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1 Introduktion 

1.1 Företaget 
Atlas Copco finns representerat över hela världen och är uppdelat i fyra olika 
affärsområden. Antalet anställda är totalt ca 26 000 personer. 

• Kompressorer och generatorer: Utvecklar och tillverkar industriella och 
portabla kompressorer och andra luftdrivna system. 

• Anläggnings- och gruvteknik: Utvecklar och tillverkar borriggar och 
borrverktyg för gruvindustrin, väg- och tunnelbyggen mm. 

• Industriverktyg och monteringssystem: Utvecklar och tillverkar luftdrivna 
verktyg och monteringssystem. 

• Hyresutrustning i Nordamerika: Maskinuthyrning för den amerikanska 
marknaden. 

Atlas Copco Secoroc är en division inom affärsområdet Anläggnings- och Gruvteknik. 
Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför bergborrverktyg och är världsledande 
inom detta område.  

Produkterna används för bergbrytning inom gruv- och entreprenadindustrin, både för 
ovan- och underjordsapplikationer. Divisionens huvudkontor är beläget i Fagersta. 
Divisionen har sju tillverkande enheter spridda på fyra kontinenter. I USA finns tre 
enheter, i Kina en, i Sydafrika en och i Sverige finns tillverkning i Ockelbo och i 
Fagersta.  

Antalet anställda inom Atlas Copco Secoroc är totalt ca 1350, varav ca 550 är placerade i 
Fagersta, där huvudkontoret ligger.   

1.2 Produkter 
Produkterna som behandlas i rapporten är verktyg som används för att borra i berg. Det är 
vanligast att de används i handhållna maskiner men det finns också större applikationer 
där man har längre borrar för djupare hål.  

Vanliga användningsområden är tunnel- och vägbyggen samt inom gruvindustrin. Det är 
två produktgrupper, helstångsborrar och konstänger. Produkterna är tillverkade av 22 mm 
varmvalsad sexkantsstång med ett centrerat spolhål som går genom hela stången, se 
principskiss i Fig. 1.  

 
Figur 1. Principskiss av en sexkantsstång med invändigt spolhål som är klätt med ett ferritiskt rostfritt 
foder. 
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Det genomgående spolhålet är klätt med ett ferritiskt rostfritt foder för att öka 
produkternas livslängd. Två olika stålsorter används som bulkmaterial i stången, ett med 
en kolhalt på 0,41 % (vikt) och ett med en kolhalt på 0,95 %. Det rostfria stålet som 
används som foder, är ett ferritiskt stål av typen AISI 430 (SS 2320) och har en väldigt 
låg kolhalt, < 0,05 %.  

Syftet med spolhålet i de sexkantiga stängerna är att med hjälp av vatten eller luft trycka 
ut borrkaxet ur borrhålet vid borrning i berget. 

Den sexkantiga stången finns som sagt i två olika applikationer, helstångsborr och 
konstång. Helstångsborren (Fig. 2 a, b) har en smidd krona och sin skärande egg fast i 
stången medan konstången (Fig. 2 c, d) har en kona längst ned på stången där en 
borrkrona med motsvarande koniska geometri monteras som skärande verktyg.  

En fördel med konstången är att det går att anpassa borrkrona efter bergart. Stålet med 
den lägre kolhalten används för tillverkning av konstänger och det med högre kolhalt 
används för tillverkning av helstångsborrar.  
 

  

 
Figur 2. a) Helstångsborrar b) Borrning med helstångsborr c) Konstång d) Borrning med konstång. Foto: 
Atlas Copco 

 

Dessa bergborrprodukter är vid drift utsatta för kraftig påkänning med avseende på 
utmattning, slag och roterande böjning. Miljön är ofta väldigt korrosiv och spolningen 
genom stången som sker med vatten eller luft, ger en erosiv nötning. Det krävs mycket av 
materialen och därför används speciellt utvecklade stål.   

a

dc

b
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1.3 Valsningsprocessen 
Tillverkningen av stängerna sker i Finvalsverk 73 vid Sandvik Materials Technology i 
Sandviken. Stålet stränggjuts och valsas till rundstång, som sedan kapas till kutsar om ca 
1,5 m. Kutsarna skalsvarvas så att de blir cylindriska och därefter borras ett centrerat hål i 
rundämnet/kutsen. I det borrade hålet appliceras ett rör av ferritiskt rostfritt stål och i det 
röret skjuts en manganstålskärna in. Kutsarna ligger hela tiden i horisontellt läge, se Fig. 
3. 
 
rostfritt stål (foder)

manganstål

bulkstål

rostfritt stål (foder)

manganstål

bulkstål

 
Figur 3. Kuts innan valsning med foderrör av ferritiskt rostfritt stål och en manganstålskärna i mitten. 

Innan manganstålskärnan skjuts in i det rostfria röret bestryks den med ett 
bestrykningsmedel, bestående av en talk/vatten blandning för att det ska gå lättare att dra 
ut kärnan efter avslutad valsning och utan att utdragningsrepor uppstår. Rundämnet med 
foder och kärna värms i stegbalksugn upp till valsningstemperatur. Stången valsas sedan 
ut till en sexkantsstång. Den färdigvalsade sexkantsstången delas upp i tre bitar. Ändarna 
knäcks och manganstålskärnan dras ut och det bildas ett centrerat spolhål.  

Stången har nu en tjocklek på 22 mm och spolhålets diameter är 6,7 mm. Det rostfria 
fodret har en godstjocklek på >0,3 mm och fungerar som ett invändigt skydd för 
spolhålet. Stängerna packas och skickas till Ockelbo. 

1.4 Förädlingsprocessen 
I Ockelbo fortsätter tillverkningskedjan av helstångsborrar och konstänger. Det första 
som händer är smidning av en nacke på varje stång, se Fig. 4. Nacken behövs för att 
stången ska sitta ordentligt i borrmaskinen.  

 
Figur 4.  Sprängskiss av en konstång. Källa: Atlas Copco. 

nacke 

spolhål 
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På helstångsborrar smids även en krona i andra änden av stången, den som ska borra i 
berget. Ett spår fräses i kronan där ett mejselskär i hårdmetall löds fast och fungerar som 
skärande egg. Ett hål borras i vinkel in mot spolhålet så att spolmediumet kan verka i 
borrhålet, se Fig. 5. På konstängerna svarvas en konisk ände som passar med önskad 
borrkrona.  

Alla produkter härdas, kulbombas och målas och skickas sedan till distributionscentret i 
Fagersta som levererar ut produkterna till säljbolagen runtom i världen.    

 
Figur 5. Helstångsborrar med mejselskär av hårdmetall. Spolhålet är borrat snett inåt mot stångens 
centrerade spolhål. Foto: Atlas Copco.  

1.5 Problemställning 
Det har under 2004 kommit in reklamationer från olika håll i världen på produkter som 
gått sönder mycket tidigare än beräknad och garanterad livslängd. Vid brottsutredning av 
dessa produkter har det konstaterats att reklamationerna inte har kunnat härledas till 
tidigare kända defekter (dragrepor, svetspunkter, fodervällning, invalsningar mm) och 
nästan alla har brottstart inifrån spolhålet, se Fig. 6. Det har visat sig att uppkolningen av 
ytan på det rostfria fodret saknats delvis och i de värsta fallen helt och hållet. 

 
Figur 6.  Brottyta på sexkantsstång, brottstart inifrån spolhålet. I bilden ses utmattningsvågor med centrum 
klockan sex, om spolhålet ses som en klocka.  Foto: Atlas Copco Secoroc AB. 

Normalt sker en spontan och okontrollerad koldiffusion från manganstålskärnan och 
bulkstålet till det rostfria fodret när produkterna värms upp till valsningstemperatur, samt 
under själva valsningen.  

Bulkstålet och kärnan har en kolhalt som är mycket högre än fodrets, därför diffunderar 
kolatomer in i fodret på grund av skillnad i den kemiska potentialen, se Fig. 7  

spolhål 
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Figur 7. Schematisk bild av ett tvärsnitt av en sexkantsstång med en uppkolad zon närmast spolhålet. 

Livslängden på produkten förlängs när kol diffunderar in i fodret och höjer hårdheten på 
spolhålsytan. Den ökade hårdheten gör att erosionsmotståndet blir bättre inuti spolhålet.  

Av någon anledning har den här koldiffusionen uteblivit vid vissa tillfällen och det har 
inneburit att de produkterna inte har fått förhöjning av hårdheten på spolhålsytan.  

Gemensam utredning har pågått under 2005 av Sandvik och Atlas Copco Secoroc om 
tänkbara orsaker till att vissa produkter plötsligt blivit sämre än normalt.  

Slutsatsen av den utredningen var att avvikelserna orsakats av kärnbestrykningsmedlet 
som används för att underlätta kärnutdragningen och undvika utdragningsrepor. Detta 
medel har en konsistens likt tjock välling när det penslas manuellt på manganstålskärnan. 
När kärnan sätts i kutsen som ska valsas har medlet torkat och bildar ett skikt på 
kärnytan. Slutsatsen grundade sig på logiskt tänkande om att ett skikt mellan kärna och 
foder borde vara det som påverkar diffusionen mest. 

Eftersom den här koldiffusionen är nödvändig och önskvärd så är det viktigt att utöka 
kunskapen om diffusionen som sker mellan manganstålskärnan och det rostfria fodret 
inuti spolhålet.  
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2 Syfte 
Det här examensarbetets syfte är att säkra uppkolningen av det invändiga fodret i de 
sexkantiga stängerna, samt att öka förståelsen för vad som händer i de olika stålen under 
tillverkningsprocessen. En noggrannare undersökning av hur uppkolningen av fodret 
påverkar utmattnings-hållfastheten på stängerna har utförts, och utifrån denna ska vidare 
arbete diskuteras. 
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3 Diffusion 
En detaljerad beskrivning av diffusionen och dess mekanismer finns i ett Appendix längst 
bak i rapporten. Där finns en härledning av Fick´s lagar och sambandet mellan dem och 
den så kallade felfunktionen, som används i de teoretiska beräkningarna. 

3.1 Koldiffusionen 
När två material gränsar mot varandra som i det här fallet, är det inte fråga om ett jämnt 
och stationärt flöde av atomer. I fallet med kol så har både bulkstålet och 
manganstålskärnan en mycket högre koncentration än det rostfria fodret, vilket innebär 
att det på både in- och utsidan av fodret finns en drivande kraft för att utjämna 
koncentrationen av kol.  

Den diffusion som sker mellan bulkstålet och fodret har inte samma betydelse i det här 
fallet som den diffusion som sker mellan fodret och manganstålskärnan. Det är den yta 
som bildar den invändiga spolhålsytan som måste ha rätt uppkolning för att motstå den 
erosiva nötningen i spolhålet. 

I det här fallet är tjockleken på det rostfria fodret > 0,3 mm. Precis vid kontaktytan 
mellan materialen får det lågkolhaltiga materialet en halt som är nästan lika hög som i det 
högkolhaltiga materialet, samtidigt som viss avkolning sker i det högkolhaltiga 
materialet. I det lågkolhaltiga, mottagande materialet, avtar kolhalten sedan exponentiellt 
längs en sträcka x till den låga ursprungliga kolhalten, se Fig. 8.  

Under förutsättning att det rostfria fodret antas ha en semi-infinit tjocklek, gäller Fick´s 
andra lag (se Appendix) som beskriver diffusion mellan två olika material. Med semi-
infinit tjocklek menas att det diffusionspåverkade området är väldigt litet jämfört med det 
övriga materialets tjocklek.  

distance X 

% C

A

B

material 
A

material 
B

distance X 

% C

A

B

material 
A

material 
B

 
Figur 8. Grafisk beskrivning av icke-stationär diffusion. När x = 0 är koncentrationen av kol = A. 
Koncentrationen sjunker sedan exponentiellt längs sträckan x till koncentration B. 
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3.2 Uppkolningsdjup 
Uppkolningen som sker i det rostfria fodret går till så att kolatomer löses in i materialet 
och trycksätter ytan. Se Kap. 4 för beskrivning av härdningsmekanismen.  

För att bestämma uppkolningsdjupet tas ett tvärsnittsprov, vilket slipas, poleras och etsas. 
Den uppkolade zonen kan då ses optiskt i form av en nyansförändring i materialet. 
Avståndet från spolhålsytan och in till det att ingen förändring kan ses är det 
uppkolningsdjup som registreras, se Fig. 9. 

29
 µ

m

spolhål

29
 µ

m

spolhål

 
Figur 9.  Ljusmikroskopbild visande uppkolad yta av det rostfria fodret inuti spolhålet på en konstång. Det 
svarta uppe till höger är bakelit och motsvarar spolhålet,  det mörktonade partiet är uppkolad zon. 
Foto: Atlas Copco Secoroc AB. 

Det är dock så, att det inte finns en skarp gräns, kolhalten är exponentiellt avtagande inåt 
i materialet, ljusoptiskt är det svårt att urskilja det.  

Generellt kan en specifikation på hårdhet och härddjup på en produkt eller material tala 
om hur hög kolhalten måste vara och hur djupt in i materialet det måste finnas en viss 
förhöjd kolhalt, dvs. koldjup. 

Uppkolningsdjupet är beroende av koncentration av kol i avgivande material/fluid, tiden 
som avgivande material/fluid är i kontakt med upptagande material. Temperaturen är 
också en starkt påverkande faktor.  

Uppkolad zon 
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Figur 10.  Koncentration som funktion av avstånd från ytan i material B, som påverkas olika lång tid av 
den höga koncentrationen i material A. Figuren skildrar en generell diffusion mellan två material med 
olika koncentration. 

3.3 Teoretiska diffusionen 
I fallet med de valsade stängerna som behandlas i den här rapporten går det att räkna ut 
hur mycket kol som borde diffundera in i det rostfria fodret om förhållandena är 
optimala.  

För en teoretisk koldiffusionsberäkning krävs hjälp av Fick´s andra lag, errorfunktionen 
och dess tabellerade värden, se Appendix och Bilaga 1.  

Koncentrationen av kol är känd i både det rostfria fodret (CB) och manganstålet (CA). 
Tiden finns och ett minimum för kolkoncentrationen kan bestämmas efter önskemål.  

 

)()( zerfCCCC ABAX ⋅−+=    
 
  

där 
Dt

xz
4

=          (1) 

 

  A             B 



 14

Koncentrationerna CA och (CB – CA) sätts som två konstanter, ofta kallade A och B. Med 
insättning av z-definitionen ser den slutliga ekvationen ut enligt följande: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅+=
Dt
xerfBACx 4

      (2) 

Cx = koncentrationen vid ett visst djup, x = diffusionsdjupet och Dt4  är Albert 
Einsteins formel för en partikels medelförflyttning i en riktning under en viss tid t med 
diffusionskoefficienten D. 
Randvillkor för felfunktionen, se Fig.11: 

erf (0) = 0  erf (∞) = 1  erfc (0) = 1  erfc (∞) = 0.  

Samt gäller att: erf (z) = -erf (-z). 

Felfunktionen och dess komplement

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

z

f(z
) erf(z)

erfc(z)

 
Figur 11. Diagram visande felfunktionen erf(z) och dess komplement erfc(z). 

Med hjälp av randvillkor och kända koncentrationer, som ger konstanterna A och B, går 
det att räkna ut koncentrationen på ett visst djup om tiden finns angiven.  

Två ekvationer sätts upp och två obekanta konstanter kan bestämmas. 

När x = 0:  

[ ] AAX CAerferfBACC ==⇔⋅+== 0)0()0(      (3) 

När x = ∞: 

[ ] ⇔+==∞⇔∞⋅+== BACerferfBACC BBX 1)()(   

[ ] ABA CCBCA −==         (4) 
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Är tiden och koncentrationen vid ett bestämt djup kända parametrar går det att beräkna 
koncentrationen på det ena materialet om koncentrationen på det andra materialet finns 
angiven. Ekvationerna (1) – (4) ger: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
−

⇔⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+=

Dt
xerf

CC
CC

Dt
xerfBAC

AB

AX
X 44

     (5) 

Enligt ekvation (1): 
Dt

xz
4

=  

Kvoten 
AB

AX

CC
CC

−
−  i vänsterledet är ett känt värde, eftersom de olika koncentrationerna är 

givna eller bestämda. CA = 0,75 wt %, CB = 0,05 wt % och CX bestäms till 0,35 wt %.  

 

5714,0
75,005,0
75,035,0

=
−
−

=
−
−

AB

AX

CC
CC        (6) 

 

Felfunktionen och dess komplement finns tabellerade och ett visst värde på z motsvarar 
ett värde på erf (z) och kan avläsas i tabell, se Bilaga 1.  

Tabellen för felfunktionen visar att om erf (z) = 0,5714 så är z = 0,56 

Beräkning av diffusionskoefficienten D: 

Arrhenius ekvation (se Appendix): 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅= RT
Q

eDD 0 ger diffusionskoefficienten.   (7) 

Värden för frekvensfaktorn D0 och aktiveringsenergin Q finns tabellerade för olika 
diffusionsmekanismer. I det här fallet rör det sig om kol i austenitiskt järn. 
Valsningstemperaturen är tillräckligt hög för att det ferritiska stålet ska övergå till 
austenitiskt tillstånd.  

Enligt tabell för kol i γ-järn (Thelning 1985 s.40) är D0 = 2,1 * 10-5 m2/s och Q = 33800 
cal/mol. Den allmänna gaskonstanten är 1,987 cal/mol*K och valsningstemperaturen är 
1423 K. 

Ekvation (7) ger: 
s

meD
2

101423987,1
33800

5 1035,1101,2 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−
− ⋅=⋅⋅=    (8) 

  

Ekvation (5) och (6) ger: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Dt
xerf

4
5714,0       (9) 

Tabell för felfunktion ger: erf (z) = 0,5714 → z = 0,56 alltså: 

mDtx
Dt

x 410 109,356,09001035,1456,0456,0
4

−− ⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅=⇒=   (10) 

Det teoretiska diffusionsdjupet blir 0,39 mm, om tiden t uppskattas till 900 s, vilket är en 
god approximation för medeltiden i tillräckligt hög temperatur under uppvärmning och 
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valsning. Det teoretiska djupet motsvarar en tjocklek som är större än tjockleken på det 
rostfria fodret.  

Ett annat fall är om koncentrationen CX är okänd och diffusionsdjupet är givet, I det här 
fallet är ett bra uppkolningsdjup ca 30µm. Se Fig. 12 för beskrivning av CX. 
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Figur 12. Kolkoncentrationen som funktion av sträckan x. Grafen visar material B som påverkas av 
koncentrationen från material A. Ytorna är i kontakt med varandra vid x = 0. 

Hur hög är kolhalten vid 30 µm? 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+=⇒⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
−

Dt
xerfCCCC

Dt
xerf

CC
CC

ABAX
AB

AX

44
   (11) 

049,0)(043,0
9001035,14

103
4 10

5

=⇒==
⋅⋅⋅

⋅
=

−

−

zerfz
Dt

x  (ur tabell) (12) 

( ) ( ) ( ) 049,075,005,075,0 −+=−+= zerfCCCC ABAX = 0,72 wt %  (13) 

Vid jämförelse med ekvation (13), som beskriver kolhalten 30 µm in i fodret och 
manganstålets kolhalt, så är det uppenbart att det ideala teorifallet inte stämmer med den 
diffusion som sker i verkligheten.  

I en stång med ett uppkolat foder utan defekter så är den uppkolade zonen > 30 µm, se 
3.2 för definition på uppkolningsdjup.  

Enligt de teoretiska beräkningarna blir kolhalten nästan lika hög vid 30 µm djup som vid 
ytan efter 900 s. Den verkliga uppkolningen följer inte den teoretiska, som visar på ett 
betydligt större koldjup, se Fig 13. 
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Figur 13. Kolhalten som funktion av tiden längs ett tvärsnitt av det rostfria fodret. Den teoretiska kolhalten 
vid 30 µm djup är 0,72 % och den verkliga visar att kolhalten är nästan nere på den ursprungliga kolhalten 
i det rostfria stålet, som är 0,05 %. Det svarta i bild till vänster är bakelit. 

Anledningen till att det skiljer så mycket mellan teoretisk och verklig diffusion beror på 
att kontakten mellan ytorna är försämrad på något eller flera sätt. Den teoretiska 
diffusionsberäkningen förutsätter fullständig kontakt och atomär bindning, vilket är 
väldigt sällsynt i realiteten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angränsande yta 
mot bulkstålet Z708 

Spol-
hålsyta 
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4 Härdningsmekanism 
I den här uppkolningsprocessen får spolhålsytan en ökad kolhalt. Kolatomer diffunderar 
interstitiellt in i det rostfria stålet och trycksätter dess yta och dess hårdhet ökar. Den 
härdningsmekanism som uppstår är lösningshärdning, även kallad sätthärdning i fallet 
med Fe – C, (Materiallära, 2001; kap. 10.3). 

Lösligheten för kol ökar i stålet med ökande temperatur. När stålet värms för valsning 
övergår stålet till austenitiskt tillstånd och då löser sig kolatomerna lättare in i det rostfria 
stålet och när sedan temperaturen sjunker efter valsning har stålet en högre kolhalt än det 
normalt skulle kunna få i ett kallt, ferritiskt tillstånd.  

Resultatet blir en trycksatt yta med en betydligt högre hårdhet än det ursprungliga 
materialets. Kylningshastigheten är av betydelse, snabb kylning ger ökad hårdhet. 
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5 Utförda försök och tester 
Vid examenarbetets början hade en del tester och utredningar redan genomförts på grund 
av att det var ett allvarligt kvalitetsproblem som lett till driftstörningar hos kunderna som 
köper och använder borrstängerna. Atlas Copco Secoroc ville i första hand säkra 
kvaliteten på produkterna som skickades ut till kund.  

Gemensamt med stålleverantören Sandvik Materials Technology, som naturligtvis också 
hade stort intresse av att produkterna blev korrekta, gjordes en del försök under våren 
2005 som kunde användas som grund i detta arbete.  

5.1 Problemets omfattning 
Under 2004, när de första reklamationerna kom till företaget med den här typen av 
problem, visade brottsutredningarna att det var den uteblivna uppkolningen som var felet. 

Som första åtgärd kontrollerades omfattningen på problemet. Slumpmässigt plockades 
stänger ut ur färdiglagret och kapades upp i bitar, tvärsnittsprover togs ut och koldjupet i 
det rostfria fodret dokumenterades med hjälp av ljusoptiskt mikroskop.  

Det visade sig att det fanns produkter med otillräcklig uppkolning i spolhålsytan som låg 
färdiga för leverans till kund. Det finns bara ett sätt att upptäcka felet och det är med 
förstörande provning, vilket förklarar varför stängerna passerat kvalitetskontrollen.  

5.2 Utmattning 
För att se hur utebliven uppkolning påverkar utmattnings-hållfastheten hos stängerna har 
utmattningstest utförts på stänger med dålig uppkolning. Det har också utförts tester på 
slumpvis utvalda stänger ur färdiglager. Stänger utan uppkolning klarade inte 
hållfasthetskraven och stänger med uppkolad spolhålsyta höll bra. 

5.3 Analys av kärnbestrykningsmedel 
I valsningsprocessen används en slags talk/vatten blandning som smörjande medel. 
Blandningen bestryks på kärnan innan den monteras i ämnet som ska valsas. Syftet är att 
det ska underlätta utdragningen av kärnan efter valsning och förhindra utdragningsrepor. 

Kemisk analys har gjorts av Sandvik Materials Technology, av det talk som används i 
kärnbestrykningsmedlet, resultatet kan ses i Tabell 1. 
Tabell 1. Kemisk analys av talket, som används i kärnbestrykningsmedlet.  

% SiO2 % MgO % Al2O3 % FeO %CaO % S % C % H2O
FM 20 36,0 31,0 1,5 6,7 8,0 0,1 4,5 3,2  
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6 Testmetoder 

6.1 Våtdragutmattningstest 
Våtdragutmattningstestet går till så att en 700 mm lång provstång fästs vertikalt i en 
testrigg som belastar stången med en växelvis dragkraft. Ett statiskt drag på 40 kN, 
varefter stången belastas pulserande med en dragkraft på 240 kN. Stängerna utsätts för en 
påfrestning som liknar den vid borrning.  

Under hela testet flödar det också kranvatten genom stångens spolhål för att få 
erosionseffekt under testet, se Fig. 14.  

 
Figur 14. Utmattningsprovmaskin med kranvattenspolning i teststångens spolhål. Pilen markerar stångens 
läge. Maskinen är en 100 tons Amsler. Foto: Atlas Copco Secoroc AB.  

Enligt kravspecifikationer ska en stång av den aktuella typen klara >300.000 cykler men i 
detta test kördes >700.000 cykler och det tar ca ett dygn att genomföra ett sådant test på 
en stång, alltså en mycket tidskrävande undersökning.  

6.2 Trepunkts böjutmattningstest 
I böjutmattningstestet utsätts en 300 mm lång provstång för belastning i pulsator enligt 
Fig. 15. En huvudlast på 25 kN böjer ned stången och när testet startar ändras lasten 
växelvis med ± 8 kN, vilket ger min – max på 17 – 33 kN.  

 

25 ± 8 kN 25 ± 8 kN 

 
Figur 15. Trepunkts böjutmattningstest, stången är 300 mm lång och lasten är 25 ± 8 kN. 
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6.3 Uppkolningsdjup 
Det enklaste sättet att mäta och dokumentera koldiffusionsdjupet är att använda ett 
vanligt LOM (ljusoptiskt mikroskop).   

Vid koldjupsbestämning med hjälp av LOM slipas, poleras och etsas tvärsnittsprov av en 
provstång. Det uppkolade skiktet i det rostfria fodret får av etsningen en annan nyans än 
övriga stålet, vilket gör att det syns väldigt tydligt om uppkolning saknas, se Fig. 9, 13 
och 16. Se 6.3.1 om provberedning och även 3.2 för definition av uppkolningsdjup. 

6.3.1 Provberedning 
Vid ljusoptisk mikroskopering används prover där tvärsnittsskivor av provstänger kapas 
och gjuts in i kutsar av bakelit. De ingjutna tvärproverna slipas sedan med olika 
slippapper, först grova och sedan allt finare partikelstorlekar för att ytan ska bli fin och 
jämn. Efter slipning med det finaste slippapperet poleras proverna med flytande 
diamantslipmedel och stålytan blir spegelblank. Nästa steg i provberedningen är etsning.  

Etsningen går till så att på den polerade ytan appliceras en pikrinsyrablandning som etsar 
fram korngränser och diffusionsområden, t ex upp- och avkolning, se Fig. 16.  

Det är den uppkolningsprofilen som undersöks och som mäts i testerna i det här arbetet. I 
och med att det rostfria fodret har en så låg kolhalt så sker även en koldiffusion från 
bulkmaterialet till fodret, där bulkmaterialet avkolas i området som ligger närmast fodret. 
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Figur 16. Ljusoptisk bild som visar en etsad yta av en godkänd kolprofil, det svarta uppe till höger är 
bakelit och det svarta nere till vänster är bulkmaterialet. Det ljusgrå är det ferritiska rostfria stålet med en 
klar uppkolning från både mangankärnan (insidan, överkanten) och bulkmaterialet. Den mörkare grå 
tonen visar hur kolet har diffunderat in i materialet ca 20 – 30 µm. Foto: Atlas Copco Secoroc AB. 
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6.4 EDS  
Undersökning sker med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM), ett LEO 440 som finns 
på Ångströmslaboratoriet i Uppsala har använts i det här fallet. Det tillåter observation 
och karakterisering av material på och under mikrometernivån och utmärks av 
extraordinärt skärpedjup vid avbildning.  

Det intressanta området på preparatytan bestrålas med en fokuserad elektronstråle som 
får svepa i ett raster. Växelverkan mellan den inkommande elektronstrålen och det 
träffade materialet åstadkommer ett antal olika signaltyper: 

• Bakåtspridda elektroner – BSE 

• Sekundärelektroner – SE 

• Augerelektroner, karakteristisk röntgenstrålning – EDS (Energy Dispersive 
Spectroscopy).  

Dessa signaler kan användas för att karakterisera preparatet med avseende på 
yttopografi, sammansättning, kristallografisk uppbyggnad och andra egenskaper.  

I det här fallet användes SEM för EDS-analys av sammansättningen i det rostfria fodret. 

6.5 AES 
Med hjälp av Materialinstitutionen vid Högskolan Dalarna i Borlänge har analys gjorts 
med AES (Auger Electron Spectroscopy), för att detektera olika halter av elementen i det 
rostfria fodret. 
Mätningar utfördes med en PHI 660 Svepande Auger mikroprob. Analyserna utfördes 
med en accelerationsspänning på 10 kV och en provström av 300 nA. Ytorna som 
analyserades, sputtrades (reningsprocess) i ca 10 minuter med 3.5 keV Ar+-joner 
avverkningshastigheten var ca 24 nm/min. 
Elementfördelningen (C, Fe och Cr) togs upp längs en linje på fodrets tvärsnittsyta. 

6.6 Hårdhetsmätning 
Hårdhetsmätning med mikrovickers används för att studera hårdhetsvariationer i 
materialet. I det här fallet är det intressanta området tvärsnittet från spolhålsytan och inåt 
i fodret. Intryckslasten som användes i mätningarna var 15 g. Syftet med mätningen är att 
kunna se en hårdhetsökning närmare ytan, vilket betyder att kol har diffunderat in i fodret 
och materialet har härdats. 
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7 Laboratorieförsök 

7.1 Utförande 
När problemet med utebliven uppkolning av fodret var bekräftat, var det viktigaste att 
säkra att koldiffusion verkligen skedde under uppvärmning och valsning. Lösningen blev 
att tillsätta ett koltillskott i kärnbestrykningsmedlet så att det garanterat kunde diffundera 
in kol i det rostfria materialet. Två olika tillskott provades, grafitpulver och stearatpulver 
som organiskt binder kol. Ett laboratorietest utfördes i Sandviken, där de olika 
koltillskotten blandades med kärnbestrykningsmedel i olika koncentrationer, se Tabell 2. 
Tre prover beströks med en normal blandning utan koltillskott för att fungera som 
referens mot de andra proverna. 
Tabell 2. Koncentrationer av olika koltillskott i talkblandningen och antal prover. 

Konc. Stearatpulver Grafitpulver
0,5% 3 prover 3 prover
2,0% 2 prover 3 prover
4,8% 2 prover 2 prover   

Det rostfria foderröret kapades upp i kutsar om 60 mm längd och en 90 mm lång bit 
kärna av manganstål kapades till för varje rörkuts (Löfqvist, Andreas 2005). Med 
referenserna blev det 18 prover och kärnbitarna penslades in med de olika blandningarna 
och fördes in i varsin rörkuts, se Fig. 17. Ovansida markerades så att prov kunde tas från 
den sida som haft kortast diffusionsavstånd, det vill säga undersidan där materialen legat i 
kontakt med varandra.  

 
Figur 17. Kutsar av ferritiskt rostfritt stål. Till vänster ses kutsar med manganstålskärna i och till höger ses 
rostfria rörkutsar efter avslutad värmebehandling med olika kärnbestrykningsblandningar. 

I en avkortad värmecykel värmdes proverna upp i en labbugn för att simulera 
uppvärmningsförloppet ute i valsverket. Proverna svalnades i luft till rumstemperatur. 

Efter svalning kapades en provbit ut från varje försökskuts. Bitarna togs från samma 
ställe på respektive kuts, på mitten och från den sida som legat nedåt mot röret. Efter 
slipning och polering enligt 6.3.1, analyserades uppkolningsdjupet ljusoptiskt i det 
rostfria stålet för respektive blandning av kärnbestrykningsmedel. Det visade sig att 
stearatet var bäst ur uppkolningssynpunkt, se resultat Kap 9.1.  
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8 Verksförsök 

8.1 Utförande 
För att gå vidare med säkringen av uppkolade spolhålsytor så beslutades att göra ett 
verksförsök i Finvalsverk 73 i Sandviken. Slutsatser från laboratorieförsöket fick ligga 
som grund, d v s att blanda stearat i kärnbestrykningsmedlet. 

Valsning med stearat i kärnbestrykningsmedlet utfördes vid ett lämpligt tillfälle då 
produkter av rätt sort och dimension skulle köras i ordinarie produktion.  

Sammanlagt valsades 15 hetor, varav tre valdes ut för undersökning i Fagersta, två hetor 
med koltillskott 2 % stearatpulver i kärnbestrykningsmedlet och en referens med 
ordinarie kärnbestrykningsmedel utan stearat. 

De utvalsade stängerna kapades upp i bitar om 1500 mm och skickades till Atlas Copco 
Secoroc i Fagersta för analys, totalt blev det 55 provstänger. I Fagersta kapades varje 
provstång upp för olika tester och analyser. 700 mm till våtdragutmattningsprov, 300 mm 
till trepunkts böjprov och tvärsnittsprover för analys av koldiffusionsprofilen. Analyser 
och testkörningar av dessa prover utfördes under det här examenarbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

9 Resultat 

9.1 Laboratorieförsöket 
Resultatet av laboratorietestet visade att stearatpulvret diffunderade in i fodret bättre än 
grafitpulvret, se Tabell 3. Resultatvärdet för respektive blandning är ett medelvärde 
eftersom det fanns två eller tre prover av varje blandning.  

Anmärkningsvärt var att blandningarna med 0,5 % och 2,0 % grafitpulver gav ett mindre 
diffusionsdjup än referensblandningen utan koltillskott. Det beror troligen på att ren grafit 
behöver en högre temperatur än i det här fallet för att lösa sig i andra material och faktiskt 
kan ha fungerat som diffusionsspärr i det här fallet. Stearatpulvret sönderdelas vid 200ºC. 
Tabell 3. Resultat av laboratorietest, där olika blandningar av kärnbestrykningsmedel med koltillskott 
testats. Djupet är uppskattat värde i ljusmikroskop och  medelvärdet av respektive sort är redovisat.  

Konc. Stearatpulver C-diff.djup [µm]
0,5% 3 st 10
2,0% 2 st 20
4,8% 2 st 20
Konc. Grafitpulver C-diff.djup [µm]
0,5% 3 st 0
2,0% 3 st 0
4,8% 2 st 10

Referens
0 3 st 10   

9.2 Verksförsöket 

9.2.1 Våtdragutmattningstest 
I våtdragutmattningstestet klarade alla 55 provstänger från verksförsöket >300 000 
cykler, som är kravet på standardstänger i ordinarie produktion. Två gick av innan 
700 000 cykler som var satt som gräns i det här testet, se Bilaga 2 för samtliga värden. 

Provstängerna kördes inte generellt till brott, vilket betyder att det inte blir jämförbara 
resultat för stängerna i Bilaga 2, gentemot varandra.  

Några stänger fick gå över en helg och en stång var fortfarande hel efter 2 800 000 
cykler. Med avbrytning vid 700 000 cykler så tog ändå testet hela sommaren 2005 att 
genomföra, 55 stänger och ca ett dygn per stång. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utmattnings-hållfastheten hos provstängerna 
höll en hög nivå, även referensen som hade kärnbestrykningsmedel utan stearat var bra.   

9.2.2 Uppkolningsdjup (LOM, EDS, AES) 
Ljusmikroskopin (LOM) visade att 24 % (13/55 st.) av proverna hade otillräcklig 
uppkolning någonstans längs spolhålsytan och 20 % (11/55 st.) hade jämn och bra 
uppkolning runtom. De resterande 56 % hade en uppkolning som är godkänd men något 
ojämn, se Bilaga 3 för komplett tabell. 
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Sammansättningsanalys med EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) har gjorts i 
svepelektronmikroskopet LEO 440 på Ångströmslaboratoriet i Uppsala. De tydliga 
topparna i analysen visar förutom järn att materialet har hög halt av krom, vilket är 
självklart i ett ferritiskt rostfritt stål. Det som däremot inte gick att få fram är kolprofilen 
längs fodrets tvärsnitt. Kolatomerna är små och den aktuella halten är låg, därför är det 
svårt att detektera kolprofilen med hjälp av EDS. Se Fig. 18.   

 
Figur 18. Tv: EDS-analys av det rostfria fodret. Tydliga toppar av Fe och Cr. Th: Det vita korset, alldeles 
innanför spolhålsytan visar vart på tvärsnittsprovet analysen gjorts. 

Mätningarna med hjälp av Auger Electron Spectroscopy (AES) gav inte heller några bra 
resultat, med avseende på kolfördelningen längs tvärsnittet av fodret. Detta på grund av 
samma anledning som för EDS-analysen, det är procentuellt sett väldigt låga halter av kol 
och kolatomerna som finns är svåra att fånga upp. Det går dock att se en viss tendens på 
förhöjning av kolhalten vid gränserna av det rostfria fodret. 

9.2.3 Trepunkts böjutmattningstest 
I böjutmattningstestet var resultatet för provstång åtta sämre än för referensstången och 
provstång sju, se Fig. 19. Anmärkningsvärt är att referensstången är bäst av dessa tre och 
stång sju och åtta har väldigt olika medelvärden, trots att de är tillverkade under samma 
betingelser, se Bilaga 4 för tabell. 

spolhålsyta 
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Figur 19. Fördelning av resultaten från trepunkts böjutmattningstest på sexkantsstänger från verksförsöket 
i Sandviken. De horisontella strecken visar medelvärdet för respektive heta. I resultaten ingår 17 st. 
referenser, 20 st. från heta 7 och 17 st. från heta 8. 

9.2.4 Hårdhetsmätning 
För att bekräfta uppkolning, mättes hårdheten från spolhålsytan och in i materialet på ett 
tvärsnittsprov från heta 8. Med en mikrovickers hårdhetsmätare, (last på 15 g), mättes sex 
punkter på en 70 µm lång sträcka. En tydlig skillnad kunde ses, mätpunkten närmast ytan 
visade fyra gånger högre hårdhet, (508 HV) än mätpunkten 70 µm in i materialet, (127 
HV) se Fig 20.   
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Figur 20. Vickers hårdhet från spolhålsytan och inåt i det rostfria fodret på Z708-stång. 
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9.2.5 Sammanfattning verksförsök 
Utifrån resultatet av utvärderingen av de här tre provhetorna så går det inte att säga att det 
blir en bättre stång med stearat iblandat i kärnbestrykningsmedlet. Det visar sig dock i 
undersökningen av de kapade provstängerna att samtliga tre hetor håller godkänd kvalitet 
och uppfyller de hållfasthetskrav som finns på den aktuella produkten.  

Det här försöket visar också att under normala förhållanden så sker en tillräcklig 
kolvandring från kärnan och in i fodret även med ordinarie bestrykningsmedel för att 
upprätthålla godkänd kvalitet på stängerna. Det är till och med så att i jämförelse med 
varandra så har referensprovet en högre medeluppkolning än stång sju och åtta som hade 
stearat i bestrykningsmedlet. 

Ljusmikroskopsbedömningen visar på stora variationer i uppkolningsdjup på spolhålets 
yta. 17 st. provstänger från referenshetan, 20 st. från heta 7 och 17 st. från heta 8 
analyserades. Variationen är något mindre för heta 8 men över lag råder stor spridning i 
resultaten, se Tabell 4 och Fig. 21 och 22. 

Utvärderingen visar ett samband mellan det bedömda uppkolningsdjupet och 
böjutmattnings-testet, jämför Fig. 22 och 23. I referenshetan har mer kol diffunderat in i 
spolhålsytan, det är också den som har bästa medelvärdet på utmattningshållfastheten. 
Tabell 4. Koldjupsbedömning i ljusmikroskop av provstänger Z708 från verksförsök i Sandviken. 
Standardavvikelsen, s är för respektive grupp med provstänger.   

Referens s Stång 7 s Stång 8 s
Koldjup [µm] [µm] [µm] [µm] [µm] [µm]
Medelvärde min 12,4 9,7 11,5 8,1 11,8 8,1
Medelvärde max 57,6 16,4 49,0 16,5 44,1 13,3
Medelvärde max - min 45,3 21,8 37,5 20,0 32,4 15,2  
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Figur 21. Fördelning av minvärden av uppkolningsdjup i spolhålsytan, för respektive heta. Mätning utförd i 
ljusmikroskop på tvärsnittsprov från provstänger Z708, från verksförsök i Sandviken. Blå punkt visar 
medelvärdet.  

Uppkolningsdjup 
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Figur 22. Fördelning av maxvärden av uppkolningsdjup i spolhålsytan, för respektive heta. Mätning utförd 
i ljusmikroskop på tvärsnittsprov från provstänger Z708, från verksförsök i Sandviken. Blå punkt visar 
medelvärdet. 
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Figur 23. Fördelning av samtliga testresultat från tre punkts böjutmattningstest av Z708-stänger från 
verksförsök i Sandviken, 17 st. referenser, 20 st. från heta nr 7 och 17 st. från heta nr 8. Blå punkt visar 
medelvärdet för respektive heta. 
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10 Diskussion 

10.1 Försöken 
I det här arbetet ingår ett labbförsök och ett verksförsök. Labbförsöket utfördes för att 
hitta ett medel som kunde förbättra uppkolningen i processen. Verksförsöket utfördes 
skarpt i produktionen på Sandvik Materials Technology i Sandviken för att se effekten av 
det koltillskott som valdes efter labbförsöket. 

Labbförsöket sade att det blir bättre kolupptag med stearat än med grafit, troligtvis på 
grund av att stearatet sönderdelas redan vid 200ºC. Grafiten binder kolatomerna bra och 
behöver mycket hög temperatur för att sönderdelas. Försöket säger också att det borde bli 
bättre uppkolning av fodret med stearat inblandat i kärnbestrykningsmedlet än utan.  

Resultatet av verksförsöket visade att det inte spelar någon roll, med avseende på 
uppkolningsdjup och därmed hållfasthetsegenskaperna om det är stearat tillsatt eller inte i 
bestrykningsmedlet. Även om det var ”fel” stång som fick högsta medelvärdet på 
uppkolningsdjupet så bekräftades det att stängerna får bättre resultat i böjutmattnings-
testet med mer uppkolning i spolhålsytan.  

Det hade varit intressant att genomföra våtdragutmattningstesterna till brott. Det hade gett 
ytterligare information om egenskaperna hos de olika stängerna. Ute i fält är miljön 
korrosiv och den erosiva effekten har stor inverkan på slitaget inuti spolhålet. 

Hårdhetsmätningen bekräftar betydelsen av uppkolningen. I den mätning som gjordes på 
ett tvärsnittsprov från stång 8, var materialet fyra gånger hårdare 15 µm från spolhålsytan 
än 70 µm in i materialet, (508 HV respektive 127 HV).  

10.2 Allmänt 
Alla stänger i utvärderingen är godkända enligt specifikation och det finns ingen 
anledning att tro att någon av dessa stänger skulle leda till problem i en färdigtillverkad 
stång.  

Det kan tilläggas att de stänger som hittats i färdiglager som saknat uppkolning inte har 
fått godkänt i utmattningstester och det är troligtvis sådana stänger som också gått sönder 
ute hos Atlas Copco Secorocs kunder. 

Källan till problemet är kontaktytan mellan det rostfria fodret och manganstålskärnan 
under uppvärmning och valsning. Det är viktigt att ta reda på om det är kontakt, och i 
sånt fall hur det är kontakt. Om det inte är kontakt måste det undersökas vad det är för 
medium som separerar materialen. 

Det som har diskuterats som troligaste felkälla för de stänger som tidigare blivit utan 
uppkolning är att bestrykningsmedlet har haft fel blandning och/eller fördelats ojämnt i 
den borrade kutsen när kärnan har skjutits in. Bestrykningsmedlet anses enligt tidigare 
utredning ha fungerat som diffusionsspärr i vissa lägen. Det kan vara värt att tänka 
tvärtom, att det faktiskt diffunderar kol från kärnbestrykningsmedlet och att de 
kvalitetsproblem som varit, orsakats av felaktig kärnisättning, dvs. att kärnan ”skrapats” 
mot kanten och delvis varit utan bestrykningsmedel. 

Under det här försöket har det varit väldig kontroll på blandningarna och det har varit 
extra noga med kärnisättning mm.  
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Förutom bestrykningsmedlet kan det också vara andra faktorer som har betydelse i 
processen. Några tänkbara felorsaker som påverkar koldiffusionen negativt, är den rostiga 
ytan på kärnan och diffusionsavståndet mellan kärna och foder.  

En oxiderad yta är inte bra för koldiffusion mellan två material. I fallet med långa 
diffusionsavstånd är kutsarna/stålämnena i sakta roterande rörelse genom 
uppvärmningscykeln i ugnen och därmed är det inte samma yta som är uppåt hela tiden 
och har det längsta avståndet men det är alltid en sida som har längre avstånd mellan 
kärna och foder, se överdriven beskrivning i Fig. 24. 

 
Figur 24. Schematisk tvärsnittsbild av kärna i det rostfria röret, beskriver överdrivet det varierande 
avståndet mellan kärna och rör. 

10.3 Vidare tester 
• Ett test som egentligen var tänkt att ingå i det här arbetet kommer att utföras 

under hösten/vintern 2005. Diffusionspärrade stänger med medvetet utebliven 
uppkolning tillverkas i Sandviken och kolas sedan upp invändigt i gasatmosfär på 
ett styrt och kontrollerat sätt i gropugn i Fagersta. På det viset går det 
förhoppningsvis att få fram mer tydliga skillnader mellan stänger med och utan 
uppkolning.  

• Valsning med slipad kärna har utförts, men inga resultat hinner bli färdiga för 
redovisning i den här rapporten. Med slipad kärna kringgås den ytavkolning som 
den varmvalsade kärnan har, samt att all ytrost är avlägsnad.  

• Stänger från verksförsöket har skickats till Ockelbo för tillverkning av tvåmeters 
konstänger som sedan levererats till en gruva i USA för ett fälttest. 
Tvärsnittsprover har tagits från både nack- och konände på varje stång. Om någon 
av stängerna påvisar någon uppseendeväckande egenskap så finns det då 
möjlighet att analysera början och slutet av just den specifika stången. 
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11 Slutsatser 
Om ordinarie produktion med ordinarie bestrykningsmedel går enligt för dagen gällande 
rutiner så blir det tillräcklig kvalitet på stängerna. I verksförsöket följdes processen från 
början till slut och inga komplikationer eller avvikelser har konstaterats under 
tillverkningen. 

Verksförsöket visade att det inte spelar någon roll, med avseende på uppkolningsdjup och 
därmed hållfasthetsegenskaperna om det är koltillskott tillsatt, eller inte i 
bestrykningsmedlet.  

Böjutmattningstestet bekräftade att stängerna håller längre med mer uppkolning i 
spolhålsytan. Även hårdhetsmätningen visade ökad hårdhet mot spolhålsytan. 

Alla tre hetor som togs ut för undersökning visade sig ha tillräcklig uppkolning och 
mekanisk hållfasthet. 

Det här arbetet har resulterat i en rad diskussioner om vad som egentligen 
orsakar/förhindrar den uppkolning som sker i det rostfria fodret. Det krävs vidare tester 
för att beskriva processens diffusionsförhållanden fullt ut. 
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12 Erkännanden 
Jag skulle vilja tacka alla som hjälpt mig att utföra det här examensarbetet, det är många 
som har varit inblandade och varit till stor hjälp. Mycket tid och arbete har lagts ned för 
framtagning av testmaterial, analys och hållfasthetstester. 
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Mina handledare:  Leif Nordfeldt på Atlas Copco Secoroc AB,  
Lars Karlsson och Hamzah Ssemakula på Högskolan Dalarna 

Min examinator: Prof. Lars-Erik Lindgren. 
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Michael Behm   Experimentverkstaden, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 

Provberedning och ljusmikroskopi. 

Ulrik Beste   Materialavdelningen, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
    SEM- och EDS-analys, samt bollplank.  

Ann-Katrin Ekebergh  Metallurgi, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
    För bra språkgranskning. 

Kurt Elfsberg   Produktion, Atlas Copco Secoroc AB i Ockelbo 
För studiebesöket och bra förklaringar om problematiken 
kring de berörda produkterna. 

Mats Eriksson   Experimentverkstaden, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
Utmattningsprover. 

Helena Hallin Chef för materialavd. Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
    Bra bollplank. 

Jenny Holgersson  Experimentverkstaden, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
    Var den som såg till att testerna fortgick under semestern. 

Andreas Löfqvist  Stålforskningen, Sandvik Materials Technology 
    Förträfflig hjälp med materialframtagning mm. 

Osmo Sammalisto  Produktion, Sandvik Materials Technology 
Full kontroll på Finvalsverk 73. 

Göran Stenberg  Materialavdelningen, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
    Bra bollplank. 

Lars Sääf    Experimentverkstaden, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta 
Utmattningsprover. 
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14 Bilagor 

Bilaga 1: Tabell för felfunktionsvärden 
z erf(z) z erf(z) z erf(z)

0,00 0,0000 1,05 0,8630 2,10 0,9971
0,05 0,0564 1,10 0,8802 2,15 0,9977
0,10 0,1125 1,15 0,8961 2,20 0,9981
0,15 0,1680 1,20 0,9103 2,25 0,9985
0,20 0,2227 1,25 0,9233 2,30 0,9989
0,25 0,2763 1,30 0,9340 2,35 0,9991
0,30 0,3286 1,35 0,9441 2,40 0,9993
0,35 0,3798 1,40 0,9526 2,45 0,9995
0,40 0,4284 1,45 0,9597 2,50 0,9996
0,45 0,4755 1,50 0,9663 2,55 0,9997
0,50 0,5205 1,55 0,9718 2,60 0,9998
0,55 0,5633 1,60 0,9764 2,65 0,9998
0,60 0,6039 1,65 0,9804 2,70 0,9999
0,65 0,6420 1,70 0,9839 2,75 0,9999
0,70 0,6784 1,75 0,9868 2,80 0,9999
0,75 0,7118 1,80 0,9891 2,85 0,9999
0,80 0,7421 1,85 0,9911 2,90 1,0000
0,85 0,7713 1,90 0,9929 2,95 1,0000
0,90 0,7969 1,95 0,9942 3,00 1,0000
0,95 0,8215 2,00 0,9953 3,05 1,0000
1,00 0,8427 2,05 0,9963 3,10 1,0000  
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Bilaga 2: Resultat våtdragutmattningstest 
Utmattningstestet är ett våtdragutmattningstest. En 700 mm lång provstång fästs vertikalt 
i testriggen som är en 100 tons Amsler.  

I testet ingår 18 st. provstänger från referenshetan, 20 st. från heta sju och 17 st. från heta 
åtta. 
Uppsatt gräns: > 700 000 cykler, testerna avbröts efter att gräns passerats. 
Respektive stång #1 var först genom sista valsparet. 
Ref:18 var invändig brottstart och 8:1 var utvändig brottstart. 
 

Ref Ant. cykler 7 Ant. cykler 8 Ant. cykler
1 722100 1 743200 1 697500
2 813200 2 743000 2 729500
3 829300 3 791300 3 730300
4 775000 4 738900 4 2295300
5 730000 5 1032100 5 721900
6 731500 6 756500 6 747200
7 725500 7 736800 7 700000
8 742000 8 758300 8 731300
9 766000 9 758800 9 734400

10 713800 10 927600 10 741300
11 716000 11 1172100 11 2173300
12 801900 12 748200 12 753400
13 723800 13 748200 13 783700
14 729800 14 720200 14 711000
15 752900 15 1110600 15 743300
16 748500 16 749400 16 891600
17 745500 17 716900 17 757300
18 321700 18 2847600

19 829800
20 751600

Brott  
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Bilaga 3: Resultat ljusmikroskopi 
Bedömning av uppkolningsdjup i ljusmikroskop. 
Valsningsriktningen är enligt pilen. 
Min- och maxvärde i mm för koldiffusionsdjupet redovisas för varje tvärsnittsprov.  
 

Referens Stång 7: 2 % stearat Stång 8: 2 % stearat
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

nr märkn. min max Anm. nr märkn. min max Anm. nr märkn. min max Anm.

1 XX1 sakn.res. 19 7X1 0,02 0,04 39 8X1 0,02 0,06 ojämn diff.

2 XX2 0,00 0,10 ojämn diff. 20 7X2 0,02 0,03 40 8X2 0,00 0,05 ojämn diff.

3 XX3 0,03 0,05 21 7X3 0,02 0,04 41 8X3 0,02 0,05 ojämn diff.

4 XX4 0,01 0,06 ojämn diff. 22 7X4 0,00 0,07 ojämn diff. 42 8X4 0,02 0,03

5 XX5 0,00 0,05 ojämn diff. 23 7X5 0,02 0,04 43 8X5 0,01 0,08 ojämn diff.

6 XX6 0,03 0,06 ojämn diff. 24 7X6 0,02 0,06 ojämn diff. 44 8X6 0,02 0,05 ojämn diff.

7 XX7 0,00 0,07 ojämn diff. 25 7X7 0,01 0,03 8X7

8 YY1 0,02 0,03 26 7Y1 0,02 0,04 45 8Y1 0,00 0,04 ojämn diff.

9 YY2 0,02 0,06 ojämn diff. 27 7Y2 0,01 0,04 ojämn diff. 46 8Y2 0,02 0,05 ojämn diff.

10 YY3 0,02 0,05 ojämn diff. 28 7Y3 0,02 0,05 ojämn diff. 47 8Y3 0,01 0,05 ojämn diff.

YY4 29 7Y4 0,01 0,04 ojämn diff. 48 8Y4 0,02 0,03

11 YY5 0,01 0,05 ojämn diff. 30 7Y5 0,01 0,04 ojämn diff. 49 8Y5 0,01 0,03

12 YY6 0,02 0,05 ojämn diff. 31 7Y6 0,00 0,06 ojämn diff. 50 8Y6 0,01 0,05 ojämn diff.

13 YY7 0,01 0,05 ojämn diff. 32 7Y7 0,01 0,10 ojämn diff. 51 8Y7 0,00 0,04 ojämn diff.

14 ZZ1 0,01 0,06 ojämn diff. 33 7Z1 0,01 0,06 ojämn diff. 52 8Z1 0,02 0,03 ojämn diff.

15 ZZ2 0,01 0,09 ojämn diff. 34 7Z2 0,02 0,06 ojämn diff. 53 8Z2 0,01 0,04 ojämn diff.

16 ZZ3 0,00 0,05 ojämn diff. 35 7Z3 0,00 0,04 ojämn diff. 54 8Z3 0,00 0,03 ojämn diff.

ZZ4 36 7Z4 0,01 0,04 ojämn diff. 55 8Z4 0,01 0,04 ojämn diff.

17 ZZ5 0,01 0,05 ojämn diff. 37 7Z5 0,00 0,06 ojämn diff. 8Z5

18 ZZ6 0,01 0,05 ojämn diff. 38 7Z6 0,00 0,04 ojämn diff. 8Z6

ZZ7 7Z7 8Z7

saknas jämn och fin uppkolning uppkolning saknas delvis  
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Bilaga 4: Resultat tre punkts böjtest 
I tre punkts böjtest utsätts en 300 mm lång provstång för belastning i pulsator enligt Fig.  
En huvudlast på 25 kN böjer ned stången som är stumt fixerad ute i ändarna. När testet 
startar ändras lasten växelvis med ± 8 kN, vilket ger min – max på 17 – 33 kN.  

Antal cykler till brott räknas. 

25 ± 8 kN 25 ± 8 kN 

 
 

Märkn. Antal cykler Märkn. Antal cykler Märkn. Antal cykler

XX1 Saknar värde 7X1 479300 8X1 445200
XX2 321600 7X2 426000 8X2 353400
XX3 419000 7X3 430300 8X3 198700
XX4 479000 7X4 475100 8X4 175700
XX5 489600 7X5 375900 8X5 261600
XX6 330600 7X6 278500 8X6 155000
XX7 341400 7X7 481700 8X7
YY1 321600 7Y1 184600 8Y1 200200
YY2 232700 7Y2 444300 8Y2 222400
YY3 489400 7Y3 207300 8Y3 166500
YY4 7Y4 495600 8Y4 234000
YY5 526800 7Y5 216900 8Y5 263000
YY6 415000 7Y6 177300 8Y6 262500
YY7 281800 7Y7 219300 8Y7 173200
ZZ1 340900 7Z1 361300 8Z1 249100
ZZ2 358100 7Z2 317400 8Z2 195000
ZZ3 289700 7Z3 205200 8Z3 203200
ZZ4 7Z4 416400 8Z4 172200
ZZ5 333200 7Z5 278200 8Z5
ZZ6 501700 7Z6 209700 8Z6
ZZ7 7Z7 8Z7

Saknas  
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Appendix 
Detta appendix har sammanställts utifrån information från ett antal böcker som beskriver 
diffusionsmekanismer. Speciellt har fokus riktats mot Fick’s lagar och 
diffusionsberäkningar med hjälp av felfunktionen.  
Referenser är: 
Hillert, 1992 kapitel 2 
Hillert, Ågren 2003 
Kwok H.L 1997 s. 56 
Themelis 1995 kapitel 14 – 15 

Diffusionens natur 
Materialdiffusion orsakas av ett oändligt antal slumpartade rörelser hos enskilda atomer. I 
exempelvis en metallkristall kan en atom genom termiska fluktuationer orsakade av 
kollisioner mellan närliggande atomer få tillräcklig energi för att flytta sig från en 
gitterplats till en annan.  

Den väg som atomerna tar är dock helt slumpartad, men om ett mycket stort antal atomer 
förflyttar sig på detta sätt kommer de dock att tillsammans ge upphov till ett flöde. Detta 
går i motsatt riktning mot gradienten av den kemiska potentialen. 

Diffusionen är således en process som leder till en utjämning av den kemiska potentialen, 
vilket är det samma som en koncentrationsutjämning inom de olika faserna i ett system. 

Diffusion sker antingen interstitiellt eller substitutionellt. Interstitiell diffusion innebär att 
atomer av atomslag A diffunderar in i ett gitter av B-atomer genom att lägga sig och 
förflytta sig mellan dessa, se Fig. A1a.  

I en substitutionell diffusion förflyttar sig atomerna med hjälp av vakanser, det vill säga 
lediga platser i det aktuella gittret, se Fig. A1b. För att en substitutionell förflyttning ska 
ske krävs att det finns en vakans att hoppa till och att atomen i fråga har tillräcklig energi 
för att bryta bindningen med intilliggande atomer. Substitutionell diffusion kräver en 
mycket högre aktiveringsenergi än en interstitiell diffusion. 

   

Q

Q

Q

Q

   
Figur A1. a) Interstitiell diffusion, kräver låg energi (Q). b) Substitutionell diffusion, kräver hög energi (Q). 

a b 

A A 
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I Fe-C legeringar, vilket det rör sig om i det här fallet, så intar kolatomerna interstitiella 
lägen, medan metalliska legeringselement löser sig substitutionellt.  

Genom det stora antalet vakanser i det interstitiella gittret är diffusionskoefficienten flera 
tiopotenser högre i detta än i det substitutionella. Även strukturen påverkar 
diffusionskoefficienten. BCC-struktur (Body Centered Cubic) är t ex glesare än FCC-
struktur (Face Centered Cubic), vilket bevisas av att BCC har ca 100 gånger högre 
diffusionskoefficient än FCC.  

Temperaturberoendet hos diffusionskoefficienten, D stämmer väl överens med andra 
termiskt aktiverade processer, alltså gäller Arrhenius ekvation. Diffusionskoefficienten 
beskriver diffusionsegenskaperna för ett specifikt material. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅= RT
Q

eDD 0     ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
s

m2

   Arrhenius ekvation  (1)  

Där Q är aktiveringsenergin för diffusionen och D0 är frekvensfaktorn, den faktor som 
beskriver hur ofta atomer gör förflyttning. Båda dessa är oberoende av temperaturen men 
är sammansättningsberoende. R är allmänna gaskonstanten och T är den absoluta 
temperaturen i Kelvingrader. 

Uppkolningsdjup 
Generellt kan en specifikation på hårdhet och härddjup på en produkt eller material tala 
om hur hög kolhalten måste vara och hur djupt in i materialet det måste finnas en viss 
förhöjd kolhalt, dvs. uppkolningsdjup. 

Uppkolningsdjupet är beroende av temperatur, koncentration av kol i avgivande 
material/fluid och tiden som avgivande material/fluid är i kontakt med upptagande 
material, se Fig. 8, 10 och 13 i Kapitel 3. 

Fick´s lagar 
En utjämning av den kemiska potentialen mellan olika material med hjälp av diffusion av 
atomer är aldrig helt riktad i en koordinatriktning. I fallet med två solida material i 
kontakt med varandra på en bestämd area blir det dock en god approximation om 
beräkningar görs i en koordinatriktning, i det här fallet nämnd som riktning x. 

Flödet mellan två material med olika koncentration betecknas J, vilket i realiteten är 
massan M av atomerna som passerar genom en area A på en viss tid t. 
 

⇒=
At
MJ  

dt
dM

A
J ⋅=

1  = massans variation med tiden genom en area A, enheten 

är:
sm

kg
2  

 

Om J är konstant och diffusionsflödet är jämnt genom ett medium så råder stationärt 
tillstånd inom detta medium med tjockleken dx, se Fig. A2. 
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Figur A2. I den grå kvadraten ses linjär diffusion, dvs. stationärt tillstånd. 

Om stationärt tillstånd råder är koncentrationsändringen av ett material i ett annat längs 
en sträcka x detsamma som viktsändringen av samma material längs samma sträcka, detta 
ger: 
 

 
dx
dC

dt
dM

=  genom en viss bestämd area.  

 
Koncentrationsändringen tillsammans med diffusionskoefficienten D bildar det som 
kallas Fick´s första lag som beskriver en process som är beroende av sträckan x men inte 
av tiden: 

dx
dCDJ −=    Fick´s första lag      (2)   

C = koncentration, x = sträcka och D = diffusionskoefficienten, enligt ekvation (1).  
 
Minustecknet visar att diffusionen av atomer går från hög till låg koncentration, den 
kemiska potentialen hos de olika materialen utjämnas. 
 
När förhållandena inte är stationära så är diffusionen även beroende av tiden, J = f (x, t). 
Med hänsyn tagen till koncentrationsändring med tiden kan Fick´s andra lag beskriva 
flödet enligt följande: 
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⎜
⎝
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∂
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∂
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=
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CD
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C  eller om D är konstant: 

 

2
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x
CD

t
C

∂
∂

=
∂
∂   Fick´s andra lag      (3) 

  
Utläst i vanliga ord blir ekvationen: Hastigheten med vilken koncentrationen förändras 
med tiden är samma som accelerationen av koncentrationen längs X-riktningen.  
 
Fick´s andra lag kan jämföras med värmeledningsekvationen i en riktning. 
 

dx
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2

2

x
Tk

t
T

∂
∂

=
∂
∂   värmeledningsekvationen     (4)   

 
Värmeledningsekvationen och Fick´s andra lag är typiska exempel på andra ordningens 
partiella differentialekvationer, som blir relativt enkla när beräkningarna görs i endast en 
riktning.  

Felfunktionen 
Den matematiska behandlingen vid beräkning av icke-stationär diffusion kan utföras på 
samma sätt som vid beräkning av värmeledning med hjälp av den så kallade 
felfunktionen (erf = errorfunction). Vid värmeledning är den drivande kraften 
värmeutjämning och vid diffusion är den drivande kraften koncentrationsutjämning.  

Det krävs två randvillkor för tillämpning av felfunktionen.  

Felfunktionen definieras enligt: 
 

∫ −=
z

t dtezerf
0

22)(
π

         (5) 

Där t är en integrationsvariabel. 
 
Det finns även ett komplement till felfunktionen, erfc (z) (error function complement): 
 

∫
∞

−=−=
z

t dtezerfzerfc
22)(1)(

π
       (6) 

 

Randvillkor för felfunktionen och dess komplement: 

erf (0) = 0  erf (∞) = 1  erfc (0) = 1  erfc (∞) = 0. 

Samt gäller att: erf (z) = -erf (-z). 

Koppling mellan Fick´s andra lag och felfunktionen 
 

2

2

x
CD

t
C

∂
∂

=
∂
∂   Fick’s andra lag 

 
Randvillkor för att Fick’s andra lag ska gälla: 

När t = 0 så gäller att: Bx CC =  för alla x, ∞≤≤ x0 . 
När t > 0 så gäller att: Ax CC =  vid x = 0 och Bx CC =  vid x = ∞ 

xC  är koncentrationen vid läge x efter tiden t, vilket är avståndet från ytan och in i 
material B, se Fig. 12. 
Med användning av ovan nämnda randvillkor så kan Fick´s andra lag skrivas enligt 
nedan: 
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( )zerfzerfc
CC
CC

BA

BX −==
−
− 1)(        (7) 

 

Dt
xz

4
=          (8) 

x = diffusionsdjupet och Dt4  är Albert Einsteins formel för en partikels 
medelförflyttning i en riktning under en viss tid t med diffusionskoefficienten D. 
 
Vänsterledet i ekvation (7) är ett koncentrationsförhållande som följer den 
kompletterande errorfunktionens kurva med olika värden för z. Det kan ses i ekvation (8) 
att z är starkt beroende av sträckan x och tiden t. 

Vidareutveckling av ekvation (7) ger en ekvation som är enkel att arbeta med, både i 
diffusions- och värmeledningsberäkningar.  

( )⇔−=
−
− zerf

CC
CC

BA

BX 1    

( )( )⇔−−+= )(1 zerfCCCC BABX  

⇔⋅+⋅−= )()( zerfCzerfCCC BAAX  

)()( zerfCCCC ABAX ⋅−+=   
 
  

Koncentrationerna CA och (CB – CA) sätts som två konstanter, ofta kallade A och B. Med 
insättning av z-definitionen i ekvation (8) ser den slutliga ekvationen ut enligt följande: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅+=
Dt
xerfBACx 4

  Den så kallade erf-lösningen  (9)   

Med hjälp av randvillkor och kända koncentrationer, går det att beräkna konstanterna A 
och B. När värden finns för konstanterna, går det att räkna ut koncentrationen på ett visst 
djup vid en viss tid. Två ekvationer sätts upp och två obekanta konstanter kan bestämmas. 

När x = 0:  

[ ] AAX CAerferfBACC ==⇔⋅+== 0)0()0(      (10) 

När x = ∞: 

[ ] ⇔+==∞⇔∞⋅+== BACerferfBACC BBX 1)()(   

[ ] ABA CCBCA −==         (11) 

Med konstanterna A och B kända så är det bara att använda ekvation (9) och göra om den 
beroende på vad som söks. Kända värden sätts in och sökta värden kan fås ut. Är tiden 
och koncentrationen vid ett bestämt djup kända parametrar går det att beräkna 
koncentrationen på det ena materialet om koncentrationen på det andra materialet finns 
angiven. 

  A             B 


