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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Uddeholms AB. Uddeholm är världsledande 

tillverkare av verktygsstål och verksam i över 100 länder. En av företagets huvudprocesser är 

tillverkning av extremt rena stål. Denna serie tillverkas av högkvalitativt pulverstål. Ett av 

dessa pulverstål har i detta examensarbete varit under granskning angående denna renhet i 

form av icke-metalliska inneslutningar. 

Högre krav på kvalité och global konkurrens leder till att tillverkningsprocesserna måste ligga 

i framkant och ständigt förbättras. Icke- metalliska inneslutningar har en mycket negativ 

effekt på de mekaniska egenskaperna hos verktygsstål. Det är därför av största intresse att 

utreda dessa inneslutningars existens i verktygsstålet och framförallt deras storlek. Detta då 

det är de allra största inneslutningarna i materialet som är de farligaste. 

För att erhålla ett statistiskt säkerställt resultat och hitta ett signifikant antal av dessa största 

inneslutningar, måste mycket stora ytor avsökas i stålet. Därför appliceras istället 

analysmetoder för att teoretiskt beräkna inneslutningsfördelningar av dessa. Dock är 

osäkerheten stor hur väl uppskattningen återger verkligheten. Olika metoder för denna analys 

finns. Metoden som applicerats i detta examensarbete är extremvärdesanalys i form av 

statistics of extreme values (SEV).  

För att säkerställa extremvärdesanalysens förutsättningar analyserades en stor kvantitet 

pulverstål. Detta gjordes genom ljusoptisk mikroskopi (LOM) och utfördes uteslutande av 

Uddeholms AB vid Uddeholms FoU-anläggning (Forskning och utvecklingsanläggning) i 

Hagfors.  

Vid Karlstad universitets testanläggning belastades provstavar genom ultraljudsutmattning i 

20 kHz. Provstavarna var av samma sorts material som analyserats i LOM. 

Ultraljudsutmattningen resulterade i att de allra största inneslutningarna i materialet 

lokaliserades. Detta genom applicering av very high cycle fatigue (VHCF). 

För beräkning av maximal teoretisk inneslutningsstorlek användes SEV. 

Extremvärdesanalysen applicerades på sammanställd data från såväl LOM som VHCF.  

Samtliga brottytor hos provstavarna analyserades sedan i svepelektronmikroskop (SEM) vid 

Karlstad universitet. För varje brottyta identifierades och uppmättes sedan den allra största 

slagginneslutningen.  

Den maximala verkliga inneslutningsstorleken från brottytorna jämfördes sedan med den 

maximala teoretiskt beräknade inneslutningsstorleken från extremvärdesanalysen. Den 

verkliga inneslutningsstorleken visade sig vara något större än den teoretiska. Differensen 

mellan dem fastställdes till 3,25 µm. 

Slutsatser blev att Uddeholms pulverstål uppvisar mycket hög renhet och extremvärdesanalys 

som analytisk metod rekommenderas. Dock bör återupprepning av arbetet utföras för 

understrykning av vald lösningsmetodik. 

  



Abstract 
 

This work were requested by Uddeholms AB. Uddeholm is the worldś leading manufacturer 

of high performance tool steel for industrial tools. The company exists worldwide and is 

present in over 100 countries. One of the company’s main production processes is 

manufacturing powder steels with extremely high quality. In this work, one of these steels has 

been analyzed to evaluate the presence and distribution of non-metallic inclusions. 

Higher demands on quality and more global competition worldwide means that you always 

have to strive towards perfection in the manufacturing processes. Non-metallic inclusions 

have severe effects on the mechanical properties of steels. That's why it's of utmost 

importance to investigate their presence in the tool steel and especially their size. The reason 

for this is because it's the largest inclusions that's the most dangerous for the material. 

 

To obtain a statistically number of certainty of the largest of inclusions, very vast areas of 

steel have to be examined. Therefore a theoretical method of extrapolation is often used 

instead to approximate the distribution of the largest inclusions. The precision of this method 

is still very uncertain. Different methods of this kind of analysis do exist. The method applied 

in this work of degree is extreme values analysis by statistics of extreme values (SEV). 

To ensure the pre-conditions of the extreme values analysis, a large quantity of powder steel 

was analyzed. This was done by light-optic microscopy (LOM) and exclusively performed by 

Uddeholms AB at their R&D-facility (Research and development-facility) in Hagfors. 

At Karlstad Universityś test-facility specimens were subjected to ultrasonic fatigue testing at 

20 kHz. The specimens derived from the same material as the ones examined in LOM. The 

result from the ultrasonic fatigue testing were that the largest inclusions in the material were 

found. This was done by applying very high cycle fatigue (VHCF).  

To calculate the maximum theoretical inclusion size, SEV was used. The extreme values 

analysis was performed on gathered data from both LOM and VHCF. 

All fracture surfaces from the ultrasonic fatigue testing were then examined in scanning 

electron microscope (SEM) at Karlstad University. In SEM, the largest inclusion in every 

fractured surface was identified and measured. 

The maximum real inclusion size from the fractured surfaces was then compared to the 

maximum theoretically calculated inclusion size from the extreme values analysis. As it 

turned out the real inclusion size proved to be slightly larger than the theoretical. The 

difference between them was found to be 3,25 µm. 

Conclusions drawn were that Uddeholms powder steel exhibits very high purity and that 

extreme values analysis as an analytical method is recommended. However, the analysis 

should be repeated to underline the chosen solution methodology. 
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Nomenklatur 

 

LOM – Ljusoptiskt mikroskop 

SEM – Svepelektronmikroskop. 

VHCF – Very high cycle fatigue. 

SEV – Statistics of extreme values. 

ESR – Elektro slagg raffinering. 

Jonbindning – Kemisk bindning mellan atomer av motsatt laddning (Katjon-positiv, Anjon-

negativ). Bindningen beror på elektrostatisk attraktion (Callister & Rethwisch, 2011). 

Van der vaalsbindning – En sekundär bindningstyp mellan närliggande molekylära dipoler. 

Kan vara tillfällig eller permanent (Callister & Rethwisch, 2011). 

Kovalent bindning – En primär bindningstyp där elektroner delas mellan närliggande atomer 

(Callister & Rethwisch, 2011). 

Spinell – En kemisk förening med strukturformeln 𝐴𝐵2𝑋4 eller 𝐴𝑋 − 𝐵2𝑋3 (ex. 

Magnesiumoxid och aluminiumoxid; 𝑀𝑔𝐴𝑙2𝑂4 ). Spineller kan bilda intermediära faser 

(Callister & Rethwisch, 2011). 

Seghet – Materialets förmåga att absorbera energi innan bristning uppstår. Hög 

absorptionsförmåga innebär hög seghet (Callister & Rethwisch, 2011). 

Duktilitet – Materialets förmåga att deformeras plastiskt innan bristning uppstår (Callister & 

Rethwisch, 2011). 

Styrka – Avser materialets förmåga att motstå applicerad belastning (Drag-, tryck, 

skjuvspänning) innan bristning uppstår (Callister & Rethwisch, 2011). 

Morfologi – Struktur, utseende eller form hos objekt (Macmillan Publishers, 2017). 

Adhesiv nötning – Nötning där osmorda ytor nöts mot varandra så att partiklar av ytorna 

lossnar eller överförs sinsemellan. Nötningen bildas genom att bindningar mellan ytorna 

uppstår (Nationalencyklopedin, 2017). 

Abrasiv nötning – Nötning vid glidande kontakt mellan ytor med differens i hårdhet. Där det 

hårdare materialets ojämnheter kan göra åverkan på det mjukare materialet 

(Nationalencyklopedin, 2017) 

Agglomerera – Att sammangyttra, koncentrera ett ämne (Nationalencyklopedin, 2017) 

Koalescens – Sammanslagning av mindre droppar hos ett ämne i flytande fas till större 

droppar. Uppstår genom kollision (Holmberg, 2017)
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1. Inledning 
 

Detta är ett examensarbete som utförts på uppdrag av företaget Uddeholms AB. Företaget är 

inriktat på tillverkning av framförallt verktygsstål. Examensarbetet ingår i kursen MSGC17 

som är den slutgiltiga och examinerande kursen i programmet för högskoleingenjör i 

maskinteknik. Denna utbildning tillhör fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap. 

Arbetet har utförts dels vid Karlstads universitet samt hos Uddeholms AB i Hagfors under 

sammanlagt 19 veckor.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Vid analys av mycket rena stål är de allra största inneslutningarna extremt svåra att hitta då de 

är mycket sällsynta. Väldigt stora ytor krävs för att erhålla ett statistiskt säkerställt antal. 

Oftast görs istället osäkra extrapoleringar för att uppskatta storlek och antal av dessa. 

Uddeholms AB vill få klarhet i hur osäkra dessa uppskattningar faktiskt är. 

 

1.2 Syfte 
 

Undersöka om extremvärdesanalys är lämplig som metod för att uppskatta storleken hos de 

allra största inneslutningarna i Uddeholms verktygsstål. Kartlägga renheten i stålet med 

avseende på inneslutningar. 

 

1.3 Mål 
 

Målet är att utföra en extremvärdesanalys (Statistics of extreme values) på ett av Uddeholms 

pulverstål och se om teoretiskt största inneslutningsstorlek och verklig största 

inneslutningsstorlek är enhetlig eller divergerar. Genom jämförelse av dessa extremvärden 

skall slutsatser dras angående metodens lämplighet. 

 

1.4 Avgränsning 
 

De avgränsningar som sattes i detta examensarbete var att inte utföra analys av konkurrerande 

företags stålsorter. Ytterligare avgränsning var att endast två SEM-brickor analyserades 

personligen vid ljusoptisk mikroskopi. Resterande SEM-brickor analyserades uteslutande av 

Uddeholms AB. 
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2. Teori 
 

2.1 Uddeholm 
 

Detta examensarbete kommer utföras på uppdrag av företaget Uddeholms AB. Företaget med 

sina drygt 800 anställda finns beläget i orten Hagfors, Värmlands län. Som inriktning på 

världsmarknaden har Uddeholm specialiserat sig inom högkvalitativ ståltillverkning. Det 

högkvalitativa stålet är mer specifikt inriktat mot verktygsstål. Enligt standarden EN ISO 4957 

(1999) delas verktygsstål in i varmarbetsstål, kallarbetsstål samt snabbstål. Varmarbetsstålen 

hör till de stål där verktygets yta vid användning ligger över 200℃. Kallarbetsstål används 

när ytan hos verktyget kommer ligga under 200℃. Snabbstålen är till för skärande 

bearbetning och formgivning där temperaturen är upp till 600℃. Genom att producera, 

förädla och ständigt vidareutveckla detta stål har Uddeholms AB etablerat sig som en stark 

och världsledande aktör gällande tillverkning och distribution av verktygsstål. De 

produktionsprocesser som utförs inom ramen för verktygsstål är konventionellt stål, pulverstål 

samt ESR. 

I Linz, som ligger i Österrike, finns Voestalpine AG en Internationellt börsnoterad 

stålkoncern. I denna stålkoncern har Uddeholm nära 50 000 anställda och ingått där sedan 

2007 (Uddeholms AB, 2008). I sitt centrallager i Hagfors finns ca 4000 olika artiklar och ca 

10 000 ton lagerfört verktygsmaterial (Uddeholms AB, 2008). Ytterligare lager finns även i 

Anderstorp där Uddeholm Svenska AB (Uddeholms säljbolag i Sverige) marknadsför 

produkterna. Huvudsäten för Uddeholm Svenska AB finns i Eskilstuna, Växjö och Göteborg. 

Vidare marknadsföring sker bl.a. via den globala underleverantören och helägda dotterbolaget 

ASSAB. I exempelvis Asien är ASSAB den dominerande försäljningskanalen (Uddeholms 

AB, 2015).  

Uddeholms produktutbud sträcker sig över bl. a verktygsstål, specialstål och värmeledande 

material för maskindetaljer, gjutgods samt aluminium. Majoriteten av verktygsstålet som 

produceras används för tillverkning av formande, skärande, klippande bearbetning av såväl 

plaster som metaller inom industriverksamhet.  

År 1668 byggde en man vid namn Johan Karlström upp vad som skulle komma att bli 

begynnelsen och startpunkten för det som idag betraktas som Uddeholms AB. Byggnationen 

var en hytta och smedja i Stjärnsfors, Uddeholm, som med tiden vidareutvecklades och där 

fler intressenter följde efter i samma spår som Karlström. 210 år senare (År 1878) hade det 

stålverk som fortfarande idag finns i Hagfors färdigställts i Karlströms anda. I hela 350 år har 

företaget därmed ägnat sin drivkraft till att tillverka stål och enligt Uddeholms AB (2015) 

tillverkar företaget världens bästa verktygsstål och är även ledande inom 

forskningsavdelningen för stål. Uddeholms AB i Hagfors har vid sin forskningsavdelning ett 

av Sveriges absolut främsta laboratorier till sitt förfogande. Detta för att alltid ligga i 

framkant.  

Att Uddeholm lyckats skapa världens starkaste varumärke inom verktygsstål beror på att 

samma kvalitet, noggrannhet och expertis genomsyrar samtliga 100 länder som företaget 

verkar i, se figur 1. Röd markering anger verksamhet för ASSAB. Detta får upplevas hos de 

över 100 000 kunder som finns registrerade världen över. Från centrallagret i Uddeholm sker 

årligen ca 1 miljon utleveranser globalt till dessa kunder. Lokala lager finns även spridda i 

samtliga länder där företaget verkar. 
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2.2 Konventionellt stål 
 

I den konventionella tillverkningsprocessen framställs de stål som hör till ett mer generellt 

segment av stål. Detta är den grundläggande typen som de mer avancerade byggts vidare på 

och haft som grund. Det första steget vid framställning är att skrot och eget återvunnet 

material får utgöra det kommande stålets råmaterial. När råjärn och skrot blandas på detta sätt 

kallas det för en charge (Ullman, et al., 1997). Båda sorter med minimala föroreningshalter då 

stor vikt lagts vid renhet och kvalité redan från start genom urvalsprocesser med hög precision 

(Uddeholms AB, 2008). Blandningen upphettas i en ljusbågsugn, se figur 2 nedan.  

 

 

 

Figur 2: Godtycklig ljusbågsugn för smältning av charge (Råjärn och skrot) vid konventionell stålframställning. 

 

Figur 1: Uddeholms avtryck på världskartan, ”Network of excellence” vilket gör företaget 

till #1 inom verktygsstål. 
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Ugnen är bestyckad med tre stora elektroder av grafit. Elektroderna sänks ned mot 

ansamlingen råmaterial till ett avstånd på ca 100-250 mm (Jesperson, 2011). En inducerad 

spänning av trefas växelström anslås sedan genom elektroderna och metallblandningen så att 

ljusbågar av elektricitet skapas mellan dem. Denna spänning brukar ligga mellan 300-500V. 

Dessa ljusbågar skapar sådan värmeutveckling att allt tillfört material i ugnen smälter. Till 

detta tillsätts järnlegeringar och kraftfulla slaggbildare. Detta görs för att skydda smältan från 

kontakt med luft och för att upplösa oönskade ämnen i smältan. Typiska slaggsmedel kan vara 

blandningar av 𝑆𝑖𝑂2 (Kiseloxid), 𝑀𝑔𝑂 (Magnesiumoxid) eller 𝐶𝑎𝑂 (Kalciumoxid) (Jesperson, 

2011).  

Då den slaggbildande legeringen består av MgO (38 %) och CaO (56 %) går den även under 

namnet dolomit (Uggla & Widmark, 2000). Enligt Uggla (2000) har dolomit gynnsamma 

egenskaper även för ljusbågsugnens insida då ämnet förebygger foderslitage. Även 𝐶𝑎𝐹2 

(Kalciumfluorid) kan användas vilket gör slaggen reaktiv och lättflytande. Smältan behandlas 

i ljusbågsugnen i ca 2,5 timmar. Då detta har gjorts, överförs smältan till en skänkugn. 

Därefer avlägsnas den bildade slaggen som då blivit mycket syrerik av de kemiska 

reaktionerna mellan smälta och slaggbildare. Avlägsningen av slagg kan antingen göras 

genom slaggsugning där slaggen sugs bort från smältan, hällas ut genom en slagglucka, eller 

genom en slaggavdragning med en raka. Uddeholm använder sig av slaggavdragning 

(Uddeholms AB, 2015).  

I denna skänk utförs vad som kallas  för sekundärmetallurgi eller skänkmetallurgi (Uggla & 

Widmark, 2000). Skänkugnen kan bestyckas med ett lock med ljusbågsvärmning likt 

ljusbågsugnen. Detta för att bibehålla uppvärmningen av smältan. Eller så fixeras ett lock 

avsett att skapa vakuum. Omrörning kan antingen ske manuellt, via induktionsomrörning, 

eller genom dysor i ugnens botten där inert gas leds in i smältan. Nedsänkta lansar för 

gasomrörning är också förekommande (Uggla & Widmark, 2000). Gasen  som tillämpas vid 

gasomrörning är vanligtvis ädelgasen argon (Ar) (Jesperson, 2011).  

Vid skänkmetallurgin tillsätts de legeringsämnen som gäller för vald stålsort. Skänken kan 

vara beskaffad med trådmatning för hög precision av tillsatser. Det är ljusbågarna i 

kombination med omrörningen som ser till att dessa smälter och blandas enhetligt samt att en 

jämn temperatur erhålls. I skänken skapas sedan ett nytt slaggskikt. Detta skikt kan ofta bestå 

av blandningen 𝐴𝑙2𝑂3, (Aluminiumoxid), MgO samt CaO. Slaggen reagerar med smältan och 

raffinerar stålet ytterligare. Det är även i skänken som desoxidation äger rum. Genom att 

använda vakuum vid tillsats av såväl legeringsämnen som desoxidationsmedel förebyggs 

luftoxidation av dessa (Uggla & Widmark, 2000). Genom att exempelvis tillföra något eller 

några av ämnena Al, Si, Mn (Mangan), Ca, Ce (Cerium) vilka är vanliga desoxidationsmedel, 

startas nybildning av oxider (Al2O3, SiO2 , MnO osv.) vilket förbrukar syret hos smältan 

(Kopeliovich, 2012). Denna desoxidationsprocess tätar och renar stålet och kan reducera 

syrehalten ner till nivåer om 8 ppm (Jesperson, 2011).  

Reaktioner mellan det svavel som finns bundet i smältan och kalciumoxid i slaggen gör även 

att svavelhalten reduceras. Nivåerna för svavel kan på detta vis reduceras ner till ca 10 ppm. 

Genom vakuumavgasning reduceras än mer oönskat svavel, samt slagginneslutningar och 

ämnen som väte, kväve och syre (Uddeholms AB, 2008). Avgasningen fungerar på så vis att 

ytan hos smältan får utstå ett undertryck. Undertrycket kan vara av storleksordningen 100 Pa 

(Jesperson, 2011). Den bubblande argongasen som sänds genom smältan för omrörning i 

kombination med undertrycket är en viktig del i vakuumavgasningsprocessen. Det är även 

argongasen som hjälper till att förflytta bildade inneslutningar i smältan upp till slaggskiktet. 
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Beroende på vilka nivåer av krom (Cr) som finns legerat i smältan påverkas exempelvis 

verkningsgraden av andelen reducerad kvävgas (𝑁2). Desto mer krom ju svårare att avlägsna 

kvävet. Kvävehalten efter avgasning kan reduceras nivåer om ca 100 ppm (Jesperson, 2011). 

Det ämne som får bland de lägsta nivåerna är väte (H). Erhållen vätenivå kan vara ner till 1 

ppm. Att vätet anses som farligt beror på att sprickbildningar kan uppstå i stålet vid allt för 

hög vätekoncentration. När den skänkmetallurgiska processen är slutförd och den kemiska 

sammansättningen ligger precis rätt vid analys, tappas skänken på smältan ner i kokiller. 

Gjutningsprocessen som Uddeholms AB använder sig av heter stiggjutning, se figur 3 nedan. 

Vid denna typ av gjutning fylls kokillerna underifrån via  hål i botten istället för att fyllas på 

ovanifrån (Fallgjutning). Att kokillerna fylls på detta sätt förhindrar vågbildningar, skvalp och 

uppstänk. Andra positiva effekter är att mängden ytsprickor minimeras och därav jämnare o 

bättre stålytor som erhålls (Nationalencyklopedin, 2017). Sjunkboxar kan även nyttjas vid 

gjutning för att eliminera risk för pipebildning. 

 

 

  

Figur 3: Stiggjutning. Kokiller ståendes på ett stigplan. 

 

 

När göten bildats av kokillerna, går de vidare för varmbearbetning genom valsning eller 

smide. Smidespressen vid Uddeholm tillhör en av världens mest moderna smidespressar och 

kan pressa med en kraft så stor som 4000 ton. Götens storlek varierar mellan 2-42 ton 

(Uddeholms AB, 2015). De porer som finns bundna i göten försluts via varmbearbetningen 

och gör stålet enhetligt. Även utjämning av eventuella segringar i stålet sker vid 

varmbearbetningen (Jarl, et al., 2015). Då materialet deformeras plastiskt vid operationerna 

görs en efterföljande värmebehandling (Härdning och anlöpning eller mjukglödgning) av 

göten. Efterföljande steg är maskinbearbetning, kvalitetskontroll samt lagerförvaring. 
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2.3 Pulverstål 
 

Pulverstålets uppkomst och tillverkningsprocess inleddes i början av 1970-talet. Metoden 

utvecklades för att försöka reducera karbidstorlekar i material för snabbstål och verktygsstål 

som hade höga legeringshalter (Jesperson, 2011). Vid framställning av pulverstål utgås det 

likt konventionella stål från en smälta. Med pulverstål menas att stålet bytt fas från solid 

traditionell form till ett mycket finkornigt metallpulver. Den genomsnittliga 

pulverkornstorleken ligger på mellan 50-100 µm (Uddeholms AB, 2008).  

Den pulvermetallurgiska processen är en metod som appliceras vid framställning av 

verktygsstål och snabbstål (Uddeholms AB, 2016). När skiftning från smälta till pulver 

inträffar, sker en så kallad atomisering. Atomiseringen uppstår vid pulverprocessen när en 

gasstråle under mycket högt tryck sprutas mot en stråle av stålsmälta som hälls ur en skänk 

(Uddeholms AB, 2008). Alternativa metoder finns att tillämpa för atomisering. Uddeholms 

AB använder sig uteslutande av kvävgas vid atomiseringen, men även vatten eller plasma kan 

användas som medium för att atomisera stål. Vatten ger mest oregelbunden form på kornen av 

dessa tre (Kuhn & Lawley, 2012). Vatten används därför när en sfärisk form inte är lika 

kritiskt. Detta är även den billigaste formen av atomisering (Kuhn & Lawley, 2012). Kvävgas 

är näst bäst, medan plasma ger de mest sfäriska kornen. När bägge strålar möts splittrar 

kvävgasen sönder den tjocka smältan, som genom snabbstelning övergår till ett finkornigt 

pulver i form av mycket små sfäriska ståldroppar se figur 4.  

 

 

 

Figur 4: Exempelbild av sfäriska ståldroppar skapade genom atomisering av smälta. 
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Att stelningsförloppet sker såpass snabbt beror på dropparnas minimala storlek. Enligt 

Uddeholms AB (2016) kan dessa pulverkorn likställas med mycket små göt. Då kornen är så 

små blir stelningen för varje litet sfäriskt göt mycket homogent till skillnad från de stora göten 

där stelning tar mycket lång tid. Då solidifieringen kan variera kraftigt för ett normalstort göt 

innebär risker för uppkomster av sk. segring i materialet. Detta innebär att materialet får en 

ojämn fördelning av legeringsämnen, vilket gör att de mekaniska egenskaperna blir 

oförutsägbara och påverkas till det sämre. Pulverkornen  blir dock helt fria från uppkomst av 

segring. Dena homogenitet gör att stålet i jämförelse med de konventionella får helt unika 

mekaniska egenskaper med en signifikant prestandahöjande kvalitet.   

Efter att smältan atomiserats till pulverform skickas detta direkt ner i kapslar. Pulvret kan 

packas maximalt tätt genom att vibrationer samtidigt sänds genom kapslarna (European 

Powder Metallurgy Association, 2017).  Varje kapsel som fyllts med pulver görs snabbt 

hermetiskt tät genom fastsvetsning av ett lock. Att pulvret på detta sätt förvaras i täta kapslar 

beror på att inga föroreningar skall kontaminera pulvret och påverka dess egenskaper negativt. 

Därför är det viktigt att efter atomiseringen få en snabb förslutning för att bibehålla kvalité. 

Förlopper för atomisering samt påfyllning av kapsel kan ses i figur 5 nedan.  

 

 

              Figur 5: Pulvermetallurgisk framställning av stål genom atomisering av smälta. 

 

Genom att sedan utsätta kapslarna för mycket höga tryck i kombination med mycket hög 

värme i processen HIP (Het Isostatisk Pressning) sammanfogas pulvret till 100 % täthet 

(Uddeholms AB, 2008). Kapslarna placeras då i en kammare där ett tryck byggs upp till 

mellan 100-200MPa (European Powder Metallurgy Association, 2017). Trycket alstras av en 

kompressor. Mediet som utför det isostatiska trycket mot kapslarna är vanligtvis gaser som 

argon eller kvävgas. Temperaturen vid HIP-processen ligger generellt mellan 900-1250 ℃. 

Applicerat tryck samt temperaturer kan variera beroende på legeringssammansättning. Efter 

att stålet utsatts för HIP till ett kompakt göt, transporteras det vidare för valsning eller 

smidespressning till vald dimension samt efterföljande värmebehandling. Värmebehandlingen 

gås igenom mer ingående i kommande del i rapporten (”Provämnen”) för arbetets utvalda 
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pulverstål. Vid värmebehandlingen uppstår glödskal och ytdeformationer hos stålet. Dessa 

avlägsnas effektivt m.h.a. maskinbearbetning. Denna bearbetning är vital då stålets ytfinhet 

tillsammans med en ultraljudsprovning måste analyseras vid kvalitetskontroller för stål. Då 

samtliga föregående steg utförts mäts och kapas ämnena till kundspecificerade mått och 

lagerförs. I jämförelse med högt legerade konventionella stål fastställer Uddeholms AB 

(2016) följande positiva effekter: 

 

 Högre nötningsbeständighet 

 Effektivare slipbarhet pga. de ringa och homogent fördelade karbiderna 

 Förebyggande av anisotropi, vilket ger stålet samma egenskaper oavsett 

materialriktning 

 Högre dimensionsstabilitet 

 Förhöjd seghet 

 Optimerad flexibilitet med högre grad av legeringsmättnad  

 

Vid detta examensarbete kommer ett högkvalitativt pulverstål att granskas. 

 

 

2.4 Elektro slagg raffinering 
 

Detta är en typ av stål som Uddeholm är världsledande vid framställning av. Uddeholm har 

hela 11 stycken ESR- enheter implementerade vid sin anläggning (Mons Media AB, 2016). 

Elektro slagg raffinering (ESR) är en process som definieras som en omsmältning av stål. 

Detta är en efterbehandlingsprocess där stålet därmed smälts ner ytterligare en gång. 

Omsmältningsprocessen gör stålet mycket rent samtidigt som kvalitén på stålet förstärks 

ytterligare.  

Noga utvalt skrot samt returstål som återvunnits från den egna tillverkningsprocessen 

kombineras med lika högkvalitativa legeringsämnen och sammanställs till ett göt. Detta göt 

fungerar sedan som en elektrod där relativt låg volt med mycket höga strömstyrkor sänds 

igenom götet samtidigt som den nedre änden är nedsänkt i ett tjockt, kemiskt renande och 

elektriskt ledande slaggbad (Uddeholms AB, 2008). Det är denna höga strömstyrka 

(Växelström) genom elektroden och slaggbadet som gör att stålet succesivt börjar smälta. 

Slaggbad brukar generellt bestå av en blandning av CaO, CaF2 och Al2O3 och vara några få 

decimeter djupa (Jesperson, 2011).Vid smältning droppar stål från änden då det tunna lagret 

av smältan endast har en temperatur som är 30-50℃ högre än smältpunkten för stålet. Det är 

även i detta tunna skikt av smälta som den dominerande andelen av kemiska reaktioner utförs. 

En exempelbild av ESR-utförandet kan ses i figur 6.  
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Figur 6: Genomskärning av en godtycklig ESR-ugn. 

 

ESR- processen möjliggör kraftiga reduktioner av det oönskade svavel som kan förekomma i 

stålet. Reduktionen sker genom att kalciumoxid i slaggbadet reagerar med svavlet hos smältan 

i änden av elektroden. Dropparna samlas sedan vid bottnen av badet i en allt mer växande hög 

av homogent och förfinat stål.  

Vid passerandet genom slaggbadet intensifieras temperaturen hos dropparna då ytan av 

tidigare ansamlad smälta har en temperatur som överstiger smältpunkten med ca 200 ℃ 

(Jesperson, 2011). De relativt stora  och få inneslutningar som kan ha funnits i ursprungsgötet 

finfördelas genom ESR till minde inneslutningar och slaggbadet renar effektivt ståldropparna 

från bundna inneslutningar (Ullman, et al., 1997).  

Trots den höga yttemperaturen stelnar det underliggande stålet snabbt pga. omslutande 

vattenkylda kanaler i ESR-formen. Formen kan vara av statisk eller dynamisk typ, där den 

statiska står stilla och låter det nya götet byggas upp, medans den dynamiska varianten följer 

med i den takt som smältan solidifieras. Fördelar med det snabba stelnandet är att stålet blir 

mycket enhetligt i sin struktur vilket förhindrar uppkomst av makrosegringar i materialet. 

Detta medger mycket fördelaktiga mekaniska egenskaper (Uddeholms AB, 2008). 
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2.5 Inneslutningar 
 

Inneslutningar i stål är defekter som är mycket oönskade och orsakar stora problem då de 

påverkar den kemiska sammansättningen i materialet och försämrar de mekaniska 

egenskaperna. Varje inneslutning kan ses som en källa till en förhöjd spänningskoncentration 

och där av större risk till haveri i dessa initieringspunkter. Att framställa helt rena metaller 

utan närvaro av inneslutningar och främmande atomer är enligt Callister & Rethwisch, (2011) 

inte möjligt. Det går dock att få extrema renheter med kvalitativa metoder, men sällan renare 

än 99,9999 %. Trots renheten kommer ändå så många som 1 × 1022 − 1 × 1023 atomdefekter 

att existera i en volym av 1 𝑚3 av ett material (Callister & Rethwisch, 2011). Till stor del 

påverkas de mekaniska egenskaperna av följande faktorer hos inneslutningarna (Thornton, 

1971): 

 

 Storlek 

 Fördelning 

 Antal 

 Täthet 

 Orientering 

 Morfologi 

 Kemisk sammansättning 

 

De inneslutningar som ger högst påverkan av de mekaniska egenskaperna är de allra största 

inneslutningarna (Makroinneslutningar).  

Inneslutningar i stål delas in i två huvudgrupper sulfider eller oxider (Uggla & Ekerot, 2000). 

Sulfider påverkar signifikant duktiliteten hos stål och är en kemisk förening där 

huvudgrundämnet är svavel (S). Oxider bildas genom att grundämnen i stålet reagerar med 

syre (O). Både sulfider samt oxider bildar på så vis nya kemiska föreningar med separata faser 

relativt grundmassan. Oxidation innebär mer specifikt att en eller flera elektroner avges från 

grundämnet och därmed höjer sitt oxidationstal, och får ett ökat oxidationstillstånd 

(Nationalencyklopedin, 2017), se ekvation (1) nedan. 

 

                2Al → 2𝐴𝑙3++ 6𝑒− (Oxidation)  (1) 

 

Tidigare teorier ansåg att en oxidation endast innebar bildning av oxider vid reaktion med 

syre (Nationalencyklopedin, 2017). Detta är alltså inte längre den allmänna definitionen. 

Såväl avgivande av elektroner eller reaktion med syre ger ramen för oxidation. Vid en 

reaktion med syre så att en oxid bildas, kommer syret istället för att avge elektroner likt 

ekvation (1), istället uppta elektroner. Då ett grundämne på detta vis gör ett absorberande av 

en eller flera elektroner, kallas reaktionen för en reduktion, se ekvation (2) nedan. 

 

          3O + 6 𝑒− → 3𝑂2−  (Reduktion)  (2)  
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När både en avgivning och ett upptagande av elektroner sker samtidigt mellan grundämnen 

likt ovanstående kemiska reaktioner (Oxidation + reduktion) har en redoxreaktion skett 

(Svahn, et al., 2007). I ekvation (3) nedan har en av de två inneslutningsgrupperna (Oxid, 

sulfid) bildats i form av en oxid. Närmare bestämt en aluminiumoxid. 

 

          2Al + 3O → 𝐴𝑙2𝑂3  (Redoxreaktion)  (3) 

 

Föreningar mellan grundämnen kan binda till varandra genom olika sorters bindningar. 

Exempel på dessa är så kallade kovalenta bindningar (Rent- eller polär kovalent bindning), 

jonbindning, van der Waals bindning eller metallbindning. Den dominerande bindningstypen i 

metaller och deras legeringar kallas för metallbindning (Callister & Rethwisch, 2011). 

Atomerna binds till varandra genom elektronmoln (Stålet) vilket gör att elektronerna även kan 

liknas vid ett hav av elektroner. Dessa tillhör inte specifika atomer utan delas av samtliga 

atomer i materialet. De jämt fördelade elektronerna gör att metaller får isotropa egenskaper 

istället för anisotropa. Med isotropt menas att materialet har lika fysikaliska egenskaper i 

samtliga riktningar, medan anisotropt har olika egenskaper beroende på riktning. För 

inneslutningar är de dominerande bindningarna polär kovalenta eller jonbindningar då de mest 

kan liknas vid keramer (Callister & Rethwisch, 2011). Inneslutningar kan ha mycket skadliga 

effekter på de isotropa egenskaperna i stål (Tomita, 1995).  

Till icke-metallerna hör de grundämnen som saknar metalliska egenskaper. Dessa utgörs i 

majoritet av den högra delen av periodiska systemet (Grupp 13-18) tillsammans med väte 

längst till vänster (Grupp 1). När det kommer till icke-metalliska inneslutningar är detta 

kemiskt bildade föreningar mellan en metall (Ex. Fe, Al, Ca, Si, Mn) samt minst en icke-

metall ex. O, S (Kopeliovich, 2012). Dessa inneslutningar bildar avvikelser i den annars 

relativt homogena strukturen i stålet. Avvikelserna kan likställas vid att de bildar separata 

faser i förhållande till resterande struktur. Inneslutningar som består av multipla föreningar 

(Ex. oxid, sulfid + oxid) benämns som komplexa inneslutningar (ex Spineller, karbonnitrider, 

oxysulfider, silikater) (Kopeliovich, 2012). Oxidiska föreningar kan ex. vara aluminiumoxid 

(𝐴𝑙2𝑂3), kiseloxid (𝑆𝑖𝑂2), järnoxid (FeO), kromoxid (𝐶𝑟2𝑂3). Eller som oxid i komplex 

spinellform 𝐴𝑙2𝑂3-𝑆𝑖𝑂2, 𝐶𝑟2𝑂3-FeO. Sulfidiska föreningar kan ex vara kalciumsulfid (CaS), 

mangansulfid (MnS), järnsulfid (FeS) eller magnesiumsulfid (MgS). Eller som oxysulfid även 

här i komplex spinellform FeS-FeO, MnS-MnO. Enligt Dr. Kopeliovich (2012) försämrar 

icke-metalliska inneslutningar följande  materialegenskaper: 

 

 Utmattningsgräns 

 Duktilitet 

 Brottgräns 

 Bearbetbarhet 

 Resistans mot korrosion 

 Polerbarhet 

 Seghet 

 Svetsbarhet 
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Påverkan på materialets egenskaper visar inneslutningarnas farlighet och varför en strävan 

finns att minimera deras uppkomst. De utövar på detta sätt mycket starka influenser på de 

mekaniska egenskaperna trots att deras förekomst i stål kan vara på nivåer så små som 0,01-

0,02 % (Kopeliovich, 2012) 

Av de två huvudgrupperna för inneslutningar, oxid och sulfid, kan oxidinneslutningar delas 

upp i ytterligare två undergrupper, endogena och exogena.  

 

 

Enligt Uggla och Ekerot (2000) är det de endogena den som är de viktigaste. De skapas då 

stålet är i smälta, stelnande eller fast fas pga. kemiska reaktioner som sker mellan ingående 

legeringsämnen (Kopeliovich, 2012). Dessa inneslutningar bildas genom att starka 

syrebindare exempelvis aluminium (Al), kalcium (Ca) eller kisel (Si) reagerar med syre (O) 

(Desoxidation). Enligt Zhang och Thomas (2003) bildas endogena inneslutningar som en 

produkt av desoxidationsprocessen och stelningsförloppet av smältan. Anledningen till att Al, 

Ca eller Si binder så starkt är att skillnaden i elektronegativitet (Paulings skala) är så stor i 

förhållande till syre, se figur 7 nedan.  

 

 

 

 

 

Desto högre siffra ett grundämne har i elektronegativitet desto större benägenhet att attrahera 

elektroner, dra dem till sig och reduceras (Nationalencyklopedin, 2017). Syre som har näst 

högsta värdet (Fluor (F) har högst) kommer dra till sig elektronerna mycket starkare än 

majoriteten av de andra.  

De exogena inneslutningarna definieras som att de är av yttre art och kommer utifrån. Vanliga 

ursprung för dessa är keramiska infodringsmaterial t.ex. från insidan av ugn, skänk och 

gjutformar eller från toppslagg (Uggla & Ekerot, 2000). Exogena inneslutningar kan även 

uppstå genom fenomenet Ladle glaze. Detta innebär att ett stelnat skikt av en smälta från en 

föregående charge bildat som en emalj i skänken. Vid tillsats av ny smälta kan denna emalj 

lossna från infodringen och ge upphov till exogena inneslutningar (SON, et al., 2008). 

Figur 7: Grundämnen med elektronegativitetstal. Färgskalan anger förmåga 

att attrahera elektroner: låg, medium eller hög. 
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Exogena inneslutningar kan även uppstå genom reoxidation av smältan. Vid gradering av 

storleksmässig struktur är skillnaden mellan de endogena och de exogena avsevärd.  

Endogena ligger i storleksklassen från ett fåtal μm upp till 100 μm medan de exogena kan 

vara upp till flera millimeter i storlek.  

 

 

2.6 Tillväxt & Stokeś lag 
 

Tillväxt av inneslutningar sker enligt Dr. Kopeliovich (2012) i tre steg. Första steget är 

kärnbildning av inneslutningen, därefter tillväxt och sist genom att de agglomererar till 

varandra eller bildar koalescens. Kärnbildning kan vara av två typer. Den ena typen kallas för 

heterogen kärnbildning och den andra för homogen kärnbildning (Uggla & Ekerot, 2000).  

Den heterogena kärnbildas genom att utnyttja en redan existerande inneslutning och tillväxer 

från denna. Vid den homogena inträffar istället en nyutveckling av en inneslutning. Då en 

kärna inledningsvis bildar en yta som är stor i förhållande till dess volym bidrar detta till 

försvårande omständigheter. Att nyskapa en homogen kärna kräver en viss mängd energi som 

driver reaktionerna för att övervinna kärnbildningsprocessen. Denna kärnbildningsprocess 

främjas av starka desoxidationsmedel (Ex. Al, Si, Ca, Ti (Titan), Zr (Zirkonium)), att 

gränsytspänningar mellan stål och oxid är låg, samt att övermättnad av desoxidationsmedel 

och syre är stor (Uggla & Ekerot, 2000).  

Ett av desoxidationens huvudmål är att reducera det bundna syre som finns i smältan genom 

att skapa och avskilja inneslutningar i slaggskiktet. För att kartlägga avskiljningar hos 

inneslutningar är yttre observationer av smältan det som gäller. Detta då ingen utrustning 

finns för att se in i smältan och analysera reaktionerna ingående. Det som dock fastslagits vad 

gäller inneslutningars rörelsemönster och drivkraft till att flyta upp till ytan och toppslaggen 

är att en specifik fysikalisk lag gäller. Denna fysikaliska lag kallas Stokeś lag och innefattar 

uppflytning.  

Enligt Uggla och Ekerot (2000) finns två huvudanledningar till avskiljningarnas sekvenser. 

Första anledningen bygger på samma resonemang som Dr. Kopeliovich. Denna har med 

omrörningen att göra. Omrörningen i smältan för upp inneslutningarna mot både toppslaggen 

och mot sidoväggarna där de ansamlas och fastnar. Studier har enligt Uggla och Ekerot (2000) 

även visat att graden av omrörning påverkar avskiljning av inneslutningar. Ju högre intensitet 

av omrörning desto större mängd avskilda inneslutningar.  

Den andra anledning säger att det är inneslutningarnas storlek som gör att de avskiljs, där de 

stora inneslutningarna är de som faktiskt flyter upp ur smältan och ansamlas.  Det som Stokeś 

lag beskriver är regleringen gällande hur en partikel flyter upp ur smältan. Lagen säger att de 

faktorer som influerar flytningen är den absoluta storleken av en partikel och differenser 

mellan en partikel och smältan gällande täthet. Ju större en inneslutning är desto starkare 

drivkraft att flyta upp snabbare genom smältan (Uggla & Ekerot, 2000). Beviset för att Stokeś 

lag gäller har härletts genom analyser av statistiska storleksfördelningar över tid. 

Smältan vid tillverkning av stål är under konstant omrörning. Dels genom konvektion och 

dels genom induktion eller vid tillförandet av inert gas. Då olika inneslutningsstorlekar ger 

olika flytningshastigheter gör detta så att det frekvent uppstår kollisioner av inneslutningar i 

smältan. Kollisioner mellan inneslutningarna gör så de tillväxer. Dessa kollisioner kan både 
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vara då inneslutningarna är i flytande form där en koalescens mellan dem sker eller om de är i 

fast fas och agglomererar till varandra (Kopeliovich, 2012). Genom diffusionskoalescens där 

sammanfogning av de flytande inneslutningarna sker, slås de små flytande inneslutningarna 

ihop och bildar större flytande inneslutningar, se figur 8. 

 

 

 

 

Detta fenomen beror framförallt på olika ytspänningskrafter som verkar sinsemellan 

inneslutningarna (Uggla & Ekerot, 2000). När inneslutningar istället är i fast form och de 

fäster till varandra växer de men inte på samma sätt likt de i flytande form. När de i fast form 

kolliderar kan stora kluster skapas. Dessa kan växa till storleksordningar på flera 100 µm 

bildas (Uggla & Ekerot, 2000). Inneslutningar som har mycket lätt för att bilda stora kluster är 

enligt Zhang och Thomas (2003) aluminiumoxider (𝐴𝑙2𝑂3) då dessa besitter höga 

gränssnittsenergier. Det som håller ihop klustren är enligt Uggla och Ekerot (2000) mycket 

starka ytspänningskrafter som växelverkar mellan inneslutningarna. 

Tillväxt av inneslutningar sker även när det smälta stålet stelnar. När stålet går mot fast fas 

vid avsvalning och successivt stelnar så ökar stålets koncentration av bundna ämnen ex. 

kväve, syre och svavel. Samtidigt minskar den möjliga löslighetsgraden av dem i stålet. Detta 

gör att utfällningar av inneslutningar bildas vid stelnandet av smältan (Zhang & Thomas, 

2003).  

Om höga halter av gaser finns bundet i stålet (Otätade stål med ofullständig desoxidation samt 

avgasning) kan materialet vid stelnandet ”koka” och bilda gasbubblor som stängs inne i stålet. 

Dessa bubblor bildar defekter i form av porer. Lösligheten för syre i stål vid solid fas är 

obefintlig. Oxider bildas som resultat. De inneslutningar som bildas i själva smältan kallas för 

primära inneslutningar medan de som bildas vid stelnandet kallas för sekundära 

inneslutningar. Såväl primära som sekundära inneslutningar tillhör endogena inneslutningar. 

  

Figur 8: Tidigt stadie av koalescens och tillväxt av inneslutning 

(Källa: Jernkontorets utbildningspaket del 4, år 2000). 
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2.7 SS 11 11 16 
 

Denna standard ligger till grund för utvärdering av slagginneslutningar, vilket är grunden för 

hela examensarbetet. Det är därför av yttersta vikt att systematiskt redogöra för vilken 

standard som skall användas och hur dessa inneslutningar klassificeras enligt denna. Detta för 

att delge hur data tas fram vid analys i LOM. 

Den standard som kommer tillämpas i detta arbete vid LOM-analysen är den svenska 

standarden som framtagits av Metallnormcentralen och Jernkontoret. Detta är Jernkontorets 

skala II för kvantitativ bedömning av icke-metalliska inneslutningar i stål. Standarden 

betecknas enligt Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) som SS 11 11 16 och är djupt 

förankrad hos Uddeholms FoU-avdelning. Detta är en vidareutveckling av Jernkontorets 

slaggskala från år 1936, SIS 11 11 11, Bedömning av slagginneslutningar i stål-mikrometoder 

(MNC, 1987). Standard SS 11 11 16 är en metod där en bedömning av framförallt tre 

parametrar hos inneslutningarna tas fram. 

 

 Mängd  

 Storlek  

 Fördelning  

 

Hjälpmedlet som standarden erbjuder som referensram är bl. a. en indelning av 

inneslutningarna enligt Jernkontorets inneslutningsbildskala II för bedömning av icke-

metalliska inneslutningar. Denna skala består av en serie representativa bilder av 

inneslutningar och deras morfologi, se figur 9. 

 

 

Figur 9: Jernkontorets slagg-skala II från standarden SS 11 11 16 för kvantitativ bedömning. 
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Bilderna enligt figur 9 ger en generell och systematisk klassificering av de inneslutningar som 

studeras i LOM. Bildserien i denna skala består av totalt 65 olika jämförelsebilder som 

fördelats olika beroende på inneslutningstyp. Varje cirkel i skalan representerar ett (Eller del 

av) eventuellt synfält vid studerande i mikroskopet. De svarta partiklarna samt utdragna streck 

(Stråk) inom respektive cirkel är avbildningar av inneslutningar. Jernkontoret har gjort en 

klassindelning i fyra olika huvudtyper av inneslutningar (MNC, 1987). Dessa är fastslagna av 

Standardiseringskommissionen i Sverige. Enligt Uggla och Ekerot (2000) definieras dessa 

huvudtyper på följande sätt: 

 

 A: Duktila 

 

Vid varmbearbetning följer dessa defekter stålets 

deformation och kraftiga förlängningar sker i 

valsriktningen. Silikater av mangan- eller kalciumtyp 

samt mangansulfider med relativt hög SiO2 halt är 

vanligt förekommande. Typ A kan ses i figur 10. 

 

 

 B: Spröda 

 

Under bearbetning kan inneslutningarna bli uppbrutna i 

separata fragment eller strängar. Exempel på dessa är 

MnO-Cr2O3, titankarbonnitrider (TiCN). Typ B kan ses i 

figur 11. 

 

 

 C: Spröd-duktila 
 
Dessa har en kärna som är spröd och hård. Kärnan omges 

av en duktil fas som kan deformeras vid bearbetning. 

Exempel på denna defekttyp är liknande föreningar enligt 

A, men de har silikatföreningar med en lägre SiO2-halt. 

Typ C kan ses i figur 12. 

 

 

 D: Odeformerade 

Inneslutningarna i denna klass är så hårda att de vid 

bearbetning inte deformeras utan håller sin struktur intakt. 

Vid valsning kan ofta kaviteter uppstå i valsriktningen. 

Vanligt förekommande är inneslutningar av Al2O3 eller 

MgO-Al2O3-spineller samt kalciumaluminater. Typ D kan 

ses i figur 13. 

Figur 10: Inneslutningstyp A. 

Figur 12: Inneslutningstyp C. 

Figur 13: Inneslutningstyp D. 

Figur 11: Inneslutningstyp B. 
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De olika typerna har även ett flertal undergrupper som definierar inneslutningarna i detalj 

ytterligare. Alla inneslutningstyper har nästan samma nivå av undergrupper. Typ A, B, C och 

D har alla en intern indelning i fyra gemensamma undergrupper (T, M, H, P) dock har typ A 

även tilldelats en femte grupp (AS). Grupperna definieras enligt följande beteckningar: 

 

 T = Tunn 

 M = Medel 

 H = Tjock 

 AS = Nästan sfärisk 

 P = Udda 

 

Av dessa fyra gemensamma undergrupper är endast tre (T, M, H) representerade för B, C och 

D samt fyra (T, M, H, AS) för A i bildskalan. Anledningen till detta är för att gruppen som 

exkluderas inte kan standardiseras med en representativ bild då gruppen enligt SS 11 11 16 

definieras som udda inneslutningar (P). Dessa har sådan struktur att de ligger utanför det som 

anses vara det normala intervallet. Alltså kan strukturen hos denna grupp anta en godtycklig 

form som ligger utanför ramarna för de andra grupperna och på så vis ses som ett extremfall 

av någon av de andra grupperna.  

Varje grupp inom varje typ av inneslutning delas sedan in i fem olika klasser av rang. 

Rangordningen är likt gruppindelningen inte riktigt konsekvent mellan de fyra typerna. I 

föregående fall var det typ A som hade tilldelats en femte grupp och stod för avvikelsen. I 

detta fall är det istället typ B. Typ A, C och D har alltså följande systematiska indelning vad 

gäller rang (MNC, 1987): 

 

 Rang 1: Bild med 1 st. inneslutningar 

 Rang 2: Bild med 2 st. inneslutningar 

 Rang 3: Bild med 4 st. inneslutningar 

 Rang 4: Bild med 8 st. inneslutningar 

 Rang 5: Bild med 16 st. inneslutningar 

 

Enligt denna systematiska indelning sätt kan snabbt en slutsats dras. För varje steg i ökad rang 

så fördubblas antalet inneslutningar per bild. Rangen ger på detta sätt ett mått på den mängd 

inneslutningar som analyseras i synfältet. För typ B sker rangordningen enligt följande (MNC, 

1987): 

  

 Rang 1: Bild med 4 st. inneslutningar 

 Rang 2: Bild med 8 st. inneslutningar 

 Rang 3: Bild med 16 st. inneslutningar 

 Rang 4: Bild med 32 st. inneslutningar 

 Rang 5: Bild med 64 st. inneslutningar 
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Vid sammanslagning av de tidigare nämnda indelningarna med de ovanstående kan en 

schematisk illustration utformas. Klassificeringen blir att se ut enligt tabell 1: 

 

Tabell 1: Sammanställning av de beteckningar som används för klassificering enligt Jernkontorets skala II i SS 11 11 16. 

Typ: A B C D 

Grupp: AT 

 

AT1 

AM 

 

AM1 

AH 

 

AH1 

AS 

 

AS1 

BT 

 

BT1 

BM 

 

BM1 

BH 

 

BH1 

CT 

 

CT1 

CM 

 

CM1 

CH 

 

CH1 

DT 

 

DT1 

DM 

 

DM1 

DH 

 

DH1 
Rang  

1. 

2. AT2 AM2 AH2 AS2 BT2 BM2 BH2 CT2 CM2 CH2 DT2 DM2 DH2 

3. AT3 AM3 AH3 AS3 BT3 BM3 BH3 CT3 CM3 CH3 DT3 DM3 DH3 

4. AT4 AM4 AH4 AS4 BT4 BM4 BH4 CT4 CM4 CH4 DT4 DM4 DH4 

5. AT5 AM5 AH5 AS5 BT5 BM5 BH5 CT5 CM5 CH5 DT5 DM5 DH5 

 

Var och en av de 65 jämförelsebilderna i bildserien är alltså betecknade med två bokstäver 

och en siffra. För att kunna göra denna bedömning och se vilken eller vilka inneslutningstyper 

man studerar är den aktuella förstoringsgraden i mikroskopet en av de viktigaste sakerna att 

håla reda på. Förstorningsgraden i mikroskopet bestämmer indirekt hur klassificeringen skall 

bli genom att vissa värden är definierade för den specifika förstoringsgraden.  

Det finns dock ett instrument inbyggt i mikroskopet förutom objektiven som är det klart 

viktigaste hjälpmedlet vid identifieringen av inneslutningarna. Detta är den mätskala (0-1000 

μm) som finns ingraverad när man tittar genom okularerna. Mätskalan består av totalt 100 

streck. Avståndet från ett streck till ett annat symboliserar 10 μm (100x förstoring), men är 

även likställt med enheten en stycken skaldelar. Enheten skaldelar nämns frekvent i SS 11 11 

16 och är ett riktlinjemått. Detta skall enligt standarden framförallt användas om 

inneslutningarna som analyseras är för stora för att bedömas enligt jämförelsebilderna (MNC, 

1987). Vid användandet av skaldelar skall utdragna inneslutningar betecknas med såväl längd 

som bredd. Om en inneslutning hittas kan beteckningen bli enligt följande exempel. 

 

Exempel: 

 AP10 × 2 

 DP5× 
1

2
 

 

Detta innebär för den översta punkten i exemplet ovan att en inneslutning av typ A och grupp 

P hittats och att den är av längden tio skaldelar och bredden två skaldelar. På samma sätt 

innebär den nedersta punkten att en inneslutning av typ D och grupp P hittats som är av 

längden fem skaldelar och bredden en halv skaldel. 

Uddeholms AB har implementerat SS 11 11 16 grundligt i sin utvärderingsmetod och 

bedömningen av inneslutningar i skaldelar. Dock används måttet skaldelar i Uddeholms 

interna klassificeringsmall även för de allra minsta av inneslutningar, se nedanstående tabell 

2. 
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Tabell 2 ovan visar de olika inneslutningstyper som finns. Som synes så har typ A pga. sin 

extragrupp AS även fått en egen tilldelad indelning för just denna. Typerna har även 

allmängiltiga beteckningar för vilken kemisk förening eller morfologi som typerna oftast 

består av. Typ D brukar anges som globulär då dessa typer av inneslutningar har sfärisk 

morfologi. Tabell 2 anger även hur stora skaldelar som definierar respektive indelning. En 

viss skaldel svarar alltså mot en viss längd i mikrometer vid en viss förstoringsgrad. 

Ytterligare en viktig del i bedömningarna är den så kallade synfältsdiametern. Detta är alltså 

diametern på det cirkulära synfält som man ser i mikroskopet. Olika objektiv är beskaffade 

med olika synfältsdiameter, vilket visas i tabellen för inneslutningstyp D ovan. Samtliga 

jämförelsebilder i Jernkontorets skala II illustrerar detta cirkulära synfält då bilderna är runda. 

 

A-inneslutning (stråk)  AS-inneslutning (stråk) 

Rang: 1 2 3 4 5 Rang: 1 2 3 4 5 

Skaldelar längd: 7 14 28 56 112 Skaldelar längd: 7 15 31 65 136 

Skaldelar bredd  

 

           SULFID 

Skaldelar bredd  

 

      SFÄRISK SULFID 

  

AT:    0,56-1,1 AST:    0,56-1,1 

AM:   1,1-2,2 ASM:   1,1-2,2 

AH:    2,2-4,4      ASH:    2,2-4,4      

AP:    4,4- ASP:    4,4- 

 

B-inneslutning (stråk)  C-inneslutning (stråk) 

Rang: 1 2 3 4 5 Rang: 1 2 3 4 5 

Skaldelar längd: 7 15 31 65 136 Skaldelar längd: 9 19 40 83 175 

Skaldelar bredd  

 

  ALUMINIUMOXID 

Skaldelar bredd  

 

             SILIKAT 
BT:    0,56-1,1 CT:    0,56-1,1 

BM:   1,1-2,2 CM:   1,1-2,2 

BH:    2,2-4,4      CH:    2,2-4,4      

BP:    4,4- CP:    4,4- 

 
D-inneslutning 

Synfältsdiameter: [mm]  3.2 1.6 0.8 0.32 0.16 

Skaldelar: 1.60 

50x 

1.60 

100x 

1.60 

200x 

1.60 

500x 

1.60 

1000x Förstoring: 

DT     Skaldelar: 

           [μ𝐦] 

0,56-1,1 

11,2-22,4 

0,56-1,1 

5,6-11,2 

0,56-1,1 

2,8-5,6 

0,56-1,1 

1,1-2,2 

0,56-1,1 

0,56-1,1 

DM    Skaldelar: 

           [μm] 

1,1-2,2 

22,4-44,8 

1,1-2,2 

11,2-22,4 

1,1-2,2 

5,6-11,2 

1,1-2,2 

2,2-4,4 

1,1-2,2 

1,1-2,2 

DH     Skaldelar:         

           [μ𝐦] 

2,2-4,4 

44,8-89,6 

2,2-4,4 

22,4-44,8 

2,2-4,4 

11,2-22,4 

2,2-4,4 

4,4-8,8 

2,2-4,4 

2,2-4,4 

DP      Skaldelar: 

           [μ𝐦] 

4,4- 

89,6- 

4,4- 

44,8- 

4,4- 

22,4- 

4,4- 

8,8- 

4,4- 

4,4- 

GLOBULÄR 

 

Tabell 2: Specificering av de mått i skaldelar som krävs för en viss inneslutningsklassificering. 
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Ett synfält kan innehålla en inneslutningstyp, men även en rad olika typer. Dessutom kan en 

variation finnas även inom en viss typ med olika grupper och grupperna kan i sin tur även ha 

olika rang. För att identifiera dessa kan det alltså behövas att kombinera ett flertal olika bilder 

från skalan för att kartlägga ett enda synfält. 

 

Exempel:  

 DT1 (1 st. inneslutning) 

 AT2, AT5 (Samma typ och grupp men olika rang, 18 st. inneslutningar) 

 BT4, DM1, CH2 (Olika typ, grupp och rang, 11 st. inneslutningar) 

 

Innehållet i en jämförelsebild kan även adderas för att bilda en enda inneslutning. Detta görs 

genom att införa beteckningen ”+” (plus). Subtraktion och multiplikation kan även ske inom 

en grupp för att definiera synfältet. Subtraktionen betecknas med ”-” (minus) och 

multiplikation med ”F” (faktor). Faktorn appliceras om en bild kan behöva användas ett flertal 

gånger, men även om endast vissa delar av en bild måste användas (MNC, 1987). 

 

Exempel: 

 AT5+  

 DM4 DM1-  

 AM2F6 

 

Redogörelsen av den översta punkten i exemplet ovan innebär som sagt en addition. De 16 

(Rang 5) stycken inneslutningar som finns i jämförelsebild AT5 adderas till varandra och 

bildar en stycken partikel med den totala längden enligt summan av samtliga ingående 

inneslutningar i bilden. Den mittersta punkten beskriver ett synfält där åtta (Rang 4) stycken 

inneslutningar av typ D och grupp M får en inneslutning subtraherad. Alltså beskrivs ett 

synfält med sju stycken inneslutningar. Den nedersta punkten beskriver att jämförelsebild 

AM2 måste användas sex gånger. 

Vid analys bör en och samma synfältsdiameter väljas. Inneslutningsbilden får olika 

grupptillhörigheter samt rangordning beroende på vilken synfältsdiameter som valts. Det är 

därför mycket noga att hålla reda på denna och aktuell förstoringsgrad. Enligt 

metallnormcentralen (1987) skall dessa alltid anges vid anförande av protokoll. 

Denna standard används för att utvärdera metallbrickor i LOM med avseende på 

inneslutningar. En av bricktyperna går under beteckningen kilsta-bricka. Det finns dock 

ytterligare en typ av bricka som är av andra dimensioner, en så kallad SEM-bricka. Denna är 

enligt namnet framförallt avsedd för att kunna placeras i svepelektronmikroskop. Det är SEM-

brickan och de fyra klassindelningstyperna (A-D) av inneslutningar som kommer analyseras i 

detta examensarbete. Materialet där inneslutningarna eftersöks är ett av Uddeholms allra 

renaste pulverstål. 
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2.8 Pulverstålet för granskning 

Det av Uddeholm utvalda pulverstål till detta examensarbete är ett pulvermetallurgiskt 

kallarbetsstål med mycket god seghet och en extremt hög nötningsbeständighet. Uddeholm 

anser att för optimala verktygsprestanda skall såväl nötningsbeständighet som seghet 

kombineras och maximeras. Enligt Uddeholm sätter detta material en ny standard för 

verktygsstål och är överlägset sina föregångare. Detta genom att tillverkningsmetoderna 

ständigt drivs för att ligga i framkant och nå nya höjder genom optimerade teknologiska 

lösningar. Stålet är ett så kallat höglegerat stål, vilket innebär att en hög grad av mycket noga 

utvalda metaller finns bundet i materialet.  

Att antalet legeringsämnen ligger högt, på detta sätt är en av många bidragande faktorer till 

varför de mekaniska egenskaperna hos stålet är av så hög kvalité. Gränsen för att ett stål skall 

räknas som ett höglegerat stål ligger vid 10 % legeringsämnen (Nationalencyklopedin, 2017). 

Summeras de riktvärden som finns att tillgå i den kemiska sammansättningen för stålet ligger 

legeringshalten på 17,2 % (kol ej medräknat). Det räcker dock inte med att ha en hög 

legeringshalt, man måste även ha den spetskompetens som behövs för att få ut det mesta av 

varje legeringsämne vid tillverkningsprocessen. Denna spetskompetens har Uddeholm förfinat 

i snart 350 år, vilket är anledningen till att företaget är världsledande inom tillverkning av 

verktygsstål (Uddeholms AB, 2008). Nyttjandet av detta stål kan appliceras i en stor 

variantflora av tillämpningar. Nedan listas vissa av dessa användningsområden. 

 

 Djupdragning 

 Granuleringsknivar  

 Klippning och stansning 

 Finstansning 

 Stansning av elektroplåt 

 Stansning av packningar 

 Pulverpressning 

 Snäckskruvar för extrusion 

 Kallextrusion 

 Kallsmide 

 Cirkulärknivar för folie eller papper 

 

Den pulvermetallurgiska process som ligger till grund för stålet är idag av tredje generationen. 

Det innebär en reducering av kornstorleken på pulvret med hela 50 % än tidigare 

generationer. Stålet tillhör Uddeholms kategori av pulverstål där en speciell 

tillverkningsprocess utförts. Denna process har gjort materialet till ett extremt rent stål. 

Ytterligare positiva effekter som erhållits är optimerade egenskaper gällande böjhållfasthet 

polerbarhet samt seghet (Uddeholms AB, 2016).  

Framställningen av stålet har skett för att tillgodose miljöer med krävande 

verktygsförhållanden. Arten av förhållanden är där mycket långa serier av nötning, abrasivitet 

eller rivande infinner sig och där dessa är den största faktorn till haveri. Även fast detta är ett 

höglegerat stål påverkas inte maskinbearbetning eller värmebehandlingsprocesser negativt, 

vilket i allmänhet kan vara fallet vid höglegerade stål.  
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Att detta är möjligt beror på den homogena och noga utvalda pulversammansättningen i stålet. 

Därför kan samma värmebehandlingsprocesser användas likt de konventionella stålen. 

Dessutom är dimensionsstabiliteten vid värmebehandling betydligt bättre och mer homogen 

för detta pulverstål än för de konventionella stålen. Karakteriserande egenskaper för stålet 

listas enligt nedan. För mer detaljerad information se även tabell 3.  

 

 God Anlöpningsbeständighet 

 God slipbarhet och skärbarhet 

 God duktilitet 

 Mycket hög motståndskraft mot adhesiv och abrasiv nötning 

 Mycket god dimensionsstabilitet vid värmebehandling 

 Mycket god genomhärdbarhet 

 Hög tryckhållfasthet, 64 HRC 

 

 

Tabell 3: Riktanalys för pulverstålet. 

Leveranstillstånd Mjukglödgat ≤ 270 HB 

Densitet [kg/m3]                      7 460 

Elasticitetsmodul [N/mm2]  230 000 (20°C) 

210 000 (200°C) 

200 000 (400°C) 

Specifik värmekapacitet 

[J/kg*°C]   

                 470 (20°C) 

Värmeutvidgnings-

koefficient per °C från 20°C 

10,8 x 10-6 (200°C) 

11,6 x 10-6 (400°C) 

Värmeledningsförmåga 

[W/m*°C] vid 200°C 

25 (200°C) 

28 (400°C) 
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2.9 Provämnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ett framställt råämne (Figur 14) enligt pulverstålsprocessen, tas de olika provämnen som 

används i detta arbete fram. Inledande delen av arbetet kommer vara ljusoptisk analys, där 

ytan hos rektangulära SEM-brickor studeras. Vid den andra delen i arbetet kommer istället 

utmattningsprovning att ske. Från samma sorts råämne kommer då istället timglasformade 

provstavar att tas fram och nyttjas vid utmattningsprovningen. Både SEM-brickorna och 

provstavarna framställs från samma smälta, vilket går under namnet Charge. Chargenumret 

för denna provning är BB35395.  

 

Provämnen kan tas ur ett ämne på ett antal olika vis.  Symbolerna för bestämning av 

provurtag sker i enighet med standard ASTM E399-05 samt svensk standard SS 11 20 00. 

Symbolerna skall användas vid såväl instruktioner som föreskrifter. Dubbel 

bokstavskombination tillhör ASTM E399-05 och enkel bokstav inom parentes tillhör SS 11 

20 00. 

 

 

 LT(X): Längsprov 

 TL(Y): Tvärsprov, i breddled 

 ST(Z): Tvärsprov, i tjockleksled 

 

Det finns även ytterligare symboler för att definiera provämnens urtag från ursprungsråämnet. 

Detta manifesteras dels genom att bokstäver adderas till ovanstående kombinationer eller 

genom tillförande av siffror. 

 

 1: Uttag skall göras så nära ytan som möjligt 

 2: Uttag skall göras i centrum 

 4: Uttag skall göras mellan centrum och ytan 

 S: Uttag skall göras från djup specificerat enligt svensk standard 

 XX: Uttag skall göras från ett centrumavstånd räknat i XX mm 

 

 

Figur 14: Exempelbild på uttag av provämnen ur råmaterial. 
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Uttaget för SEM-brickorna för denna provning görs enligt fullständig beteckning LT2, ett 

uttag från centrum av råämnet i längsled. Uttaget för provstavarna görs enligt fullständig 

beteckning TL2, även detta i centrum men istället genom ett tvärsprov i breddled.  

SEM-brickorna kapas ut ur råämnet till en något överdimensionerad storlek och fräses ner till 

exakta dimensioner enligt specificerade toleranser. Provstavarna tas även de fram i 

approximerade storlekar och kapas fram likt SEM-brickorna. Den tilltagna storleken här är 

dock i syfte att få till ett lämpligt svarvämne. Svarvämnet för en godtycklig stav tas ut i 

dimension (B×H×L) 20 mm ×20 mm ×110 mm. Därefter grovsvarvas stavarna ner till 

timglasform.  

Nästa steg vid framställningen är värmebehandlingen. Detta görs genom att de värms till 

deras austenitiseringstemperatur. Austenitiseringstemperaturen för detta pulverstål sker 

vanligtvis i intervallet 1020-1180°C. För provämnena är denna temperatur 1100 °C. Tiden 

som stålet får utstå temperaturen är 30 minuter.  

Kylningsmedel för detta pulverstål skall enligt specifikation, antingen vara vakuum med ett 

minsta övertryck på två bar, forcerad luft, fluidiserad bädd vid 200-550 °C eller ett saltbad. 

Vid utförande av saltbadskylning bör denna i vissa fall efteråt kombineras med kylning av 

forcerad luft. För provämnena sker släckning i vakuum. Släckningstiden är 300 sekunder. 

Kylningshastigheten vid släckning skall alltid eftersträvas att vara den maximala. Detta då det 

ger materialet de optimalaste mekaniska egenskaperna att föra vidare mot nästa steg i 

värmebehandlingen.  

Martensitens inneboende egenskaper är att den är mycket hårt och spröd. Detta gör att 

materialet ännu inte är lämpligt för nyttjande, då det är för hårt och sprött för att anses som 

användbart. Lösningen för att återupprätta materialets seghet och duktilitet är att utföra en s.k. 

mjukglödgning eller anlöpning. Anlöpning skall ske då kylningen reducerat temperaturen hos 

materialet ner till 50-70°C. Vald anlöpningstemperatur påverkar de mekaniska egenskaperna i 

hög grad. Det som framförallt tas hänsyn till vid bestämning av denna är vilken hårdhet som 

önskas.  

Enligt Uddeholms rekommendationer bör anlöpningstemperaturen inte understiga 540 °C. 

Detta för att ge den bästa duktiliteten samt dimensionsstabiliteten. Om en lägre 

anlöpningstemperatur används finns ytterligare rekommendationer att inte understiga 520 °C. 

De lägre temperaturerna kan ge goda effekter gällande förhöjd tryckhållfasthet och hårdhet, 

men bidrar samtidigt med förluster i dimensionsstabilitet och resistans mot sprickinitieringar. 

Anlöpning skall göras minst två gånger. Avsvalning mellan anlöpningar görs via cirkulerande 

luftavsvalning ner till rumstemperatur.  

Vid anlöpning av provämnena för detta arbete, sätts en anlöpningstemperatur på 560 °C för 

att nå den önskade hårdheten 62 HRC. Antalet anlöpningar är tre stycken. Tiden för varje 

anlöpning är en timme och sker i vakuum. När sista bearbetningssteget utförs hårdsvarvas 

stavarna ner till korrekta toleranser. Hårdsvarvningen görs för att inducera tryckspänningar i 

stavens mantelyta, för att få korrekt dimension och för att få bort det spröda lager av glödskal 

som bildas vid värmebehandlingen. Antalet tillverkade SEM-brickor har specificerats till 20 

stycken. Antalet tillverkade provstavar har specificerats till 44 stycken. 
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3. Metodval 
 

3.1 SS 11 11 16 
 

Den LOM-provning av de SEM-brickor som framtagits och som bestämts vara förlagd hos 

Uddeholms AB, kommer vara strikt förankrad i standardiserade riktlinjer. Uddeholm 

använder ett flertal olika standarder som de följer vid materialanalyser. Exempel på två av 

dessa är dels american society for testing and materials (ASTM) E 45, metod A (Worst fields) 

samt deutsches institut für normung (DIN) 50602. Båda är standardiseringar för att utvärdera 

icke-metalliska inneslutningar i stål.  

Vid analys av stålet från Uddeholm har det bestämts att även inneslutningar så små som 2,8 

μm skall tas med i provningen. Dock är minsta inneslutningsstorlek som ASTM E 45 kan 

klassificera endast 4 μm (ASTM International, 2005). DIN 50602 har även den för hög lägsta 

gräns med minsta klassificeringen 13 μm (Deutsches Institut für Normung, 1985). 

Inneslutningarna på 2,8 μm skulle därmed inte fått någon klassindelning om dessa standarder 

nyttjats. Därför kommer istället standarden SS 11 11 16  att användas i detta arbete då denna 

standard inte har någon lägsta gräns vid bedömning av inneslutningsstorlek.  

ASTM E 45 metod A är dessutom relativt missvisande i bedömning av stålkvalitén i 

jämförelse med SS 11 11 16. Om ytan hos en SEM-bricka analyseras där exempelvis totalt tio 

inneslutningar hittas och nio av dessa är små och ofarliga och en hittas som är stor och farlig, 

kommer stålet i SEM-brickan enligt worst fields att klassas som farligt (ASTM International, 

2005). Analyseras sedan en annan SEM-bricka med tio relativt farliga inneslutningar som 

hittas, kommer denna bricka få ett bättre betyg än den som endast hade en inneslutning som 

var farlig (ASTM International, 2005). Detta beror på att det endast är det sämsta som tas 

hänsyn till och inte materialet i stort enligt worst fields. Standarden har även färre (17 st. 

färre) antal jämförelsebilder för identifiering än SS 11 11 16. DIN50602 har däremot fler 

jämförelsebilder (25 st. fler) än SS 11 11 16 men faller lika fullt på klassificeringsgränsen.  

 

 

3.2 Ljusoptiskt mikroskop (LOM) 
 

De slagginneslutningar som ligger latent i stålet och som analyseras är extremt små. Storleken 

är så liten som nere på några få tusendelar av en millimeter (1 μm = 1x10-6 meter). Alltså är 

det mänskliga ögat som analytiskt instrument väldigt begränsande då det endast kan urskilja 

ting ner till 100 μm (Heinrich, 2004). Detta är alltså långt ifrån tillräckligt när inneslutningar 

så små som ner till 2,8 μm i detta fall skall analyseras. För att lyckas detektera 

inneslutningarna måste en mycket hög förstoringsgrad av materialytan anläggas. För detta 

ändamål finns olika sorters utrustningar att applicera. Ett allmänt vedertaget instrument för att 

analysera saker i hög förstoring är mikroskopet. Varför mikroskop kommer användas, förutom 

att det är ett högst lämpligt instrument, är även för att Standarden SS 11 11 16 tydligt anger att 

det är mikroskop som gäller vid provningen (MNC, 1987). LOM är därför ett standardiserat 

och relativt effektivt arbetssätt vid bedömning och kvantifiering av denna typ av 

materialprover. Metodens svaghet är dock att den är mycket tidskrävande vid bedömning av 

allt för stora ytor.  
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För att få en extremt tydlig förstoring av de stålbrickor som skall studeras skulle även SEM 

kunna användas, men det är inte den typ av mikroskop som standarden avser. Därför kommer 

inte SEM vara i centrum för provningen av dessa brickor. Dock kan SEM komma att 

användas som komplement för att ge en mer exakt bedömning vid inneslutningar som avviker 

från normen och där viss osäkerhet finns gällande dess specifika klassificering. Tanken är 

dock att provningen uteslutande skall utgöras av mer konventionell utrustning i form av 

LOM. Uddeholm har mycket hög kompetens inom denna typ av provning. 

 

 

3.3 Extremvärdesanalys (SEV) 
 

Valet av extremvärdesanalys gjordes efter avvägningar där de olika metoderna ställdes mot 

varandra. Slutgiltigt val gjordes i samråd med såväl handledare vid Uddeholms AB som vid 

Karlstad universitet. De olika metoderna var följande:  

 

 Statistics of extreme values (SEV) 

 Generalised pareto distribution (GPD) 

 Generalised extreme values (GEV) 

 ASTM E2283 

 

SEV bygger på en beräkningsmetod där formlerna nyttjas på ett relativt grundläggande vis. 

GPD bygger på att en inneslutningsgräns tas fram och att alla inneslutningar över denna 

tröskel används vid beräkning. Framtagning och tillvägagångssätt för inneslutningsgränsen 

ansågs dock svårtydd vid studie av denna. Fördelen med GPD var till skillnad från SEV att ett 

teoretiskt max-tak fanns för inneslutningens storlek. Att ett max-tak för inneslutningen fanns 

tycktes även gå mer i linje med verklig ståltillverkning. På detta sätt skulle nödvändigtvis inte 

inneslutningens maxstorlek öka pga. att analyserad volym ökar likt SEV.  

Förutom en inneslutningsgräns används för GPD samt för GEV en formfaktor för 

inneslutningarna. Likt framtagning av inneslutningsgräns var även formfaktorn något som var 

svårtolkat. Hur denna formfaktor kunde beräknas fram utelämnades av samtliga undersökta 

författare, vilket förhindrade nyttjandet av såväl GPD som GEV. ASTM E2283 var relativt 

tydlig i sin lösningsmetodik vilket sågs som ett stort plus. Dock var denna standard endast 

avsedd för uppskattning av inneslutningsmax hos en area och inte en volym, vilket blev ett 

stort minus. Slutgiltigt val föll därför på SEV där ingen formfaktor behövdes och där en 

beräkningsform för volymuppskattning existerade. Standarden ASTM E2283 beslutades dock 

att kunna användas som komplement till SEV vid beräkning av dess konfidensintervall då 

lösningsmetodiken för detta fanns tydligt angiven i denna. 
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3.4 Very high cycle fatigue (VHCF) 
 

Denna metod har valts för att snabbt kunna testa stora volymer stål med avseende på att 

detektera de största inneslutningarna. Detta är en utmattningsmetod med mycket höga cykler 

(Very high cycle fatigue). Eftersom studier (Kazymyrovych, 2010) visat att brott sker vid de 

största inneslutningarna då mycket höga cykler och låg last appliceras på material, skall detta 

användas. Eftersom antalet provstavar som skall testas är många, skulle en 

utmattningsprovning med relativt låg cykelfrekvens ta alldeles för lång tid att nå 

utmattningsgränsen. Därför skall i detta fall en maskin med mycket hög utmattningsfrekvens 

istället användas så att tidsåtgången läggs på rimliga nivåer. Därför har ultraljudsutmattning 

som metod valts. Nedan jämförs två olika maskintyper för att understryka skillnad i 

tidseffektivitet, se tabell 4. 

 

Tabell 4: Jämförelse mellan olika utmattningsutrustningar med avseende på tidsåtgång och frekvens. 

Antal cykler Ultraljudsutmattning 20 kHz Konventionell 100 Hz 

𝟏 × 𝟏𝟎𝟕 8.33 minuter 1.16 dygn 

𝟏 × 𝟏𝟎𝟖 1.39 timmar 1.65 veckor 

𝟏 × 𝟏𝟎𝟗 13.90 timmar 3.85 månader 

  𝟏 × 𝟏𝟎𝟏𝟎 5.79 dygn 3.20 år 

 

 

Det finns mer än en metod för utmattningsprovning. I kommande tester är endast detektering 

av inneslutningar av intresse, varför en rent mekanisk utmattning som metod valts. Enligt 

tabell 4 syns även tydligt att ultraljudsutmattning är klart effektivast gällande tidsåtgång. 

Därför valdes ultraljudsutmattning framför den konventionella metoden. 

 

 

3.5 Svepelektronmikroskop (SEM) 
 

Denna metod bygger likt LOM på att kunna analysera materialytor i mycket hög upplösning. 

VHCF-metoden borde i teorin få fram de största inneslutningarna till brottytan. Uddeholms 

AB vill därför att dessa största inneslutningar skall mätas med högsta möjliga precision. Då 

LOM har sina begränsningar i detta avseende kommer istället SEM att användas för detta 

ändamål. Det som skiljer SEM gentemot LOM är att förstoringsgraden i SEM är extremt hög i 

jämförelse. Då LOM oftast kan medge en maximal förstoring till 1000x (Heinrich, 2004), kan 

SEM nå upplösningar på tiotals miljoner gångers förstoring (Marie, 2014). En visualisering av 

skillnad i upplösning för respektive mikroskop kan ses i figur 15. 
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   Figur 15: Skildring av skillnad i upplösning mellan LOM (vänster) och SEM (höger). 

 

Genom att använda SEM kan en mer exakt mätning göras av inneslutningarnas storlek. Det 

går även i större utsträckning att se i detalj vart och hur brott uppstått på respektive yta för 

varje provstav. Det är inte bara den precision och extremt höga upplösning som gör att SEM 

är att föredra framför LOM. I SEM kan även en detaljerad kemisk sammansättningsanalys av 

materialet erhållas.   
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4. Genomförande 
 

4.1 Informationssökning 
 

Utan förstudie och fortlöpande informationssökning skulle ingen av de genomföranden som 

gjorts varit möjlig. Mestadels av den information som hämtats har varit av elektronisk 

karaktär i form av utforskning av ett brett sortiment av webbsidor. I flera fall har 

sökfunktionen i Karlstads universitets bibliotek använts som plattform för vidare 

undersökning. Även Google Scholar har på liknande sätt legat till grund för ett brett och 

adekvat material att utgå från. Universitetet har även tillhandahållit förmåner i form av 

tillgång till information som annars varit otillgänglig. Exempelvis har fullständig tillgång till 

Nationalencyklopedin och Science direct varit av stor nytta. Vid Uddeholms AB har frågor till 

de anställda ställts dagligen och svaren konsekvent nedtecknats. Restriktiv dokumentation har 

även gjorts genom viss korttagning. Detta endast vid medgivande från personal. Uddeholms 

kvalitetsavdelning har även varit till stor nytta vid informationssökningen och tillhandahållit 

mycket av vad som efterfrågats för arbetet. 

 

4.2 Projektplanering 
  

Planeringen av examensarbetet var det första som gjordes. Detta för att få en första preliminär 

struktur av de moment som arbetet skulle komma att innefatta och vilka moment som borde 

tas i särskilt beaktande. Planeringen var inledningsvis mycket grov i dess utformande och 

uppskattningar av diverse tidsåtgångar mycket svåra att avgöra. All planering gjordes med 

utgångspunkter från specifika referensdokument enligt nedan. 

 

 Produktutveckling-effektiva metoder för konstruktion och design 

(Johannesson, et al., 2013) 

 Handbok för mindre projekt (Lilliesköld & Eriksson, 2004) 

 

Dessa dokument gav sedan god vägledning för hur en lämplig projektplan skulle utformas. 

Metodiken var såväl generell som konkret. vilka punkter som ansågs centrala att binda 

samman för att erhålla en överskådlig bild av arbetet som helhet. Helheten bestod 

sammanfattningsvis av framförallt nedanstående tre scheman, vilka också skapades enligt 

rekommendationen. Samtliga scheman kan ses i bilaga I. 

 

4.2.1 Gantt 
 

Ett Gantt-schema utformades. Detta schema visualiserade illustrativt de moment och ingående 

delar som projektet utgjordes av. Varje delmoment gavs en specifik tidslinje vilken löpte 

parallellt eller sekventiellt med andra delmoment och deras tidslinjer. Vanligt är att dela in 

dem i tidsperioder i storleksordning antal veckor vilket även gjordes i detta fall. Genom att ge 
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vart moment en egen stapel med avsatt tid kunde snabbt hela projektet åskådliggöras i form av 

när en uppgift startartade och när nästa tog vid. 

 

4.2.2 WBS 
 

Ett WBS-schema utformades. Detta schema bröt ned projektet i beståndsdelar (Work 

breakdown structure) genom att skapa en trädstruktur av arbetsuppgifterna. Varje 

arbetsuppgift kunde sedan brytas ned ytterligare i fler strukturer osv. I detta arbete gjordes 

trädstrukturen av sammanlänkade block. Varje block symboliserade ett specifikt moment. I 

utförandet av denna lades dock inte fokus på i vilken turordning saker skulle ske eller vilka 

moment som skedde parallellt likt Gantt-schemat, utan var istället bara ett verktyg för att 

konkretisera arbetsuppgifterna och se vad som egentligen måste utföras för att lyckas med 

projektet. 

 

4.2.3 PERT 
 

Ett PERT-schema utformades. Även detta var ett schema som blev skapat under 

projektplaneringen för att ge en tydligare bild av vad som väntade i form av olika moment. 

Schemat liknade de andra två på så sätt att det visualiserade samtliga moment, men här låg 

tyngden istället på tidsåtgång samt vilka beroenden som fanns mellan arbetsuppgifterna. Då 

Gantt-schemat konstruerades genom en uppskattning av antalet veckor per uppgift, gjordes 

istället PERT med en uppskattning i antalet timmar per uppgift. Efter detta skapades den för 

PERT karakteristiska kritiska linjen för projektet, vilket var den kedja av delmoment som 

skulle komma att ta längst tid att utföra. Projektet kunde inte utföras på minde tid än denna 

kritiska linje. 

 

 

4.3 Beredning av SEM-brickor 
 

Innan analysen med LOM kunde starta behövde de SEM-brickor som framtagits ur råämnet 

beredas. Ytan hos stålbrickorna var i obehandlat tillstånd mycket ojämna och behövde därför 

både slipas och poleras. Beredningen utfördes i en specifik ordning genom flera inkrementella 

steg. Detta på noggrannaste möjliga vis. Prepareringen var ett vitalt moment. Att denna 

genomfördes korrekt var ett måste för att brickorna skulle kunna nyttjas i LOM. Proceduren 

skedde ända ner till mycket fina ytjämnheter.  

Allt hade även kunnat ske genom manuell slipning och polering, dock hade detta krävt hög 

erfarenhet och fingertoppskänsla. Effektivast var därför att genomföra beredningen via den 

automatiserade maskin som Uddeholms AB oftast använder. Vid beredning av brickorna i 

detta arbete användes därför denna maskin. För att starta beredningen monterades två brickor 

i en brickhållare, se figur 16. 
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Figur 16: Hållare för SEM-bricka. 

 

Av dessa hållare fanns en mängd olika varianter för olika sorters brickor. Val av hållare 

valdes utifrån ändamål och mängden brickor som skulle beredas. Efter montering av 

brickorna sattes hållaren fast i beredningsmaskinen. Den tapp som synes i figur 16 på 

hållarens baksida är till för denna fastsättning. I maskinen fanns totalt åtta olika platser för 

fastsättning av brickhållare se figur 17 nedan. 

 

 

Figur 17: Roterande räls för fastsättning av brickhållare. Totalt 8 platser. 
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Efter att maskinen roterade in hållaren in i maskinen (Öppning till höger i figur 17) utfördes 

följande processteg: 

 

 

 Vid Steg ett skedde en grov planslipning av brickorna i en 150 

kornig slipsten (4A27) av aluminiumoxid (Se figur 18). Kraften 

vid slipning låg på 180 N mot ytan. Slipningen varade i ca 1 

minut. 

 

 

 Vid Steg två skiftades slipstenen mot en underhållsfri skiva 

(MD-Allegro) gjord av kompositmaterial (Se figur 19). Skivan 

utförde en finslipning m.h.a. diamanter ner till ytjämnheten 9 

μm. Finslipningen varade i ca 4,5 minuter. Kraften var 180 N  

 

 

 Vid steg tre anlades istället en duk av vävd polyester (MD-Plan) 

som ett inledande steg för polering (Se figur 20). Vid mjuka 

metaller används denna duk för finslipning. Duken bearbetade 

brickorna i ca 3,5 minuter med kraften 180 N. 

 

 

 Vid steg fyra användes ytterligare en duk (MD-Mol). Denna är 

avsedd för polering och är vävd av 100 % ylle (Se figur 21). 

Duken är framtagen för ferrometaller, icke-ferrometaller samt 

polymerer. Ytjämnheten går med denna duk ner till 3 μm. 

Poleringen varade i ca 6-7 minuter med kraften 180 N.  

 

 

 Vid steg fem utfördes en slutgiltig polering med duken MD-

Nap (Se figur 22). Duken är gjort av syntet och lämpar sig för 

polering av alla sorters material. Bearbetningstiden blev ca 2,5 

minuter med kraften 60 N. Polering med denna duk ger en 

ytjämnhet ner till mellan 
1

4
 -1 μm.  

 

 

Figur 18: Grov slipsten. 

Figur 21: Poleringsduk. 

Figur 19: Finslipningsskiva. 

Figur 20: Poleringsduk. 

Figur 22: Finpoleringsduk. 
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Efter att denna process hade utförts på SEM-brickorna var de nu högblanka och beskaffade 

med en korrekt ytfinhet, redo att fixeras i det ljusoptiska mikroskopet för utvärdering av 

inneslutningar i ytan. 

 

 

4.4 Ljusoptiskt mikroskop (LOM) 
 

Med moderna och avancerade mikroskop kan bilden av det mikrokosmos som ligger utanför 

våra mänskliga ramar ändå fås tillgång till. Den utrustning som används vid analys av 

materialet hos Uddeholms AB är ett avancerat ljusoptiskt mikroskop utvecklat av företaget 

Carl Zeiss. Som namnet (ljusoptiskt mikroskop) antyder är källan för att få tydliga bilder av 

monterade prov alltså ljus. Närmare bestämt av en halogenlampa på 100W med en 

färgtemperaturjustering upp till 3200 Kelvin (bioimaging.dbi.udel.edu, 2014). Ljuset kan 

justeras manuellt i tio olika intensiteter. Ljusstyrkan korrigeras sedan även beroende på vilket 

objektiv som är monterat och objektivlinsens index på den numeriska aperturen (NA). Detta 

index anger ett mått på linsens klarhet. Ju högre värde den numeriska aperturen har i 

objektivet desto klarare och högre upplösning återger mikroskopet (Heinrich, 2004). 

Modellbeteckningen av mikroskopet hos Uddeholm är Axioskop 2 MAT och är av typen 

binokulär (ett okular för vart öga) där varje okular är 23 mm i diameter med en infallsvinkel 

på 20° (bioimaging.dbi.udel.edu, 2014). Objektivbordet är manuellt och kartesiskt justerbart i 

X-, Y- och Z-led. Mikroskopet har dels en inbyggd förstoring i okularerna genom 

okularlinsen samt ytterligare förstoring med fem olika objektiv fixerade i en objektivrevolver, 

se figur 23. Okular samt objektiv har följande beteckningar: 

 

 

 

 P1 10x/18 (Okular) 

 

 Cp-Achromat 5x/0,12 (NA) 
 

 Cp-Achromat 10x/0,25 (NA)  
        

 Epiplan 20x/0,40 (NA) 
 

 Epiplan 100/0,75 (NA) 

 

 

 

 

Av dessa objektiv används uteslutande de med förstoring 10x respektive 20x i denna typ av 

provning. Detta på grund av Uddeholms interna regelverk och tolkning av den standard de 

Figur 23: Objektivrevolver på ett ljusoptiskt mikroskop. 
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arbetar efter. Förstoringsgraden för objektiven multipliceras med förstoringsgraden för 

okularerna så att den totala förstoringen mot materialytan blir 100x respektive 200x. 

Axioskop 2 MAT är konstruerat och idealt för att analysera följande 

(bioimaging.dbi.udel.edu, 2014):  

 

 Strukturer 

 Kornstorlek 

 Partiklar 

 Identifiering av sprickor 

 Ytor (Grovhet och släthet) 

 

Grov- och finjusteringar av fokus på provytan sker genom en koaxial inställning, då de är 

monterade på samma genomgående axel.  

De prover som skulle analyseras i detta genomförande var de SEM-brickor som togs fram vid 

beredningen. Ytterligare en variant av bricka som är vanlig vid mikroskopianalys är en så 

kallad kilsta-bricka. Anledningen till att en SEM-bricka valdes istället för kilstabricka var för 

att SEM-brickorna möjliggör en effektivare analysering. De olika hållare som finns till SEM-

brickorna har exempelvis plats för fler brickor än motsvarande hållare för kilsta-brickorna. 

Detta gör att fler ytor kan studeras mer tidseffektivt om så skulle behövas.  

Det ljusoptiska mikroskopet används genom manuell provning (Autonoma varianter finns, ex. 

Clemex). Inneslutningsklassificering sker genom att kombinera metodiken för SS 11 11 16 

och nyttjandet av den mätskala som finns ingraverad i okularens synfält. Denna går från 0-

1000 μm och används för att mäta inneslutningarnas längd och bredd. Varje streck 

representerar en stycken skaldelar, se figur 24 nedan. Kvadraten representerar en yta av 0,5 

𝑚𝑚2 (ASTM International, 2005). 

 

 

 

 

Figur 24: Mätskala för klassificering av inneslutningar 0-1000 𝜇𝑚 samt 

tillhörande inneslutningsexempel. Picture from Pyser Optics. 
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Detta genomförande utfördes vid Uddeholms AB:s  forskning och utvecklingsavdelning. 

Materialet som analyserades var ett av Uddeholms pulverstål. Innan analysen av en SEM-

bricka sattes igång var den tvungen att fixeras. Detta gjordes med en sorts modellera. Leran 

placerades mellan SEM-brickan och en tunn rektangulär distansbricka. Över SEM-brickan 

lades sedan ett tunnare papper som skydd. Detta för att motverka åverkan av den nypolerade 

ytan. Pappret, SEM-brickan, leran och distansbrickan placerades sedan i en manuell 

handpress, se figur 25 nedan. 

 

    

Figur 25: Handpress för fixering av brickor (vänster) och fixerad SEM-bricka placerad i mikroskop (höger). 

 

Handpressen användes för att fixera brickorna ordentligt i leran och för att de skulle ligga 

horisontellt vid placering i mikroskopet, se figur 25 ovan. Vid analys av brickorna skulle 

egentligen de två minsta storleksklasserna eftersökas först. Intervallerna för dessa ligger vid 

2,8-5,6 μm samt 5,6-11,2 μm (Breddintervall för typ A, B, C och diameter för typ D). Detta 

görs enligt mallen i 200x förstoring, med en synfältdiameter på 0,8 mm. De större 

inneslutningarna eftersöks sedan i 100x. För att erhålla statistiskt säkerställda resultat skulle 

enligt SS 11 11 16, 30 st. inneslutningar per storleksklass registreras. Då Uddeholms 

mikroskopianalytiker redan ansåg att de minsta klasserna var färdigsökta blev uppgiften 

därför att endast söka efter inneslutningar i de större klasserna. Alltså mellan 11,2-22,4 μm 

(M), 22,4-44,8 μm (H) eller större (P). 

Efter att brickan placerats justerades objektivbordet så att objektivet hamnade i brickans övre 

vänstra hörn. Därefter valdes alltså objektivet för 100x förstoring (Större klassen). Detta 

innebar en synfältsdiameter på 1,6 mm och att varje streck på mätskalan (Figur 24) i okularen 

motsvarade 10 μm mot ytan. För att hitta fokus för objektivet valdes att ta sikte på ena kanten 

av brickan, detta då kanterna hade grov struktur och gjorde det enkelt att snabbt hitta en skarp 

och tydlig bild. Grov- och finjustering gjordes genom att justera höjden av objektivbordet 

med den koaxialt genomgående axeln. Därefter justerades kelvinskalan på mikroskopet till 

rätt ljusintensitet. Intensiteten sattes till steg fem av tio. Detta för att få en så klar bild av ytan 
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som möjligt utan att bli för ljus. I figur 26 illustreras den avsökningsmetodik som gjordes för 

SEM-brickorna. Varje numrerad kvadrat representerar ett avsökt synfält.  

 

 

Figur 26: Rörelsemönster för avsökning av SEM-brickor i LOM. Ruta 1-4 representerar avsökta synfält. 

 

Den area som analyserades för varje SEM-bricka var 3000 𝑚𝑚2. Detta approximerade för ca 

1492 genomsökta synfält i 100x (5968 genomsökta synfält i 200x). Då LOM var en extremt 

noggrann metod och därmed extremt tidskrävande utan mångårig erfarenhet inom 

mikroskopianalys, krävde detta Uddeholms expertis för att fullfölja testningen. Detta då 

provningen av SEM-brickorna var mycket omfattande. Metoden ansågs dessutom vara 

mycket krävande för ögonen då de belastades med hög förstoring under mycket lång tid. 

Därför gjordes en avgränsning att endast två stycken SEM-brickor skulle analyseras vid 

genomförandet. Två stycken SEM-brickor motsvarade 2984 genomsökta synfält. Resterande 

provning utfördes av Uddeholms högt erfarna mikroskopianalytiker vid FoU. Totalt 

analyserades hela 60 (20 brickor × 3 omslipningar) stycken SEM-brickor. För varje 

omslipning avlägsnades ca 0,4 mm av ytan. Total avsökt area blev slutligen 180 000 𝑚𝑚2. 

Varje synfält avstämdes kontinuerligt mot jämförelsebilder i Jernkontorets skala II och 

klassificerades enligt SS 11 11 16.  

 

 

4.5 Very high cycle fatigue (VHCF) 
 

Begreppet VHCF väckte intresse inom vetenskapliga sammanhang för bara några årtionden 

sedan (Kazymyrovych, 2010). Det observerades att vissa material som utsatts för cykler 

mellan 1 × 108 − 1 × 1010 som länge ansetts som cykelintervall där material aldrig kunde gå 

sönder, ändå gick till haveri. När föremål utsätts för försvagningar genom dynamiska och 

växlande belastningar ända till haveri/brott har de utsatts för något som fått benämningen 

utmattningsbrott (Johannesson & Liedholm, 2017). Detta är alltså ett mått på hur stor 

benägenhet ett material har att utstå varierande belastning i cykler till haveri. 

Utmattningsgränsen för ett material kan ligga långt under dess brottgräns. Utmattning är även 

den ensamt största orsaken till haveri av metaller och står uppskattningsvis för cirka 90 % av 

alla haverier (Callister & Rethwisch, 2011). I detta genomförande kommer dock inte 

utmattningshållfastheten vara det centrala syftet och det som eftersöks. Målet är istället att få 

provstavar till utmattningsbrott för att komma åt deras brottytor. 

Utmattningssprickor för pulverstål initieras ofta vid inneslutningar och är mindre frekvent vid 

karbider och porer (Yao, et al., 2012) Utmattningstesterna kommer därför endast att fungera 



37 

 

som ett hjälpmedel för att lokalisera inneslutningar i materialet. De inneslutningar som skall 

eftersökas är de allra största. Brottytorna kommer senare undersökas genom utförlig analys i 

SEM.  

Vid utmatningsprover med hög last kan även de små inneslutningarna ge initieringspunkter i 

form av förhöjda spänningskoncentrationer hos dessa. Varje inneslutning kan ses som en 

mindre anvisning. Enligt Ekengren (2011) föreligger det sig så att om en viss spänning 

induceras i ett provämne så finns möjligheter att stora inneslutningar i lägre 

spänningskoncentrerade delar kan bli skyddade av de mindre inneslutningarna som är belägna 

i delar med en högre spänningskoncentration. Om spänningsnivån sedan ökas kommer den 

kritiska inneslutningsstorleken som inducerar utmattningsbrottet att reduceras. Detta då små 

inneslutningar har en högre frekvenstäthet i materialet än stora inneslutningar och därmed gör 

att antalet möjliga initieringspunkter till brott ökar signifikant vid den högre belastningen.  

Enligt Kazymyrovych (2010) initieras sprickbildningar till haveri endast vid de allra största 

inneslutningarna i den testade volymen. Detta om utmattning sker vid låg belastning och 

mycket höga cykler. Vid den låga belastningen ges endast möjlighet till de allra största 

inneslutningarna  att inducera brottet eftersom endast dessa har tillräckligt hög potential att 

generera brott. Därför anses VHCF vara en utmärkt metod för att snabbt testa stora volymer 

och hitta de största inneslutningarna. Detta genom att utföra utmattningen i de högre 

intervallerna av utmattningsgränsen, som vanligtvis ignoreras.  

Stora inneslutningar är mycket ovanliga, varför också sannolikheten att hitta dem m.h.a. 

konventionella analyseringsmetoder som exempelvis optiskt mikroskop (OM) blir väldigt 

liten. Detta då volymen som studeras i OM relativt VHCF är liten (Kazymyrovych, 2010). 

Inneslutningar som annars hade gått oupptäckta förbi kan på detta sätt med större sannolikhet 

identifieras. Beroende på inom vilka cykelintervaller som utmattningen körs till brott kan den 

benämnas olika (Kazymyrovych, 2010). Low cycle fatigue (LCF) är upp till 1 × 104 cykler, 

high cycle fatigue (HCF) mellan 1 × 104 − 1 × 107 cykler och slutligen very high cycle 

fatigue (VHCF) som ligger över 1 × 107 cykler till brott. Den utmattningsmetod som kommer 

genomföras i detta arbete är enligt den högsta klassen, VHCF. 

Vid konventionell utmattning (LCF, HCF)  med högre inducerade spänningar och lägre cykler 

sker oftast sprickinitieringen som leder till brott vid ytan av materialet (Callister & Rethwisch, 

2011). Vid VHCF då lägre spänningar är inducerade blir istället mikrostrukturdefekter inne i 

materialet initieringspunkter för brott. På detta sätt skall VHCF ådstakomma att 

sprickinitieringen förflyttas från utsidan till insidan av materialet. Detta kommer i denna 

metod vara nyckeln till att brott kommer sker vid de största inneslutningarna.  

Metoden kommer att ge information om storleksfördelningen för materialet. VHCF kommer 

även vara tänkt att fungera som ett ”facit” för den extremvärdesanalys som framförallt tas 

fram från sammanställd data erhållen från LOM.  

I detta genomförande utfördes mekanisk utmattningsprovning av provstavar. Testet var förlagt 

vid Karlstads universitets testanläggning. Provstavarna som testades var tillverkade av 

pulverstål från Uddeholms AB. Antalet cykler var tänkt att ligga över den gräns (1 ×
107cykler) då stål ansetts hålla för ett oändligt antal belastningscykler (Ullman, et al., 1997). I 

huvudsak finns tre olika varianter av utmattningstestning; axialt genom drag och tryck, 

böjning samt vridning (Callister & Rethwisch, 2011). Provstavarna i detta genomförande 

utsattes för axial belastning och monterades i en ultraljudsutmattningsmaskin se figur 27. 

 



38 

 

 

Figur 27: Ultraljudsutmattningsmaskin med monterad provstav samt beteckning för ingående huvuddelar. 

 

Ultraljudsutmattningsmaskinen var av modell Zwick Roell. Stavarna försågs först med en 

förspänning med konstant drag via hydrauliskt tryck av de stora sidokolvarna.  Belastning 

uppstod även genom ultraljud som leddes in i provstavarnas övre ände. Denna alstrades av en 

Piezo oscillator. Förhållandet mellan minsta och största spänning (Stress ratio, 𝑅𝑠) gavs enligt 

följande ekvation (4) (Hållfasthetslära-KTH, 2013): 

 

                                       (4) 

 

Vid första delen i denna provning sattes 𝑅𝑠 att vara lika med 0,1 (Konstant drag) enligt 

standard. Frekvensen för ultraljudet var konstant inställt på 20 kHz och därmed inflekterade 

20 000 belastningscykler per sekund på stavarna. Frekvensen var avsedd att få den naturliga 

𝑅𝑠 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
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egenfrekvensen hos provstavarna att komma i resonans. Genomförandet kommer redogöra för 

de första 20 provstavarna, därefter en summering av total provvolym som helhet. 

Inledningsvis var utmattningsmaskinen tvungen att kalibreras. Denna kalibrering utfördes av 

Christer Burman forskningsingenjör vid Karlstads universitet. Detta för att hitta rätt amplitud, 

förspänning samt volt för provstavarna. Där en viss volt svarade mot en viss amplitud. 

Oscillatorn som var en Piezoelektrisk variant av modell 2000-serien (CR-20) hade i sig självt 

endast 3-4 μm i amplitud. Denna förstärktes sedan av hornet och ytterligare till viss del av 

provstaven. För att utföra utmattningen behövdes ett väl avvägt val att göras angående 

lämplig horntyp till provstavarna. Detta då dessa starkt samverkar med varandra vid drift. 

Valet överläts till Christer Burman pga. hans expertis inom området. Horntypen blev Normal 

1, en legering av titan, aluminium och vanadin. Oscillatorn demonterades från 

utmattningsmaskinen och monterades fast på det övre hornet, Normal 1 upper, se figur 28 

nedan.  

 

 

Figur 28: Sammansättning av oscillator och utvalt horn. 

 

En korrekt utförd kalibrering medför att de rätta parametrarna erhålls för att brott skall ske 

inom lämpliga antal cykler. För att kunna betecknas VHCF skall antalet cykler vara högre än 

1 × 107. Efter att kalibreringsutrustningen monterats startades utmattningsmaskinen. Vid 

testkörning nedtecknades dels amplitud samt volt för utrustningen. Dessa data 

implementerades därefter i Excel för en linjäranpassning och utökades till fler beräknade 

värden för respektive. Även en draglast linjäranpassades till parametrarna. 

Monteringen av en provstav utfördes genom att fixera stavens bägge ändar mot var sitt horn 

(Övre- och undre horn). I stavens ändar var en gängning gjord för att passa M8 skruv. Dessa 

skruv var av insextyp utan skruvskalle, vilket gjorde att de kunde liknas vid mycket korta 

stänger. En sådan skruv skruvades sedan in i vardera änden av staven med insexhålet vänt inåt 

(Mot stavens centrumaxel). Detta skulle endast ske med handkraft. Därefter skruvades andra 

änden av samma insexskruv in i det nedre hornet först. Att insexhålet vändes mot stavens 



40 

 

centrum berodde på att det alltid med fördel skulle gå att frigöra hornet med insexnyckeln från 

eventuella skruv som fastnat. Insexskruv, stav med monterade insexskruv och stav monterad i 

nedre hornet kan ses i figur 29. Efter att stav samt nedre horn fixerats mot varandra ordentligt 

med tång fick inget spel finnas mellan deras ytor. Detta var tvunget att kontrolleras för varje 

ny montering. Kontrollen utfördes med hjälp av ett bladmått. Slutligen fixerades stav plus 

nedre horn i det övre hornet där samma kontroll utfördes.  

 

 

 

Figur 29: Montering av provstav från vänster till höger. 

 

Som första testkörning anlades en draglast genom staven på 8879 Newton. Voltantalet sattes 

till -6.52V med en amplitud på 15.98 μm. Denna amplitud motsvarade 370 MPa. Det 

preliminära målet sattes att åtminstone komma upp i 1 × 108 cykler vid brott. Dock inte så 

mycket mer än så pga. allt för hög tidsåtgång. Målet sattes för att höja sannolikheten att den 

största inneslutningen initierat brottet, även fast drygt 1 × 107 enligt teorin borde vara 

tillräckligt. Om cykelantalet kommit upp i början av målvärdet utan att brott skett skulle en 

höjning av draglasten utföras. Efter en tids körning hade staven ännu inte gått till brott. 

cykelantalet låg då vid 1.07 × 108 cykler. Det bestämdes därför att en höjning av lasten var 

nödvändig då cykelantalet enligt målsättningen redan uppnåtts utan brott. 

Draglasten ökades till 9359 N, amplituden till 390 MPa och ingående volt till -6,35V. Staven 

fick sedan lov att köras över natten. Morgonen där på hade staven fortfarande inte gått till 

brott. Cykelantalet var då uppe på hela 1,4 × 109 cykler. Ännu en gång höjdes lasten för att 

försöka få staven till brott och ändå hamna i rätt antal cykler. Lasten sattes denna gång till 

9839 N med en amplitud på 410 MPa och -6,18V.  Det skulle visa sig att varken denna last 

eller nästa höjning var tillräckligt, utan först när lasten ställts in på 10799 N, 450 MPa, -5,84V 

kom det första brottet. Staven hade då nått 4,5 × 107 cykler, vilket inte låg inom målvärdet 

men ändå inom ramen för VHCF. Dock initierades brottet på helt fel plats. Istället för att gå 

av vid den tunna midjan på staven som det är tänkt, initierades brott istället i stavens övre 

tjockaste del. En ny stav monterades och testningen återupptogs. Trots att cykeltalet legat 

något lågt beslutades det ändå att ytterligare höja draglasten. Detta för att se hur nästa stav 

förhöll sig till den första. Provningen kördes med följande parametrar: 11279 N, 470 MPa, -

5,67V. Denna gång höll staven längre (1,3 × 108cykler), men återigen initierades brott vid 

helt fel plats. Brottet hade hos denna stav nu även bytt plats från toppen av staven till botten. 
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Detta uteslöt att felet låg hos insexskruv eller horn i övre delen, då brottställen varierade. 

Provstav 1 och 2 kan ses i figur 30 nedan.  

 

 

 

Figur 30: Provstav nr. 1 (vänster), brottyta vid topp av stav. Provstav nr.2 (höger), brottyta vid botten av stav. 

 

Stav nr. 3 kördes med samma belastning som stav nr. 2, men vid 1,9 × 108 cykler hade inget 

brott initierats. Ytterligare två höjningar var tvungna att göras innan tredje staven gick av. 

Likt stav nr. 2 initierades även detta brott i stavens botten. Antalet cykler låg inom ramen för 

VHCF, men under uppsatt mål. Brott skedde vid 2,5 × 107cykler, 510 MPa och -5,32V. 

Lasten för stav nr. 4 behövde även den att justeras under dess utmattning. Totalt behövdes 

hela fem höjningar att göras innan brott uppstod. Varje höjning gjordes i enighet med de 

parametrar som inledningsvis togs fram i Excel. Amplituden ökades i steg om 20 MPa för de 

tre första höjningarna, därefter med 30 MPa. Lasten var då uppe på hela 15118 N, amplituden 

på 630 MPa och spänningen på -4,29V. Cykelantalet blev 9,6 × 106, alltså något för få cykler 

för klassning enligt VHCF. Denna belastning visade sig vara för hög då även nästa körning 

inte kom upp i 1 × 108 cykler. Samtliga sex första provstavar gick till brott vid infästningen i 

gängorna vid topp eller botten med midjan intakt.  

Då det standardiserade sättet att utföra VHCF-belastningar med linjäranpassad amplitud och 

volt enligt Excel inte fungerade, behövdes en helt ny strategi tas fram. Det togs då ett beslut 

om att istället ansätta en avsevärt lägre last som skulle hållas konstant för samtliga kommande 

körningar. Amplitud samt volt skulle tvärtemot ökas ordentligt vid varje ny körning tills brott 

infunnit sig. Detta var en helt experimentell teknik som utfördes som sista utväg, då 

sannolikheten till brott vid gängorna även för kommande stavar var överhängande stor. 

Provstav nr. 7 belastades därför med endast 500 N (Konstant) och efter ett par höjningar av 

amplituden till 1200 MPa och volten till +0,60V, initierades ett brott vid stavens midja, se 

figur 31. Denna nya strategi ändrade värdet för 𝑅𝑠  att istället för 0,1 ligga nära -1 (Växlande 

drag och tryck). Vid inspektion av brottytan syntes även det karakteristiska kännetecken som 
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visade vart brottet initierats, ett så kallat ”Fish eye” (Kazymyrovych, 2010) i form en ljus 

punkt i ytan, se figur 31 nedan. I denna punkt skulle den inneslutning eller orsak som initierat 

brottet sedan kunna lokaliseras. 

 

  

Figur 31: Utmattningsbrott vid midja för stav nr. 7, samt bild på ”Fish eye” vid brottytan. 

 

Antalet cykler för stav nr. 7 blev dock något lägre än det önskade, med ett fåtal miljoner 

cykler. Det togs då i beaktande att staven gått väldigt många cykler innan höjningen till 1200 

MPa gjordes. Därför ändrades inga parametrar vid montering av stav nr. 8. Återigen blev 

brottet korrekt, vid stavens midja. En faktor tio hade dock behövts för att nå målvärdet. Vid en 

tidigare körning av stav nr. 7 hade 1000 MPa varit för låg amplitud då staven utan problem 

passerade långt över gränsen för målvärdet. Därefter var 1200 MPa istället för högt. Korrekt 

värde ansågs därför ligga mellan dessa två. Stav nr. 9 fick därför sin amplitud satt till 1100 

MPa.  

Trots att en amplitudsänkning med 100 MPa hade gjorts, blev antalet cykler ändå fortsatt 

lägre. Tvärtemot förväntat resultat. Vid stav nr. 10 sänktes amplituden till 1050 MPa och -

0,68V. Då inträffade dock ytterligare ett brott vid gängorna istället för hos midjan. Dessutom 

vid ett relativt lågt antal cykler (5,4 × 106). Det positiva den gången var ändå att antalet 

cykler faktiskt höjdes vid en sänkning av amplitud.  

Då stav nr. 11 sattes till 1010 MPa, -1,02V nästan fördubblades cykelantalet (9 × 106). För 

stav nr. 12 sänktes parametrarna för mycket då cykelantalet istället blev väldigt högt. Denna 

stav visade sig sedan vara mycket svårknäckt då totalt hela fem höjningar erfordrades innan 
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midjebrott. Differensen i amplitud mellan stav nr. 11 (1010 MPa) och nr. 12 (1050 MPa) blev 

till sist 40 MPa. Stav nr. 13 belastades i linje med den högsta belastningen för stav 12. Ett 

flertal stavar hade vid detta lag utmattats korrekt. Kommande stavar höll tyvärr inte samma 

standard. Stav nr. 14, 15, 17, 18 och 19 gick samtliga av vid gängorna, medan stav nr. 16 och 

nr. 20 blev bra, men med något låga cykler. Ingen av dem nådde 1 × 107 cykler, men var 

beskaffade med tydliga fiskögon vid brottytorna. Det som konstaterats var att provstavarna var 

aningen ojämna i utmattningsgräns sinsemellan och att det därför var stor svårighet att hitta en 

lämplig amplitud att hålla konstant. Totalt utfördes 44 utmattningstester. Kontinuerliga 

justeringar av amplitud och volt blev nödvändiga från stav till stav. Av dessa 44 erhölls 22 

korrekta midjebrott, se figur 32. Samtliga brottytor uppvisade distinkta fiskögon.  

 

 

Figur 32: Sammanställning av de totalt 22 midjebrott som ultraljudsutmattningen gav upphov till. 

 

 

4.6 Extremvärdesanalys (SEV) 

Då producerade stål blir allt renare och med högre och högre kvalité räcker konventionella 

metoder inte till att analysera inneslutningar och renheten i stål i tillräckligt hög grad 

(Murakami, 1994). Statistics of extreme values (SEV) möjliggör uppskattningar av såväl 

maximala inneslutningsstorlekar som utvärdering av kvalité hos de allra renaste av stål. 

Dessutom kan metoden (Dock inte aktuellt i detta genomförande) i hög grad även appliceras 

för att uppskatta de rena stålens utmattningsbeteenden. Detta är användbart då icke metalliska 

inneslutningar dominerar påverkan av utmattningshållfastheten för stål. Sammantaget kan 

metoden även nyttjas till att förbättra hela tillverkningsprocessen av stål om metoden 

appliceras korrekt (Murakami, 1994)  

Extremvärdesanalys bygger på principen att utifrån djupgående analys av en mindre area eller 

volym av ett material kunna registrera mängden inneslutningar och deras storleksfördelning i 

denna. Utifrån dessa data som registrerats kan sedan en uppskattning tas fram av en teoretiskt 

maximal inneslutningsstorlek i en betydligt större area eller volym (Shi, et al., 1999).  Den 

helt avgörande parametern för metoden är enligt Murakami (1994), hans med flera (Murakami 

and coworkers) utvecklade metod att använda (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2 som storleksparameter för 
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inneslutningarna. Det är också denna metod och parameter som valts att användas vid denna 

extremvärdesanalys. Analysen utgår från Shi, et al (1999) där både SEV, GPD samt GEV 

redogörs. Denna analys i detta genomförande har gjorts endast med avseende på SEV. 

Denna analys kommer i detta fall att grunda sig på samtliga data som inhämtats från LOM 

samt viss data från VHCF. Innan analysen startade bestämdes ett möte med Uddeholms AB 

för att sätta ramen för analysen och hur utvärderingen skulle appliceras. Det togs då ett beslut 

att samtliga inneslutningsstråk (Typ B) som hittats skulle betraktas som globulärer i den 

meningen att endast bredden av inneslutningarna skulle tas hänsyn till. Detta då en enhällig 

samsyn rådde att bredden på inneslutningarna var att betrakta som mer farligt än längden. Det 

beslutades även att en linjärfördelning av inneslutningarna skulle appliceras i intervallen för 

bredderna. Beslutet om linjärfördelningen togs för att öka spridningen av insamlad data och 

för att på bästa sätt återge en rimlig fördelning. 

Utgångspunkten för hela analysen gjordes från det dokument med sammanslagen data 

erhållen från LOM enligt standarden SS 11 11 16 och artikeln Shi, et al (1999). I dokumentet 

fanns alla registrerade inneslutningar nedtecknade från de 60 SEM-brickorna. Då all denna 

data var förlagd på 20 fält i dokumentet valdes att i enlighet med SEV ta fram de 20 största 

inneslutningsstorlekarna. En största inneslutning per fält. Enligt SEV är inte antalet 

inneslutningar av en viss storlek per analyserad area av intresse, utan endast den största 

inneslutningen per total avsökt area ( 𝑆0). Denna area kan bestämmas godtyckligt. Dock 

behövdes för detta genomförande antalet inneslutningar tas hänsyn till för att spridningen 

genom linjäranpassning skulle kunna implementeras.  Som hjälpmedel under hela analysens 

framskridande användes Excel vid beräkningarna.  

Från dokumentet undersöktes fälten i stigande nummerordning från nr. 1-20. Varje fält 

innehöll en uppdelning för hittad inneslutningstyp (B, D), grupptillhörighet (T, M, H, P), rang 

(1-4) samt angiven förstoringsgrad (200x, 100x). Från dessa ingående beteckningar 

beräknades den största inneslutningen fram från varje fält. För att lokalisera den största 

inneslutningen studerades den största bredden som registrerats. Alltså var P och H i 100x i 

första hand i fokus då dessa intervall gav störst bredd (44,8-, 22,4-44,8 µm respektive). När 

största bredd fastslagits för ett fält gjordes en uträkning av storleken hos inneslutningen enligt 

linjär modell.  

Modellen var beskaffad med två fastslagna regler som satte ramen för linjäranpassningen. 

Regel nr. 1 var att om endast en inneslutning fanns registrerad i det bredaste intervallet skulle 

medelvärdet hos intervallet tillsättas som inneslutningens storlek. Fanns flera inneslutningar 

registrerade med en viss största bredd skulle linjäranpassningen göras och det största värdet 

bland dessa tillsättas en stycken. inneslutning.  

Logiken i modellen var att ju fler inneslutningar som fanns i ett visst intervall så skulle 

sannolikheten vara större att någon av dem låg närmre maxvärdet för intervallet än om endast 

en registrerats. Alltså desto fler inneslutningar desto högre tillsatt värde för den största uttagna 

inneslutningen. Om det exempelvis fanns inneslutningar registrerade på såväl BH som DH 

och i samma förstoringsgrad hade de alltså samma största bredd (H). Det som då särskilde 

dem åt enligt den linjära modellen var alltså den inneslutningstyp som hade flest registrerade 

inneslutningar.  
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När den största inneslutningsbredden innehållande flest antal inneslutningar på ett fält 

fastslagits, nedtecknades i Excel följande: 

 

 Fältnummer 

 Inneslutningstyp 

 Förstoringsgrad  

 Bredd  

 Antalet inneslutningar per rang 

 

Det totala antalet registrerade inneslutningar för den största bredden togs fram genom att 

summera varje rang tillhörande bredden. När antalet inneslutningar summerats gjordes den 

linjära beräkningen. Som exempel av linjär metod anges data för fält nr.1. Den största 

inneslutningen för fält nr. 1 i dokumentet blev BT (2,8-5,6µm) i 200x förstoring. Antalet 

inneslutningar med denna bredd (T) summerades till 59 st. . Den största bredden, 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑚𝑎𝑥 

av dessa N-antal inneslutningar i intervallet T (𝐼𝑚𝑖𝑛 − 𝐼𝑚𝑎𝑥 μ𝑚) blev enligt exempelekvation 

(5): 

 

 

(5) 

 

 

Den beräknade största bredden för de 59 linjärt fördelade inneslutningarna blev då väldigt 

nära intervallets maxgräns (𝐼𝑚𝑎𝑥). Detta berodde på det höga antalet registrerade 

inneslutningar för detta intervall.  

Maxbredden enligt ovanstående tillvägagångssätt beräknades för samtliga 20 fält. I nästa steg 

gjordes beräkningar enligt Murakami and coworkers utvecklade metod att beräkna arean av 

inneslutningen. Då alla inneslutningar antogs vara globulärer och ha en sfärisk form 

beräknades arean enligt en cirkel med 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑚𝑎𝑥 som diameter. Efter arean framtagits 

beräknades nästa steg i metoden genom att ta kvadratroten ur arean ( (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2 ) för att 

erhålla en inneslutningslängd. Detta gjordes för samtliga 20 𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑚𝑎𝑥. Därefter ordnades 

dessa i storleksordning från minsta till största enligt ekvation (6): 

 

 

                         (6) 

 

 

𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑𝑚𝑎𝑥 = ((
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝑁 + 1
) × 𝑁) +  𝐼𝑚𝑖𝑛 

(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥1
)1/2 ≤  (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥2

)1/2 ≤  (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥3
)1/2 … ≤ (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥𝑁

)1/2 
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När storleksordningen var fastställd tilldelades varje längd ett nummer (i=1,2...N). Numren 

angavs 1-20 där minsta inneslutningslängd fick nr 1, näst minst nr.2 osv. . Därefter användes 

ekvationen (7) för beräkning av sannolikhetsgrad H per inneslutningsstorlek. Dessa 

sannolikhetsgrader sattes sedan in i vad som enligt Shi, et al., (1999) benämns som det 

reducerade variatet y som är en dubbelt logaritmerad funktion (ekvation (8)) av 

sannolikheten: 

 

 

          (7) 

    

   (8) 

 

 

Från erhållna värden skapades sedan en graf i Excel. Det reducerade variatet y plottades mot 

inneslutningsstorlekarna (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2 för att visualisera inneslutningarnas fördelning relativt 

variatet. För att approximera denna fördelning skapades med hjälp av Excel en linjäranpassad 

trendlinje för punkterna i grafen. 

För att konvertera arean hos de största inneslutningar som hittats i LOM till en representativ 

volym (𝑉𝑜) användes en ekvation för medelhöjden h (Djupet) hos inneslutningarna i 

analyserad area  𝑆0tot. Se ekvation (9). Där N stod för antalet  𝑆0: 

 

 

   (9) 

 

       (10) 

 

 

Genom att multiplicera medelhöjden h med arean  𝑆0 erhölls den representativa volymen 𝑉𝑜 

(ekvation (10)) för ett definierat och avsökt fält. Volymen 𝑉𝑜 kan liknas vid ett mycket tunt 

översta skikt med höjden h hos SEM-brickorna. Då extremvärdesanalysens syfte var att 

uppskatta den teoretiskt största möjliga inneslutningsstorlek hos utmattningsprovstavarna var 

en period T tvungen att beräknas utifrån antalet provstavar med midjebrott. Perioden T kan ses 

enligt ekvation (11): 

 

. 

𝑉𝑜 = ℎ × 𝑆𝑜 

𝑦 =  −ln (−ln (
𝑖

𝑁 + 1
)) 

𝐻(𝑦𝑖) =
𝑖

𝑁 + 1
 

h =
∑(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2

𝑁
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   (11) 

 

Det är antalet provstavar med korrekt midjebrott som bestämmer den större volymen V. 

Volymen är dock inte hela volymen för respektive provstav utan endast den delvolym som 

varit under utmattningsbelastning för provstaven. Denna volym centreras runt provstavens 

anvisade midja. När den belastade volymen hade bestämts per provstav (300 mm2) enligt 

Ekengren (2008), summerades samtliga volymerna och volymen V erhölls. Förhållandet 

mellan V och 𝑉𝑜  kunde då bestämmas och perioden T erhölls. Genom att konvertera perioden 

T till samma sannolikhetsgradering som för H och därefter dubbelt logaritmera detta på 

samma sätt likt ekvation (8) kunde ett maximalt inneslutningsvärde för det reducerade variatet 

erhållas. Se ekvation (12) nedan: 

 

 

(12) 

 

 

Detta y-värde sattes sedan in i grafen där inneslutningsstorlek och reducerat variat ställts mot 

varandra. Värdet för det maximala reducerade variatet svarade sedan för en skärningspunkt 

hos den trendlinje som enligt tidigare tagits fram. Genom att använda trendlinjens ekvation 

och sätta in det maximala reducerade variatet i denna ekvation kunde skärningspunkten 

mellan maximalt variat och trendlinje beräknas. Värdet för skärningspunkten var likställt med 

den teoretiskt största inneslutningsstorleken som kunde tänkas att finnas i den testade 

volymen V. I och med detta hade den teoretiskt största inneslutningsstorleken för volymen V 

erhållits. 

För att visualisera precisionen hos den beräknade maximala inneslutningsstorleken och 

resterande punkter i diagrammet togs ett beslut att även beräkna fram ett 95 % CI (Confidence 

intervals). Den standard som användes för beräkningen var ASTM-E2283. De 95 % 

konfidensintervallen definierades enligt ekvationen (13): 

 

    

   (13) 

  

 

I ekvation (13) står förkortningen SE för standard error. För att få fram värdet för SE togs 

beslutet att utföra den beräkningen m.h.a. ett approximativt värde för parametern δ. 

Approximationen benämns i standarden som method of moments (mom) och är en variant av 

metoden maximum likelihood (ML). För att få fram värdet för parametern 𝛿𝑚𝑜𝑚 användes 

𝑦 =  −ln(− ln (
𝑇 − 1

𝑇
) ) 

𝑇 =
𝑉

𝑉𝑜
 

95 % 𝐶𝐼 =  
+
−

 2 × 𝑆𝐸 
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ekvation (14) nedan, där standardavvikelsen Sdev beräknades för de 20 (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2. Denna 

ekvation sattes sedan in i ekvationen för SE, se ekvation (15): 

 

  

   (14) 

 

 

                                               (15) 

 

 

Ett värde SE beräknades på detta sätt fram för varje punkt av det reducerade variatet y. Där N 

stod för det totala antalet uttagna (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑥)1/2 från  𝑆0tot. Konfidensintervallet utgick från 

den trendlinje som tidigare hade tagits fram. För att SE skulle kunna appliceras var därför 

trendlinjens x-värden tvungna att beräknas. Detta gjordes genom att sätta in varje y-värde för 

det reducerade variatet in i trendlinjens rätlinjiga ekvation och lösa ut x-värdet för samtliga 

punkter. Därefter användes värdet för SE och för respektive x-värde hos trendlinjen 

beräknades x-hög samt x-låg. Dessa värden gav det 95 % konfidensintervallet dess gränser. I 

och med detta var såväl beräkningar för extremvärdesanalys som dess konfidensintervall 

slutförd. 

 

 

4.7 Svepelektronmikroskop (SEM) 
 

Då LOM använder sig av ljus som källa för att ge god upplösning så använder sig SEM 

istället av elektroner. Elektronerna skjuts mot materialet i form av en tunn konisk 

elektronstråle med en spetsdiameter ner mot 1 nm (Söderberg & Hogmark, 2017). Denna 

stråle sveper (Där av namnet svepelektronmikroskop) över materialet och avbildar vald yta. 

Enligt Söderberg och Hogmark (2017) så avbildar elektronstrålen materialet genom att röra 

sig i ett rektangulärt linjemönster i mycket hög hastighet. Detta sker så snabbt att det 

mänskliga ögat inte hinner uppfatta rörelsen utan endast ser scanningen som en enhetlig bild, 

se figur 33. 

 

 

 

 

 

𝛿𝑚𝑜𝑚 =
𝑆𝑑𝑒𝑣 × √6

𝜋
 

𝑆𝐸 =  𝛿𝑚𝑜𝑚 × √
(1,109 + (0,514 × 𝑦) + (0,608 × 𝑦2))

𝑁
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Figur 33: Svepelektronmikroskopets funktion vid avbildning från provämne till bildskärm. 

 

Genom att datorskärmens elektronstråle och elektronstrålen i SEM rör sig helt synkroniserat i 

detta mönster och en elektrondetektor finns inbyggd som fångar upp de elektroner som 

reflekteras från provytan, blir avbildningen i ett SEM helt linsoberoende (Söderberg & 

Hogmark, 2017). 

De ytor som undersöks i detalj i SEM är de brottytor på de provstavar som suttit i 

ultraljudsutmattningsmaskinen. Om SEM visar att brott uppstått genom sprickinitiering från 

en provstavs mantelyta istället för internt, får utmattningsprovet för denna provstav ses som 

misslyckat. Även de stavar som inte nått 1 × 107 cykler för klassning enligt VHCF kommer 

att mätas. Ytterligare en fördel är att SEM kan erhålla en detaljerad kemisk sammansättning 

av det material som undersöks. Detta kommer göras genom energidispersiv 

röntgenspektroskop; energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS), (Goodge, 2017). På detta 

sätt kan inneslutningar som hittas även få en kemisk analys. Dock kommer endast de allra 

största bland de 22 brottytorna från VHCF att analyseras med EDS i SEM då det är för 

tidsödande att kartlägga samtliga. Då provytan träffas av den koniska elektronstrålen 

reflekteras mätbara och specifika våglängder av röntgenstrålning. Ett visst grundämne avger 

en viss sorts våglängd av denna strålning, vilket gör att fastställningen av den kemiska 

sammansättningen kan erhållas (Söderberg & Hogmark, 2017). Genom att nyttja denna metod 

kan data rekvireras för att exempelvis se om främmande legeringsämnen som inte är menade 

att finnas i materialet, ändå existerar.  
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Detta genomförande gjordes vid Karlstads universitets testanläggning. Provämnena var de 

provstavar som utsatts för utmattning enligt VHCF. Antal provstavar som analyserades var 22 

stycken. Detta var antalet stavar som erhållit ett korrekt utfört midjebrott. Då stavarna efter 

utmattningsbrott var för långa för att placeras direkt in i svepelektronmikroskopet var en 

enklare provberedning tvungen att utföras innan start. Stavarna skulle därför kortas ned. Detta 

genom kapning med slipskiva, se figur 34. 

 

 

Figur 34: Kapning av provstav (nr. 7). 

 

Då varje stavs tidigare uppmärkta ID-nummer blev att kapas bort vid förkortningen, var 

samtliga provämnen tvungna att märkas på nytt. Sekvensen för provberedningen gjordes i 

enlighet med sekvens för VHCF, alltså med start av stav nummer 7 som var första initierade 

midjebrottet och därefter i stigande nummerordning. Efter att en ny ID-märkning gjorts på en 

stav sattes denna fast i kapmaskinen.  

Matningshastigheten för kapningen sattes relativt lågt då materialet hårdhet var lämplig att ta i 

beaktande. Hastigheten sattes då till 0,2 mm/sek. . För att rätt höjd skulle erhållas för stavarna 

kapades det bort ca 13 mm per stav. Efter kapning sköljdes staven av ordentligt med både 

vatten och sprit för att få så rent prov som möjligt. Därefter sattes staven ner i en maskin för 

ytterligare rengöring genom en mycket grundlig ultraljudstvättning av hela staven. Varje stav 

fick sedan ultraljudtvättas i ca 20 minuter vardera. När dessa minuter passerat plockades 

staven upp och sköljdes av med sprit ytterligare, för att sedan kort lufttorkas med hårfön och 

till sist placeras på ett upphettat galler i en drybox-2. Ultraljudstvätt samt drybox-2 kan ses i 

figur 35. 
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            Figur 35: Ultraljudstvätt av provstavar (vänster) samt efterföljande torkning (höger). 

 

Monteringsplattan för proverna möjliggjorde att tre stavar åt gången kunde placeras i SEM. 

Ordningsföljden var likt tidigare i stigande ordning. Stav nr. 7, 8 och 9 sattes därför in först. 

Arbetsavståndet (WD; Working distance) för provämnena sattes till ca 10 mm. För samtliga 

av proven gjordes en konsekvent provtagningsmetodik. Först togs en överskådlig bild av 

brottytan för att få en överblick av vart brottet initierats. Sedan gjordes en mätning från 

centrum sprickinitiering och ut till ytterkant provstav (Kortaste avståndet) för att se hur nära 

initieringen av brottet varit till ytterkant. Därefter togs en närbild av inneslutningen för att 

sedan mäta upp inneslutningen till såväl längd som bredd. För de fyra största inneslutningarna 

gjordes en EDS i form av Point & ID, vilket gav kemisk sammansättning av respektive 

inneslutning. Den kemiska sammansättningen kommer dock inte anges i resultatet däremot 

anges vilken sorts inneslutning som hittats baserat på erhållen kemisk sammansättning.  
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5. Resultat 
 

5.1 Ljusoptisk mikroskopi (LOM) 
 

 

Figur 36: Frekvensdiagram (Typ D, B-stråk). 

 

I ovanstående figur 36 visas ett frekvensdiagram för inneslutningar av typ D och typ B, då 

detta var de enda inneslutningstyperna som hittades i LOM. På x-axel ges storlek och på y-

axel ges antal. Frekvensdiagrammet visar fördelningen över samtliga inneslutningar som 

hittades. Undersökningen omfattade en yta av 180000 mm2. Storleksfördelningen är baserad 

på medelvärdesberäkningar av såväl längd som bredd hos SS 11 11 16 klassindelningar. 

Inneslutningsstorlekarna har även beräknats enligt Murakamiś modell genom att använda 

kvadratroten ur arean. För B-stråken har en rektangulär area antagits och för typ D (Globulär) 

har en cirkulär area antagits. Sett till flest antal inneslutningar (BT1, BT2, BT3 respektive) 

och största inneslutningsstorlek (BM3) är det stråken som är dominerande.  
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I ovanstående figur 37 kan ännu en fördelning ses. På x-axel anges storlek och på y-axel 

anges antal. Denna fördelning har erhållits genom att delvis applicera samma metod som för 

extremvärdesanalysen. Detta genom att endast inneslutningarnas bredd är representerade. 

Detta innebär och samtliga B-stråk har konverterats till ”typ D” i avseende av utförd 

areaberäkning. Diagrammet ger en schematisk fördelning av SS 11 11 16 olika klassintervall; 

2,8-5,6 µm, 5,6-11,2 µm, 11,2-22,4 µm, 22,4-44,8 µm. Inneslutningsstorlekarna har även här 

beräknats enligt Murakamiś modell genom att använda kvadratroten ur arean. Värden som 

använts är medelvärden för respektive klassindelning. Determinationskoefficienten 𝑅2 ligger 

på nästan 0,97 av 1,0 vilket uppvisar mycket hög passform mellan trendlinje och fördelning. 

Diagrammet visar tydligt den extrema skillnaden i antal mellan minsta och största 

inneslutningsklass. För minsta storleksökning reduceras antalet drastiskt: 

 

 2,8-5,6 µm = 1202 st. 

 5,6-11,2 µm = 69 st. 

 11,2-22,4 µm = 27 st. 

 22,4-44,8 µm = 3 st. 
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Figur 38: Ackumulerat diagram (Typ D, B). 

 

I figur 38 ovan redogörs den ackumulerade fördelningen av föregående frekvensdiagram för 

typ D och typ B. På x-axeln anges likt tidigare diagram inneslutningsstorleken. På y-axeln 

däremot anges nu antalet som är större än eller lika med en viss inneslutningsstorlek per mm2. 

För den minsta storleksklassen 2,8-5,6 µm är 0,0072 stycken inneslutningar per mm2 lika 

stora eller större än 3,72 µm, medan 0,000016 stycken per mm2 är lika stora eller större än 

29,77 µm. Determinationskoefficienten R2 för trendlinjen är på 0,98 av 1,0 vilket även i detta 

fall uppvisar mycket hög passform mellan trendlinje och fördelning. Den skarpa negativa 

lutningen hos diagrammet visar tydligt den mycket stora skillnaden mellan de minsta 

inneslutningarna och de största i ackumulerat antal per mm2. 
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5.2 Extremvärdesanalys (SEV) 
 

 

Figur 39: SEV-diagram (Typ D, B). 

 

I figur 39 ovan ses huvuddiagrammet för detta examensarbete. Detta är representationen av 

den extremvärdesanalys som gjorts enligt Murakami and coworkers. På x-axel anges här 

maximal inneslutningsstorlek genom kvadratroten ur arean. På y-axel anges det reducerade 

variatet genom dubbla logaritmen av sannolikheten H. I analysen togs endast hänsyn till bredd 

hos inneslutningarna. Därmed konverterades samtliga B-inneslutningar till globulärer. De 20 

största inneslutningsstorlekarna från samtliga 60 SEM-brickor beräknades fram. Fördelningen 

togs fram enligt en linjäranpassad fördelning för samtliga intervall. När fördelningen 

beräknats för ett intervall plockades endast den största inneslutningsstorleken ut i enighet med 

extremvärdesanalysens definition och metodik.  

Determinationskoefficienten för trendlinjen är ca 0,87 av 1,0, vilket påvisar en mycket hög 

passform mellan de största uttagna inneslutningspunkterna och framtagen trendlinje. Maximal 

teoretiskt största inneslutning skall enligt denna utförda extremvärdesanalysanalys (Maxlinje 

y, Maxlinje x) vara 39,35 µm. De gröna streckade linjerna specificerar det 95 % CI 

(Confidence intervals) konfidensintervall för extremvärdesanalysen. Enligt detta intervall 

skall maximal teoretisk inneslutningsstorlek ligga någonstans mellan 30,70 µm och 47,99 µm. 
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5.3 VHCF/SEM 
 

 

 

 

Figur 40: Mätning från sprickinitiering till ytterkant (nr. 23). 

 

I figur 40 ovan visas en översiktlig bild av en brottyta som erhölls under 

ultraljudsutmattningen, VHCF. Bilden är tagen i SEM vid Karlstad universitets 

testanläggning. Brottytan i figuren tillhör provstav nr. 23 av totalt 44 stavar som testades. 

Arbetsavståndet är 10,7 mm och förstoringen är 243x. Den tydliga krater som synes i bilden 

anger den ljusa punkt där ett s.k. ”Fish eye” tydligt registrerades vid brottytan. Det är även vid 

centrum hos denna krater som sprickinitieringen mycket tydligt börjat. I denna punkt skall 

den inneslutning som orsakat brottet kunna hittas. I bilden syns det även tydligt att detta inte 

är ett brott vid ytan utan ett internt brott hos grundmassan. Avståndet till ytterkant mäter 520,1 

µm. 

 

 

 

 

Provstav nr. 23 
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          Figur 41: Mätning av inneslutningsstorlek (nr.23). 

 

I figur 41 ovan visar samma brottyta som tidigare men i en betydligt högre förstoringsgrad 

(4520x). Detta är centrum i den krater som visades i figur 40. Bilden visar mycket tydligt att 

en främmande fas separerar materialet i denna punkt. Den främmande fasen är en brusten 

inneslutning. Vid utmattningen har denna lilla defekt inducerat högst spänningskoncentration 

vilket fått materialet till brott i denna punkt. Antalet cykler till brott för provstav nr. 23 var 

8,80 × 106 något under VHCF-klassificering. Amplituden som användes var 990 MPa med 

en ingående volt på -1,19V. Lasten var enligt tidigare redogörelse konstant 500N för samtliga 

midjebrott. Vid mätning i SEM blev längden 31,72 µm och bredden 31,59 µm. Av dess 

utseende och dimensioner att döma framgår det tydligt att denna inneslutning är av typen 

globulär. Denna inneslutning var den fjärde störst uppmätta inneslutningen som hittades i 

SEM.  

Vid analys i form av Energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDS) och Point & ID, bestämdes 

inneslutningens kemiska sammansättning. Programvaran som användes var Inca, Oxford 

instruments. Halten järn som registrerades i inneslutningen var låg. Detta bekräftade också att 

det var ett främmande material relativt grundmassans struktur. Inneslutningen fastställdes att 

vara en oxid. 

 

Provstav nr. 23 
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Figur 42: Mätning från sprickinitiering till ytterkant (nr. 34). 

  

Nästa brottyta som erhållits är den i figur 42 ovan. Bilden är tagen i 402x med ett 

arbetsavstånd på 10,3 mm. Kanten som löper uppe i höger hörn i form av en båge är 

provstavens cirkulära ytterkant. Även detta är en översiktbild för att tydligt kunna se den 

initieringspunkt som sprickbildningen haft som centrum. Likt tidigare provstav har brottet 

även här startats internt i form av en mycket tydlig samlingspunkt. Uppmätt avstånd till 

ytterkant blev 377,5 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

Provstav nr. 34 
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Figur 43: Mätning av inneslutningsstorlek (nr.34). 

 

Som synes i figur 43 så har denna en något annorlunda visuell betraktelse än de tidigare 

figurerna. Detta beror på att en annan sorts detektor använts vid bildtagningen. Funktionen 

som användes vid bildtagningen kallas för backscatter detector (BSD). Detta då backscatter 

elektroner fångas upp av detektorn. Detta gör att detektorn fångar upp reflekterade elektroner 

från ett annat skikt i materialet än vid tidigare figurer. Bilden togs i 4430x. Denna defekt ser 

dock inte alls ut som den i nr. 23. Denna går jämnt längs med ytan och har som små hål i övre 

änden likt mycket små porositeter. Antalet utmattningscykler till brott för denna stav var 

3,74 × 106 cykler vilket är långt under VHCF-klassning. Amplituden var satt till 1000 MPa 

med en ingående volt på -1,11V. Storleken på denna inneslutning var 3,79 µm större än 

föregående provstav. Längden uppmättes till 35,51µm med en bredd på 21,50 µm. 

Då EDS utfördes vid initieringspunkten visade mätningen mycket riktigt att det inte var 

samma registrerade inneslutningstyp likt tidigare provstav då en helt annan kemisk 

sammansättning erhölls. Analysen gav tydlig information om att det som registrerats i 

huvudsak var en karbid. Detta klassas alltså inte som en slagginneslutning (Oxid eller Sulfid) 

utan endast som en hård karbidfas i grundmassan. 

 

Provstav nr. 34 
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Figur 44: Mätning från sprickinitiering till ytterkant (nr. 36). 

 

I figur 44 syns initieringspunkten inte riktigt lika tydligt som föregående figurer, dock valdes 

inte lika hög förstoringsgrad (123x) vid korttagningen likt de andra. Det är trots detta 

fortfarande mycket tydligt vart brottet initierats hos ytan. Vid denna analys valdes ett 

arbetsavstånd på 10 mm. Det som skiljer översiktsbilden för provstav nr. 36 från föregående 

är även att avståndet från ytterkant till initieringspunkt denna gång är betydligt längre in i 

staven. Avståndet mättes till över 1 mm. Detta är cirka dubbelt så långt avstånd som för stav 

nr. 23 och nära tre gånger så långt in som för stav nr. 34.  

 

 

 

 

 

 

 

Provstav nr.36 
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Figur 45: Mätning av inneslutningsstorlek (nr.36). 

 

Inneslutningen i figur 45 ovan har likt figur 41 beskaffats med en splittrad inneslutning. De 

upphöjningar som kan ses i den övre högra delen av figuren, vilket även kunde urskiljas i 

tidigare figur visar att en större mängd material slitits loss från ytan vid brottet. Denna bild 

blev tagen i 5560x förstoring. Inneslutning är 1,75 µm större än föregående uppmätta karbid. 

Mätningen gav i detta fall längden 37,26 µm och en bredd av 18,89 µm. Likt inneslutningen 

hos provstav nr. 23 går även denna inneslutning av sin morfologi att döma under typen 

globulär, typ D. Inneslutningen i detta fall tycks dock homogenisera betydligt mer till 

omgivande grundmassa i stålet än den som hittades i provstav nr 23. Utmattningsbrottet 

initierades efter endast 1,78 × 106 cykler vilket är långt under VHCF- klassificering. Detta 

cykelantal är lägre än för både stav nr. 23 och nr. 34. Amplituden var inställd på 960 MPa 

med ingående volt på -1,45V. Denna inneslutning var den näst största som hittades bland de 

22 analyserade utmattningsproverna i SEM. 

Vid EDS av denna inneslutning användes även backscatter. Detta för att få en tydligare bild 

av inneslutningens faktiska utsträckning i materialet. Detta underlättade utförandet av vald 

analyseringspunkt. Vid analysen kunde denna inneslutning klassificeras som en oxid.  

 

 

Provstav nr.36 
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Figur 46: Mätning från sprickinitiering till ytterkant (nr. 26). 

 

Brottytan av provstav nr. 26 som kan ses i figur 46 ovan var den brottyta där den allra största 

inneslutningen hittades. Som figuren visar, var även detta en mycket tydlig intern 

sprickinitiering. Avståndet från initieringens centrum till ytterkant mätte 1,82 mm. Bilden 

togs i 95x förstoring med ett arbetsavstånd på 9,8 mm. Av de brottytor som analyserats har 

ovanstående initieringspunkt längst avstånd till ytterkant provstav. Det som också visas likt 

föregående brottytor är hur homogent och fint fördelad pulverstålet är i grundmassan. 

 

 

 

 

 

 

 

Provstav nr. 26 
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      Figur 47: Mätning av inneslutningsstorlek (nr.26). 

 

Figur 47 ovan visar en detaljerad bild av den inneslutning som lokaliserades i 

sprickinitieringens centrum. Bilden är tagen i 2500x förstoring. Denna inneslutning liknar de 

inneslutningar som hittades i provstav nr. 23 och provstav nr. 36 i sin morfologi. En markerad 

brottkant kan ses gå tvärs över figuren genom inneslutningen. Inneslutningen tycks vara delad 

i hälften. Vid mätning var denna 5,34 µm större än för provstav nr. 36. Mätningen gav en 

längd på 42,60 µm och en bredd på 32,89 µm. Antalet cykler till brott för provstav nr. 26 var 

1,9 × 106 cykler alltså något för få cykler för att klassas enligt VHCF. Amplituden som 

användes var 960 MPa med en ingående volt på -1,45V. Applicerad last var likt tidigare 500 

N. Av morfologin att döma är denna inneslutning likt stav nr. 23 och stav nr. 36 av typen 

globulär, typ D. Detta var den största inneslutning som hittades av samtliga 22 analyserade 

provstavar i SEM. 

Vid studie av registrerade grundämnen genom analys i EDS var det ingen tvekan om att 

inneslutningen kunde fastställas som en oxid. I tabell 5 kan en sammanställning ses över 

samtliga stavar som analyserades i SEM. 

 

 

Provstav nr. 26 
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               Tabell 5: Sammanställning av samtliga testade och uppmätta provstavar. 

 

 

I ovanstående tabell har en sammanställning gjorts av de 22 ultraljudsutmattade stavar som 

erhöll ett korrekt midjebrott av de totalt 44 provstavar som testades.  Samtliga 22 provstavar 

blev analyserade i SEM. Nummer för varje stav, applicerad last, amplitud, volt samt antal 

cykler till brott kan avläsas för respektive provstav. Även uppmätt inneslutningsbredd samt 

längd för samtliga inneslutningar kan ses i tabellen. Vid beräknande av medelvärden blev 

medelamplituden som använts under ultraljudsprovningen 1 026,82 MPa. Ingående medelvolt 

blev -0,88V. Antal belastningscykler (3,11 × 107) blev enligt VHCF klassning då 

cykelantalet översteg 1 × 107 cykler. Medelstorleken (Längd) för de största uppmätta 

inneslutningarna blev 22,55 µm vilket enligt SS 11 11 16 ligger marginellt ovanför intervallet 

som klassificerar inneslutningsstorleken som medel (11,2-22,4 µm) i 100x förstoring. I figur 

48 kan en fördelning av de största inneslutningarna ses. 
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Figur 48: Storleksfördelning av de största inneslutningarna. 

 

I figur 48 har en sammanställning gjorts av de 22 största inneslutningarna som hittades i 

provstavarna. På x-axeln anges provstavsnumret för respektive stav som erhöll ett midjebrott. 

På y-axeln anges inneslutningsstorlek. Inneslutningarna har rangordnats från minsta (stav nr. 

21) till största (stav nr. 26) storlek. Differensen mellan största och minsta inneslutningsstorlek 

fastställdes till 34,98 µm. 
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6. Diskussion 
 

Då erfarenheter inom LOM gällande analys av material vid mycket hög förstoring var 

obefintlig sattes från start en avgränsning inom detta. Av de två brickor som dock 

analyserades personligen och de totalt 2984 synfält som avsöktes hittades endast en 

inneslutning. Denna var av typ D. Den var dock för liten för att hamna i någon av de större 

klassindelningarna. Första brickan som avsöktes var helt ren från inneslutningar vilket 

påvisade att materialet höll mycket hög renhet och kvalité. Sett till totala antalet SEM-brickor 

(60 st.) hittades ganska snabbt den minsta inneslutningsklassen från 2,8-5,6 µm dock var det 

avsevärt mycket svårare att lyckas hitta de i klassen 5,6-11,2 µm. Detta faktum syntes väldigt 

tydligt vid studie av sammanställd data från LOM. De större klassindelningarna från 11,2-

22,4 µm och 22,4-44,8 µm var extremt svåra att hitta. När samtliga 180 000 mm2 genomsökts 

hade endast tre stycken (DH) inneslutningar av storlek 22,4-44,8 hittats. Detta fastställer stålet 

som extremt rent. 

Sett till fördelningskurvan av frekvensdiagram ”Typ D, B-stråk” så går fördelningen innan 

högsta punkten mycket ojämnt sett till antalet (21 st. mot 537 st.) även fast storleksskillnaden 

mellan punkterna bara är 0,28 µm. Detta beror på att en area för en DM i 100x och en BT1 i 

200x är mycket lika. Därför särskiljs dessa storlekar då den ena är klassad som en globulär 

och den andra som ett stråk. Detta mönster upprepas återigen för nästa punkt (8 st. mot 436 

st.) då det istället är BM1 (21,44 µm) och BT2 (21,95 µm) som har liknande storlek. Den 

enhälliga slutsatsen av detta är att variationen beror på stråkens dominans (BT1,BT2,BT3) i 

materialet, vilket leder till de plötsliga förhöjningarna i antal. Högsta antalet inneslutningar 

ligger i intervallet 2,8-5,6 µm.  

Det är också stråken pga. sin längd som ger störst area och därmed även största 

inneslutningsstorlek. Det skall dock åter understrykas att samtliga inneslutningsstorlekar för 

frekvensdiagrammen beräknades efter medelvärden för de klassindelningar som definierats i 

SS 11 11 16. Detta då inga exakta storlekar nedtecknats för inneslutningar i intervallen. Om 

slutsatser skall dras av fördelningens huvuddrag i ”Typ D, B-stråk”-diagrammet går denna 

enligt personlig bedömning mer åt den lognormala fördelningskurvan än den exponentiella i 

sitt uttryck. Detta då inneslutningsantalet inte uppvisar konstant ökning ju mindre 

inneslutningsstorleken blir likt den exponentiella normalfördelningen. 

Att ytterligare en fördelningskurva gjordes (”Typ D, B”) var för att representera fördelningen 

med avseende på grupperna T, M och H för samtliga SEM-brickor. Några inneslutningar i den 

största gruppen P hittades aldrig. För minsta storleksökning i x-led sker en markant sänkning i 

y-led (antal). Detta då de största inneslutningarna är mycket sällsynta. Fördelningsdiagrammet 

visar pulverstålets renhet mycket tydligt, vilket även återspeglar stålets kvalité. Det är de allra 

största inneslutningarna som är de farligaste, varför också dessa är de mest oönskade. 

Eliminering av dessa är därför högsta prioritet. I detta avseende har Uddeholms AB utan 

tvekan lyckats.  

Genom att studera den ackumulerade fördelningen syns direkt en mycket brant negativ 

lutning i diagrammet. Detta beror uteslutande på den stora skillnaden i ackumulerat antal för 

klassen 2,8-5,6 µm och 22,4-44,8 µm i ackumulerat antal per mm2. Vid jämförelse av de 

bägge klasserna kan det konstateras att det finns hela 433,7 gånger färre av den största klassen 

i ackumulerat antal än den minsta per mm2. Detta uppvisar återigen stålets mycket höga 

renhet. 



67 

 

En parameter som ständigt utelämnades vid studie av extremvärdesanalys var den s.k. 

formfaktorn. Denna parameter skulle ge inverkan på resultatet genom att kvantifiera 

bidragande effekter av inneslutningens morfologi. Då inga konkreta beräkningsformler för 

formfaktorn hittades var de extremvärdesanalyser som byggde på denna formfaktor tvungna 

att avfärdas. Därför valdes SEV och analysen metodik blev att definieras som Gumbel. 

Vid tolkning av extremvärdesanalysen diagram syns att flera värden ligger i samma 

storleksklass men med olika reducerade variat. Detta har bildat likt fem stycken staplar i 

diagrammet. Anledningen till dessa staplar kan härledas direkt till klassindelningen för SS 11 

11 16 och dess registrerade antal inneslutningar. Vid framtagning av maximala storlekar blev 

flera av samma storlek. Det är dock sannolikhetsekvation (7) som gör att 

inneslutningsstorlekarna erhåller olika reducerade variat vid den dubbla logaritmen av dessa 

trots samma storlek. Det är därför denna ekvation som gör att en vertikal ökning i variation 

erhålls i diagrammet. En variation som i detta fall får anses som positiv då den återger en 

bättre avspegling av verklig fördelning inom intervallen. Fördelningen inom intervallen har i 

detta examensarbete getts ett försök att återskapa. 

Då alla inneslutningsmätningar i LOM blev placerade i storleksklasser (Intervall T, M, H) 

utan någon registrerad storleksfördelning inom en klass blev kompabiliteten mellan SEV och 

SS 11 11 16 tvungen att lösas. Detta då extremvärdesanalysen grundade sig på att samtliga 

inneslutningar från varje  𝑆0 fanns tydligt definierade till en specifik storlek och inte endast 

till ett specifikt storleksintervall. Dessutom var intervallen inte endast representerade i form 

av inneslutningens längd utan även dess bredd vilket komplicerade ytterligare. Då intervallen 

var relativt stora, speciellt för stråkens längd betydde detta att inneslutningar kunde tilldelas 

en mängd olika storlekar och ändå vara inom given klassificering.  

Då många datafält (Av de totalt 20) hade samma inneslutningstyp med samma rang som sitt 

största inneslutningsintervall blev alltså den största inneslutningsstorleken per  𝑆0 även 

samma. Av totalt 1301 inneslutningar som registrerats kunde endast 15 olika storlekar 

differentieras. Dock var detta endast variationer av storlekar och inte de 15 största. Endast de 

största skall implementeras i SEV. Detta innebar att dessa inte kunde användas vid SEV. 

Dessa 15 användes därför endast som en fördelningsrepresentation i ”Typ D, B-stråk”- 

diagrammet för de 60 brickorna.  

Då de största inneslutningarna skulle beräknas fram från de sammanlagt 20 fälten, användes 

medelvärdet för intervallen som inneslutningsstorlek för såväl bredd som längd. En tanke 

fanns att konsekvent ta det största värdet för klasserna och tilldela inneslutningarna, men detta 

hade antagligen gett en skev bild av verklig maxstorlek. Därför utfördes detta aldrig. 

Då medelstorlek hade beräknats för varje fält fanns dock endast totalt fem olika 

inneslutningsstorlekar som variation för de 1301 inneslutningarna. Detta gjorde att en ny 

strategi var tvungen att appliceras för att försöka öka variationen och återspegla den faktiska 

variationen inom ett intervall som nu låg dold. I samråd med Uddeholms AB togs då ett beslut 

att en linjärfördelning inom intervallen skulle appliceras baserat på antalet registrerade 

inneslutningar i respektive intervall. Dessutom att endast bredden av inneslutningarna skulle 

tas hänsyn till och inte längden. Detta då det ansågs att bredden hos inneslutningarna kunde 

vara mer skadliga för materialet än längden. I och med den nya strategin sänktes storleken på 

den största uttagna inneslutningen per fält och antagandet om linjärfördelning gjorde att 

variationen höjdes enligt plan. En mer autentisk fördelning hade därmed säkerställts. På dessa 

premisser utfördes sedan extremvärdesanalysen. 
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Vid ultraljudsutmattningen gick hälften av de testade provstavarna till ett korrekt midjebrott 

och den andra hälften blev obrukbar. Detta då brott uppstod i gängorna istället för midjan. En 

teori var att värmebehandlingen varit bristfällig och inga skruv tillsatts i gänghålen som skydd 

mot härdsprickor. Dock endast en teori. Om ytterligare 22 stavar inkluderats i SEV och 

därmed den analyserade volymen blivit fördubblad, hade ännu större säkerhet till metoden 

kunnat säkerställas.  

Då utmattningsstavar belastas i utmattningsmaskinen utsätts inte hela stavens volym för 

belastning. Den del som är av intresse är en mindre volym centrerad vid stavens anvisade 

midja. För att erhålla en representativ uppskattning av maximal inneslutningsstorlek hos 

provstavarna var denna belastningsvolym tvungen att fastställas. Detta då volymen som 

implementeras i SEV signifikant påverkar maxvärdet hos inneslutningsstorlek. Uppskattad 

belastningsvolym per stav erhölls från Ekengren (2008) och sattes till 300 mm3. Om 

belastningsvolymen varit okänd hade ingen rimlig inneslutningsuppskattning för stavarna 

varit möjlig. 

De inneslutningar som hittades i SEM var av morfologi att döma dominerade av oxider. Detta 

är dock ett mycket grovt antagande. En exakt kemisk analys av samtliga provstavar var inte 

möjlig då SEM endast fanns tillgängligt under en starkt begränsad tidsram. Det som även 

kunde tydas enligt morfologi var att majoriteten av inneslutningstyperna kunde klassificeras 

som globulärer, typ D. Valet av att applicera en linjärfördelning samt att endast fokusera på 

bredden hos inneslutningarna var i efterhand ett mycket lyckat val. Fokus på bredden 

homogeniserade med funna globulärer.  

Den teoretiskt beräknade max-inneslutningen fastställdes att ligga väldigt nära verkligt 

uppmätt inneslutningsstorlek. Vid beräkning av maximal teoretisk inneslutningsstorlek erhölls 

en uppskattad storlek på ca 39,35 µm. Vid analys i SEM av samtliga 22 provstavar fastställdes 

efteråt att den största uppmätta inneslutningsstorleken var 42,60 µm. Detta gav en differens på 

endast 3,25 µm från vad extremvärdesanalysen förutspådde skulle hittas. Denna marginella 

differens mellan teoretisk storlek och verklig ses som ett mycket starkt bevis för att statistics 

of extreme values fungerat. Enligt erhållna värden och som analytiskt instrument kan SEV 

därmed ses som en mycket kraftfull metod.  

Kärnfrågan var om tillämpning av statistisk extremvärdesanalys kunde anses som adekvat vid 

inneslutningsuppskattning och lämplig som metod. Enligt detta examensarbetes resultat är 

svaret ja.  

Egna antaganden gjordes dock för att anpassa SS 11 11 16 och dess klassindelningar till SEV. 

För att utföra SEV-metoden enligt konventionellt vis, skall denna sortens anpassning 

egentligen inte vara nödvändigt. Detta då inneslutningar skall mätas exakt och inte tilldelas 

intervall. Mätningar görs därför med fördel i SEM (Inca feature). En återupprepning av detta 

examensarbete anses därför lämplig för att understryka vald lösningsmetodik.  
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7. Slutsatser 
 

Detta examensarbete utfördes först och främst för att bedöma en teoretisk uppskattningsmetod 

för att beräkna maximal inneslutningsstorlek i pulverstål. Denna inneslutningsstorlek skulle 

ställas mot verkligt resultat för att granska uppskattningsmetodens lämplighet och exakthet 

som analytiskt instrument. Den teoretiska uppskattningsmetoden skulle genomföras via ett 

avvägt val av extremvärdesanalys. Extremvärdesanalysen valdes att utföras m. h. a metoden 

statistics of extreme values (SEV). Utfört arbete har resulterat i följande slutsatser: 

 

 

 

 Uddeholms pulverstål uppvisar mycket hög renhet. 

 

 

 

 Uddeholms pulverstål uppvisar få antal stora inneslutningar. 

 

 

 

 Medelstorleken hos de allra största inneslutningarna fastställdes till 22,55 µm. 

 

 

 

 Erhållna resultat uppvisar mycket god uppskattning mellan teoretisk och verklig 

inneslutningsstorlek. 

 

 

 

 Statistics of extreme values (SEV) som analytisk metod rekommenderas. 

 

 

 

 Analysen bör dock återupprepas för understrykning av vald lösningsmetodik. 
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