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Sammanfattning 

Detta är ett examensarbete som inriktar sig på yt- och inre defekter hos ett av Uddeholms  

varmarbetsstål vid dimensionen 230 mm runt. En del av arbetet har varit att ta reda på vilka 

defekter det rör sig om. Ytdefekter kan vara sprickor i längsgående riktning eller 

brakor/tvärsprickor. Inre defekter i materialet är lite mer komplext. Det kan röra sig om porer, 

inneslutningar eller centrumsprickor.  

Ofta är en bidragande orsak till ytsprickor reduktionen, ämnet spricker sönder i längsgående 

riktning på grund av kraftig breddning. Teori och tidigare försök studerades för att ta fram en 

ny stickserie. Den baserades på klara teoretiska riktlinjer. Stickserien kördes efter datastyrt 

automatsmide. Detta för att försöka hitta en stickserie som ger ett bra utbyte och därav kan 

standardisera smidet för denna stålsort och dimension.  

Resultatet visade att det i stor utsträckning handlande om ytsprickor och brakor. Dock endast 

i ändarna av götet. Götet hade även några stråk av inneslutningar. Dessa härrör från 

stålverksprocessen.  

Fler försök behöver göras för att se för att se hur utbytet förändras av att t.ex. dra ner 

reduktionen lite till eller att ha en mer kontrollerad varmöverförning till värmebehandlingen. 

Om materialet inte tas in i ugn i tid kan det vara en bidragande orsak till att brakor och 

sprickor i ändarna av götet växer in i materialet när temperaturen sjunker. 
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Abstract  

This is a graduate project that focuses on surface and internal defects of the thermal work 

steel, at the 230 mm diameter. Part of the work has been to find out which defects are 

involved. Surface defects may be cracks in the longitudinal direction or even braking / cross 

cracks. Internal defects in the material are a bit more complex. These can be pores, 

inclusions or center cracks. 

Often, a contributing cause of surface cracking is the reduction, the material bursts in the 

longitudinal direction due to heavy widening. Theory and previous attempts were studied to 

develop a new pass schedule. It then based on theoretical guidelines. This was run by 

computerized automatic forging. This in order to try to find a schedule that provide a good 

exchange, can standardize the throw for this steel and dimension. 

The result showed that it largely affects surface cracking and braking. Though, only at the 

ends of the pier. However, some stretches of inclusions were also found. The ingot also had 

some strains of alumina inclusions. The source of them is the steel shop. 

More attempts need to be made to see how the exchange is changing, for example by 

reduce the reduction slightly or have a more controlled heat transfer to the heat treatment. If 

the material is not introduced the oven on time, it may be a contributing factor that bumps 

and cracks at the ends of the hole grow into the material as the temperature drops.  
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Bakgrund  

Uddeholm 

Examensarbetet utfördes vid Uddeholms AB som är ett företag som haft sitt fäste kring 

Hagforstrakten sedan det grundades år 1668. Uddeholm har sedan en längre tid tillbaka 

inriktat sin produktion enbart mot verktygsstål. Företaget drivs av ständig innovation och att 

ligga i framkant när det kommer till forskning och utveckling. Detta gör att Uddeholm idag är 

den ledande tillverkaren av kvalitativt högpresterande verktygsstål.  

Då företaget är stort och producerar många artiklar, finns alltid möjligheten att förbättra och 

effektivisera vissa områden för att bibehålla sin plats som världsledande. Detta arbete är 

riktat till en optimering av ett H13-typ material, som har skrotkassationer på grund av sprickor 

i ytan eller inre defekter. Något som tros kan härledas till smidesoperationen av ämnet.  

I dagsläget finns ett processfönster för operatörer, som ger dem information om vilka riktlinjer 

som bör hållas, i form av matning och reduktion. Vid analysering av tidigare kurvor av smidet 

visas att mycket stora variationer i smidet, vilket ofta leder till olika typer av defekter. 

Vid smide till färdigdimension anses reduktion och matning vara extra viktigt. Då maximal 

reduktion av ämnet bör ligga på ca 30-35% och matningsförhållandet (frammatning genom 

ingångshöjd) bör inte understiga 0,3 eller överstiga 1,2. 

Slutsats av texten ovan är ett försök att standardisera smidet för just dimensionen 230 Ø av 

ett varmarbetsstål. För att försöka hitta ett sätt att smida ämnet till ett så defektfritt material 

som möjligt. 
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Göttypen 

Vid gjutning av konventionella ståltyper som går genom smidesprocessen används 

stiggjutning. Kokillerna är koniskt formade för att ämnena enkelt ska kunna tas ur formerna 

samt för att minska stelningspipen. Götens storlek och dimension är anpassade för att få ut 

önskade längder och ett bra utbyte.  

Göttypen som används vid smide av materialet till 230 Ø  rundstång är ett s.k. 68-göt, se 

figur 1. Beteckningen är baserad på götets längsta sida i tvärsnitt. 

 

 

             

Figur 1. Simulering av ett så kallat 68-göt.  

Göt 68 
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Smide 

Vid smidning ändras formen från det gjutna materialet till så nära slutprodukt som möjligt. 

Ämnet värms då upp till över rekristallisationstemperatur (över A1) för att få god formbarhet 

utan att materialet spricker sönder under smidesoperationen. Vid den temperaturen bildas 

nya korn i mikrostrukturen konstant, rekristallisation, vilket gör att smidet blir genomförbart. 

Uddeholm har två smidespressar som utgår från samma grundkoncept, två manipulatorer 

som hanterar och vrider materialet och själva smidespressen dem emellan. Verktygen kan 

bytas ut eller ändras efter önskad formförändring. Vid smide från göt till rundstång används 

platta verktyg i början för att få en s.k. ”fin fyrkant”. Först smids en rektangulär form med ett 

kvadratiskt tvärsnitt och sedan smids kanterna, vilket gör ämnet åtta-kantigt. Efter kantsmidet 

används ett rundsänkningsverktyg för att få den slutgiltiga formen, se figur 2. I detta fall 

användes ”Rundsänke 5” som är anpassat för dimensioner mellan 230 till 270 Ø mm.         

 

 

Figur 2. Simulering av rundsänke och ämne smidda till stång. 
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Problem 

 

Uddeholm som är en världsledande tillverkare av verktygsstål har tagit fram en produkt i form 

av ett H13-stål. Produkten genomgår en viss processväg för att uppnå vissa egenskaper 

som krävs för att uppfylla krav som ställs på verktyget. Vid slutet av processen sker en 

provning av materialet för att leta reda på olika defekter. Analys sker genom två olika 

oförstörande provningar: 

- Virvelström, som läser av ämnets yta och 5mm ned i materialet. 

- Ultraljudsprov, som avläser defekter i materialets centrum. 

Just detta varmarbetsstål kan ha kassationer för sprickor och defekter i både ämnets 

centrum och ytan. Småsprickor i materialets yta och brakor i kanterna tros härledas till 

smidesoperationen. Då stora variationer av matningsförhållande eller reduktion kan ge just 

detta.  

Analys av tidigare körningar (som kan ses i en databas som sparar tidigare data från 

smidesoperationen) av detta material i smidespressen visar på att höga reduktioner och 

matningssteg använts. Då problemet kan anses härledas till just denna operation, ligger då i 

fokus att försöka hitta en produktiv stickserie som även ger goda resultat och minskade 

skrotningskassationer av ämnet. Men även utesluta att inga andra processteg längs vägen 

orsakar detta problem. 

Alltså, härleda vart i processen defekterna uppstår och ge förslag på åtgärder. 

 

Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera defekter hos detta varmarbetsstål 230 mm runt, men att i 

detta rikta arbetet mot smidesdefekter, för att se om några av de tidigare upptäckta 

defekterna kan härledas till den delen i processen.  
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Teori 

 

Sprickor eller sprickbildning 

En spricka eller en sprickbildning definieras som ett brott som separerar en komponent1.    

En spricka kan bero på flera faktorer som man jobbar emot. T.ex. vid spröda material finns 

risken för att en spricka fortlöper utan energitillförsel. Eftersträvan av ett segt material är stor 

då spröda brott är svåra att förutse, vilket kan leda till kostsamma olyckor eller liknande. 

Sega brott påverkas av plastisk deformation, vilket inte spröda brott behöver göra. Sega 

material kan då spricka men kräver ytterligare energitillförsel för att sprickan ska fortgå.  

Seghet brukar definieras som materialets förmåga att bära upp last utan att det spricker 

sönder eller en sprickinitiering bildas. Ju segare ett material är desto mer spricktåligt är det. 

Ett material som är duktilt brukar sägas kunna deformeras plastiskt utan att sprickor uppstår. 

Temperaturen är en parameter som spelar stor roll i hur pass duktilt ett material kan vara. I 

kalla tillstånd är det viktigt att inte göra för snabba belastningar direkt utan lägga på lasten 

gradvis, detta anses dock endast nödvändigt för spröda ämnen. Ett material som uppnår 

austenitisk struktur har alltid bättre deformationsegenskaper än ett material med ferritisk 

struktur. 2 

Porer 

Porer kan definieras som en eller flera små hål i materialet vid fast fas. Ämnen som t ex syre, 

kväve och väte inte är lösligt i fast fas och kan bilda porer i materialet om någon av dessa 

halter skulle råka bli för hög vid framställning av materialet. Porer kan även bildas vid 

gjutningen. Då ett material stelnar tredimensionellt kan stelningskrympningen göra att det 

bildas porer under stelningsprocessen. Dessa kan då hopfogas vid bearbetning av 

materialet, t ex vid smide eller valsning.  Är inte reduktionen nog hög blir porerna kvar i 

materialet. 2 
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Inneslutningar 

Inneslutningar är också något som är en stor bidragsfaktor till en sprick eller brottinitiering. 

Inneslutningar brukar delas upp i exogena (exempelvis från tegel eller sand) eller endogena 

(inneslutningar som bildas i stålet). Oxider, sulfider och silikater är några icke önskvärda 

inneslutningar. Den minst önskvärda är oxider. De är hårda och oförutsägbara, spricker 

gärna sönder vid bearbetning och de vassa kanterna har lätt för att bilda sprickor i materialet. 

Karbider kan också bidra till sprickor, dess runda form är betydligt mycket snällare mot 

materialet. Sulfider är den mjukaste av dessa inneslutningar och var förr önskvärda i ämnet 

då det bidrog till god smörjning vid maskinbearbetning.  

En inneslutning omfamnas till stor del av en tryckspänning vilket är vad som utlöser sprickan 

kring partikeln. Denna betraktas vinkelrät mot spänningsriktningen. Efter att en spricka har 

startat i samband med inneslutningen släpps spänningen drastiskt kring partikeln men främst  

i området där sprickan startade. 

Skräp i form av partiklar, porer och inneslutningar är något som härleds till 

stålframställningen i stålverket. Strävan efter ett så rent stål som möjligt är stor, eftersom 

oönskade partiklar och porer kan vara det som bidrar till en brottinitiering som sedan leder till 

defekter av ämnet. Kan man styra orenheterna i smältan är det önskvärt att de hamnar i 

ändarna så de lätt kan kapas bort när stålet stelnar. Det är viktigt att man tar bort tillräckligt 

med material för att undvika defekter kring t.ex. pipen för att säkerställa kvaliteten.3 

 

Räcksmidning 

Räcksmide innebär huvudsakligen att ämnet pressas över ett verktyg för att det ska 

förlängas. Breddning är inte något som eftersträvas. Gjutstrukturen bryts ner och en 

förbättrad inre struktur formas. Detta bidrar till förbättrade egenskaper som förbättrad 

hållfasthet och seghet. 2 
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Reduktion 

För god genombearbetning av materialet önskas ett jämnt smide med tillräckligt hög 

reduktion för att undvika inhomogen deformation men samtidigt en tillräckligt låg reduktion för 

att inte materialet breddas för mycket och spricker sönder. Det gäller att ta hänsyn till vilka 

materialegenskaper ämnet har. Är inte ämnet nog duktilt måste reduktionen minskas. Som 

riktvärden anges ofta följande reduktioner/stick: 

- Austenitiska och ferritiska rostfria stål                    20 – 30 % 

- Snabbstål/verktygsstål                                                    10 %    

- Speciellt spröda material                                                  5 % 

Vid smide är det högst viktigt att uppnå en totaldeformation av ämnet för att bryta ner den 

gjutna strukturen i materialet och minimera eller helt eliminera centrumporer. 

Nedsmidningsgrad är ett förhållande som används för att se till att en totaldeformation 

genomförs, då mäts tvärsnittsarean före och efter smide. Götet lär då anpassas 

storleksmässigt för att tillräckligt nedsmidning av ämnet ska ha tagits till för önskad 

dimension. Något som måste tas med i beräkningarna är att för stor matning och reduktion 

kan ge sprickbildning i materialets yta och centrum.2 

 

Breddning 

Ett diagram som ofta används vid beräkning av breddning och förlängning vid smide finns på 

sida 12. Den sträcker sig enbart till 30 % reduktion av materialet. Det finns då två formler 

som räknar ut breddningen vid större reduktioner approximativt. 

B = B0(H0/H)S 

Där breddningsindex, S = 0,14 + 0,36 (M/H0) – 0,054 (M/H0)3 

B0 = Bredd före deformation 

B = Bredd efter deformation 

H0 = Höjd före deformation 

H = Höjd efter deformation 

M = Matningssteg 



11 
 

Stickserie 

För att få en kontrollerad smidesprocess planeras en stickserie där antalet stick, matning och 

reduktion läggs in, se Figur 3 för illustration av ett stick.  

 

Figur 3. Bilden visar valda smidesparametrar1 

Detta är något man ser i Figur 4, där man anpassat en stickserie till tre stick med en 

reduktion på 30 %. 

Valda parametrar: w0 / b0  ;  h0 / h1  

- w0 / b0  för relativa matningssteget 

- h0 / h1  = 1 / Ƴ   där Ƴ är stukningsfaktorn 

 

Figur 4. Bilden visar en teoretisk framtagen stickserie.2  
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I Figur 5 visas ett breddningsschema. Den används för att beräkna breddning av materialet 

efter ett stick.  

Beräknade parametrar: b1 / b0  ;  l1 / l0  ;  h0 / b0  och  w0 / h0 

- b1 / b0  är relativ bredning 

- l1 / l0  är relativ förlängning 

- h0 / b0  är formfaktorn 

- w0 / h0  är matningsfaktorn 

 

Figur 5. Tabell för uträkning av breddning2  



13 
 

Riktlinjer för planering av stickserie 

En stickserie måste formas efter vissa regler för att få en god bearbetning av hela strukturen 

men den får heller inte smidas för hårt, med för hög reduktion och matning, då materialet 

riskeras att bilda yt- eller centrumsprickor. Ett större matningssteg ger mer breddning av 

materialet, vilket ger en större ingångshöjd och på så vis ökar reduktionen i kommande stick. 

En för hög reduktion i form av för högt h0/h1 ger översmide av ämnet. Det kan då ge 

ytdefekter hos ämnet. Utförs en stickserie med för lågt matningsförhållande, alltså w0/h0, kan 

man riskera sprickbildning i ämnets centrum om ämnet är sprött. Följande teknologiska 

riktlinjer har tagits fram för att undvika just detta: 

1. h0 / h1  ≤  1,3   för att undvika översmidning  

2. w0 / h0 ≥  0,33  för att undvika sprickor i ämnets centrum 

3. h0 / b0  ≤  1,5  för att undvika rombiskt tvärsnitt 

Det är viktigt att stickschemat tar hänsyn till dessa begränsningar. 

Vid planering av stickserie har man också nytta av att hålla i minnet att: 

- Alltför stort matningssteg ger stor bredning och därmed risk för kantbrakor. 

- Alltför stor reduktion per stick kan för vissa spröda material ge sprickbildning. 

Riktlinjer för detta har tidigare angivits. 

Andra begränsningar för stickseriens utformning kan vara stämpelkraft eller verktygskraft. 

Vanliga typer av stickserie 

Vid smide av rundstång formas först en fyrkant i tvärsnittet till en godtycklig dimension, så 

nära slutdimension som möjligt. Sedan smids kanterna i vridning 45° – 90° – 90° – 45° för att 

skapa en 8-kant. Därefter byts verktyget till ett rundsänke för att forma den sista biten. Figur 

6 beskriver precis detta, plattstick, kantning och till sist rundning i sänke.   

 

Figur 6. Bilden visar smide till rundstång2 
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H13-stål 

Ett verktygsstål som har beteckningen H13, ligger under kategorin varmarbetsstål. Denna 

stålsort är lämpad till produkter som formas vid högre temperaturer. T.ex. metallprodukter 

som ska extruderas, smidas eller pressgjutas. Då måste formen klara höga toleranser av 

värmeväxling från både kylmedel och värmepåfrestningen från själva produkten. För att 

stålet ska kunna klara av alla påfrestningar som den utsätts för bör den ha egenskaper som:  

- God seghet  

- Hög termisk utmattningshållfasthet. 

- Tåla termisk chock  

- Bra anlöpningsbeständigt 

Kolhalten i ett varmarbetsstål är relativt låg och brukar ligga mellan 0,3 - 0,6 % C, något som 

bidrar till en god seghet. Varmarbetsstål är ofta legerade med ämnen som är karbidbildande. 

Alltså ämnen som binder sig lätt till kol. Detta är vad som ger egenskaperna varmhållfasthet 

och anlöpningsbeständighet.4 
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Försök 1: Tidigare tester  

 

Något som kan vara intressant är att se hur en order har varit körd, hur mycket matning som 

vidtagits, hur mycket reduktion vid varje stick osv. Viktig data, så som matning, reduktion, 

breddning och förflyttningar, som använts vid en tidigare körning finns sparad, i en databas 

som kallas IBA.  

Den körningen som fått bäst utbyte utefter manuellt smide togs fram utifrån data hämtat från 

IBA. En stickserie baserades på den. 

Stickserien kördes sedan i nya smidespressen med ForgeBase. ForgeBase är ett program 

som är framtaget för att kunna standardisera smidesprocessen. Operatör eller tekniker 

skriver in matningssteg, vilken dimension för varje stick och rotation. Smidespressen 

anpassar då körningen efter den inprogrammerade data. 

Reduktionsgraden är direkt beroende av breddningen i tidigare stick, vilket också kan ge en 

viss felmarginal. Glödskal som faller av under bearbetningen ger ett materialbortfall som 

också har en direkt koppling till breddningen. Den typen av beräkning är näst intill omöjlig att 

göra då det sker spontant. Liten felmarginal måste vidtas vid beräkning av breddning, på 

grund av att formlerna för att räkna fram breddningen oftast inte tar hänsyn till friktion och 

legeringssammansättning. 

Studeras teorin, behövs inte mycket tid för att se att denna typ av reduktion vid de olika 

sticken är ett direkt recept för att bilda sprickor. Däremot blev stängerna mycket raka, vilket 

gjorde det enkelt vid maskinbearbetning.  
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Resultat från tidigare körning, försök 1 
Resultatet vid provning av stängerna i ultraljud och virvelström visade på ytdefekter men 

även utslag för inre defekter. Mestadels småsprickor i längsgående riktning, relativt jämt 

fördelade över stängerna. Någon braka eller tvärspricka har också uppstått. 

Några inre defekter gav utslag på ultraljudsprovningen, varav två stänger skrotades helt.       

I Figur 7 nedan, ser vi ett område som är uttaget efter att ultraljudsprovet visat utslag för inre 

defekter. 

Proverna analyserades noggrant för att hitta den del som gav utslag i ultraljudsprovning. 

Inneslutningar brukar ofta vara längsgående, små fina stråk. I Figur 7 visas en inneslutning 

som inte alls har den raka och fina formen. 

 

Figur 7. Inneslutningsbild tagen i LOM 
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Metod 
 

Stor del av tillvägagångssättet i början av arbetet var just att göra en litteraturstudie på 

parametrar som kan spela en stor roll i arbetet. Att definiera: 

- Vad är en defekt?  

- Hur kan de härledas? 

- Finns det åtgärder som kan vidtas för att undvika dessa defekter? 

Många av dessa frågor är väldigt komplexa och det behöver inte vara endast en parameter 

som spelar in. Det ena kan vara det som utlöser det andra och det ena utesluter inte det 

andra. Det gäller att vara riktigt öppensinnad för varje problem. Varje enskilt steg genom 

processen måste då följas upp noga för att få en övergripande blick om att allt gå rätt till och 

alla riktlinjer följs.  

Efter att sedan ha sett över alla teoretiska definitioner av defekter gjordes en analys av 

tidigare stickserie. Ett ställningstagande görs då baserat på det för att sedan sätta upp en 

stickserie som är anpassat efter vissa teoretiska riktlinjer. 

Efter smide och värmebehandling togs prover för att se hur ämnets mikrostruktur ser ut. 

Nästa processteg för materialet är maskinbearbetningen där man får svart på vitt vid en sista 

kontroll om det finns några defekter på materialet.  
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Försök nr 2: Resultat  

En stickserie togs fram utefter viktiga parametrar som studerats enligt teorin. Den är 

anpassad efter en maxreduktion på ca 30 % och ett maximalt matningsförhållande på 1. 

Detta för att minimera sprickbildning i materialet. Stickserien ser ut på följande vis: 

En mätning gjordes för att se hur väl breddningen (kan avläsas i tabell 1) stämde överens i 

praktiken kontra den teoretiska formel som användes. Där mättes breddningen och 

jämfördes i procent. Resultatet såg ut på följande vis:  

Tabell 1. Verklig breddning i procentuell differens till beräknad breddning. 

 

För varje göt kan den procentuella breddningen avläsas för varje stick. Från startbredden 

efter Stick 1 hos Göt 1 blev det en ökad breddning med 6,2%, i jämförelse med den 

uträknade breddningen. Ämnet vrids sedan 90° för att ingå i Stick 2. Efter deformation i Stick 

2 blev det en ökning med 18,5% från utgångsbredd till beräknad breddning. Vilket visar att 

den teoretiska formeln för att räkna fram breddningen inte stämmer exakt med praktiken. 

För att se över extremerna har maxvärdet vid varje stick och göt tagits fram och reduktionen 

räknats fram utefter den verkliga breddningen: 

Stick 1: 33,8%. 

Stick 2: 28,7%. 

Stick 3: 35%. 

Stick 4: 37,3%. 

Stick 5: 40%.  

Stick 1 Stick 2 Stick 3 Stick 4

Göt 1 6,20% 18,50% 35,20% 25,70%

Göt 2 8,30% 16,60% 37,30% 24,40%

Göt 3 7,70% 12,50% 34,30% 21,90%

Göt 4 8,40% 14,70% 34,50% 22,30%

Göt 5 6,80% 12,70% 36,50% 20,50%
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Resultat av försök 2, ny stickserie 

Vid syningen av ordern blev resultatet följande: 

 Två stänger utan defekter. 

 Två stänger med inre defekter. 

 Åtta stänger med ytdefekter såsom sprickor eller brakor. 

Istället för att ha sprickor jämnt fördelade över flera stänger, blev nu utfallet att sprickorna 

endast hittades mot toppen och botten av götet. Något man kan se i Figur 8, där en kraftig 

braka med kringgående sprickor växt fram. Det som kan ha varit en bidragande effekt till den 

kraftiga sprickbildningen i ändarna är varmöverförningen från pressmedjan till 

värmebehandlingen. Att materialet låg länge innan det togs in i ugn i värmebehandlingen. 

När materialet kyls tillåts en liten spricka att växa.  

Det blev även utslag i ultraljudet för inre defekter i två av stängerna. Efter analys av inre 

defekter, visar det sig även här, röra sig om aluminiumoxidinneslutningar.  

Tidsmässigt resulterade det i att automatsmide med ny framtagen stickserie, blev ca 4 

minuter längre än manuellt smide av reglerare. Yttemperaturen ligger dock fortfarande stabilt 

på drygt 800 efter smide, vilket är ungefär den temperatur som manuellt smide även ligger 

på.  

 

Figur 8. Bilden visar braka och sprickor 
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Utbyte 

Utbytet på de olika försöken varierade. Försök 2 hade ett högre utbyte än försök 1. 

Resultatet visar att inga av stängerna i försök 2 hade längsgående sprickor längs hela eller 

delar av götlängden. Sprickorna koncentrerades alltså till toppen/botten av götet. Det ledde 

till att den totala kassationen minskade, även om kassationer för brakor och tvärsprickor 

ökade. 

Diskussion 
 

Försök 1 

Den första stickserien som kördes baserades på bästa utbytet vid manuell körning. 

Stickserien tillämpades vid smidet av en hel charge, fördelat på flera order. Vid två order 

bestod defekterna endast av ytsprickor i längsgående riktning. Vilket möjligtvis kan antas 

bero på att ämnet har breddats för mycket vid de olika sticken. Breddningen har en direkt 

koppling till reduktion. Mer reduktion ger mer breddning, alltså beror längsgående sprickor 

troligtvis på allt för hög reduktion. Reduktionen var uppmätt till 54 % i andra sticket, vilket 

enligt teorin, mycket väl kan vara anledningen till längsgående sprickor. 

Inneslutning från figur 7 

Arbetet innefattar inre defekter och sprickor i H13-stålet. Defektformuleringen inneslutningar 

innefattar här UL-defekter från 5 mm djup och till centrum i hela materialet. Det innebär att 

man använder sig av ultraljud för att se att materialet som gått igenom produktionen är 

godkänt. Utslag från UL-provningen tyder på en eller flera inre defekter i ämnet.  

Defekten som hittades vid ultraljudsprovet antas inte ha någon anknytning till 

smidesdefekter. Alltså, inga smidesporer eller centrumsprickor. En kemisk analys togs för att 

säkerställa detta, vilken visade sig kunna knyta defekten till stålverket. En inneslutning som 

har tillkommit under stålverksprocessen. För hårda stål är det mycket vanligt att 

inneslutningar är initieringspunkten för en spricka, på grund av dess form5. 
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Försök 2 

Syningsoperationen visade att en minskad reduktion reducerar ytsprickor i mitten av 

stängerna. Stängerna hade enbart sprickor eller brakor i toppen och botten av götet, vilket 

kan antagas ha samband med boxen i toppen på götet. Både toppen och botten av götet 

hålls nästan hela bearbetningen av manipulatorerna. Ändarna svalnar fortare över lag vilket 

dessutom påskyndas av värmeöverföringen till manipulatorerna. Vilket kan vara en vanlig 

orsak till vissa defekter. Boxkapet görs sparsamt för att öka utbytet på produkten. 

Det var två inre defekterna som gav utslag i ultraljudet. Prover har tagits ut och analyserats. 

Det visade sig, precis som tidigare, inte röra sig om några smidesdefekter. Utan även dessa 

var stålverksrelaterade. 

Utbytet av körningen med en ny framtagen stickserie visade ett resultat på under det snitt 

som dimensionen annars ligger på.  

En ytterligare optimering av stickserien har gjorts för att landa strax under 30 % reduktion per 

stick vid nedsmide innan man når smide till ”fin-fyrkant”. Den har baserats på hur vida 

breddningen i teorin inte riktigt stämde överens med praktiken. Då stickserien från försök 2 

skenade iväg i breddningen, gav det en högre reduktion i kommande stick. Reduktionen har 

därför minskats ytterligare för att försöka få en acceptabel breddning som kompenserar för 

att kommande stick hamnar på en reduktion strax under 30 %. 
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Slutsats och rekommendationer 

Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet är att en minskad reduktion bidrar till minskad 

bildning av längsgående ytsprickor.  

Här är några punkter där ett vidare arbete skulle behövas: 

 Nytt försök med ny stickserie. 

 Uppföljning av en mer kontrollerad varmöverförning.  

 Fortsätta det ständigt pågående arbetet i stålverket att minska antalet kritiska 

inneslutningar. 

En rekommendation är att börja med att göra om försök 2 med samma stickserie som tagits 

fram för att se hur sprickor och brakor beter sig i ändarna av göten vid en mer kontrollerad 

varmöverförning. Då får man även en inblick i hur vida en korrekt varmöverförning bidrar till 

en minskad sprickbildning i ändarna av götet.   
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Bilagor 

Bilderna är tagna på mikrostrukturen av det undersökta H13-stålet efter att ha genomgått alla 

processteg. De är tagna för att jämföra att mikrostrukturen under försöken med tidigare 

mikrostruktur. 

 

 

Figur 9. Strukturbilder och inre defekt 
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Ordlista 

 

Rekristallisationstemperatur:  Den temperatur som krävs för rekristallisaton, bildning av 

nya korn i mikrostrukturen, sker för denna stålsort över 600°C. 

Manipulator: Den maskin som griper tag och roterar ämnet under smide. 

Glödskal: När stålet värms upp så reagerar syret med det varma stålet och bildar järnoxid. 

Som i folkmun kallas glödskal. 

Braka: En braka definieras som en tvärspricka, brakor sker ofta i kanterna på götet. 

H13-stål: Ett varmarbetsstål som kategoriseras under vissa legeringskriterier. 

SEM: Svep Elektron Mikroskop. Ett avancerat mikroskop som ger en bild av materialets yta 

och kan karakterisera metaller. 

Aluminiumoxidinneslutning: En typ av inneslutning som antingen kan bli kvar i stålet vid 

syrereningsförloppet, desoxidationen, eller som exogen inneslutning till exempel komma från 

keramisk infodring eller gjutteglet. 

Kokill: Den form som används vid gjutning. 

Duktilitet: Materialets förmåga att plasticeras utan att spricka. 

Ferrit: Kan förkortas med alfa (α) och är den rumstempererade fasen för ett lågkolhaltigt stål. 

Den rymmer 0,02 viktsprocent kol. 

Austenit: Kan förkortas med gamma (γ) och är den fas där stålet befinner sig i vid 

varmbearbetning. Den rymmer två viktsprocent kol. 

Oxider: En förening mellan en metall och syre som uppvisar ickemetalliska egenskaper.  

Karbider: En förening mellan en metall och kol som uppvisarickemetalliska egenskaper. 

Sulfider: En förening mellan en metall och svavel som uppvisarickemetalliska egenskaper. 


