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Sammanfattning 

Stångmaterialet 593Y och Q samt trådmaterialet 593B hos Ovako i Hällefors värmebehandlas 

för att stålet ska få de speciella egenskaper som gynnar efterföljande bearbetningar hos kund. 

Den värmebehandlingsprocess som stålet genomgår heter mjukglödgning eller 

sfäroidiseringsglödgning, vilket är en tidskrävande process där strukturella förändringar sker i 

materialet.  

Syftet med detta arbete har varit att hitta en värmebehandlingscykel för ovanstående material 

där produkten möter kundens krav på perlitandel samt hårdhet. För att få en grundläggande 

förståelse för materialets grundstruktur undersöktes ingångsstrukturen hos vardera material 

direkt efter valsning samt efter den värmebehandlingscykel som används idag av Ovako i 

Hällefors. Ingångsstrukturen hos 593Y och B är en finlamellär perlitisk struktur medan 593Q 

har en fin bainitisk struktur.  

Den värmebehandlingscykeln som används idag av Ovako i Hällefors värmer upp materialet 

till 720 ˚C för att sedan svalna ner till 630 ˚C för stångmaterialen samt uppvärmning till 750 

˚C för att svalna ner till 670 ˚C för trådmaterialen. Under mjukglödgningen så bryts 

cementiten mellan ferritskivorna i grundmassan upp i mindre fragment och antar en sfärisk 

form tillsammans med att hårdheten i materialet minskas. Mängd kvarvarande perlitisk 

struktur i grundmassan efter mjukglödgningen bestämmer perlitandelen (PA) i materialet.  

Analysen utav olika värmebehandlingscykler och undersökning av provbitar genom 

ljusoptiskt mikroskop tillsammans med Vickers hårdhetsprovning har gett god förståelse och 

kunskap om hur materialen uppför sig under värmebehandlingen. Med denna kunskap så har 

en godkänd värmebehandlingscykel tagits fram till stångmaterialen 593Y och Q. Det kommer 

behövas ytterligare undersökningar och testet för att kunna komma fram med en cykel som 

passar kundens krav för trådmaterialet.  
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Abstract 

The hot-rolled bar material 593Y and -Q and also the wire material 593B from Ovako in 

Hällefors are heat treated to give the steel special qualities that benefit machining processes 

and other treatments. The heat treatment process that the steel undergoes is called soft 

annealing, which is a time-consuming process where structural changes occur in the material.  

The purpose of this work has been to find the optimal heat treatment cycle for the material 

above, where the requirements for pearlite and hardness meet the customers’ demands. In 

order to understand the basic structure of the materials’, samples were taken immediately after 

hot rolling and after the heat treatment that is used today by Ovako (in Hällefors). The 

materials’ basic structure is fine-lamellar pearlite in 593B and -Y, and fine a bainitic structure 

in 593Q. 

The heat treatment cycle used today, at Ovako in Hällefors for the hot-rolled materials’, heats 

the materials’ to 720 ˚C, then cools them down to 630 ˚C. For wire materials’ the wire is 

heated to 750 ˚C and then cooled down to 670 ˚C. During the soft annealing the cementite 

between the ferrite discs in the matrix breaks up into smaller fragments and assumes a 

spherical shape. Along with the different shape of the cementite the materials’ hardness 

decreases. Excessive perlitihic structure in the matrix after soft annealing determines the 

materials’ pearlite proportion (PA).  

Analysis of different heat treatment cycles and examination of samples through light optical 

microscopes together with Vickers hardness testing have given a good understanding and 

knowledge of how the materials behave during the heat treatment. With this knowledge an 

approved heat treatment has been developed for the hot-rolled bar. Additional investigations 

and test will be needed to develop a heat treatment that fits the customer’s requirements for 

the wire materials.  
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1. Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 

Ståltillverkningen i Hällefors började under 1700-talet och koncernen Ovako grundades 1986 

genom en fusion av SKF Steel och Ovako. 

I augusti 2010 så köpte riskkapitalbolaget Triton upp dåvarande divisionerna: Bar, Bright Bar 

och Tube and Ring och etablerade det nya Ovako. [1] 

Ovakos vision är: Innovative steel for a better engineered future. Genom att arbeta 

tillsammans med kunderna för att utveckla ett högkvalitativt och innovativt stål. Ovako skapar 

tillsammans med kunderna förutsättningar för en bättre framtid. [2] 

 

1.2 Problemformulering 

Stålsort 593 som idag levereras till kund uppvisar problem med ojämnheter i strukturen i vissa 

beställningar. Bland annat med icke godkänd sfäroidisering som upptäcks främst vid 

kallbearbetning av tråd (t.ex. vid upphaspling) men även vid vissa valsade stänger hos kund.  

För att kunden ska kunna få bästa resultat på produkterna vid fortsatt kallbearbetning så måste 

stålets struktur ha en jämn kvalitet i alla trådringar och stänger. Om inte materialet håller 

standarden så kan det bli kasserat och båda företagen kan komma förlora mycket pengar.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av dilatometertester och storskaliga tester 

undersöka var felet uppkommer. Detta genom analys av strukturbilder samt hårdhetsprover 

efter varje test. 

 

1.4 Målsättning 

Målet med arbetet är att med hjälp av erhållna resultat från dilatometertesterna och storskaliga 

tester kunna generera ett förslag till förbättring, som kan leda till godkända strukturer med 

avseende på sfäroidiseringen på allt undersökt material efter en värmebehandlingscykel.  
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1.5 Frågeställning 

Frågorna som ställdes inför detta arbete och som ska försöka besvaras i denna rapport är: 

- Vad finns det för skillnader i strukturen mellan en godkänd och icke-godkänd 

produkt? 

- Varför kan dessa skillnader uppstå? 

- Vad kan företaget göra för att motverka dessa skillnader? 

- Kan ändrad kylning förbättra strukturen av stång efter valsning? 

 

1.6 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsas till att genomföra tester och försök på material: 593Y (vanligt 

och specialkylt, SP, valsat material), 593Q och 593B.  

Den provning som genomförs är endast hårhetsprovning (Vickers) samt strukturanalys 

(perlitandel, PA). Där strukturen hos materialen jämförs med en standardtabell vilket används 

inom företaget.  
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2. Teori 

I detta kapitel kommer bland annat grundläggande teori och information om produkten i 

fråga, valsningen, tråddragningen och ugnarna i Hällefors samt om mjukglödgning m.m. 

 

2.1 Grundläggande fakta om material 593 

De tre material som undersöktes i detta arbete är: 593Y, Q och B. Där Y och Q är 

stångmaterial och B är trådmaterial. Materialens kemiska sammansättning är väldigt snarlik 

varandra med där 593Q är den renaste produkten med minst mängd svavel.  

Enligt Ovakos ståldatabas och produktblad om 593Y, Q och B så har materialen en A1-gräns 

vid 738 ˚C i järn-kol diagrammet och martensitomvandlingen (MS) sker under 273 ˚C.  

593B och Q är båda götgjutet material, som kommer från Hofors, vilket bidrar till mycket 

renare material på grund av att man kan kontrollera stelningsförloppet bättre än vid 

stränggjutning [3]. 593Y är ett stränggjutet material från SmeBox (Smedjebacken-Boxholm) 

där gjutröret vid stränggjutningen skyddar stålet från oxidering under tappningens gång [3].  

 

2.2 Valsning 

Det första steget i valsningen av material i Ovako Hällefors är att värma upp de ämnen som 

kommer från Ovako i Hofors till rätt valsningstemperatur. Detta sker i en stegbalksugn som 

värms upp med gasol. Stegbalksugnen fungerar på så sätt att materialet matas stegvis genom 

ugnen med hjälp av befintliga balkar. Dessa balkar lyfter och flyttar chargen ett kort steg i 

taget i transportriktningen [4] 

Efter 2 timmar så har ämnet en temperatur runt 1150–1200˚ och är redo för valsningen. När 

ämnet lämnat ugnen så avlägsnas glödskalet som bildades under uppvärmningen med 

högtrycksvatten. Detta sker direkt i valsningslinjen och ämnet kallas därefter för hetan. 
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Valsningen sker i en kontinuerlig valssträcka och hetan passerar 

först tre förpar, två horisontella och ett vertikalt, som valsar 

hetan rund. Reduktionen som sker i de första valsparen 

motsvarar 50 % av ursprungsarean hos hetan. Efter det kommer 

hetan till planetvalsverket som består utav tre roterande koniska 

valsar, se figur 1. De tre valsarna är monterade i ett huvud som 

roterar runt hetan samtidigt som de koniska valsarna roterar 

runt sin axel. Hela processen kombinerar valsning och 

smidning vilket möjliggör en hög reduktion. 

Efter planetvalsverket, se figur 2, så klipps ändarna bort på 

hetan direkt i valslinjen i en flygande sax. Sedan går hetan 

igenom en sträcka med upp till 14 valspar i följd. Olika antal 

valspar används för olika produkter beroende på vilken 

slutdimension produkten är ämnad att ha. 

Figur 1 Schematisk bild över de 
koniska valsarna i planetvalsverket  

Figur 2 Ovako Hällefors planetsvalsverk [16] 

Figur 3 Dynamisk rekristallisation vid valsning Figur 4 Statisk rekristallisation 
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I och med att ämnena är varma under valsningsprocessen så kommer det kontinuerligt ske en 

rekristallisation av kornen i materialet. I första valsparet kommer det ske en dynamisk 

rekristallisation medan längre fram i valslinjen kommer det troligtvis ske en statisk 

rekristallisation, på grund av att reduktionen minskar för varje valspar ju närmare 

slutdimensionen ämnet kommer, se figur 3 och 4. 

Kylning av varmvalsat material kan ske på olika sätt, bland annat; kontinuerligt med 

luftblåsning av materialet eller isotermiskt i ett bly eller saltbad. [5] Vilket sätt som används 

bestäms utifrån de egenskaper som materialet ska ha i slutskedet, ekonomiska faktorer och 

arbetsmiljöfaktorer som tas i åtanke vid processens konstruktion eller utveckling.  

 

2.2.1 Stångvalsning 

Stång som finns i dimensioner mellan 24 och 75 mm, svalnar på en svalbädd direkt efter 

valsverket. Efter svalbädden så klipps stängerna i en kallsax till kundernas specifikationer och 

samlas i materialfickor. Från materialfickorna skickas sedan stängerna vidare antingen till 

kontroll och sedan slutleverans eller vidarebearbetning inom företaget, men först så vägs de i 

materialfickorna. 

 

2.2.2 Trådvalsning 

Valstråden som tillverkas på Ovako i Hällefors finns i dimensioner mellan 11,8 och 28 mm. 

Vid trådtillverkningen så hasplas den varma hetan upp efter sista valsparet till stora trådringar.

 Trådringarna placeras sedan på en svalbana för avsvalning innan de vägs och buntas. 

Valstråden används för tillverkning av ytavverkad dragen tråd men även till dragen stång.  

För närvarande så lagerhålls den avsvalnade tråden efter varmvalsningen och hasplingen inför 

vidare bearbetning inom företaget. Vanligtvis innebär det; 

- Mjukglödgning 

- Riktning 

- Tråd- eller stångdragning 

- Skalsvarvning 

- Slipning 

I och med att detta examensarbete inte inkluderar stångdragning så kommer inte den delen av 

produktionen att presenteras i denna rapport. 
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2.3 Tråddragning 

Hos Ovako i Hällefors har de ett kontinuerligt materialflöde genom trådsvarven från första till 

sista trådände. Innan tråddragningen, i Hällefors, kan påbörjas så avhasplas materialet, riktas, 

skalsvarvas och slipas, se figur 5.  

0. Materialet kommer från trådvalsningen 

1. Efter genomförd trådvalsning inleds produktionskedjan med att trådringen läggs på 

den dubbel avhaspel och trådändarna rätas ut.  

2. Därefter riktas tråden både vertikalt och horisontellt i riktverket innan tråden matas in i 

skalsvarven.  

3. Skalsvarven består utav fyra hårdmetallskär som är monterade i ett roterande huvud 

som svarvar trådens ytskikt samtidigt som materialet matas genom maskinen.  

4. I linjen så har Ovako i Hällefors tre bandslipningsmaskiner som slipar ytan efter 

svarvningen, beroende på vad produkten skall användas till efteråt.  

5. Tråddragningen sker genom en dragskiva där areareduktionen, av materialet, 

jämförelsevis med stångdragningen som har 10–15 %. Det smörjmedel som används i 

dragskivan kallas för dragtvål (produktens namn är C4550) och består utav NaOH och 

Na2CO3.  

6. Efter tråden har gått igenom dragskivan så passerar den en cirkograf för att kontrollera 

så att tråden inte har några ytfel.  

Cirkografen fungerar genom att provmaterialet magnetiseras och eventuella ytfel i 

provmaterialet ger upphov till att magnetflödet inuti biten störs och flödet viker undan. En del 

av flödet går under ytfelet/sprickan och en del går över, det flödet som går över kallas även 

för läckflöde. Därav har denna metod även fått namnet läckflödesmetoden.  

 Det uppkomna läckflödet görs synligt genom att tillsätta järnpulver på ytan då det drar sig 

och samlas i det magnetiska flödet, detta kallas för magnetpulverprovning. Men läckflödet 

kan även detekteras genom elektriska sonder och ytfelet visas då på en datorskärm. 

Tidigare publicerade arbeten visar att en delvis sfäroidiserad perlitisk struktur har de optimala 

mekaniska egenskaperna vid framställning av kalldragen tråd som ska ge en lång livslängd 

och hög styrka. [6] 

0. Trådvalsning 1. Avhaspling 2. Riktning 
3. 

Skalsvarvning 
4. Slipning 

5. 
Tråddragning 

6. Kvalitets 
kontroll 

Figur 5 Flödesschema över tråddragningen hos Ovako i Hällefors 



7 
 

2.3 Ugnar och värmeöverföring 

2.3.1 Värmeöverföring 

Värme kan överföras på tre olika sätt: 

1. Ledning, värmeledning sker genom att partiklar i ett medium som har högre 

temperatur (och därmed större rörelseenergi) överför sin rörelseenergi till närliggande 

partiklar. De närliggande partiklarna ökar sin temperatur genom att öka sin 

rörelseenergi. På så sätt utjämnas och sprids temperaturen i materialet.  

2. Konvektion, innebär att värme leds från eller till en fast kropp genom rörlighet hos 

intilliggande gas eller vätska. Konvektion kan ske på två sätt: påtvingad konvektion 

(en yttre kraft såsom; brännarflamma, cirkulationsfläkt m.m. ger mediet rörelse) eller 

naturlig konvektion (uppstår på grund av temperaturdifferenser i luften). Vanligast i 

ugnar så är det påtvingad konvektion. 

3. Strålning, är en elektromagnetisk strålning/vågrörelse som utsänds från ytor på grund 

av deras temperatur. Energin som sänds ut färdas med ljusets hastighet.  

Alla ytor avger en viss mängd strålning, hur mycket beror på materialets fysikaliska 

egenskaper och dess temperatur. En detaljs förmåga att emittera och ta emot strålning 

kallas för emissivitet. [7, 8, 9] 

Vid värmning av ett material i en ugn så är konvektion och strålning de dominerande 

mekanismerna, medan inom detaljen är värmeledning den avgörande mekanismen. [8] 

 

2.3.2 Rullbottenugn 

Rullbottenugnarna hos Ovako i Hällefors delas in i olika zoner, detta för att kunna följa 

processen och även utföra olika processteg i en och samma ugn. Materialet placeras direkt på 

rullarna i ugnen, som är tillverkade av ett eldfast material, och går igenom åtta olika zoner 

med olika temperaturer.  

Mjukglödgning av material 593 sker i två olika rullbottenugnar (RH 4 och RH 5) hos Ovako i 

Hällefors, vilken ugn som körs beror på om det är stång eller tråd som ska glödgas.  

 RH 4 i byggnad 207 är en eldriven rullbottenugn, denna ugn glödgar endast trådringar och 

har en skyddsgas som består utav: kväve-metanol. Beroende på vilken kund som produkten 

ska till så glödgas tråden i antingen 1,8 m/h eller 2,8 m/h med värmecykel T45, se tabell 2 på 

sidan 8. RH 4 är 59 m lång rullbottenugn har en kontrollerad kylzon där temperaturen kan 

styras ner till 600 ˚C, som är 30 m lång.  

RH 5 i byggnad 510 är en eldriven rullbottenugn och denna ugn glödgar endast stänger. 

Stängerna av material 593 körs i värmecykelprogram 44, se tabell 1 på sidan 8, och körs i 4,5 

m/h utan skyddsgas.   

Det finns både fördelar och nackdelar med en eldriven ugn, fördelar kan exempelvis vara; låg 

ljudnivå och lättare nå upp i jämn temperaturfördelning i ugnen. Nackdelarna kan exempelvis 

vara väldigt höga driftskostnader. [7] 
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Tabell 1 Omställningsschema rullbottenugn 5 

Zon nr Längd, m Summa 44 46 48 52

sluss - - - - -

1 12 12 720 730 740 750

2 4 16 720 730 740 740

3 3,2 19,2 720 730 740 730

4 4,4 23,6 720 730 725 720

5 (1) 3,2 26,8 720 730 715 715

6 (1) 6,8 33,6 690 690 690 695

7 (1) 8,4 42 660 665 665 675

8 (1) 4,8 46,8 630 650 650 665

kylzon - - - - -

4,5 4,5 3 2,5

13,4 13,4 20 24

(1) = Konvektionsfläktar

RH 5 Temperaturinställningar i ˚C för resp. glödgningscykel

Hastighet, m/tim

Cykeltid, tim

 

 

                             Tabell 2 Omställningsschema för rullbottenugn 4 

Zon nr Längd, m Summa T45 T60

sluss - - -

1 4,9 4,9 750 780

2 3,6 8,5 750 800

3 3,6 12,1 750 810

4 3,6 15,7 750 815

5 4,8 20,5 750 795

6 4,8 25,3 750 750

7 3 28,3 740 740

8 3 31,3 730 730

9 3 34,3 720 720

10 3 37,3 710 720

11 4,5 41,8 700 710

12 4,5 46,3 690 700

13 4,5 50,8 680 690

14 4,5 55,3 670 630

kylzon - - -

2,75 2,75

20,1 20,1

RH 4

Hastighet, m/tim

Cykeltid, tim

Temperaturinställningar i ˚C 

för resp. glödgningscykel
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2.4 Mjukglödgning 

Mjukglödgning är en värmebehandling som används för att göra ett material mjukare och 

utförs på verktygsstål och låglegerade stål med höga kolhalter. Detta för att underlätta 

framtida bearbetningsoperationer längre fram i processen.  

 Undereutektoida stål med en kolhalt högre än 0,3 % mjukglödgas under A1 i järn-kol 

diagrammet, se figur 6. 

  

 

Övereutektoida stål mjukglödgas genom att austenitiseras över A1 för att sedan långsamt 

svalna genom samma temperaturgräns [10]. Detta för att först ska perliten delvis omvandlas 

till austenit med små cementitrester kvar. Dessa cementitrester återbildar cementitkorn efter 

ett tag som tillslut sfäroidiseras, se figur 7.  

Glödgningen kan ske genom olika sätt såsom; konventionell glödgning eller isotermisk 

glödgning. Där konventionell är den vanligaste metoden men mest tidskrävande då den kräver 

långsam svalning genom A1.  

 Isotermisk glödgning innebär att materialet svalnar snabbt till en temperatur under A1 och 

hålls därefter på den temperaturen. Hålltiden varierar beroende på typ av material och vilken 

struktur som är önskad.  

  

Figur 6 Sfäroidisering av cementit [15] 

Figur 7 Järn kol diagram med temperaturer för diverse 
värmebehandlingar inritat 
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Vid mjukglödgning av material med en perlitisk struktur så sfäroidiseras cementitlamellerna 

och kallas även för sfäroidiseringsglödgning. Sfäroidiseringsglödgning innebär att 

cementitlamellerna delas upp i korta fragment, se figur 8. Fragmentens kanter rundas av, på 

grund av nya korngränser som går över och igenom lamellerna, och växer. [5] 

 

Än idag så finns det inte en fastslagen teori om vad som händer i materialet vid sfäroidisering. 

Men nedan presenteras tre metoder som förklarar fenomenet; 

1. Rayleigh’s Perturbation Theory. demonstrerar både teoretiskt och experimentellt att 

långa fibrer av cementit inte är tillräckligt stabila för att motstå en sinusstörning. När 

våglängden av störningen är större än den kritiska våglängden, λc, så kommer 

cementitfibern att spontant brytas isär till rader av sfäriska karbider, se figur 9a). 

2. Thermal Groove Theory, beskriver en modell för upplösning av lamellära strukturer 

genom en diffusionsdriven process. Deformation eller en fasomvandling kan 

introducera subgränser i strukturen som kommer förändra jämvikten mellan 

korngränsytorna och en kemisk potentialgradient introduceras in i materialet. 

Potentialgradienten bidrar till en krökning i den lamellära strukturen och med ökad 

gradient kommer krökningen att öka och cementiten bildar sfärer i ferriten, se figur 

9b). 

3. Fault Migration Theory, påpekar att i verkligheten så finns det både platta lamellära 

strukturer samt långa fibrer i materialen. Men att det även finns defekter inom 

strukturen såsom; hål, sprickor, krökningar, dislokationer m.m. På grund av 

krökningen mellan vissa lamellära plattor så kommer den kemiska potentialgradienten 

att öka inom strukturen. Vilket leder till att den diffusionsstyrda omvandlingen startar i 

dessa områden, mellan den böjda lamellärens mikroskopiska strukturfel och 

närliggande platta yta. Denna teori är den mest accepterade bland forskare idag, se 

figur 9c). [11] 

De mikroskopiska defekter som kan finnas i materialet, vilket beskrevs ovan, kan delas in i 

två kategorier; morfologiska fel (hål, sprickor, krökningar m.m.) eller strukturella defekter (ex 

dislokationer, subgränser m.m.). [11] 

 

Figur 8 Omvandling av lamellär cementit till 

sfäroidiserad cementit [17] 
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Figur 9 a) Rayleigh’s perturbation theory, b) Thermal Groove Theory, c) Fault Migration Theory [11] 

Sfäroidisering sker på grund av att cementiten i lamellerna strävar efter att minska sin 

ytenergi, desto mindre yta den får (sfärer) desto mindre blir ytenergin i förhållande till 

volymen  [12]. Detta leder till minskad hårdhet, materialet blir duktilare samt lättare att forma. 

Nackdelen som finns är att om den perlitiska strukturen från början var väldigt grov så 

kommer den sfäriska strukturen att också vara det, vilket kan leda till att materialet får en 

lägre brottgräns. H. Rastegari m.fl. resonerar i sin rapport att ju större avstånd mellan 

lamellerna desto lägre brottgräns får materialet. [6] 

 

2.5 Strukturer i stål 

593 är en undereutektoidisk stålsort med en kolhalt mellan 0,47 % och 0,55 % C, vilket 

innebär att grundstrukturen i materialet kommer att med största sannolikhet vara antingen 

perlit eller bainit beroende på hur materialet svalnar efter valsningen.  

Perlit består utav cementit och ferrit i en lamellär struktur som börjar växa i en korngräns och 

sedan in i austenitkornen. Hur perliten växer beror på strukturen hos korngränsen och 

gränsens komposition, exempelvis om korngränsen är koherent eller semikoherent, se figur 

10.  

Bainit finns i två olika former: högtemperatur och lågtemperaturbainit.  

 Högtemperaturbainit bildas runt 350–550 ˚C och består utav ferrit med cementit i 

mellanrummen, se figur 10. Den växer in i ett austenitkorn utan speciell orientering och på 

grund av den snabba nedkylningen som krävs för att bilda bainit så växer den nya strukturen 

fort.  

 Lågtemperaturbainit bildas vid tillräckligt låga temperaturer och liknar plattor mer än en 

lamellär struktur, som högtemperaturbainiten gör, se figur 10. Cementiten är så pass 

finfördelad inom strukturen att strukturen kan liknas vid anlöpt martensit. [13] 
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Figur 10 Schematisk bild över tillväxten av perlit, Högtemperaturbainit 

samt lågtemperaturbainit in I ett austenitkorn [19] 
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Provuttag 

1b 
Värmecykel T45 

Värmecykel T45 

Provuttag 

3b 

Provuttag 

2b 

3. Genomförande 

I detta avsnitt kommer bland annat provberedning, analys samt val av försök och utförandet 

att beskrivas, se figur 11 och 12. Alla större tester av stång kommer att genomföras i 

rullbottenugn 5 medan alla större tester av tråd kommer att genomföras i rullbottenugn 4. 

 

Syftet med det första provuttaget, 1a, av stångmaterialen är att i första hand undersöka hur den 

ingående strukturen ser ut hos materialen, 593Y och 593Q.  

 Det andra provuttaget är för att se vad som hänt i materialet efter första 

värmebehandlingen, om cementiten 

sfäroidiserats eller ej.  

 Det tredje provuttaget är för att se om 

den förändrade värmebehandlingen har 

förbättrat det ingående strukturproblemet.  

Syftet med det första provuttaget, 1b, av 

trådmaterial innan värmebehandlingen är 

för att i första hand undersöka hur den 

ingående strukturen ser ut hos materialet, 

593B.  

 Den andra provtagningen är för att se 

hur den normala värmebehandlingen 

påverkar den ingående strukturen. 

Provuttag 

1a 
Värmecykel 44 

Värmecykel 46 

Provuttag 

3a 

Värmecykel 48 

Provuttag 

4a 

Värmecykel 52 

Provuttag 

5a 

Povuttag 

2a 

Figur 12 Schematisk provupplägg för genomförande av 
storskaliga tester av trådmaterialet 593B 

Figur 11 Schematisk provupplägg för genomförande av storskaliga tester av stångmaterial 593Y och 
593Q 
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3.1 Storskaliga tester 

3.1.1 Stång 

3.1.1.1 Värmecykel 44 

Det första testet genomfördes med värmecykelprogrammet 44, se tabell 1 på sidan 8. 

Värmecykel 44 pågår i ca 16 timmar från det att första mattan har transporterats in i ugnen. 

Först värms materialet upp till 720 ˚C för att sedan långsamt svalna ner genom tre kylzoner 

till 630 ˚C. Nio stänger av 593Y och Q placerades på olika positioner i mattan.  

 Innan varje stång placerades i mattan så togs en provbit, ca 200 mm, av varje stång som 

även markerades med vart den skulle placeras. Detta för att kunna kontrollera ingående 

struktur hos material med strukturen efter värmebehandlingssteget. Stängerna placerades 

enligt figur 13 och 14, detta för att kunna se om positionen i ugnen har någon inverkan på 

materialets slutstruktur. 

Efter värmebehandlingen så togs nya prover på mitten av stängerna för att kunna få bästa 

helhetsstruktur av materialet 

  

 

3.1.1.2 Värmecykel 46 och 48 

För vidare tester av stång så kapades en meter långa provbitar ut och lades med i värmecykel 

46 och 48, se tabell 1 på sidan 8.  

Värmecykel 46 pågår i ca 13,4 timmar från det att första mattan har transporterats in i ugnen 

med en hastighet av 4,5 meter/timmen. Materialet värms upp till 730 ˚C för att sedan långsamt 

svalna ner till 650 ˚C genom tre kylzoner. En provstång, med längden en meter, av vardera 

material (Q, Y: SP och vanligt) placerades på toppen av mattan tillsammans med stänger av 

liknande diameter. Efter värmebehandlingen var genomförd så togs det prover från mitten av 

provstången.  

 

Figur 13 Placering av stänger på mattan i 
rullhärdsugnen 

Figur 14 Placering av stänger på mattan i verkligheten 
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Värmecykel 48 pågår i ca 20 timmar från det att första mattan har transporterats in i ugnen 

med hastigheten 3 meter/timmen. Materialet värms upp till 740 ˚C för att sedan långsamt 

svalna till 650 ˚C genom fem olika kylzoner. Tre provstänger (593Q, 593Y; vanlig och SP 

valsat) med längden en meter placeras på toppen av en matta med liknande diameter. Efter 

värmebehandlingen så togs prover från mitten av varje stång för tester och strukturkontroll i 

labbet.  

 

3.1.2 Tråd 

3.1.2.1 Mjukglödgning i värmecykel T45 

Det första försöket genomfördes i rullhärdugn 4 med värmecykelprogrammet T45, se tabell 2 

på sidan 8. Värmecykel T45 pågår i ca 20 timmar från det att första mattan med trådringar 

gått in i ugnen tills hela värmebehandlingen av klar.  

 Materialet värms upp till 750 ˚C och hålls där i sex zoner för att sedan kylas ned till 670 

˚C genom åtta kylzoner. 

Innan körningen kom igång så togs det prover av materialet för att få en ingångsstruktur, 

sedan placerades trådringen på mattan och kördes i ugnen med en hastighet av 1,8 m/h och 

efter värmebehandlingen var avklarad så togs nya prover av tråden. 

 

3.2 Mindre tester 

3.2.1 Temperaturmätning av hetan i valsverket 

För kontroll av temperaturen av hetan vid valsning och svalning så mäts temperaturen med en 

pyrometer av märket Minolta Land, modell Cyclops 52. Pyrometern mäter mellan 600 ˚C och 

3000 ˚C med hjälp av infraröd strålning.  

 Hetan inför trådvalsningen ligger runt 930 ˚C och ca fem minuter efter hasplingen så har 

hetans temperatur sänkts till ca 800 ˚C.  

 

3.2.2 Stång 

För att testa värmecykel 52 på stång så svarvades det ut prover med dimensionerna 10x4 mm, 

se bilaga 1. Proverna monterades i dilatometern och värmecykeln simulerades med hjälp av 

en induktionsugn under kontrollerade omständigheter. 

 Figur 15 visar hur dilatometerkörningen programmerades med temperaturer. Där 

temperaturen visas i ˚C på lodräta axeln till vänster och tiden i sekunder på den vågräta axeln.  
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3.3 Provberedning 

3.3.1 Stång 

Stångproverna sågades upp till kutsar som slipades och polerades i flera steg. Första 

slipningen av provkutsen var för att ta bort eventuella grader och oönskade kanter som kan 

förhindra arbetet längre fram. 

 Efter slipningen så monterades sex kutsar i en hållare för att sedan sättas fast in i fyra 

olika slip- och poleringsmaskiner. Alla maskinerna hade olika fina slippapper och 

diamantsmörjmedel.  

När kutsen var färdigpolerad så planslipades botten för att en hårdhetsprovnings skulle kunna 

vara möjlig att genomföra.  

 Hårdhetsprovningen utfördes på ett visst antal mm från kanten in till centrum på 

provbiten, se tabell 3. Dessa mått testades fram genom att undersöka hur mycket hårdheten 

förändrades för varje provtryck. 

Vickersprovning genomförs med en pyramidformad diamant som trycks in i provmaterialet. 

Efter det tar en kamera kort på intrycket och ett datorprogram mäter det och räknar ut 

hårdheten i materialet. I detta arbete så användes både HV10 (10 kg tryckkraft) samt HV1 (1 

kg tryckkraft).  

När hårdhetsmätningen var avklarad så etsades provkutsarna i enprocentig Nital för att kunna 

framhäva strukturen hos materialet. Kutsen doppades i syran för att lösa upp den ferritiska 

grundmassan och framhäva cementiten i materialet.  

Figur 15 Schematisk bild över den programmerade körning av värmecykel 52 i dilatometern med 
temperaturkurvan 
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 Efter etsningen så placerades kutsen i ett ljusoptiskt mikroskop för att undersöka 

strukturen.  

 

3.3.2 Tråd 

Trådproverna kapades till kutsar med höjden 15 mm. 

Sedan slipades eventuella grader bort på kutsen och efter 

det polerades och slipades den likadant som med 

stångproverna. 

När detta var gjort så etsades provbitarna i enprocentig 

Nital för att framhäva strukturen hos materialet. Lika 

som med stångproverna så doppades kutsen i syran för 

att lösa upp den ferritiska grundmassan och framhäva 

cementiten i materialet.  

 Efter etsningen så placerades kutsarna i ett 

mikroskop där PA kunde bedömas gentemot en 

strukturkarta, se figur 16.  

 

3.3.3 Dilatometer 

Inför dilatometer-provningen så kapades 105 mm långa 

bitar av stänger i material 593Y (vanligt + SP-valsat) 

och 593Q. Dessa bitar svarvades ner till provbitar med 

dimensionen 10x4 mm enligt ritning, se bilaga 1.  

Ett termoelement svetsades fast på provbiten för att 

kunna följa hur provet värms upp jämförelsevis med den 

programmerade körningen, se figur 15 på sidan 16.  

  

Figur 16 Liten del av den 
strukturkarta som jämförs med 
provbitar för att få fram PA [19] 

Tabell 3 Hårdheten hos provmaterialet 593Y, SP-valsat, både ingående samt efter 
värmebehandling med värmecykel 44 i RH5 
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För att undersöka hur värmecykel 52 påverkar strukturen hos materialet så programmerades 

dilatometern till att motsvara en verklig cykel. Detta gjordes med hjälp av den riktiga 

värmebehandlingens temperaturzoner och mattans hastighet, se tabell 4 med uträkningar. 

Först beräknades hur länge materialet befinner sig i varje temperaturzon, med hjälp av 

ekvation 1. 

 På grund av att det inte finns några uppgifter om hur lång slussen är så summerades tiden 

för zonerna 1–8 och mellanskillnaden upp till 24 timmar bör vara uppvärmningen av 

materialet i slussen. (Hela värmebehandlingen tar 24 timmar i verkligheten utan svalning.) 

Svalningen i verkligheten sker i luft och för att simulera detta i dilatometern så valdes 

kylningen till 10 ˚C/timme ned till 605 ˚C. Efter 605 ˚C så fick materialet svalna ned till 20 ˚C 

med en svalningshastighet på 65 ˚C/timme. Denna hastighet valdes för att efter 600 ˚C så 

kommer det ej att kunna ske någon strukturell förändring i materialet (det är för låga 

temperaturer) [10], hela dilatometerkörningen tog 39 timmar per prov.  

 

𝑻𝒊𝒅 𝒊 𝒖𝒈𝒏 =
𝒁𝒐𝒏𝒆𝒏𝒔 𝒍ä𝒏𝒈𝒅

𝑴𝒂𝒕𝒕𝒂𝒏𝒔 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈𝒉𝒆𝒕
   (1) 

  

Tabell 4 Beräkning över hur tidszoner/hålltider inför dilatometerprovning 
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4. Resultat 

4.1 Stång 

4.1.1 Värmecykel 44 

Ingångsstrukturen hos 593Y, både vanligt och SP-valsat, uppvisar en finlamellär perlitisk 

struktur med fina korn, se figur 17.  

 Ingångsstrukturen hos 593Q uppvisar en väldigt finlamellär struktur med mycket inslag 

av bainit som vuxit in i kornen, se figur 18.  

Efter mjukglödgningen i värmecykel 44 så har endast 593Q en godkänd struktur med ett PA 

på 3,0–3,1 och gränsen är 3,2. Det finns enstaka områden i strukturen där det kan ses 

efterlämningar av bainiten, som kunde ses i ingångsstrukturen, se inringat område i rött i figur 

19. Riktningen på stråken av sfäroidiserad cementit beror på bainitens riktning i 

ingångsstrukturen.  

 593Y uppvisar en delvis sfäroidiserad cementit i både det vanligt valsade samt den SP-

valsade materialet. Det syns väldigt tydligt i bilderna hur perliten såg ut innan 

värmebehandlingen, se figur 20 och 21. PA för dessa två ligger runt 3,3–3,4 vilket bidrar till 

en icke godkänd perlitandel.  

 Provstängerna som placerades på olika positioner i mattan uppvisar ingen skillnad i 

strukturer efter mjukglödgningen. Framtida stänger kommer därför då att placeras på toppen 

av mattan. 

Hårdheten hos provkutsarna efter mjukglödgningen varierar mellan: 

- 593Y, vanlig: 219,0–231,1  (För hög PA) 

- 593Y, SP: 200,2–228,5   (För hög PA) 

- 593Q: 206,7–218,6    (Godkänd PA) 

Detta är inom den godkända gränsen, vilket ligger på HV: 170–240.  

 

 

 

Figur 17 Ingångsstrukturen 593Y SP-valsat material med 

1000x förstoring 
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Figur 18 Ingångsstrukturen 593Q med 1000x förstoring 

Figur 19 Strukturen hos 593Q efter värmebehandling i värmecykel 44, 1000x 

förstoring. Det som är inringat visar bainitens riktning i ingångsstrukturen. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20 Strukturen hos 593Y SP-valsat efter värmebehandling i värmecykel 44, 
1000x förstoring 

Figur 21 Strukturen hos 593Y vanligt valsat efter värmebehandling i värmecykel 44, 
1000x förstoring 
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4.1.2 Värmecykel 46 

Efter värmebehandling i 730 ˚C och ner till 650 ˚C så uppvisar 593Y (vanligt och SP) en 

delvis sfäroidiserad struktur, se figur 22. Det finns områden i provbitarna som uppvisar en del 

rester av perlit, se det inringade området i figur 23. PA i detta material ligger runt 3,1–3,2.  

 593Q visar en fin sfäroidiserad struktur med jämna glober av cementit. Det finns områden 

där vissa synliga delar av bainitens riktning i ingångsstrukturen finns, se figur 24. PA hos 

593Q efter värmecykel 46 ligger runt 3,0–3,1.  

Hårdheten hos provkutsarna varierar mellan: 

- 593Y, vanlig: 196,7–208,9  (På gränsen av godkänd PA) 

- 593Y, SP: 196,1–204,8   (På gränsen av godkänd PA) 

- 593Q: 196,7–208,1    (Godkänd PA) 

Vilket ligger inom den godkända gränsen, alla tre provkutsar är väldigt jämna i hårdheten från 

centrum och till kanten av biten. Men hårdheten varierar lite mellan 593Y vanligt valsad samt 

SP valsat materialet. Vanligt valsat ligger lite högre än den specialkylda, se tabell 5. 

 

 

 

  

Figur 23 Strukturen hos 593Y SP-valsat efter 
värmebehandling i värmecykel 46, 1000x förstoring. Inringat i 
rött är rester av perlit 

Figur 22 593 Y vanligt valsad efter värmebehandling i 
värmecykel 46, 1000x förstoring 

Tabell 5 Hårdhetstabell med skillnader mellan vanligt valsat 
och SP valsat 593Y 
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4.1.3 Värmecykel 48 

Efter värmebehandling i 740 ˚C och kylning ner till 650 ˚C så har alla tre material en PA på 

3,0–3,1 vilket är godkänt.  

 593Q har inga synliga rester av ingångsstrukturen (bainit) och mjukglödgningen 

(sfäroidiseringen) har lämnat små fina och fint fördelade glober i grundmassan, se figur 25.

 593Y (vanlig och SP) har få områden med rester av perlit kvar, se figur 26. Kutsen har en 

jämn sfäroidisering med små glober utspridda i grundmassan.  

 

Hårdheten hos provkutsarna varierar mellan: 

- 593Y, vanlig: 169,3–178,0  (Godkänd PA) 

- 593Y, SP: 161,6–168,7   (Godkänd PA) 

- 593Q: 167,7–178,0    (Godkänd PA) 

Vilket ligger under den minimala hårdheten på 170 HV10. Alla tre provkutsar är väldigt 

jämna i hårdheten mellan centrum och ut till kanten.  

Det finns en liten skillnad i 

hårdheten mellan 593Y vanligt 

valsade samt SP valsat. Som är att 

det vanligt valsade materialet har 

lite hårdhet än det SP valsade, se 

tabell 6.  

 

 

 

 

Figur 24 Strukturen hos 593Q efter värmebehandling i 

värmecykel 46, 1000x förstoring 

Tabell 6 Hårdhetstabell med skillnader mellan vanligt valsat och 
SP valsat 593Y 
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Figur 25 Strukturen hos 593Q efter värmebehandling i värmecykel 48, 1000x 

förstoring. 

 

 

  

Figur 26 Strukturen hos 593Y vanligt valsad efter värmebehandling I värmecykel 48, 
1000x förstoring. Inringat I rött visar enstaka rester av den ingående perlitiska 
strukturen. 
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4.1.4 Värmecykel 52 

Värmecykel 52 går upp i 750 ˚C, vilket ligger över materialets A1 i järn-kol diagrammet. 

Mikroskopbilderna visar en viss mängd sfäroidiserad cementit, inga tydliga korngränser men 

det är samtidigt svårt att bestämma en perlitandel för dilatometerproverna, se figur 27, 28 och 

29.  

Hårdhet har ej tagits på dessa prover då de inte kommer vara rättvisande för proverna är 

ingjutna i plast och det blir inte rätt motstånd.  

 

 

  

Figur 28 Strukturbild av material 593Q efter simulerad värmecykel 
52 i dilatometern 

Figur 27 Strukturbild av material 593Y SP efter simulerad 
värmecykel 52 i dilatometern 

Figur 29 Strukturbild av material 593Y Vanligt valsat efter 

simulerad värmecykel 52 i dilatometern 
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4.2 Tråd 

4.2.1 Dubbelglödgning i värmecykel T45 

Ingångsstrukturen hos 593B uppvisar en perlitisk lamellär struktur med fina normalstora korn, 

se figur 30. 

Efter första glödgningen av trådringen så har provbiten en PA på ca 3,2, vilket inte är 

godkänt. Det finns områden i kutsen som tydligt visar hur den lamellära strukturen såg ut 

innan mjukglödgningen, se figur 31.  

Figur 30 Ingångsstrukturen hos material 593B, 1000x förstoring 

Figur 31 Strukturen hos material 593B efter en mjukglödgningscykel, 1000x 
förstoring 
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5. Diskussion 

 

5.1 Stång 

Vid närmare undersökning av hårdhetsvärdena efter mjukglödgningen, så uppvisar 593Y 

vanligt valsad lite högre hårdhet än 593Y specialkylt valsat material.  

 Det specialkylda materialet har direkt efter varje valsningssteg gått genom en kylbox med 

rinnande vatten, detta för att förhindra rekristallisationen i materialet. Detta leder till mer 

deformerade korn med högre inbyggda spänningar som tillslut kommer leda till en 

rekristallisation men under ett steg längre fram i produktionen, enligt Boxholm. Det vanliga 

valsade materialet har endast genomgått utjämningskylning efter varje valsningssteg, för att 

materialet skall ha en jämn temperatur genom hela valsningslinjen.  

Ovako i Boxholm tillverkar denna typ utav material för att tillgodose kunders behov på bättre 

yta hos materialet, men denna typ av kylning kanske ändrar något mer inom själva materialet.  

593Q uppvisar en bainitisk ingångsstruktur vilket är förvånande eftersom att det inte finns 

någon extra kylning av stängerna efter valsningen, utan de hamnar direkt på svalbädden och 

svalnar i luften. I och med att det oftast krävs extra kylning för att ett material skall kunna gå 

igenom bainitnosen i CCT-diagrammet. Men den bainitiska ingångsstrukturen är väldigt bra 

för mjukglödgningen då det blir lättare att sfäroidisera cementiten i perliten.  

Dilatometertesterna med simulerad körning av värmecykel 52 uppvisar en viss austenitisk 

struktur, som inte skulle vara helt omöjligt då materialet värms upp till  

750 ˚C vilket ligger över provmaterialets A1 (738 ˚C). Det är svårt att kunna se den 

sfäroidiserade cementiten som ska finnas i strukturen istället ser materialet ”sönder etsat” ut. 

Det går inte heller att utskilja eventuella korngränser som fanns innan mjukglödgningen.  

 Detta är en värmecykel som ej rekommenderas till detta material på grund av att det går 

över A1 som förändrar hela materialets struktur. 

  

5.2 Tråd 

Den icke godkända strukturen hos material 593B (trådmaterial) kan eventuellt motverkas 

genom en extra kylning av hetan innan den hasplas upp efter valsverket. Det finns idag 

utrustning för extra kylning inbyggt i valsverket men som ej är i bruk. En teori har diskuterats 

fram att om hetans temperatur sänks från 930 ˚C till cirka 600–650 ˚C innan upphaspling så 

kan materialet svalna långsammare (mer kontrollerad kylning) vilket ger finare korn. Mindre 

korn leder förhoppningsvis till finare sfäroidisering av materialet vid värmebehandlingen.  

På grund av tidsbrist och materialbrist så finns det inga resultat på trådmaterialet efter en till 

mjukglödgningscykel då den inte hann genomföras.  
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5.3 Miljöpåverkan 

En förbättringen av strukturen hos material 593Y och Q kommer leda till att mindre material 

kasseras vid kvalitetskontroller och färre reklamationer från kunder. Det kommer även att leda 

till mindre extra arbete med stänger som blir fel, som exempelvis en extra värmebehandling 

för att få rätt mängd sfäroidiserad cementit.  

En nackdel miljömässigt kan vara att den nya värmebehandlingen tar längre tid än den som 

används idag vilket kräver mer el och gas för att hålla ugnen varm. Speciellt med värmecykel 

48 och 52 som är betydligt längre än cykel 44, vilket är den värmebehandling som används 

idag. 

 

5.3 Besvarad frågeställning med hjälp av erhållna resultat 

I inledningen i denna rapport ställdes en del frågor och nedan så försöker dessa frågor 

besvaras: 

Fråga: Vad finns det för skillnader i strukturen mellan en godkänd och icke-godkänd 

produkt? 

Svar: Den stora skillnaden mellan en godkänd och icke-godkänd produkt är mängden 

perlitandel som finns kvar i materialet efter mjukglödgningen. Det är även skillnad i 

hårdheten hos materialet efter en lyckad mjukglödgning, där den godkända produkten är 

mjukare än den icke-godkända.  

 

Fråga: Varför kan dessa skillnader uppstå? 

Svar: Det kan bero på många olika parametrar men detta arbete visar på betydelsen av storlek 

hos kornen i ingångsstrukturen samt vilka temperaturer och hålltider materialet genomgår 

under värmebehandlingen.  

 

Fråga: Vad kan företaget göra för att motverka dessa skillnader? 

Svar: En högre temperatur tillsammans med en långsam kontrollerad svalning under 

mjukglödgingen ger bästa resultat strukturmässigt hos stångmaterialet. (För trådmaterialet så 

kan inte denna fråga besvaras då det inte finns några godkända resultat.)  
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Fråga: Kan ändrad kylning förbättra strukturen av stång eller tråd efter valsning? 

Svar: Idag så sker det redan kylning av 593Y direkt i valsningslinjen, utjämningskylning för 

vanligt valsat material och extra kylboxar för det specialkylda materialet. För material 593Q 

kan företaget använda den kylning som finns i valslinjen innan svalbädden men i och med att 

strukturen blir godkänd utan kylning rekommenderas det inte.  

(Angående trådvalsningen så kan inget direkt svar ges på denna fråga på grund av att tid och 

materialbristen under arbetets gång.)  
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6. Slutsats/Fortsatt arbete 

6.1 Stång 

Efter provning av material 593Q och Y (vanligt och SP) med olika värmecykler har det visats 

att värmecykel 48, med en ugnstemperatur på 740 ˚C för att sedan svalna till 650 ˚C och efter 

det svalna i luft, ger bästa resultatet strukturmässigt. Dock så felar hårdheten hos materialet 

med 10 HV för lågt och materialet är för mjukt, vilket företaget och kund kan acceptera.  

För att säkerställa resultaten som tagits fram på stång så kan Ovako i Hällefors göra en eller 

flera storskaliga tester av material 593Q och Y (vanligt och SP) med värmecykel 48 i 

rullhärdugn 5. En rekommendation är att prover tas från mitten på provstängerna för 

undersökning av struktur och hårdhet.  

Värmecykel 52 går över stångprodukternas A1 i järn-kol diagrammet vilket leder till att 

materialet austentiseras och den lilla cementit som fanns i den perlitiska grundmassan 

omvandlas/sfäroidiseras såpass mycket att den inte syns tydligt i vanligt ljusoptiskt 

mikroskop. Denna värmebehandling rekommenderas inte för vidare undersökning och 

provning.  

För att vidare undersöka hur hårdheten kan variera mellan material 593Y vanligt och SP 

valsat, kan man att slipa och polera om prover samt etsa ”sönder” materialet för att framhäva 

de korngränser som funnits i materialet. Genom att göra detta så kan man undersöka 

kornstorlekens inverkan mellan de båda materialen.  

 

6.2 Tråd 

För fortsatt arbete med tråd och material 593B rekommenderas: 

 Vidare test av extra kylning av hetan från valsverket innan den hasplas och svalnar i 

luften. Exempelvis genom att installera fläktar/vattensprutor innan hasplingen. Detta för att 

kunna få än mer kontrollerad och bättre kylning av tråden vilket eventuellt kan leda till bättre 

struktur. 

 Undersöka om värmecykel 48 går att implementera även här. Kör några trådringar i 

värmecykeln och ta strukturbilder från mitten av innerringen för att säkerställa hela 

trådringens struktur.  

 Fortsätta provningen med dubbelglödgning av trådringen då det inte kunde genomföras i 

detta arbete. För att säkerställa så att dubbelglödgningen fungerat så måste prov tas på 

innerringen (helst i mitten av trådringen) för att få materialets centrumstruktur.  
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Bilaga 1 – Ritning för dilatometerprov 


