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Sammanfattning 

Arbetet har gjorts på kvalitetsavdelningen på Epiroc i Fagersta som en del i det 

kontinuerliga kvalitetsarbete som sker där. I arbetet har det undersökts hur kolvar till 

sänkborrhammare påverkas av värmebehandlingen nitrokarburering som utförs för 

att ge en ökad ythårdhet hos materialet. Huvuddelen i arbetet har varit att mäta upp 

de berörda produkterna i mätmaskin före respektive efter nitrokarburering och 

analysera resultatet. Efter gjorda mätningar kunde det observeras att det skett en 

ökning i dimension på de delar av kolven som uppmätts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Investigation of how nitrocarburization affects pistons from Epiroc 

The degree project has been done at the quality department at Epiroc in Fagersta as 

part of the continuous quality control work that takes place there. In the project, it has 

been investigated how a piston in a down-the-hole hammer is affected by the heat 

treatment process called nitrocarburization which is performed to give the material an 

increase in surface hardness. The main part of the project has been to measure the 

products of interest in a measuring machine before and after nitrocarburization and 

then analyzing the result. After the measurements had been made it could be 

observed that there was an increase in dimension on the locations of the piston being 

measured. 
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1 Inledning 
1.1 Epiroc Fagersta 
Arbetet har gjorts på Epiroc Fagersta som är ett företag som tillverkar 

bergborrningsutrustning. I fabriken i Fagersta bearbetas det fram delar till 

borrhammare samt stänger som följer med ner i borrhålet. Värmebehandling av 

tillverkade produkter görs till viss del i Fagersta och till viss del externt.  Det är 

effekterna av den externt utförda värmebehandlingen nitrokarburering som 

undersöks i arbetet.  

1.2 Sänkborrhammare 
En sänkborrhammare även känd som DTH-hammare (down-the-hole) är en 

borrhammare som via slag och rotation borrar i berg. Sänkborrhammaren följer som 

namnet antyder med ner i borrhålet och sitter via stänger ihop med en borrningsrigg. 

Fördelen med sänkborrhammare jämfört med en topphammare är att slagkraften 

appliceras direkt på borrhuvudet vilket ger en rakare borrning.  

Själva hammaren är en kolv som drivs av tryckluft från ytan och när tryckluften 

passerat hammaren blåses den ut på utsidan av hammaren. Luften som blåses ut ur 

hålet kommer att föra med sig det borrade berget till ytan.  

1.3 Bakgrund 
Bakgrunden till arbetet är en önskan från kvalitetsavdelningen på Epiroc i Fagersta 

att få en kartläggning av eventuella dimensions- och formförändringar som sker vid 

nitrokarbureringsprocessen av kolvar till sänkborrhammare.  

Tidigare undersökningar av nitrokarbureringens effekter har lett till ändring i 

tillverkningsprocessen för en produkt och den här rapporten är en fortsättning av det 

arbetet med fokus på en annan produkt.  

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att genom en systematisk arbetsgång ge en överblick över hur 

kolvar påverkas av nitrokarburering. 

1.5 Mål 
- Mäta ändring i dimension på minst en kolv 

- Mäta skikttjocklek på minst en kolv 
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1.6 Produkten som undersöks – kolv sänkborrhammare 
I en borrhammare sitter en kolv som fungerar som hammaren när borren sänks ner i 

borrhålet. Kolven bidrar med en slagkraft som tillsammans med rotation av borren 

ger en mer effektiv borrning. Det ska förtydligas att i en sänkborrhammare så sitter 

kolven ihop med borrhuvudet i ett paket och följer med borrhuvudet ner i borrhålet. 

Detta till skillnad mot topphammarborrning då slagkraften fås från ovanför markytan 

och slagkraften förs via stänger till borrhuvudet.  

Hela hammaren som kolven sitter i drivs av tryckluft som förs ner via stänger i 

borrhålet. Kolven är utformad för att blockera samt släppa fram luft när den befinner 

sig i olika positioner och det är detta som driver hammaren och ger slag från kolven.  

1.7 Avgränsning 
Inledningsvis under datainsamlingen så mättes det upp kolvar från totalt 6 st 

arbetsordrar. I slutändan kunde 3 ordrar mätas igen efter nitrokarburering och de tre 

resterande tilläts på grund av tidsbrist att gå vidare i produktionen utan mätning. 

Ytterligare så är det kolvar från en av de tre uppmätta ordrarna som förutom mätning 

i mätmaskin även blivit uppkapade som prover och analyserade i ljusmikroskop. Det 

är på den ordern som fokus i rapport och resultat kommer att ligga.  

1.8 Benämning av produkter 
I arbetet har kolvar av två dimensioner undersökts. När dessa refereras i rapporten 

kommer de att benämnas som ”mindre” respektive ”större” kolv för att särskilja när 

det menas olika kolvar. Detta görs för att ej ge ut data om Epirocs produkter.   

2 Teori 
All teori är från stål och värmebehandling en handbok och sidhänvisningar finns inom 

parenteser. Referering tillkommer senare.  

2.1 Nitrokarburering 
Nitrokarburering kan utföras på flera olika sätt med olika temperaturen, ugnar och 

processer (gas, saltbad, fluidbad och plasma). Teorin för processen som kommer att 

beskrivas i följande avsnitt är den som är aktuell för det här arbetet, vilket är en 

nitrokarburering som sker i en gasatmosfär i en ugn med begränsade styrmöjligheter.  

2.1.1 Processen 

Vid nitrokarburering hålls stål i en ugn med en atmosfär bestående av kväve- 

respektive kolbärande gas. Kväve och kol kommer då att diffundera in i stålet vilket 

ger en hård och slitstark yta. I den aktuella nitrokarbureringen är atmosfärsgaserna 

ammoniak, NH3, och koldioxid, CO2.  

Processen utförs i en gastät ugn vid en temperatur mellan 550-580OC och 

processtiden varierar vanligen mellan 0,5 – 5 timmar. Temperatur, tid och 

atmosfärssammansättning kalibreras för att ge ett önskat resultat. [1] [2] [3] [5] 

I ugnen sker följande reaktioner som gör diffusionen in i stålet möjlig:  

NH3 ↔ N + 3/2H2  (1) 
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CO2 + H2 → CO + H2O  (2) 

CO + H2 → C + H2O  (3) 

I jämviktsekvation (1) sönderfaller ammoniak till väte- och kväveatomer. Det är 

kväveatomerna från denna reaktion som diffunderar in i stålet. I reaktion (2) 

sönderfaller koldioxid i reaktion med vätgas till kolmonoxid samt vatten. Vätgasen 

kan helt eller delvis fås från vätgasen som bildas vid reaktion (1), vid behov så 

tillsätts vätgas som en separat gas. Reaktion (3) är där kolet som kommer att tas upp 

av stålet lösgörs. Kolmonoxiden från reaktion (2) sönderdelas med vätgas och bildar 

kol samt vatten. [1] [2] [4] 

När kväve och kol diffunderar in i stålet bildas två huvudsakliga skikt som kommer att 

påverka stålet egenskaper. Dessa är föreningszonen, FZ, och diffusionszonen.  

När produkterna varit i ugnen önskad tid så kyls de i antingen gas eller olja. 

Oljekylning ger en snabb kylning och ökar utmattningshållfasthet och ger en hög 

lastkapacitet. Gaskylning ger en långsammare kylning och minskar risken för 

formförändring. Valet av kylning påverkar knappt nötnings och korrosionsmotståndet 

vilket betyder att gaskylning med fördel kan väljas om det i huvudsak är de 

egenskaperna som önskas. [1] [2] [5] 

Det önskade resultatet från nitrokarbureringen är i första hand en ökad ythårdhet. 

Från föreningszonen och genom diffusionszonen kan en hårdhet inom spannet 300-

1300 HV uppmätas. [1] [2] 

2.1.2 FZ-skikt 

Föreningszonen, förkortat FZ, är den yttersta zonen som bildas och består av två 

faser. Dessa är gamma-, γ’-fas och epsilon-, ε-fas. Faserna har följande 

sammansättningar 

- γ’-fasen har sammansättningen Fe2-3(N, C) (hcp)  

- ε-fasen har sammansättningen Fe4N (fcc) 

Föreningszonen syns som ett vitt skikt och är i regel mellan 0-50 µm tjockt. Det är 

föreningszonen som ger stålet en hård yta som är skydd mot nötning och friktion. 

Bildningen av FZ-skiktet börjar med en kärnbildning av γ’-fas på ytan av stålet. När 

skiktet med γ’-fas byggts upp något så bildas även ε-fas under γ’-fasen. [1] [2] [3] [5] 

När det är en hög kvävehalt i föreningszonen så bildas det porer i det yttersta skiktet 

av föreningszonen. Porerna uppstår på grund av fångad kvävgas som formar bubblor 

och rör sig mot ytan och bildas små gångar vilket skapar porositet. [1] [4] 

Hur tjockt skiktet blir beror i första hand på tiden för nitrokarbureringen, temperaturen 

samt stålets sammansättning. Ökad tid och temperatur ger ett tjockare FZ-skikt. [1] 

[4] [5] 

2.1.3 Diffusionszon 

Skiktet under föreningszonen kallas diffusionszonen. Diffusionszonen består av inlöst 

kväve som antingen befinner sig löst interstitiellt i atomform eller samlat i form av 

nitrider. Nitriderna bildas som en reaktion mellan kvävet och nitridbildande 



4 
 

legeringselement i stålet. Nitriderna som bildas av legeringsämnen bidrar till att höja 

hårdheten i diffusionszonen. [1] [2] [4] [5] 

2.1.4 Form- och dimensionsförändringar vid nitrokarburering 

Då fokus i rapporten ligger på att utvärdera hur nitrokarbureringen påverkar just form 

och dimension hos produkterna som undersöks så är det relevant att ta upp det som 

finns skrivet och se om det som observeras i undersökningen kan relateras till teorin. 

I stål och värmebehandling en handbok står att:   

”Som en tumregel kan anges att den likformiga måttförändringen orsakad av 

föreningszonens tillväxt är ca en tredjedel av föreningszonens tjocklek. Om 

exempelvis en axel har en föreningszon på 15 µm, så ökar dess diameter med cirka 

10 µm” [1] 

Då kolvarna består av ett centralt hål med olika diametrar så är följande stycke från 

stål och värmebehandling en handbok intressant: 

”Som en tumregel för måttförändringen anges följande för en cylinder med ett centralt 

borrat hål:  

- Litet hål i jämförelse med ytterdiametern ger en minskning av hålet, medan 

ytterdiametern ökar 

- Hål med ungefär samma diameter som väggtjockleken ger oförändrad 

håldiameter, medan ytterdiametern ökar 

- Stort hål i förhållande till ytterdiametern ger en dimensionsökning för både 

hålet och ytterdiametern.” [1] 

Dessa tumregler gäller den likformiga dimensionsändring som sker vid 

nitrokarburering. Formförändring är mer oförutsägbart.  

Faktorer som påverkar form och dimensionsändring är dels tillväxten av 

föreningszonen samt inlösning av kväve i diffusionszonen. Vid kylningen kan som vid 

all värmebehandling termiska spänningar lösas ut och ge formförändring. [1] [3] [5] 

En rekommendation för att minimera mått- och formförändringar på grund av 

restspänningar är att avspänningsglödgda produkterna vid en temperatur minst 20-

30OC över nitrokarbureringstemperaturen. [1] [3] 
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3 Metod  
3.1 Material  
3.1.1 Kolv mindre modell 

I arbetet är det en order av sänkborrhammare av mindre modell som har varit i 

huvudsakligt fokus och därmed ges här en beskrivning över deras material och 

tillverkningsgång.  

Kolven som undersökts bearbetas fram från en cylindrisk kuts. Materialet är ett 

varmarbetsverktygsstål med följande sammansättning av legeringselement:  

C Si Mn  P S Cr Mo V Al 

0,37 0,98 0,35 0,009 0,001 5,20 1,24 0,36 0,012 

På Epiroc i Fagersta bearbetas kolvarna från kuts till bearbetningsmått. 

Bearbetningsmåttet är till för att eventuella form- och dimensionsförändringar vid 

efterföljande värmebehandling ska kunna bearbetas bort senare i 

tillverkningsprocessen.  

När kolvarna grovbearbetats skickas de till extern vakuumhärdning. Kolvarna härdas 

samt anlöps vilket ger en struktur av anlöpt martensit. Kolvarna har nu en högre 

hårdhet som ligger på cirka 45 HRc.  

Tillbaka på Epiroc i Fagersta finbearbetas kolvarna till färdigmått. I normala fall mäts 

en av 80 kolvar i en order i mätmaskin där intressanta mått mäts upp. Vissa mått 

mäts dock manuellt på varje kolv under svarvningen.  

När kolvarna finsvarvats skickas de till nitrokarburering som sker externt. Tillbaka på 

Epiroc i Fagersta går de till montering av hammare eller skickas för att bytas ut i 

befintliga hammare.  

I projektet mättes totalt 32 st kolvar av mindre modell upp före och efter 

nitrokarburering ur en order av 77 st kolvar som skickades till nitrokarburering.  

3.1.2 Kolv större modell 

När det gäller kolvar av större modell så mättes kolvar från två ordrar före och efter 

nitrokarburering. I en order mättes 15 av 100 kolvar och i en annan mättes 18 av 99 

kolvar.  

Då fokus ligger på de mindre kolvarna när det kommer till analys och provtagning så 

räcker det med att nämna att arbetsgången för de större kolvarna är liknande den för 

de redan beskrivna av mindre modell.  

3.2 Använda metoder 
3.2.1 Mätning av form och dimensionsmått 

En koordinatmätmaskin av modell Crysta – Apex C tillverkad av Mitutoyo användes 

för att mäta viktiga mått före och efter nitrokarbureringen. Maskinen följer färdiga 

program tagits fram till produkter som ska mätas på Epiroc.   
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3.2.2 Kapning av provbitar 

Uttag av provbitar från kolvar har skett i kapmaskiner av olika storlek av fabrikat 

Struers i provrummet på Epiroc. Den största maskinen där mest kapningstid 

spenderats är en Struers Magnutom-500.  

3.2.3 Provberedning 

De utkapade bitarna gjöts in i bakelit i en Struers CitoPress-20.  

Proverna polerades i tre steg efter utkapning. Polermaskinerna är Struers Tegramin-

30. Första steget är grovpolering med vatten som kylmedel. Andra steget är polering 

på duk med 9 µm diamantsuspension. Tredje steget är polering på duk med 3 µm 

diamantsuspension. 

3.2.4 Mikroskopi 

Mikroskopi har utförts i ljusmikroskop Olympus BX51M och analys med 

mätningsverktyg har genomfört i programmet Picsara Industrial 9,7. 

3.3 Arbetsgång 
3.3.1 Mätning före nitrokarburering 

I arbetet så har kolvar från tre ordrar mätits i koordinatmätmaskin före och efter 

nitrokarburering. Här följer en lista över uppmätta ordrar och deras beteckning 

- Order 1 – 32 st kolvar av mindre modell ur en order av 77 skickade 

o 30 st ordinarie och märkta 1-30 

o 2 st skrotade kolvar märkta Skrot 1-2 

- Order 4 – 17 st kolvar av större modell ur en order av 99 skickade  

o 15 st ordinarie kolvar märkta 1-15 

o 2 st skrotade kolvar märkta Skrot 1-2 

- Order 3 – 15 st kolvar av större modell ur en order av 100 skickade 

o 15 st ordinarie godkända kolvar märkta 1-15 

Arbetsgången har varit att en order som skulle finsvarvas valts ut för mätning och 

den extra mätningen som undersökningen inneburit lades in som en separat 

operation i planeringen. Kolvar har tagits ut och mätits i mätmaskinen under tiden 

som ordern finsvarvats eller direkt efter att svarvningen blivit klar.  

Under finsvarvningen så kan tidigare fel upptäckas eller så kan det ske måttfel vid 

själva svarvningen. När kolvar på grund av något bearbetningsfel blivit kasserade så 

har några av dessa mätits upp och tagits med som prover till nitrokarbureringen. 

Detta har gett möjlighet att spara på godkända produkter till produktionen och gett 

fler kolvar som kan kapas upp och undersökas.  

När en kolv mätits så märktes den med permanentpenna och märkningen ristades in 

på en fräst yta. En fräst yta som inte är i kontakt med någon annan yta när kolven är 

monterad vilket ej påverkar funktion eller livstid på kolven.  

När kolven blivit mätt och märkt packades den med resterande kolvar i ordern och 

skickades till nitrokarburering. Med i ordern skickades information om märkningen 

samt en karta (se figur 2 och figur 3) för hur kolvarna skulle placeras i ugnen. Märkta 

kolvar placerades i hörn samt i mitten.  
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Beroende på hur många körningar som krävs för varje order så har det, kombinerat 

med arbetsinsatsen vid mätningssteget, styrt hur många kolvar som mätits upp per 

order. Här följer en sammanfattning av hur märkta kolvar placerats i ugnen.  

- Order 1 – En order med 77 mindre kolvar körs i två ugnskörningar. Av de  32 

mätta och märkta kolvarna så placerades i körning 1 nummer 1-15 i varje hörn 

samt i mitten med tre kolvar per position. Kolvar märkta 16-30 i körning 2 

placerades på samma sätt med tre i varje hörn och tre i mitten av korgen. De 

två bitarna märkta skrot placerades i mittenposition med skrot 1 i körning 1 

och skrot 2 i körning 2.  

- Order 3 – Order med 100 större kolvar som körs i tre ugnskörningar. Av de 15 

uppmätta kolvarna placerades 1-5 i första körningen, 6-10 i andra körningen 

och 11-15 i tredje körningen. Ugnsplacering var som för order 1 i varje hörn 

samt mittenplacering med skillnaden att endast en kolv placerats i varje 

position. 

- Order 4 – med 99 större kolvar kördes ordern i tre körningar. Kolvarna märkta 

1-5, 6-10 och 11-15 placerades som i order tre med fem kolvar per körning 

placerade i varje hörn och en i mitten. Kolv märkt skrot 1 placerades i mitten i 

körning 1 och kolven märkt skrot 2 placerades i mitten i körning 2.  

3.3.2 Mätning efter nitrokarburering  

När ordern med kolvar kommit tillbaka till Epiroc Fagersta togs de märkta kolvarna ut 

och mättes igen i mätmaskinen. Skrotkolvarna samt en godkänd kolv per order 

valdes ut för uppkapning och undersökning. Resterande kolvar skickades vidare i 

produktionen till montering.  

Efter den andra mätningen i mätmaskinen så är resultatet två uppsättningar av 

mätprotokoll med de uppmätta värdena som sedan kan utvärderas och jämföras med 

varandra.  

3.3.3 Uttag av provbitar 

Från order 1 togs totalt tre st kolvar ut från ordern. Dessa var en godkänd kolv märkt 

14 samt kolvarna märkta skrot 1 och skrot 2. Av mätpunkterna i protokollen från 

mätmaskinen valdes fyra dimensionsmått ut att fokusera på. I följande lista och i figur 

1 visas mätpunkterna och deras positioner på den mindre kolven:  

- Mätpunkt 1 – 104 mm från kolvens nos. Yttre diametermått 99,9 mm med 

toleranser mellan 99,91 och 99,93. Provbitar från position 0O samt 144O. 

- Mätpunkt 2 – 150 mm från kolvens nos. Yttre diametermått 99,9 mm med 

toleranser mellan 99,91 och 99,93. Provbitar från position 0O samt 180O. 

- Mätpunkt 3 – 402 mm från kolvens nos. Yttre diametermått 99,9 mm med  

- toleranser mellan 99,91 och 99,93. Provbitar från position 36O samt 180O. 

- Mätpunkt 4 – 402 mm från kolvens nos. Inre diametermått 76 mm med 

toleranser mellan 75,99 och 76,02. Provbitar från position 36O samt 180O. 
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Figur 1: Mätpunkter mindre kolv med nollplan vid kolvens nos.  

För att se om eventuell dimensionsändring kan hänga samman med tillväxt av 

föreningszon och diffusionszon så kapas det ut bitar från de här mätpunkterna. 

Kolvarna tilldelades en längsgående nollinje och bitar togs ut från motstående sidor 

av kolven. Positionerna 36O och 144O valdes då kolvens utformning är sådan att 

diameter 99,9 är på 5 st toppar runt kolven och det finns därmed inte någon 

motstående sida med samma diameter.  

3.3.4 Provberedning 

De utkapade bitarna gjöts in i bakelit och polerades i tre steg för att få en yta att 

observera i mikroskop. För att få en tydligare kontrast mellan de olika skikten som 

bildats från nitrokarbureringen så etsas proverna med 5%-nital.  

3.3.5 Mikroskopi 

Zonerna och deras skikt observerades i ljusoptiskt mikroskop och med mätverktyget 

kunde skikten mätas och sparas som bilder.  

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

Nollplan 
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4 Resultat 
4.1 Dimensionsändring före och efter nitrokarburering, order 1 

mindre kolv 
Här följer först ugnsplacering som kan ses i figur 2 och figur 3 vid de två 

ugnskörningarna för order 1. Sedan följer tabeller 1-4 där mätvärdena från 4 

mätpunkter (se figur 1) på mindre kolvar presenteras.  

I tabell 1-4 betyder rödmarkerad text att värdet går utanför satta toleranser och svarta 

siffror betyder att mätvärdet ligger innanför tolerans. 

 

14. 13. O O O O O 12. 11. 

15. O O O O O O O 10. 

O O O 2. 1. Skrot1 O O O 

O O O O 3. O O O O 

4. O O O O O O O 9. 

5. 6. O O O O O 7. 8. 

Figur 2: Ugnskörning 1 order 1. Teckenförklaring ”1. = märkt kolv” och ”O = omärkt 

kolv” 

17. 16.      27. 26. 

18.        25. 

  O 28. 29. Skrot2 O O  

  O O 30. O O   

19.        24. 

20. 21.      22. 23. 

Figur 3: Ugnskörning 2 order 1. Teckenförklaring ”29. = märkt kolv” och ”O = omärkt 

kolv” 
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Tabell 1: Kolvar mätta vid mätpunkt 1 
Ø99,9 ref A främre som är 104 mm 
från kolvens nollplan. 
 

 Tabell 2: Kolvar mätta vid 
mätpunkt 2 Ø99,9 ref A bakre som 
är 150 mm från kolvens nollplan. 

Individ Före 
Ø99,9 
ref A 
främre 
(mm) 

Efter 
Ø99,9 
ref A 
främre 
(mm) 

Ändring 
diameter 
(mm) 

 Individ Före 
Ø99,9 ref 
A bakre 

(mm) 

Efter 
Ø99,9 ref 
A bakre 

(mm) 

Ändring 
diameter 
(mm) 

1 99,935 99,935 0 1 99,921 99,927 0,006 

2 99,925 99,934 0,009 2 99,921 99,929 0,008 

3 99,918 99,921 0,003 3 99,901 99,913 0,012 

4 99,92 99,925 0,005 4 99,92 99,92 0 

5 99,921 99,928 0,007 5 99,91 99,925 0,015 

6 99,925 99,93 0,005 6 99,916 99,926 0,01 

7 99,919 99,927 0,008 7 99,914 99,924 0,01 

8 99,921 99,93 0,009 8 99,914 99,925 0,011 

9 99,929 99,933 0,004 9 99,917 99,931 0,014 

10 99,926 99,933 0,007 10 99,916 99,925 0,009 

11 99,933 99,942 0,009 11 99,918 99,929 0,011 

12 99,926 99,929 0,003 12 99,914 99,924 0,01 

13 99,929 99,932 0,003 13 99,914 99,926 0,012 

14 99,928 99,93 0,002 14 99,913 99,923 0,01 

15 99,926 99,93 0,004 15 99,913 99,924 0,011 

16 99,93 99,931 0,001 16 99,918 99,926 0,008 

17 99,923 99,925 0,002 17 99,913 99,922 0,009 

18 99,925 99,926 0,001 18 99,914 99,921 0,007 

19 99,934 99,934 0 19 99,924 99,933 0,009 

20 99,93 99,93 0 20 99,918 99,926 0,008 

21 99,929 99,93 0,001 21 99,915 99,924 0,009 

22 99,926 99,928 0,002 22 99,912 99,921 0,009 

23 99,931 99,93 -0,001 23 99,916 99,925 0,009 

24 99,929 99,926 -0,003 24 99,915 99,926 0,011 

25 99,924 99,919 -0,005 25 99,907 99,917 0,01 

26 99,927 99,921 -0,006 26 99,909 99,92 0,011 

27 99,918 99,914 -0,004 27 99,903 99,913 0,01 

28 99,92 99,917 -0,003 28 99,904 99,921 0,017 

29 99,918 99,915 -0,003 29 99,906 99,917 0,011 

30 99,919 99,916 -0,003 30 99,904 99,917 0,013 

Skrot 1 99,927 99,927 0 Skrot 
1 

99,909 99,923 0,014 

Skrot 2 99,931 99,928 -0,003 Skrot 
2 

99,914 99,926 0,012 

Medel 99,92569 99,92738 0,0016875 Medel 99,91322 99,92341 0,010187 
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Tabell 3: Kolvar mätta vid mätpunkt 
3 Ø99,9 ref B främre som är 402 
mm från kolvens nollplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4: Kolvar mätta vid mätpunkt 
4 Ø76 inv bakre som är 402 mm från 
kolvens nollplan. 

Individ Före 
Ø99,9 
ref B 
främre 
(mm) 

Efter 
Ø99,9 
ref B 
främre 
(mm) 

Ändring 
diameter 
(mm) 

Individ Före 
Ø76 inv 
bakre 

(mm) 

Efter 
Ø76 inv 
bakre 

(mm) 

Ändring 
diameter 
(mm) 

1 99,937 99,948 0,011 1 75,984 75,983 -0,001 

2 99,924 99,938 0,014 2 75,979 75,977 -0,002 

3 99,948 99,944 -0,004 3 75,998 75,997 -0,001 

4 99,948 99,939 -0,009 4 76,002 76,004 0,002 

5 99,943 99,942 -0,001 5 75,98 75,981 0,001 

6 99,922 99,935 0,013 6 75,978 75,975 -0,003 

7 99,922 99,934 0,012 7 75,982 75,98 -0,002 

8 99,921 99,933 0,012 8 75,995 75,991 -0,004 

9 99,926 99,935 0,009 9 75,98 75,976 -0,004 

10 99,924 99,935 0,011 10 75,996 75,995 -0,001 

11 99,927 99,939 0,012 11 75,989 75,991 0,002 

12 99,927 99,938 0,011 12 75,996 75,995 -0,001 

13 99,928 99,938 0,01 13 75,983 75,982 -0,001 

14 99,919 99,928 0,009 14 75,981 75,982 0,001 

15 99,928 99,936 0,008 15 75,989 75,983 -0,006 

16 99,921 99,931 0,01 16 75,99 75,988 -0,002 

17 99,926 99,933 0,007 17 75,988 75,987 -0,001 

18 99,926 99,934 0,008 18 75,999 75,997 -0,002 

19 99,93 99,943 0,013 19 75,98 75,979 -0,001 

20 99,931 99,939 0,008 20 76,012 76,01 -0,002 

21 99,921 99,929 0,008 21 75,992 75,99 -0,002 

22 99,934 99,943 0,009 22 75,996 75,999 0,003 

23 99,92 99,928 0,008 23 75,985 75,986 0,001 

24 99,919 99,926 0,007 24 75,973 75,978 0,005 

25 99,914 99,919 0,005 25 75,971 75,978 0,007 

26 99,916 99,921 0,005 26 75,978 75,983 0,005 

27 99,918 99,921 0,003 27 75,985 75,988 0,003 

28 99,924 99,922 -0,002 28 75,976 75,982 0,006 

29 99,94 99,94 0 29 75,985 75,993 0,008 

30 99,931 99,919 -0,012 30 75,981 75,987 0,006 

Skrot 1 99,935 99,933 -0,002 Skrot 1 76,075 76,084 0,009 

Skrot 2 99,933 99,932 -0,001 Skrot 2 76,076 76,082 0,006 

Medel 99,92759 99,93359 0,006 Medel 75,99231 75,99322 0,000906 
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I diagrammet i figur 4 visas hur diametermåtten från tabell 1 varierar vid mätpunkt 1 

före och efter nitrokarburering.  

 

Figur 4: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt 1 Ø99,9 ref A främre 

som är 104 mm från kolvens nollplan. Nummer 31 motsvarar kolv skrot 1 och 32 

motsvarar skrot 2.  

I diagrammet i figur 5 visas hur diametermåtten från tabell 2 varierar vid mätpunkt 2 

före och efter nitrokarburering.  

 

Figur 5: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt 2 Ø99,9 ref A bakre 

som är 150 mm från kolvens nollplan. Nummer 31 motsvarar kolv skrot 1 och 32 

motsvarar skrot 2.  
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I diagrammet i figur 6 visas hur diametermåtten från tabell 3 varierar vid mätpunkt 3 

före och efter nitrokarburering.  

 

Figur 6: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt 2 Ø99,9 ref B främre 

som är 402 mm från kolvens nollplan. Nummer 31 motsvarar kolv skrot 1 och 32 

motsvarar skrot 2.  

 

I diagrammet i figur 7 visas hur diametermåtten från tabell 4 varierar vid mätpunkt 4 

före och efter nitrokarburering.  

 

Figur 7: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt 4 Ø76 inv bakre som är 

402 mm från kolvens nollplan. Nummer 31 motsvarar kolv skrot 1 och 32 motsvarar 

skrot 2.  
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Det kan i figur 7 noteras anledningen till att skrot 1 och 2 blev skrotade. I 

bearbetningen blev innermåttet 76 för stort. Det kan även noteras att värdena ligger 

kring minvärdet snarare än mitt i det nominella värdet som är riktlinjen. 

I tabell 5 sammanställs medelvärdena från tabell 1-4 och förändringen som skett vid 

nitrokarbureringen beräknas.  

Tabell 5: Uppmätt medelskillnad före och efter nitrokarburering och uträknad 

diameterändring.  

Mätpunkt Efter (mm) Före (mm) Differens (mm) Ökning (µm) 

1 99,927 99,926 0,001 2 

2 99,923 99,913 0,01 10 

3 99,934 99,928 0,006 6 

4 75,992 75,993 0,001 1 

 

Medelvärdena passar för att beskriva ökningen som skett vid mätpunkter 2-4. 

Mätpunkt 1 skiljer sig dock från övriga punkter då grovt räknat hälften av de uppmätta 

värdena har ökat och ungefär hälften har minskat efter nitrokarbureringen. I tabell 6 

följer en sammanställning av hur de två halvorna av mätserien skiljer sig från 

varandra.  

Tabell 6: Jämförelse av ändringen vid de två mätseriehalvorna från mätpunkt 1.  

Mätpunkt Efter (mm) Före (mm) Differens (mm) Ändring (µm) 

1 (kolv 1-15, 
skrot 1) 

99,926 99,930 0,004 4  

1 (kolv 16-30, 
skot 2) 

99,924 99,926 -0,002 -2 

 

Skillnaderna i ändring diskuteras vidare i analysavsnittet.  
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4.2 Korrelation väggtjocklek hos kolv mindre modell 
4.2.1 Mätpunkt 1 – 104 mm från kolvens nos 

Väggtjocklek (mått enligt ritning):  

Ytterdiameter subtraherat med innerdiametern ger differensen: 99,9 mm - 37 mm = 

62,9 mm 

Väggtjockleken fås som: 62,9 / 2 = 31,45 mm 

Håldiameter: 37 mm 

Medelökning enligt uppmätta värden från tabell 5: 1 µm 

Detta kan sägas vara en mycket liten ökning. Som visats i tabell 6 så verkar dock 

mätpunkt 1 vara ett särfall där hälften av måtten ökat och hälften minskat efter 

nitrokarburering.  

4.2.2 Mätpunkt 2 – 150 mm från kolvens nos 

Väggtjocklek (mått enligt ritning):  

Ytterdiameter subtraherat med innerdiametern ger differensen: 99,9 mm - 37 mm = 

62,9 mm 

Väggtjockleken fås som: 62,9 / 2 = 31,45 mm 

Håldiameter: 37 mm 

Medelökning enligt uppmätta värden från tabell 5: 10 µm 

Ökningen vid mätpunkt 2 kan sägas vara relativt stor och framförallt homogen där det 

skett en konsekvent ökning av diametern på de allra flesta kolvar.  

4.2.3 Mätpunkt 3 - 402 mm från kolvens nos 

Väggtjocklek (mått enligt ritning):  

Ytterdiameter subtraherat med innerdiametern ger differensen: 99,9 mm - 76 mm = 

23,9 mm 

Väggtjockleken fås som: 23,9 / 2 = 11,95 mm 

Håldiameter: 76 mm 

Medelökning enligt uppmätta värden från tabell 5: 6 µm 

4.2.4 Mätpunkt 4 – 402 mm från kolvens nos 

Ytterdiameter subtraherat med innerdiametern ger differensen: 99,9 mm - 76 mm = 

23,9 mm 

Väggtjockleken fås som: 23,9 / 2 = 11,95 mm 

Medelökning enligt uppmätta värden från tabell 5: 1 µm  

Håldiameter: 76 mm 
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4.3 Dimensionsändring före och efter nitrokarburering, order 3 

kolv större modell 
Tabell 7: Kolvar mätta vid mätpunkt Ø119,9 Ref A Främre som är 315 mm från 

kolvens nollplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet i figur 8 visas hur diametermåtten från tabell 7 varierar vid mätpunkt 

Ø119,9 Ref A Främre från order 3 före och efter nitrokarburering.  
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Individ Före 
Ø119,9 
Ref A 
Främre 
(mm) 

Efter 
Ø119,9 
Ref A 
Främre 
(mm) 

Förändring 
före och 
efter nitro-
karburering 
(mm) 

1 119,893 119,908 0,015 

2 119,891 119,905 0,014 

3 119,888 119,903 0,015 

4 119,902 119,918 0,016 

5 119,906 119,92 0,014 

6 119,883 119,899 0,016 

7 119,894 119,911 0,017 

8 119,882 119,899 0,017 

9 119,894 119,912 0,018 

10 119,898 119,913 0,015 

11 119,884 119,903 0,019 

12 119,893 119,907 0,014 

13 119,878 119,897 0,019 

14 119,879 119,894 0,015 

15 119,885 119,901 0,016 

Medel 119,89 119,906 0,016 
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Figur 8: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt Ø119,9 Ref A Främre 

från order 3 som är 315 mm från kolvens nollplan. 

Differens mellan uppmätt värde efter och före nitrokarbureringen för Ø119,9 Ref A 

Främre från order 3: 

119,890 mm – 119,906 mm = 0,016 mm, vilket är en ökning på 16 µm. 

I sammanhanget kan observeras en relativt stor medelökning på 16 µm. Det kan 

även kommenteras på att måtten efter nitrokarburering till största del ligger under den 

undre toleransen.  

4.4 Dimensionsändring före och efter nitrokarburering, order 4 

kolv större modell 
Tabell 8: Kolvar mätta vid mätpunkt Ø119,9 Ref A Främre som är 315 mm från 

kolvens nollplan. Alla mått i mm.  

Individ Före 
Ø119,9 
Ref A 
Främre 

Efter 
Ø119,9 
Ref A 
Främre 

Förändring 
före och 
efter nitro-
karburering 

1 119,879 119,878 -0,001 

2 119,878 119,881 0,003 

3 119,885 119,886 0,001 

4 119,883 119,886 0,003 

5 119,876 119,879 0,003 

6 119,874 119,885 0,011 

7 119,876 119,894 0,018 

8 119,87 119,881 0,011 

9 119,877 119,888 0,011 

10 119,888 119,897 0,009 

11 119,888 119,901 0,013 

12 119,871 119,883 0,012 

13 119,894 119,898 0,004 

14 119,886 119,894 0,008 

15 119,892 119,899 0,007 

Skrot 1 119,875 119,888 0,013 

Skrot 2 119,888 119,901 0,013 

Medel 119,8812 119,8894 0,008176 

I diagrammet i figur 6 visas hur diametermåtten från tabell 8 varierar vid mätpunkt 

Ø119,9 Ref A Främre från order 4 före och efter nitrokarburering.  
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Figur 9: Diameter före och efter nitrokarburering vid mätpunkt 119,9 Ref A Främre 

som är 315 mm från kolvens nollplan.  

Differens mellan uppmätt värde efter och före nitrokarbureringen för Ø119,9 Ref A 

Främre från order 4: 

119,881 mm – 119,889 mm = 0,008 mm, vilket är en ökning på 8 µm. 

Det kan observeras att trots samma mätpunkt och ugnsplacering så visar 

diagrammen i figur 8 och 9 inte på någon direkt korrelation vilket kunde vara förväntat 

om processerna var likadana.  
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P1- vänster övre 

P2- vänster nedre 

P4 - höger övre 

P3- höger nedre 

4.5 Ugnsplaceringens inverkan på diameterändring 
Här används resultat från de större kolvarna i order 3 och 4 vilket sammanlagt ger 6 

st körningar med samma eller liknande ugnsplacering och fyllnad. I figur 10 kan 

observeras positionerna som kommer att användas för att se hur de kan ha påverkat 

ändringen av diametern före och efter nitrokarbureringen. Den diameter som 

undersöks är den homogena diametern Ø119,9 Ref A Främre 315 mm från 

nollplanet.  
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2. O     O 3. 

 

Figur 10: Exempel på ugnsplacering med de fem positionerna utmärkta. P står för 

position så P1 betyder position 1.  

 

Tabell 9: Ändringen i mm efter nitrokarburering för diameter Ø119,9 Ref A Främre. 
 

Order 1 
körning 
1 

Order 1 
körning 
2 

Order 1 
körning 
3 

Medel 
order 1 

Order 2 
körning 
1 

Order 2 
körning 
2 

Order 2 
körning 
3 

Medel 
order 2 

Medel 
order 1 
och 2 

Position 
1 

0,015 0,016 0,019 0,016667 -0,001 0,011 0,013 0,007667 0,012167 

Position 
2 

0,014 0,017 0,014 0,015 0,003 0,018 0,012 0,011 0,013 

Position 
3 

0,015 0,017 0,019 0,017 0,001 0,011 0,004 0,005333 0,011167 

Position 
4 

0,016 0,018 0,015 0,016333 0,003 0,011 0,008 0,007333 0,011833 

Position 
5 

0,014 0,015 0,016 0,015 0,003 0,009 0,007 0,006333 0,010667 
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I tabell 9 sammanställs kolvarna efter vilken position de haft vid körningen i ugn. De 

med samma position ställs i samma rad och ett medelvärde tas fram för hur 

ändringen i den positionen både för de individuella ordrarna och ett medelvärde totalt 

sett med båda inkluderade. Vidare i tabell 10 tas medelvärdena ut för att ge en 

översikt och hanterbara data.  

Tabell 10: Medelförändringen för order 1 och 2 samt medelvärdet för båda 

kombinerade. Värden från tabell 9.  

 

 

 

 

 

 

Figur 11: På vertikal axel diameterändringen i mm och på den horisontella de fem 

positionerna som motsvarar varje hörn samt mittenplacering.  

Från figur 11 kan observeras vilken effekt ugnsplaceringen kan tänkas ha på den 

uppmätta förändringen som skett efter att kolvarna nitrokarburerats för det aktuella 

måttet  

4.6 Föreningszonen 
Föreningszonen mättes på tre st av de mindre kolvarna från order 1 märkta 14, 

skrot1 och skrot 2.  

För att se om föreningszonen har något samband med diameterförändringen så 

sattes förändringen och föreningszonens tjocklek för de fyra mätpunkterna in i ett 

diagram, se figur 12. 
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Order 1 Order 2 Medel 

Position 1 0,016667 0,007667 0,012167 
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Position 3 0,017 0,005333 0,011167 

Position 4 0,016333 0,007333 0,011833 

Position 5 0,015 0,006333 0,010667 
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Tabell 11: Förändring av diametertjocklek och tjockleken på föreningszonen för 

mätpunkterna.  Värden på medelförändring är från tabell 5 och medeltjocklek 

föreningszon presenteras här i tabell 11 utifrån uppmätta värden.  

Mätpunkt och position på 
kolven.  

Medelförändring 
vid mätpunkt 
(µm) 

Medeltjocklek 
föreningszon 
(µm) 

Mätpunkt 1 - 104 mm 2 11 

Mätpunkt 2 - 150 mm 10 11 

Mätpunkt 3 -  402 mm yttre 6 12 

Mätpunkt 4 - 402 mm inre 1 12 

 

Figur 12: Förändring av diameter beroende av tjockleken på föreningszonen för 

mätpunkterna från tabell 11 sätts upp i ett diagram.  

Med värdena från tabell 11 insatta i ett diagram i figur 12 kan observeras att det inte 

verkar finnas något samband mellan diameterändringen och föreningszonens 

tjocklek.  
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Figur 13: Exempelbild på mätning av föreningszon. Bild från mätpunkt 104 mm vid 

144O vid 1000x.  

I figur 13 kan ses hur mätningen av föreningszonen gått till. Det yttersta värdet visar 

den totala uppmätta tjockleken inklusive ett troligt oxidlager som kan ses utanpå 

kolven. Det yttersta lagret kunde genomgående observeras att vara mellan 1-2 µm 

tjockt. Därefter följer mätning av föreningszonen. Totalt mättes föreningszonen på 

totalt 254 enskilda punkter fördelade på de fyra mätpunkterna.  

I figur 13 kan även porositeten observeras som det mörkare bandet i ytterkanten av 

föreningszonen.  
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4.7 Diffusionszonen 
På det etsade provet kunde ett antal olika zoner, se figur 14, observeras innanför 

själva föreningszonen. Sammantaget så bildar dessa diffusionszonen där kväve till 

olika grad lösts in i stålet. Värt att notera är nitrider som kan ses som avlånga ljusa 

former i provet.  

 

Figur 14: Diffusionszon 500x.  

4.8 Sammanfattning måttavvikelser 
För att belysa hur måtten kan överensstämma med satta toleranser så sammanställs 

i tabell 12 hur andelen godkända och underkända mått efter nitrokarburering från 

order 1. Det mått som har undersökts är yttermåttet på 99,9 som mätts på 3 olika 

platser längs med den mindre kolven.  

Tabell 12: Inom tolerans före respektive efter nitrokarburering.  

Mätpunkt Totalt 
(st) 

Inom 
tolerans 
före (st) 

Inom 
tolerans 
efter 
(st) 

Inom 
tolerans 
före (%) 

Inom 
tolerans 
efter 
(%) 

1 32 27 25 84 78 

2 32 23 30 72 94 

3 32 22 10 61 31 
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Vid mätpunkt 1 har det skett att ett par värden blivit större efter nitrokarbureringen. 

Vid mätpunkt 2 har det skett en ökning av diametern som lett till att en majoritet av 

värdena hamnat innanför tolerans. Vid mätpunkt 3 har fler än hälften av mätvärdena 

varit godkända före nitrokarbureringen men vilka sjunkit till mindre än en tredjedel 

efter.     

5 Diskussion 
Arbetet har haft en praktisk inriktning där målet har varit undersökningen av 

nitrokarbureringens effekter på kolvar. Arbetet har gjorts i direkt samarbete med 

produktionen och alla kolvarna som undersökts har valts ut från redan påbörjade 

produktionsordrar. 

5.1 Diameterändring 
Vid de fyra mått som observerats på kolvar av mindre modell från order 1 kan 

observeras att det i regel skett en ökning av diametern även om det varit en mycket 

liten sådan. Vid mätpunkt 1 Ø99,9 ref A främre som är 104 mm från kolvens nollplan 

kunde observeras en avvikande trend där grovt sett den första halvan (första 

körningen) av värdena är en ökning av diameter och den andra halvan (andra 

körningen) en minskning. Detta kan jämföras med mätpunkt 2 Ø99,9 ref A bakre som 

är 150 mm från kolvens nollplan och där det kan observeras en relativt konsekvent 

ökning på 10 µm. 

I teoriavsnittet togs det upp ett par tumregler som kunde följas för att förutsäga 

dimensionsändring vid nitrokarburering. Här tas några av dessa upp och jämförs mot 

resultatet som presenteras under avsnittet ”Korrelation väggtjocklek hos kolv mindre 

modell”:  

- ”Hål med ungefär samma diameter som väggtjockleken ger oförändrad 

håldiameter, medan ytterdiametern ökar” (Sid 518) 

Tumregeln kan appliceras på mätpunkt 1 och 2 där väggtjockleken är 31,45 mm och 

håldiametern är 37 mm. Vid mätpunkt 1 var ökningen i medeltal 1 µm (även som 

tidigare nämnts så visade hälften av kolvarna en ökning och hälften en minskning 

som kan ses i figur 4 och tabell 6). Vid mätpunkt 2 är ökningen 10 µm.  

Tumregeln kan sägas stämma till den mån att ytterdiametern ökar, i synnerhet 

stämmer det vid mätpunkt 2 medan mätpunkt 1 som nämnts är mer komplicerad. 

Mätvärden för håldiametern är inte med i rapporten.  

- ”Stort hål i förhållande till ytterdiametern ger en dimensionsökning för både 

hålet och ytterdiametern.” (Sid 518) 

Tumregeln kan appliceras på mätpunkt 3 och 4 där väggtjockleken är 11,95 mm och 

håldiametern är 76 mm. Vid mätpunkt 3 var ökningen i medeltal 6 µm och vid 

mätpunkt 4 i medeltal 1 µm.  

Här stämmer tumregeln med att ytterdiametern ökar vid mätpunkt 3 samt den inre 

diametern ökar vid mätpunkt 4. 
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5.2 Korrelation ugnsplacering.  
I diagram 1 för kolv mindre modell från order 1 kan anas en svag dal i den andra 

hälften av mätserien. Där kolvar märkta 16-30 har gått i samma körning. Detta kan 

tänkas vara ett tecken på att tillväxten påverkas något av ugnsplaceringen. En annan 

möjlighet är att det kan vara skillnad mellan körningarna och vara ett resultat av olika 

fyllnadsgrad i ugnen.  

5.3 Felkällor och begränsning 
I alla steg där mätning skett kan det bli vissa mätfel. Det stora antalet mätningar som 

gjorts bör ändå ge en bild över hur nitrokarbureringen påverkar kolvarna.  

Då mätningarna framförallt skett som ett extra steg i produktionen så har tiden som 

lagts på mätningar och omfattning fått anpassas till behovet av att tillverka och få 

fram färdiga produkter. Samverkan med produktionen har även format arbetet 

allteftersom arbetet gått framåt och det genom erfarenhet blivit klart vad som varit 

värt att fokusera på och hur mycket tid som har kunnat läggas på olika delar av 

arbetet.  

De första veckorna lades en hög ambitionsnivå där kolvar från totalt 6 st ordrar 

mättes upp och märktes före nitrokarburering. I slutändan kunde på grund av 

tidsbegränsning kolvarna från 3 st av dessa mätas upp även efter nitrokarburering.  

5.4 Mätnoggrannhet:  
Det har noterats att det i början av arbetet ej fokuserades på att undersöka 

mätnoggrannheten hos mätmaskinen som användes. Utan då den används för 

likande mätningar som de som presenterats i rapporten så antogs det okritiskt att den 

var tillräcklig för arbetet. Det som borde ha gjorts i början vore att ha gjort flera 

mätningar på en och samma kolv för att se hur mycket mätningarna på samma 

punkter kan variera på en och samma produkt.  

6 Slutsats 
Det som kan sägas om nitrokarbureringens effekter på kolven är att det sker en 

ökning av väggtjocklek där yttermått i regel blir större. För att kunna ge ett definitivt 

svar för hur varje mått i regel ändras så behöver några fler ordrar undersökas vad 

beträffar måttförändringar som uppkommer.  

7 Fortsatt arbete 
7.1 Vidare undersökningar 
Då nitrokarbureringstemperaturen ligger nära anlöpningstemperaturen ger det risk för 

att eventuell restaustenit i materialet kan omvandlas upp vilket i så fall leder till en 

dimensionsökning. Om det skulle finnas restaustenit i ett ej nitrokarburerat prov så 

skulle det kunna vara en orsak till de dimensionsändringar som observerats. För 

fortsatt undersökning av kolvarna så rekommenderas därför att det görs en analys för 

om det finns restaustenit i materialet.  
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7.2 Praktiska råd till fortsatt undersökning 
Bestäm och markera en nollinje på kolvar som ska mätas. Detta ger möjlighet att 

placera kolvarna lika i koordinatmätmaskin före och efter nitrokarburering och till fullo 

säkra att mätningarna motsvarar varandra.  
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