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Sammanfattning 
När högkolhaltig ståltråd av tunna dimensioner ska framställas, måste varmvalsad ståltråd genomgå 

kallbearbetning i form av dragning genom speciella dragskivor. Under denna process utsätts tråden för 

höga mekaniska belastningar, som gör att tråden deformeras. Detta skapar dislokationer i 

materialstrukturen och gör att tråden utsätts för deformationshärdning. Som resultat blir tråden hårdare 

med hög sträckgräns men förmågan att deformeras plastiskt blir väldigt lågt hos materialet och tråden blir 

känslig för mekaniska påkänningar. Om det krävs att tråden dras till ytterligare tunnare dimension, 

behöver tråden genomgå en värmebehandlingsprocess, som ska återställa materialstrukturen, det vill säga 

att strukturen ska jämnas ut genom att kornstorleken ska minskas, formen på korn ska bli jämnare samt 

att grova perliten ska omvandlas till fin lamellära där ferrit- och cementitlameller blir tunna och fördelade 

över hela strukturen.  

I dagsläget går värmebehandlingsprocessen till på följande sätt: tråden värms upp till 900 ℃ under en viss 

tid och sedan går tråden vidare genom koks till ett blybad där temperaturen hålls på 530 ℃ där tråden kyls 

under en viss tid. Tiden som tråden ska befinna sig i ugnen bestäms av hastigheten som tråden matas 

genom ugnen. 

Syftet med detta arbete är att undersöka värmebehandlings processen som genomförs på Springwire AB 

och genom materialtester samt undersökning av materialstrukturen i tråden, fastställa om processen 

genomförs på ett korrekt sätt. Först och främst vill uppdragsgivaren veta om deras hastigheter genom 

ugnen samt blybadet är korrekta. Företaget är intresserad att se att mikrostrukturen som de får i sin tråd 

efter värmebehandlingen stämmer överens med den teoretiska, vilket man vill åstadkomma, och ifall 

strukturen inte är korrekt, vad det är som orsakar detta. Målet är också att komma fram till eventuella 

förbättringar samt optimeringar på processen om sådana är nödvändiga. 

Materialtester samt mikroskopering av trådens yta visade att strukturen i tråden var lika den teoretiska 

som ville nås, vilket betyder att processen fungerar korrekt och att hastigheterna är inställda på ett korrekt 

sätt. 

Efter att resultater blev tydligt definierade, fördes en dialog med uppdragsgivaren, där olika förbättrings- 

och optimeringsförslag på värmebehandlingsprocessen arbetades fram samt deras relevans i dagsläget 

diskuterades. 
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Abstract 
When producing high-carbon steel wire of thin dimensions, hot-rolled steel wire must undergo cold-

working, in the form of drawing through special pulleys. During this process, the wire is subjected to high 

mechanical loads, which causes the wire to deform. This creates dislocations in the material structure and 

causes the wire to be subjected to deformation hardening. As a result, the wire becomes harder with a high 

yield strength, but the ability to plastically deform becomes very low in the material, and the wire becomes 

sensitive to mechanical stress. If it is required that the wire needs to be drawn to a further thinner 

dimension, the thread needs to undergo a heat treatment process, which is to restore the material structure: 

the structure must be smoothed out by reducing the grain size, the shape of the grain becoming more even 

and the coarse perlite to be converted into fine lamellar, where ferrite and cementite lamination become 

thin and distributed throughout the structure. 

At present, the heat treatment process involves the following: the wire is heated to 900 ° C for a certain 

period of time and then the product goes through coke to a lead bath where the temperature is kept at 530 

° C where the wire is cooled for a certain time. The time that the wire should be in the oven is determined 

by the speed at which the wire is fed through the oven. 

The purpose of this work is to investigate the heat treatment process that is carried out at Springwire AB 

and, through material tests and examination of the material structure in the wire, determine whether the 

process is carried out correctly. First of all, the client wants to know if their speeds through the oven and 

the lead bath are correct. The company is interested to see that the microstructure they receive in their 

thread after the heat treatment is in line with the theoretical, which is the one that company wants to 

achieve, and if the structure is not correct, what is the cause. The goal is also to arrive at possible 

improvements and optimizations of the process if necessary. 

Material tests as well as microscopy of the wire surface showed that the structure of the wire was the same 

as the theoretical that wanted to be achieved, which means that the process is carried through correctly 

and that the speeds are set in a correct way. 

After results were clearly defined, a dialogue was conducted with the client, where various improvement 

and optimization proposals for the heat treatment process were worked out and their relevance at present 

was discussed. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Springwire Sweden AB är ett företag som tillverkar högkolhaltig tråd av tunna dimensioner (allt från 0.15 

mm till 15 mm i diameter) som används inom en bred rad av branscher, allt från musikinstrument till 

bilindustri. Kallbearbetning sker i form av tråddragning från större dimensioner till mindre. Genom att 

kallbearbeta tråden ändras materialets mikrostruktur till grov lamellär perlit. Genom att värmebehandla 

tråden efteråt sker en omvandling av mikrostrukturen till finlamellärt perlit vilket ger högre hållfasthet till 

tråden. Glödgningsproceduren sker genom att först köra tråden genom ett ugn med temperaturen på 900 

℃ och sedan kyls ned i ett blybad med temperaturen på 530 ℃. 

1.2 Problemformulering 
Det enda sättet att kontrollera den tillverkade tråden innan leverans i dagsläget är dragprovning och 

eftersom det inte sker någon kontroll av materialets mikrostruktur alls finns risken att omvandlingen har 

inte skett i tillräcklig grad och den önskade mikrostrukturen har inte erhållits.  Dragprovningen visar att 

den värmebehandlade tråden får bättre hållfasthet än den som endast kallbearbetas, men en klar bild på 

hur perlitlameller har påverkats av behandlingen saknas. 

1.3 Syfte och mål 
Målet med arbetet är att studera värmebehandlingsfasen  och använda resultaten för att sedan kunna 

formulera förslag på eventuella förbättringar på processen med avsikt på temperatur, dimensioner och 

kolhalt. Syftet är också att studera om processen måste justeras för att nå den maximala omvandlingen på 

mikrostrukturen (från grova perlitlameller till fina perlitlameller). 

1.4 Avgränsningar 
I dagsläget värmebehandlar Springwire AB ett stort antal olika dimensioner och kolhalter men det går att 

markera 2 större grupper av tråd som genomgår värmebehandlingsprocessen: detta är varmvalsat tråd och 

kalldragen tråd. De två grupper har olika mikrostrukturer, därför kommer det vara intressant att se om 

processen klarar att omvandla båda på rätt sätt. Arbetet kommer då att avgränsas till att undersöka den 

mest tillverkade dimmension av varje sort både innan och före värmebehandlingsfasen, vilket blir totalt 4 

prover. 
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2 Genomförande 

2.1 Teori 

2.1.1 Tråddragning  

Kallbearbetning (kallas även för deformationshärdning) är en process som görs för att åstadkomma 

förstärkning av materialet genom plastisk deformation. Kalldeformation, permanent formförändring vid 

bearbetning av en metall i kallt tillstånd, t.ex. kallvalsning och tråddragning, eller vid mekanisk påkänning 

[2]. 

På Springwire AB sker kallbearbetning genom tråddragning. Tråddragning är en process som består av 

flera steg vilka ofta repeteras i flera cyklar. 

Processen börjar med att varmvalsad tråd i dimensioner mellan 5.5 mm upp till 15 mm i diameter (fig 

nr.1) betas i ett syrabad, detta för att ta bort oxider/glödskal från trådens yta. Detta görs för att de oönskade 

beläggningarna kan orsaka inträngningar på tråden som sedan kan leda till brott vid fortsatta bearbetningar 

samt att tråddragning med oxider/glödskal på ytan ökar slitaget hos dragskivor [5]. 

 

Fig nr.1 - Tråd före (vänster) och efter (höger) betningen 

  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kallvalsning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tr%C3%A5ddragning
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Vidare, efter att all oönskad beläggning har betats bort, placeras tråden i dragbänken där den dras genom 

en eller flera dragskivor. Detta beror på hur stor minskning i diametern vill åstadkommas. Här är det viktigt 

att hålla processen till rätt proportioner, i och med att det finns begränsningar på hur stor minskning av 

diametern får ske, därför sker dragning oftast genom flera dragskivor som är monterade i dragbänken i 

serie (fig nr.2). Ena anledningen till begränsningen är att man inte får överstiga en viss grad av deformation 

(deformationsgraden får inte överstiga brottgränsen för materialet). Dock gäller begränsningen den totala 

minskningen också, därför måste glödgnings- och värmebehandlingsprocessen repeteras om det krävs att 

tråden genomgår en ytterligare dragserie [3]. 

 

Fig nr.2 - Dragbänken med serie av dragskivor 

Dragskivor som används vid tråddragning kan vara av två typer: av hårdmetall eller av diamant. På 

springwire AB används dragskivor av hårdmetall (fig nr.3) på grund av att det går att bearbeta dem på 

egen hand samt att relationen mellan pris/slitage är ekonomiskt mer acceptabelt än diamantversionen [5]. 

 

Fig nr.3 - dragskivor 
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2.1.2 Materialstruktur 

Processen som sker i materialstrukturen i tråden när den kallt dras heter deformationshärdning (eng. strain 

hardening). När ett kallt arbete utförs över en duktil metall så skapas det nya dislokationer mellan 

metallens atomer vilket gör att dislokationstäthet i strukturen ökar. Detta gör att dislokationsrörelser 

hindras av andra dislokationer. Arbetet kallas för kallt eftersom den utförs i temperaturer som är kalla 

relativt till materialets smälttemperatur [1]. 

Desto högre är % av genomfört kallarbete desto högre blir sträckgränsen. På grund av att med 

deformationshärdningen ökar sprödheten hos materialet, behöver tråden värmebehandlas efter kall 

bearbetningen, för att inte bli för spröd och behålla sitt ursprungliga (efter varmvalsningen/gjutningen) 

duktiliteten. Efter dragningen blir perlitlameller grova vilket gör att tråden blir jättehård men spröd. Detta 

bidrar till att materialet blir känslig för dragbelastningar och i sådan struktur är det mycket lättare för brott 

att initieras, därför vill man värmebehandla tråden efter dragningen så att den finlammelära strukturen i 

perliten återställs [3]. 

Värmebehandlingsprocessen börjar med att tråden körs genom en lång ugn som värmer upp tråden till 900 

℃. Detta ska göras för att tråden ska komma upp i sitt austenitiseringsområde vilken kan läsas av i en 

fasdiagram (fig nr.4). 

 

Fig nr.4 - Fasdiagram stål [7] 

Denna etapp av värmebehandlingen är väsentligt känsligare för tid än nedkylningsfasen, på grund av att 

det är både viktigt att tråden befinner sig tillräckligt lång tid i ugnen för att materialet ska bli genomvarmt 

jämnt till rätt temperatur samtidigt som det är viktigt att börja kyla ner tråden så fort materialet har blivit 
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genomvarmt, för att annars är risken att korntillväxt sker vilket är en oönskad effekt (desto högre kolhalten 

i tråden är, desto snabbare sker korntillväxten), så att så fort materialet har nått sin 

austenitiseringstemperatur ska den snabbt kylas ner till en viss temperatur där materialet ska hållas under 

en viss tid. Denna temperatur samt tid kan avläsas från ett TTT-diagram (fig nr.5) som visar specifika 

temperaturer samt tider för stål med olika sammansättningar [1].  

 

Fig nr.5 - TTT (time-temperature-transformation) - diagram [8] 

När tråden förflyttas från glödgningsugnen till blybadet, körs den genom koks (fig nr.8) för att tråden inte 

ska utsättas för oxidering. Vid austenitiseringstemperaturer oxiderar metal 

lerna ganska snabbt. Vid oxidation så sker det diffusion mellan luft och stål, vilka båda är lösningar av 

kol. På grund av att det är högre kolhalt i stålet än i luften så vandrar kol från tråden över till luften i form 

av koldioxid. Denna effekt kallas för avkolning och kan förekomma på trådens yta. Om detta framkommer 

så finns det risk att brist på kol vid trådens yta kommer att försämra dess hållfasthetsegenskaper, därför är 

det viktigt att se till att tiden som tråden är i kontakt med luften minimeras. 
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Fig nr.8 - Glödgad tråd åker ner till blybadet genom koks 

Här önskas det att omvandlingen sker i det området där finlamellära perliten bildas (brukar varieras mellan 

550 ℃ och 600 ℃ för olika stålsammansättningar). Om inte autenitomvandlingen sker fullständigt och 

tråden kyls för snabbt och/eller för tidigt kommer det bildas martensit tillsammans med restaustenit vilket 

är ett oönskat fenomen i materialstrukturen. Martensit är en jättehård och spröd fas och restaustenit är en 

jättemjukt fas. På grund av att de ovan nämnda effekter har negativ påverkan på materialegenskaperna, 

vill man undvika att dessa bildas i materialstrukturen efter värmebehandlingen [1]. 
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2.2 Metod 

2.2.1 Dragprovning 

Dragprov är ett sätt att fastställa materialets förmåga att motstå elastisk- och plastisk deformation. 

Materialet sätts in i en dragprovmaskin, vilken drar provbiten till brott med ökande last. Moderna 

dragprovsmaskiner sköter alla uträkningar automatiskt och sedan plottar resultaterna i ett stress-strain 

diagram (fig nr.9).  Töjningen bestäms genom att mäta provstavens förlängning under tiden och 

spänningen räknas ut genom att dela den kraften som appliceras på provstavet med provstavens 

ursprungliga area.   

 

Fig nr.9- Exempel på spröd-/duktilbrott i dragprov [9] 

Provstaven deformeras på 2 olika sätt under dragprovets gång:  

Materialets deformation under en given last, när formen återgår till den ursprungliga efter avlastningen, 

kallas för elastisk. Denna deformation beskrivs av grafens första del vilken har linjärt utseende och 

ekvationen för denna del kan beskrivas med Hooke’s law. Materialets egenskap att motstå elastisk 

deformation kallas för E-modul och den bestämmer lutningen på linjen. 

Materialets deformation under en given last, när deformationen på provstaven kvarstår efter avlastning, 

kallas för plastisk.  Denna deformation beskrivs av kurvans andra del vilken har en parabolisk utseende. 

Maximala höjdpunkten på denna kurva visar materialets brottgräns (Rm) viken fås genom att dela den 

maximala kraften med provstavens ursprungliga area. 

Deformationens övergång från elastiska till plastiska sker vid materialets sträckgräns (Re). På 

dragprovskurvor för mjukare legeringar kan man tydligt se både övre (ReH) och undre (ReL) sträckgräns 

men för högkolhaltigt stål, där sträckgränsen inte syns tydligt på grafen måste resttöjningsgräns (R0,2) 

införas. 

Innan brottgränsen är nådd sker deformationen jämnt över hela provstaven men efter att brottgränsen har 

passerats, börjar en midja bildas i provstaven (fig nr. 10), vilken gör att spänningen börjar koncentreras i 
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detta område. Först bildas små deformationer i mitten av provstaven vilka i sin tur leder till skjuvning vid 

provets yta och följande brott [1]. 

 

Fig nr. 10 - principskiss av brottmekaniken bakom ett duktiltbrott i ett dragprov 

Dragprovning för projektet genomfördes på Springwire AB på grund av att deras utrustning (fig nr. 11) är 

bättre anpassad för testning av tråd med små dimensioner. Springwire genomför kontinuerliga tester av 

det mesta av sin produktion. 

 

Fig nr. 11- Dragprovmaskin på Springwire AB av märket “Roell + Krothaus” 

2.2.2 Hårdhetsmätning 

Hårdhet är en materialegenskap som beskriver hur stora krafter krävs för att deformera materialet plastiskt 

samt materialets motstånd mot avtryck i ytan. Det finns flera olika sätt för att mäta hårdhet, de fyra 

vanligaste metoder är: Brinell, Vickers, Knoop och Rockwell. Alla dem följer samma princip, en kropp 

trycks in i ytan på testbilen och lämnar ett avtryck. Sedan för att få ut ett värde på hårdhet mäts olika mått 

på avtrycket. Det som skiljer åt olika metoder är kroppens material (t. ex hårdmetall kula för Brinell eller 
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diamantspets för Vickers) och vilka mått på avtrycket som ska mätas för att sedan stoppas in i ekvationen 

för att få ut ett numerisk värde på hårdhet (t. ex diameter på avtrycket för Brinell, avstånd mellan avtryckets 

hörn för Vickers och avtryckets djup för Knoop) [1]. 

För försök som ska genomföras i detta projekt är lämpligaste metoden mikrovickers (fig nr. 13), på grund 

av att denna metod är lämpligast för hårdhetsmätning av hårda material, till skillnad från t. ex brinell som 

är mer passande för hårdhetsmätning av mjukare material, samt att det blir möjligt att göra fler mätserier 

med fler intryck, än med t. ex makrovickers, vilket ger en exaktare resultat samt att man kan se 

hårdhetsprofilen genom hela provstaven  [7]. 

 

Fig nr.13 - Mikrovickers hårdhetsmätare på Karlstads Universitet av märke “Future-Tech microharness tester 

FM” 

2.2.3 Mikroskopering 

För att kunna fastställa att värmebehandlingsprocessen fungerar på ett korrekt sätt, måste mikrostrukturen 

samt olika defekter i stålet studeras. Vissa mekaniska defekter går att se med ögat men  för att gripa de 

flesta nyanser samt få ett bra överblick på mikrostrukturen måste ytan förstoras till hög grad. Mikroskopi 

kan delas i två huvudområden: optisk mikroskopi och elektronmikroskopi. 

Ljusmikroskop är den vanligaste och mest använda metoden. Den används vanligt när det inte krävs 

enorma förstoringar till skillnad från SEM (svepelektronmikroskop) som använder mer komplicerad 

teknik och möjliggör förstoringar av större grad. 
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Fig. nr. 14 - principskiss av optisk mikroskopi 

Fördelen med ljusmikroskop är enkel hantering och relativt simpel konstruktion. Optiska mikroskop består 

oftast av två set av linser: objektivet och okularet. Båda består av flera linser för att kunna ge så tydlig och 

korrekt bild som möjligt. Kapaciteten hos sådana mikroskop är förstoring upp till 1000 ggr. 

Den vanligaste av elektronmikroskoper är SEM. Fördelen med SEM är att den tillåter mycket mer 

förstoring samt att man kan genomföra detaljerade mikrostruktursanalyser tack vare hög skärpa på bilden. 

Nackdelen är komplexitet vid användning samt att själva utrustningen är dyr och komplicerad. SEM 

sveper en elektronstråle över den ytan som man vill studera och sedan fångas den tillbaka och en bild 

projiceras. Allt detta sker i vakuumet eftersom elektronen inte får stöta emot några atomer förutom de som 

finns på provets yta. därför är det också enormt viktigt att rengöra provet ordentligt, så att inga föroreningar 

skapar störningar i bilden [1]. 

 

Rimligaste varianten för att undersöka mikrostrukturen av högkolhaltigt ståltråd är ljusmikroskop, 

eftersom dess kapacitet tillåter att få tillräckligt förstorad och skarp bild på provet för att kunna analysera 

värmebehandlingsprocessens effekter. 
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Fig. nr. 15- Ljusmikroskop på Karlstads Universitet av märke “LEICA DMI 3000 M” 

2.2.4 Val av tråddimensioner 

Det finns en stor variation av tråddimensioner som genomgår värmebehndlingsprocessen, så val av 

dimensioner skulle kunna följa olika principer, t.ex. den mest körda dimensionen, de dimensioner som 

kommer ofta på reklamation eller brister under produktionen osv. Det som är mest aktuellt för just detta 

projekt är att dela upp materialet i den ingående (varmvalsat tråd) och den utgående (kalldragen tråd), 

välja den mest körda tråden av de båda och se hur materialstrukturen ser ut före och efter 

värmebehandlingen.  

Det valdes totalt 2 dimensioner: en på 7 mm (varmvalsat tråd) och en på 3 mm (kalldragen) tråd. Bådas 

egenskaper ska undersökas i två tillstånd: före och efter värmebehandlingen dvs. att det kommer totalt att 

genomföras 12 försök (4 x dragprover; 4 x hårdhetsmätningar; 4 x mikroskoperingar). 
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2.2.5 Provberedning 

2.2.5.1 Kapning 

Alla provbitar måste kapas till rätt längd för vidare bearbetning och undersökning. Största risken vid detta 

steg är att det avges värme under sågningen vilken kommer påverka provets mikrostruktur vid ytan. För 

att undvika värmepåverkningen användes en speciell såg och kylningsmedel (olja blandat med vatten). 

Kapning sker med höga varvtal på bladet och låg matning för att nå så jämn yta som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr.16 - Kapmaskin på Springwire av märke “Struers Labotom” 

2.2.5.2 Gjutning 

För att det ska vara enklare att hantera provstavar vid vidare behandlingar (slipning, polering, 

hårdhetsmätning och mikroskopering), gjuts de in i små “puckar” av härdplast (epoxy matris).  Gjutningen 

kan ske på två sätt, varm- respektive kallgjutning. Fördelen med kallgjutning är att man eliminerar risken 

att materialstrukturen påverkas av värmen (varmgjutning sker vid temperatur på 200 ℃). Vid 

kallgjutningen blandar man flytande härdare i ett pulver som tillsammans bildar ett epoxymassa vilken i 

sin tur hälls in i formarna där provstavar är fixerade. Sedan ska formarna härda i 30 minuter under ett 

dragskåp. 

 

Fig. nr.17 - Epoxy med härdare av märke “DuroClit”  
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2.2.5.3 Slipning och polering 

För att det ska vara möjligt att läsa av resultat vid hårdhetsmätning samt studera strukturen under 

mikroskop måste provet poleras. Både slipning och polering genomfördes på en manuell slipmaskin (fig. 

nr. 18). Till skillnad från en automatisk slipmaskin, där trycket kan styras med automatik i en automatisk 

anläggning och regleras utifrån material egenskaperna på provbiten som ska poleras, måste trycket på 

provbiten appliceras med händerna,. 

 

Fig. nr.18- Slipmaskin av märket “Struers RotoPol - 21” 

Innan det är möjligt att polera måste de grövre defekter slipas av från provbitar. Först ska bitarna slipas 

med med ett grovt slippapper (grid 120) för att göra ytan plan samt att provbiten ska ligga normalt mot 

slipytan. Detta för att vidare undersökning ska visa så noggranna resultat som möjligt. Sedan ökar man 

ytfinheten på slippappret i stegvis för att sakta komma till poleringen. Det är viktigt att få bort alla sliprepor 

från de grövre slippappret, därför är det viktigt att applicera trycket jämnt och rotera proverna 45° mellan 

olika dimensioner på slippappret för att kunna se att alla föregående slipspår är borta. När alla slipspår har 

bytt riktning kan man gå över till finare slippapper. Slipning skedde i 5 steg med följande dimensioner på 

slippapper: grid 120, grid 240, grid 400, grid 1000 och grid 1200. 

Poleringen i sin tur sker i fyra steg: först poleras provbitar med två metallskivor och diamantpasta men 

dimensioner på 9 ㎛ respektive 6 ㎛ sedan används två poleringsdukar med dimensioner på 6 ㎛ respektive 

3 ㎛.  
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Vid båda stegen finns risken att det avges värme under slipningsprocessen som kommer påverka provernas 

struktur. För att undvika denna oönskade effekt används det kylmedia i form av vatten på slippapper och 

i form av vattenfritt smörjmedel på metallskivor och poleringsdukar. 

När provbiten är spegelklar (fig. nr.19) är den redo för hårdhetsmätning och vidare behandling inför 

mikroskopering. 

 

Fig. nr. 19 - Den polerade provbiten 

2.2.5.4 Etsning 

Efter att poleringen är klar måste proverna etsas med syralösning för att kunna se strukturen ännu bättre. 

Stålets mikrostruktur består av olika faser och de faserna i sin tur består av olika lameller, karbider osv. 

För att kunna skilja de olika faser, korn, karbider och lameller åt varandra under ett ljusmikroskop. Det 

finns många olika alternativ för etsningslösningar med olika syror och olika halter. För strukturen av 

högkolhaltig stål passar bäst Nital med 3 % salpetersyra och 97 % etanol [4]. 

Innan etsning är det viktigt att rengöra provbitar extra noga, så att alla de minsta föroreningar försvinner 

från ytan och inte påverkar etsningen. Detta steg görs med ultraljud (fig. nr. 20) vilket skapar små 

kavitations bubblor som exploderar vid ytan av provstaven och med detta “fräter” bort den sista minsta 

smutsen. 

 

Fig nr. 20 - Rengörings anläggning med ultraljud. 
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3 Resultat 
Temperaturerna vid värmebehandlingen på Springwire är korrekta enligt fasdiagram (fig nr. 6) och enligt 

TTT-diagram (fig nr. 7). Materialtester har även visat att hastigheter genom blybadslinjen (bilaga A) är 

korrekta. 

3.1 Dragprov 
För 7 mm varmvalsad tråd visar dragproven att både sträck- och brottgräns ökar efter värmebehandlingen 

(Bilaga C). 

För 3 mm kalldragen tråd visar dragproven att sträck- och brottgränsen var högre innan 

värmebehandlingen men förmågan att deformeras plastiskt är mycket högre efter värmebehandlingen 

(Bilaga B). 

3.2 Hårdhetsmätning 
För 7 mm varmvalsad tråd visar hårdhetsmätningen att hårdheten ökar efter värmebehandlingen samtidigt 

som tråden är mjukare vid ytan av proven i båda fallen (Bilaga D). 

För 3 mm kalldragen tråd visar hårdhetsmätningen att hårdheten är lägre hos den värmebehandlade tråden 

samt att proven är lika hård både vid ytan och vid centrum (Bilaga E). 

3.3 Mikroskopering 
Mikroskopering visade att mikrostruktur han omvandlats på rätt sätt i båda fallen och de önskade 

effekterna efter värmebehandlingen har nåtts i hög grad. 

För 7 mm varmvalsad tråd visar mikroskopering att de grovlamellära perlitstrukturen har ändrats till 

finlamellära efter värmebehandlingen (Bilaga F). 

För 3 mm kalldragen tråd visar mikroskopering att mikrostrukturen i tråden har blivit finare efter 

värmebehandlingen. Fasfördelning blev jämnare samt att kornstorleken har minskat (Bilaga F).  

Den enda oönskade effekten som mikroskopering visar är avkolning som har skett på ytan av tråden. Detta 

fenomen har skett i högre grad på den kallvalsade tråden än på den varmvalsade (Bilaga F). 
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4 Diskussion 
För att mäta materialets brott- och sträckgräns och E-modul, genomfördes dragprovning. Dragprovet 

visade att E-modulen inte har påverkats alls av värmebehandlingen. Hos varmvalsad tråd kunde en ökning 

i både sträck- och brottgräns konstateras men i fallen med kalldragen tråd kan man se tvärt om en 

minskning i både sträck- och brottgräns. Däremot kunde tråden deformeras plastiskt i mycket större grad 

vilket gör det möjligt att genomföra fler dragserier och få ut tunnare dimensioner. Ökningen av sträck- 

och brottgräns hos varmvalsade tråden betyder att materialstrukturens omvandling under 

värmebehandlingsprocessen var fullständig: austenit har omvandlats till perlit fullständigt och att de grova 

perlit lameller har omvandlats till finlammelär perlit. I fallet med kalldragen tråd kan man se i dragproven 

att genom värmebehandlingen så har dislokationer, restspänningar i materialet och utdragna korn i 

materialstrukturen omvandlats helt och material strukturen blev jämn som den var innan 

kallbearbetningen. I båda fallen har man nått de önskade effekterna med värmebehandlingen. 

För att mäta materialets hårdhet, genomfördes hårdhetsmätning enligt Vickers. Försöken visade en ökning 

av hårdhet hos den varmvalsade tråden efter värmebehandlingen men tvärtom för de kalldragna tråden 

vilken hade en minskning av hårdhet efter värmebehandlingen. Mikrovickers användes istället för 

makrovickers för att kunna få flera avtryck i en serie samt att kunna komma närmare kanten för att kunna 

få så exakt hårdhetprofil som möjligt genom hela tråden från ytan mot mitten. Profilerna visade att 

hårdheten var jämn genom hela tråden i båda fallen förutom att den varmvalsade tråden hade lägre hårdhet 

vid ytan. genom att studera hårdhetsprofilen, som är jämn genom hela provstaven, kan det konstateras att 

de tjockare dimensionerna blir genomvarma hela vägen och och att de klenare dimensionerna inte utsatts 

för värme för länge. Den jämna hårdhetsprofilen visar också att nedkylningen i blybadet har skett 

tillräckligt långsamt både för den tjocka och den klena dimensionen. Lägre hårdhet vid provets yta kan 

betyda att tråden har utsatts för kontakt med luften när den var uppe i austenitiserings temperaturen. När 

provet kommer i kontakt med luften vid dessa temperaturer så sker det diffusion mellan stålet och tråden 

vilket leder till att kolet oxiderar och lämnar stålet i form av koldioxid [7]. Avkolning leder till att det blir 

lägre kolhalt vid trådens yta som leder till lägre hårdhet i detta område. 

För att studera materialets mikrostruktur användes ljusmikroskop. I fallet med varmvalsad tråd syntes det 

tydligt att efter värmebehandlingen har den grova perliten omvandlats helt till finlamellär. I båda fallen 

kunde man se tydligt att strukturen har ändrats från den grova till den fina. På den kalldragna tråden kunde 

stora vita områden skiljas ur strukturen, som såg även större ut efter värmebehandlingen. De såg mindre 

innan värmebehandlingen eftersom korn har blivit mekaniskt utdragna under kallbearbetningen vilket 

gjorde att i detta tvärsnitt såg de mindre ut fast egentligen var dem mycket längre. Utifrån utseendet kan 

fasen vara både ferrit, restaustenit och även cementit. Eftersom cementit aldrig bildar egna korn av sådan 

storlek, snarare små cementit karbider, som lägger sig i vakanser mellan andra korn, kunde den fasen 
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uteslutas. Eftersom restaustenit bildas alltid tillsammans med martensit på grund av för hastigt nedkylning 

kan man förkasta denna antaganden också eftersom hårdhetsprofilen hos materialet var jämn, men 

martensitkorn hade visat mycket högre hårdhetsvärden. Den enda varianten som är då kvar är ferrit korn 

vilket är mer än logiskt för detta stål typ och de behandlingar som har gjorts med tråden. 

Den enda oönskade fenomenet som framkom under alla testningsfaser var avkolning på ytan. Om detta 

ens är något som Springwire borde oroa sig för att försöka ta bort är tveksamt, eftersom avkolningen 

förekommer i så liten utsträckning att det inte påverkar materialet på något väsentligt sätt. Detta kan även 

vara en positiv effekt, för att det kanske är enklare att hantera tråd som är lite mjukare på ytan samt att 

slitage på diverse utrustning minskar. Mjukare yta gör också att tråden blir mindre känslig för mekaniska 

skador som repor och olika slags intryck på ytan. Det som kan vara negativt är att kolhalten i sig minskar 

och inte stämmer överens med den angivna. 

För att förbättra kvalite på den utgående tråden skulle Springwire kunna göra följande: öka täthet på 

värmebehandlingsugnen, så att tråd inte kommer i kontakt med luften samt öka kontroll på den levererade 

valstråd (mikroskopering visade att även där framkom avkolning i mindre grad).  
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5 Slutsats 
Värmebehandlingsprocessen fungerar korrekt och felfritt. Detta kan konstateras genom att de egenskaper 

och materialegenskaper som tråden har fått efter värmebehandlingen stämmer överens med de egenskaper 

som man förväntar i teorin. 

Den enda defekten i strukturen är avkolning, vid trådens yta, men det är inte värt att investera resurser i 

form av tid och pengar, på att försöka arbeta bort detta, på grund av att avkolningen förekommer i 

obetydligt liten omfattning samt att det kan även finnas fördelar med lite mjukare yta på tråden. 

Förbättringsförslag för att optimera processen kan vara att höja kvalite på den tillverkade tråden genom 

att öka täthet på ugnen samt mellan ugnen och blybadet för att undvika avkolningen. Springwire AB skulle 

även kunna införa kontroll på varmvalsad tråd som kommer in, eftersom strukturdefekterna kunde ha 

upstått hos leverantörer. 

  



26 

Referenser 

[1] Callister, W.D. Materials Science and Engineering. New York: John, Wiley & Sons; 2011 

[2] Nationalencyklopedin (Uppslagsverket). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalldeformation [sidan besökt: 2019-

02-02] 

[3] Enghag P. Trådteknik. Örebro: Materialteknik; 2010 

[4] Modin H, Modin S. Handbok i metallmikroskopering. Andra upplagan.  Meritförlaget 

Stockholm;  

[5] Intervju med Håkan Engström på Springwire AB. 2019-01-29  

[6] Intervju med Gunnel Fredriksson på Karlstads Universitet. 2019-05-13 

[7] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_diag_Fe_C.PNG [sidan besökt: 2019-06-12] 

[8] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TTT_diagram.svg [sidan besökt: 2019-06-12] 

[9] https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Courbe_traction_conventionnelle_plastique_avec_decrochemen

t.svg [sidan besökt 2019-06-12] 

  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalldeformation
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_diag_Fe_C.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TTT_diagram.svg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Courbe_traction_conventionnelle_plastique_avec_decrochement.svg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Courbe_traction_conventionnelle_plastique_avec_decrochement.svg


27 

Tackord 

Jag skulle vilja tacka Lars Krispinsson, VD:n på Springwire AB i Lesjöfors, som gav mig möjligheten att 

genomföra detta uppdrag. 

Jag skulle vilja tacka mina handledare på Springwire AB, Håkan Engström och Peter Tellin, samt min 

handledare på Karlstads Universitet, Lennart Bergkvist. 

Jag skulle vilja tacka Göran Bäcker på Springwire AB som hjälpte till med förberedelser inför 

materialtester samt Gunnel Fredriksson på Karlstads Universitet som hjälpte till med genomförandet av 

materialtester.  

  



28 

Bilagor 

Bilaga A: Hastigheterna genom värmebehandlingsugnen i dagsläget 
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Bilaga B: dragprovs resultat för 3 mm kalldraget högkolhaltig ståltråd 
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Bilaga C: dragprovs resultat för 7 mm varmvalsad högkolhaltig ståltråd 
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Bilaga D: resultater för hårdhetsmätning av 7 mm varmvalsad högkolhaltig ståltråd 
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Bilaga E: resultater för hårdhetsmätning av 3 mm kalldraget högkolhaltig ståltråd 
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Bilaga F: resultater för optisk mikroskopering av ståltråd  

 

7 mm varmvalsad högkolhaltig ståltråd före (vänster) och efter (höger) värmebehandlingen 

 

3 mm kalldraget högkolhaltig ståltråd före (vänster) och efter (höger) värmebehandlingen 

 

Avkolning vid trådens yta varmvalsad tråd (vänster) respektive kalldragen tråd (höger)  

 


