temperaturen återigen höjs. Den 

drivande kraften för omkringliggande rekristalliserade korn att tillväxa, på bekostnad av de 

deformerade grannarna, kan därför ha varit lägre än de redan större deformerade kornens 

drivande kraft att tillväxa för att minimera den totala arean korngräns. 

Viss normaliserande effekt bör dock den efterföljande fasomvandlingen haft på de förgrovade 

kornen. Men på samma sätt som de grövre kornen blir mindre till följd av detta genomgår även 

de små kornen en förfining. De redan större kornen kan sedan fortsätta att tillväxa på bekostnad 

av de mindre, enligt Figur 2. 

5.2 Den verkliga processen 
Huruvida de resultat som erhölls vid simulering i dilatometern kan översättas direkt till den 

verkliga processen behöver diskuteras. 

5.2.1 Varmbearbetning 
Simuleringarna i dilatometern skedde under enaxlig kompression vid endast ett 

reduktionstillfälle, på ett utgångsmaterial som var mjukglödgat och leveransfärdigt. Medan den 

verkliga processen genomförs under andra deformationsgeometrier och vid flera 

reduktionstillfällen, ett vid varje stick, på ett material som etappglödgats efter föregående 

valsning i götvalsverket. Deformationshastigheten i den verkliga processen är uppskattningsvis 
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fyra gånger högre än den som användes i dilatometern. Vilken effekt dessa skillnader har kan 

inte fastställas förrän representativt material tagits ut och analyserats från den verkliga 

processen, vilket inte hann göras inom tidsramen för detta arbete. 

Vidare behöver fler mätningar för temperaturens variation före, under och efter 

varmbearbetningen göras. Utan dessa kan inte rimligheten för de antaganden som gjordes vid 

simuleringarna i dilatometern bedömas. Detta gäller främst deformationstemperaturen och det 

efterföljande svalningsförloppet, vilka bevisligen har stor effekt på rekristallisationsförloppet. 

Den medeltemperatur som uppmättes med hjälp av värmekamera i den verkliga processen 

(3.2.1.2) är ett för tunt underlag för att kunna dra slutsatsen att ”deformationstemperaturen är 

för låg”. Det ger dock en fingervisning om deformationstemperaturen i det undersökta sticket, 

om än bara på ytan av stängerna. Eftersom det är främst till ytan förgrovningarna är 

koncentrerade i det verkliga materialet, skulle ett resonemang om för låg 

deformationstemperatur i just det området vara en möjlig orsak till kornförgrovningarna.  

5.2.2 Värmebehandling 
De resultat som erhölls efter värmebehandling enligt den alternativa processvägen för verkligt 

material (Figur 21) kan inte styrkas av motsvarande simulering i dilatometern. I fallet med det 

verkliga materialet minskade de lokala kornförgrovningarna för det material som låtits svalna 

till den lägre inläggningstemperaturen, i jämförelse med den högre inläggningstemperaturen 

precis under MS. Förklaringen till denna skillnad skulle kunna härledas till att en mer 

omfattande martensitomvandling skett vid den lägre temperaturen, som i sin tur har bidragit till 

en mer utpräglad normaliserande effekt på de förgrovade kornen, till följd av fasomvandlingar. 

Det finns dock en stor osäkerhet mellan de två proverna. Utgångsstrukturen för materialen efter 

varmbearbetning är inte känd, de genomfördes på två olika beställningar. Det är möjligt att 

materialen hade olika förutsättningar redan innan de värmebehandlades, eventuellt i form av 

orekristalliserade korn härrörande från varmbearbetning i stångvalsverket. Det enda som kan 

sägas säkert är att de orekristalliserade kornen som syntes efter simuleringarna i dilatometern 

inte kunde repareras med de efterföljande värmebehandlingarna som användes i detta arbete. 

Om de kornförgrovningar som syntes i det verkliga materialet är av samma ursprung bör samma 

sak vara gällande för dem. För att säkerställa detta bör samma värmebehandling repeteras på 

det verkliga materialet med utgångsmaterial från samma beställning, i kombination med 

vetskap om strukturen för det ingående materialet från varmbearbetningen. 
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6. Slutsatser 

Rekristallisationsförloppet för ett verktygsstål har simulerats i en dilatometer utrustad med 

deformationsenhet för att efterlikna den verkliga processen. Även möjligheten att reparera en 

orekristalliserad struktur genom alternativ värmebehandling med efterföljande mjukglödgning 

har undersökts. Utvärdering har uteslutande skett genom att studera de olika provernas struktur 

i ljusoptiskt mikroskop. Även om det behövs mer data från den verkliga processen för att veta 

i vilken utsträckning simuleringarna kan tillämpas ute i produktionen, och på det verkliga 

materialet, kan följande slutsatser dras: 

• Det är möjligt att en partiellt rekristalliserad struktur kan ge upphov till lokala 

kornförgrovningar – vilka inte går att eliminera med de värmebehandlingsmetoder som 

låg inom ramen för arbetet 

 

• Deformationstemperatur för fullständigt rekristalliserad struktur, under de i 

simuleringarna gällande betingelserna, ligger mellan 1000–1100°C 

 

• En deformationstemperatur på 900°C resulterade i en i princip helt orekristalliserad 

struktur vid simuleringarna 

 

• Deformationstemperaturen och det efterföljande svalningsförloppet har stor betydelse 

för det fortsatta rekristallisationsförloppet 

 

• Deformationsgradens variation över tvärsnittet påverkar de nya rekristalliserade 

kornens förmåga att kärnbildas och tillväxa – där områden med högre deformation leder 

till fler kärnbildade korn 

 

 

• Segringsstråk med en högre koncentration partiklar, vilka nya rekristalliserade korn kan 

kärnbildas lättare på, påverkar kornstorleken genom att de blir mindre 

 

• Den dominerande rekristallisationsprocessen är statisk 
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7. Rekommendationer till fortsatt arbete 

För att simuleringarnas alla resultat ska kunna tillgodoses och bättre tillämpas på den verkliga 

processen behöver som sagt mer information från densamma inhämtas. Följande punkter är 

förslag på hur det kan genomföras: 

• Upprepade och noggranna temperaturmätningar med värmekamera före, under och efter 

valsning. Störst fokus bör läggas på temperaturen för det avslutande sticket och det 

efterföljande svalningsförloppet på svalbädden; en empirisk svalningshastighet kan på 

så vis tas fram 

 

• Plocka ut material från en och samma order för jämförelse av strukturen, samt 

identifiering av vart i processen som kornförgrovningarna uppstår, efter följande 

processteg: 

 

o Varmbearbetning i stångvalsverket 

 

o I alla efterföljande värmebehandlingar för den normala processvägen; 

etappglödgning och mjukglödgning 

 

o Respektive för den alternativa processvägen; alternativ värmebehandling och 

mjukglödgning, med inläggningstemperatur precis under MS för ett av proven 

och lägre för det andra i den alternativa värmebehandlingen 

 

Vart i processen problemet uppstår bör kunna identifieras med hjälp av ovanstående 

processuppföljningar. Beroende på resultaten av uppföljningarna bör även själva orsaken till 

problemet kunna identifieras och sammankopplas med de av simuleringarna erhållna resultaten. 

Om så inte skulle vara fallet finns det bättre underlag för att göra fler simuleringar i dilatometern 

som är mer likt de förhållanden som råder i den verkliga processen. Utifall sådana vidare 

simuleringar blir aktuella bör rätt utgångsmaterial användas –  alltså material som genomgått 

valsning i götvalsverket och sedan etappglödgats. 
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Bilaga A 

Figurer 22–24 är mikrografier för de prover som genomfördes i syfte att dels undersöka 

dilatometerns begränsningar men även ”hitta rätt” hålltider och svalningsförlopp för att kunna 

simulera en partiellt rekristalliserad struktur. 

Vid studie av mikrografierna syns det att svalningsförloppet efter genomförd deformation har 

stor påverkan på rekristallisationsförloppet. I Figur 22AB (prov 1) och 23AB (prov 2) syns en 

stor mängd kärnbildade rekristalliserade korn i de deformerade korngränserna. Vid den 

långsammare svalningen efter deformation för prov 3 (Figur 24AB) har dessa korn tillväxt i 

högre utsträckning till följd av den längre tiden vid hög temperatur. 

Av ovanstående iakttagelser förstärks resonemanget om att det framförallt är statisk 

rekristallisation som ägt rum i genomförda prover.  
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Figur 22. Prov 1: provläge 2 (A) respektive 1 (B). Prov genomfört med hastig kylning efter hålltid på 

60 s efter deformation. (Tγ = 1110 °C, TD = 1000 °C, tdef = 60 s, r = 40 %, έ = 0,1 s-1, svalning = T8/5 = 

30 s). 
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Figur 23. Prov 2, provläge 2 (A) respektive 1(B). Prov genomfört under samma betingelser som prov 

1, dock med högre deformationshastighet. (Tγ = 1110 °C, TD = 1000 °C, tdef = 60 s, r = 40 %, έ = 5 s-1, 

svalning = T8/5 = 30 s). 
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Figur 24. Prov 3, provläge 2 (A) respektive 1 (B). Prov genomfört vid högre deformationshastighet och 

långsammare svalningsförlopp än prov 1 och 2. (Tγ = 1110 °C, TD = 1000 °C, tdef = 60 s, r = 40 %, έ = 

10 s-1, svalning = T800-500 = 630 s + släckning). 
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Bilaga B 

När reduktionsgraden ökades från 40 % för prov 3 (Figur 25A), till 50 % för prov 4 (Figur 

25B) gick rekristallisationsförloppet långsammare. Förmodligen på grund av de många fler 

korn som kärnbildats vid den högre reduktionsgraden. 

 

Figur 25. Prov 3 (A) respektive 4 (B) vid 40- och 50% reduktion, taget vid provläge 1. Övriga 

betingelser lika. 
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