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Sammanfattning 

Rapporten utreder vilka faktorer som kan vara bidragande orsaker till problem som 

förekommer vid induktiv provning av ferritiska rostfria stål i varmt tillstånd. Arbetet har 

utförts på Fagersta Stainless AB i Fagersta vilka tillverkar rostfri tråd. I valsverket finns en 

induktiv provningsutrustning vars avseende är att detektera ytliga defekter på tråden. De 

ferritiska rostfria stålen orsakar ett brus vid provningen, vilket försvårar detektering av 

defekter. 

Därav utfördes studier av brusets relation till faktorer som stålsort, temperatur, dimension och 

hastighet. Genom att observera utrustningens signal och att ändra utrustningens inställningar 

utvärderades huruvida det vore möjligt att filtrera bort bruset. Teorier kring materialets 

fysikaliska egenskaper har också innefattats och då främst magnetiska egenskaper, elektrisk 

ledningsförmåga och materialets tendens till att oxidera.  

Resultaten från försöken visar att flera av faktorerna inte berör den induktiva provningen 

nämnvärt och att minska brusnivån med hjälp av en justering av utrustningen verkar inte som 

ett möjligt alternativ. Brusnivån förhåller sig inte heller till ytpartiklar i form av oxider. 

De ferritiska rostfria stålsorterna visade viss skillnad i brusnivå. Vilken brusnivån var stämde 

överrens med stålsortens sannolikhet för utskiljning av en sekundärfas, och utskiljning av 

austenit kan i detta fall bidra till brus under mätningen. 

Bruset beror troligtvis på någon fysikalisk materialegenskap som varierar inom tråden.  
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Abstract 

The report examines the factors which may be a contributing cause to the problems that are 

present when ferritic stainless steel are eddy current tested in a warm condition. The work is 

carried out at Fagersta Stainless AB in Fagersta which manufactures stainless steel wire. In 

the rolling mill there is an eddy current equipment for detection of surface defects on the wire. 

The ferritic stainless steels cause a noise when testing and this noise complicates the detection 

of defects. 

Because of this, a study was made of how the noise related to factors such as steel grade, 

temperature, size and velocity. By observing the signal and with the possibilities to change the 

equipment settings the capability to let a signal filter reduce the noise level were evaluated. 

Theories about the material's physical properties have also been included, mainly the 

magnetic properties, electrical conductivity and the material's tendency to oxidize. 

Results from the tests show that a number of factors do not affect the inductive test 

significantly and to use a filter to reduce the noise level does not seem to be a viable option. 

The level of noise does not relate to the presence of superficial particles in form of oxides. 

The ferritic stainless steels showed some difference in noise level. Which noise level there 

was did match well with the steels probability for a precipitation of a second phase, and 

precipitation of austenite may in this case contribute to noise when using an eddy current 

instrument. 

The noise is probably due to some physical material property that varies within the thread. 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 2 

1.2 Problemformulering ................................................................................................... 2 
1.3 Syfte och avgränsning ................................................................................................ 2 
1.4 Fagersta Stainless AB ................................................................................................. 3 
1.5 Rostfritt stål ................................................................................................................ 5 
1.6 Tråddefekter ............................................................................................................... 7 

2 Litteraturstudie .............................................................................. 8 

2.1 Ferritiskt rostfritt stål .................................................................................................. 8 
2.2 Austenitiska rostfria stål ........................................................................................... 12 

2.3 Magnetism ................................................................................................................ 14 
2.4 Induktiv provning ..................................................................................................... 17 

2.4.1 Oförstörande provning ......................................................................................... 17 
2.4.2 Induktiv provning ................................................................................................. 18 

2.4.3 Mätningsteknik ..................................................................................................... 19 
2.4.4 El och magnetism ................................................................................................. 26 

3 Arbetet .......................................................................................... 29 

3.1 Mätningen ................................................................................................................. 29 

3.2 Metoder .................................................................................................................... 31 
3.2.1 Signalens karaktär ................................................................................................ 31 

3.2.2 Omgivande faktorer och driftsparametrar ............................................................ 32 
3.2.3 Kalibrering av instrumentet .................................................................................. 32 

3.2.4 Ytliga defekter ...................................................................................................... 33 
3.2.5 Fysikaliska egenskaper ......................................................................................... 34 

4 Resultat ......................................................................................... 35 

4.1 Signalens karaktär .................................................................................................... 35 

4.2 Påverkan från omgivande faktorer ........................................................................... 37 
4.2.1 Temperaturberoende ............................................................................................. 37 
4.2.2 Dimensionsberoende ............................................................................................ 38 
4.2.3 Stålsort .................................................................................................................. 38 

4.3 Ytliga defekter .......................................................................................................... 39 
4.4 Fysikaliska egenskaper ............................................................................................. 40 

5 Diskussion ..................................................................................... 42 

6 Slutsatser ...................................................................................... 46 

7 Förslag på fortsatt arbete ........................................................... 46 

8 Referenser ..................................................................................... 47 

9 Bilageförteckning ......................................................................... 51 

9.1 Bilaga 1 .................................................................................................................... 52 
9.2 Bilaga 2 .................................................................................................................... 53 



1 

 

1 Introduktion 

I takt med att marknadens krav på rostfria trådprodukter ökar är det viktigt för ett företag 

som Fagersta Stainless AB att erbjuda produkter vilka uppfyller kundernas ökande krav. 

Olika stålsorter produceras av vilka flera är komplicerade att tillverka. I strävan efter 

bästa möjliga resultat fordras noggrann kontroll av analyser, föroreningshalter och 

tillverkningsparametrar. Idag finns ett antal kontroller under tillverkningsprocessen av 

valsad tråd, från inkommande ämne till färdig produkt. Finns defekter på materialet är det 

av betydelse att upptäcka dessa i ett tidigt stadium.  

För att säkerställa att defekter upptäcks tidigast möjligt kontrolleras alla första och sista 

ämnen från varje charge med visuell syning och ultraljud. Upptäcks defekter slipas dessa 

ämnen före vidare bearbetning. Innan tråden levereras till kund sker även en kontroll då 

trådringen hängs på bom för att synas visuellt. I valsverket krävs ständigt snabba och 

noggranna förändringar för att erhålla en accepterad produkt. Därför fordras en avancerad 

processtyrning med givare och instrument som ger information till datorer och PLC 

system för rapportering, inställningsberäkning och loggning av produktionsdata  [1].  

Felfri yta är viktigt vid bedömning av tråden på grund av att just ytan har betydelse för en 

mängd olika applikationer.   

Kompletterande till de visuella syningarna finns också en utrustning för detektering av 

ytliga defekter som kontinuerligt kontrollerar allt material i slutet av valsverket. 

Utrustningen faller inom ramen för oförstörande provning. Den består av en induktiv 

givare vilken genom att alstra ett elektromagnetfält kan få information om avvikelser i 

trådens ytliga område i form av sprickor, flagor, inneslutningar och andra 

inhomogeniteter. Variationer i resistivitet, hårdhet och dimension kan också bestämmas 

[2]. Den induktiva provningens resultat är ett bra hjälpmedel för de operatörer som utför 

visuell syning av tråden. Samtidigt kan stora fel hittas tidigt i tillverkningen vilket gör 

det möjligt att förhindra vidare bearbetning, något som kan bli kostsamt om materialet 

senare skulle bli skrot.  
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1.1 Bakgrund 

Fagersta Stainless har sedan början av 1990-talet haft en induktiv provningsutrustning 

vilken är monterad i slutet av valsveket. Utrustningen som är av märket ”CentroTest” har 

till uppgift att detektera ytdefekter på den valsade tråden. Under 2007 uppgraderades 

utrustningen i och med att en ny PLC monterades tillsammans med nya 

kommunikationskort och även en ny dator för resultatvisning. Den ursprungliga 

givarelektroniken behölls.  

En induktiv provningsutrustning har en flera parametrar som kräver noggrann kalibrering 

vid varje enskild process. På Fagersta Stainless är utrustningen kalibrerad så att provning 

kan utföras på de flesta material med varierande dimension och hastighet. Problem med 

provning av ferritiska rostfria stål har däremot funnits från det att utrustningen togs i 

drift.  

Detta arbete är inriktat på induktiv provning av ferritiska stålsorter i varmt tillstånd.  

1.2 Problemformulering 

 Undersöka vad som skiljer mellan ferritiska och austenitiska stål vid induktiv provning   

 Studera givarens mätvärden från olika material och kalibreringsinställningar 

 Syna ringarna manuellt och dokumentera aktuella fel för att återkoppla dessa till 

induktionsprovningen 

 Följa upp mätdata och felindikationer från ”CentroTesten” för att jämföra med 

eventuella påfunna fel vid syningen  

1.3 Syfte och avgränsning 

Målet är att Fagersta Stainless i framtiden ska ha användning av sin induktiva 

provningsutrustning även på material som idag inte går att prova på grund av den höga 

brusnivån, vilket gör att mätresultaten blir oanvändbara.  

Produktionen av ferritiska rostfria stål är på Fagersta Stainless omkring 10 % av den 

totala produktionen. Arbetet koncentras på de ferritiska rostfria stål som tillverkas i stor 

volym. 
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1.4 Fagersta Stainless AB 

Fagersta Stainless AB (i fortsättningen FSAB) bildades 1984 då det ursprungliga 

aktiebolaget Fagersta Bruks olika tillverkningsområden delades upp. FSAB ägs till lika 

delar av Sandvik och Outokumpu. Historien för Fagersta som bruksort började redan 

under 1600-talet då framställning och bearbetning av järn påbörjades. 1884 startade 

tillverkningen av valstråd och dragen tråd av kolstål och produktionen av rostfritt tog fart 

1921 [3].  

Idag består produktionen endast av rostfri valstråd vilket gör FSAB till en av de ledande 

tillverkarna inom områden som fjädertråd, svetstråd och tråd för kallstukning. 

Vidarebearbetning av den egna valstråden i tråddrageriet gör också att företaget är stort 

inom områden som cykelekrar och tråd som används inom livsmedelsindustrin. 

Specialisering mot rostfri valstråd gör FSAB till ett unikt och konkurrenskraftigt företag. 

Dimensionen på den valstråd som produceras ligger inom området 5,0–18 mm i diameter, 

medan de kalldragna produkterna har diametrar ned till 1,4 mm. 

Företaget har omkring 320 personer anställda och varmvalsverket producerar omkring 

60 000 ton/år. Av detta vidareförädlas cirka 10 000 ton till dragen tråd.  

Ämnen på 1050 kg som har kvadratiskt tvärsnitt med 150 mm i sida och en längd på 

omkring 6,2 m värms upp till temperaturer mellan 1000 °C till 1300 °C i en stegbalksugn 

från 1993, tillverkad av Stein Atkinson. Ugnen drivs med gasol, har tre värmningszoner, 

rymmer 80 ämnen och har en kapacitet på ca 40 ton/h. 

Ämnena transporteras på en öppen rullbana från ugnen till ett götvalsverk. Där reduceras 

ämnets tvärsnitt med tre stick till ett kvadratiskt tvärsnitt med 123 mm i sida. 

Götvalsverket är ett Sackverk som byggdes 1943. Ämnet flyttas sedan av en självgående 

travers till ett duovalsverk. Detta duovalsverk byggdes 1990 av Morgårdshammar. 

Duoverket har en spårserie som reducerar hetans tvärsnitt till en dimension som kallas 

falskrund, med en diameter på omkring 60 mm. Valsningen utförs reversibelt i sju stick.  

Innan hetan går in i verkets mellansträcka så passerar den en högfrekvensugn. Syftet är 

att jämna ut temperaturavvikelser i hetan, samt att hindra bakändens temperatur från att 

sjunka allt för mycket.  

Mellansträckan, som byggdes 1982, är även den från Morgårdshammar och består av 12 

valspar vilka är placerade varannan horisontellt och vertikalt. Efter mellansträckan 

avslutas valsningen med ett 8-pars trådblock från Krupp, tillverkat 1989. Valsverket har 

en maximal sluthastighet på 60 m/s vid valsning av 5,6 mm tråd. Ingångshastighet i 

mellansträckan är omkring 0,5 m/s. Efter trådblocket läggs tråden ut som en trådmatta på 

en rullbana. Där finns möjligheten att snabbkyla med vatten i två duschstationer, 

alternativt kan tråden glödgas i en DST-ugn (Direct Solution Treatment). 
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Figur 1 visar en skiss över produktionsflödet där ämnet värms i ugnen för att sedan 

bearbetas vidare i förpar och kontinuerligt verk. Den induktiva provningsutrustningen är 

placerad mellan trådblocket och läggaren. I Figur 2 visas en bild när hetan passerar 

givaren som syns i mitten och på vardera sida finns tillhörande rulledare för att styra 

hetan genom givaren.  

 
Figur 1. Schematisk skiss över Fagersta Stainless varmvalsverk. 

 

Figur 2. Varm tråd passerar genom den induktiva provningsutrustningen på Fagersta Stainless.  

Mitt i bilden syns kassetten med givarna och på vardera sida finns rulledare. 
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1.5 Rostfritt stål 

Då material exponeras i olika miljöer löper de allra flesta stor risk att utsättas för 

korrosion som ofta försämrar viktiga egenskaper hos materialet. Ordet korrosion kommer 

från latinets corrodere, gnaga sönder. Genom tillsatser av legeringsämnen kan dock 

materialgruppen stål erhålla egenskaper som i mycket hög grad förhindrar skadlig 

korrosion. 

Historien för vad som idag kategoriseras som rostfritt stål sträcker sig tillbaka till början 

av 1910-talet. Harry Brearley i Sheffield, England fick i uppgift att lösa ett problem som 

innebar att kanonrör förstördes på grund av korrosionsangrepp. Kunskapen om kromets 

goda förmåga att stå emot skadlig oxidation var redan känd, försök med krom i olika 

mängder tillsattes stålet. 1913 göts ett stål där det kunde konstateras att om ett dugligt 

skydd emot korrosion skulle erhållas krävdes det omkring 12-13 % krom [4]. När detta 

kromstål kommer i kontakt med syret i luften kommer i första hand kromet att oxideras 

och bilda ett tunt passivt skyddande lager av kromrik oxid. Vidare oxidation förekommer 

visserligen, men processen sker så långsamt att materialet benämns rostfritt stål. Med 

högre halter krom ökar stålets motstånd mot oxidation även i aggressiva medier. 

Dessutom får stålet förbättrade egenskaper mot oxidation och skalbildning vid höga 

temperaturer. 

Andra vanligt förekommande legeringsämnen i rostfritt stål är nickel och molybden. 

Nickelhalter kring 8-10 % är vanliga. Detta bidrar då främst till en strukturändring av 

stålet, vilket förbättrar stålets mekaniska egenskaper i många avseenden. Nickel bidrar 

till ökad duktilitet, seghet, varmhållfasthet och svetsbarhet [5]. Dessutom bidrar nickel 

till en något förbättrad resistivitet mot korrosion i vissa medier. Molybden tillsätts 

normalt i mindre mängder än nickel men bidrar till samma struktur som nickel. 

Molybdenlegerade stål brukar i vardagligt tal benämnas syrafast stål tack vare 

molybdenets goda inverkan mot korrosion även då materialet utsätts i aggressiva miljöer. 

Beroende av legeringsinnehåll och behandling kommer stålet anta olika faser. Gruppen 

rostfria stål delas vanligtvis in i de fyra huvudgrupperna ferritiska stål, austenitiska stål, 

martensitiska stål och duplexa stål, där det sistnämnda består av ferrit och austenit i 

kombination.  

De ferritiska stålen är mekaniskt relativt likt kolstål, där innehållet av kol och kväve är 

starkt bidragande till hållfastheten. Vanliga användningsområden för ferritiska rostfria 

stål är avgasrör, köksapparater samt delar som kräver god resistens mot 

spänningskorrosion. Austenitiska rostfria stål har i många fall högre hållfasthet, är mer 

duktila och vidhåller sina mekaniska egenskaper över ett vidare temperaturområde i 

jämförelse med de ferritiska stålen. Austenitiska stål är inte magnetiska och har ett brett 

användningsområde, som till exempel vid svetsning, stukningsdetaljer, fjädrar och 

diskbänkar. Det som begränsar användandets utsträckning är den höga 

tillverkningskostnaden då det krävs stora mängder av det relativt dyra legeringsämnet 

nickel. En kostnadseffektiv metod är dock att legera austenitiska stål med kväve. Detta 

gör att mängden nickel kan reduceras då kväve är kraftigt austenitstabiliserande, 

samtidigt bidrar kväve till ökad hållfasthet samt förbättrat korrosionsmotstånd i 

kloridhaltig miljö [6].  
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De martensitiska stålen är hårdast, dock kommer hårdheten på bekostnad av sämre 

korrosionsmotstånd och duktilitet. Detta på grund av att mängderna av krom och 

molybden blir begränsade då dessa försvårar bildandet av martensit. Martensitiska  stål 

bearbetas relativt enkelt och används till bland annat knivblad och verktyg. De duplexa 

stålen erhåller både för- och nackdelar från ferrit och austenit. De har en högre hållfasthet 

än de enskilda faserna för sig och goda korrosiva egenskaper tack vare ett högt innehåll 

av krom. Användningstemperaturen är däremot relativt snäv då materialet lätt blir sprött 

vid högre temperaturer på grund av sigmafas. Vanligen används duplexa stål där det 

krävs god hållfasthet i kombination med god resistivitet mot korrosion, som i till exempel 

tryckkärl och broar. 

Den årliga världsproduktionen av rostfritt stål var 2010 nästan 32 miljoner ton. 

Produktionen i Sverige var omkring 546 100 ton motsvarar en tolfte plats i listan över 

rostfria stål producenter [7]. De austenitiska stålen är det stål inom gruppen rostfritt som 

produceras i störst mängd. Vanligast är AISI 304 vilket är legerat med 18 % krom och 9 

% nickel. Näst största andelen står de billigare ferritiska stålen för, där AISI 430 med ca 

13 % krom, är vanligast.  

Den främsta skillnaden mellan mer traditionella stål och rostfria stål är således det höga 

innehållet av legeringsämnen. I och med dessa erhålls möjligheter för avsevärda 

förbättringar med avseenden på fler egenskaper än enbart korrosionsbeständigheten. Men 

med ett stort antal legeringsämnen och snäva toleranser på mängd och tillsättningsmetod 

för att få önskade strukturer så blir tillverkningen, från metallurgi till bearbetning mera 

komplex. 

Alla material som valsas hos FSAB är mer eller mindre av rostfri typ och tillhör någon av 

grupperna ferrit, austenit eller duplexa stål. Skillnaden mellan materialtypernas 

legeringsinnehåll är stor, med krom och nickelhalter mellan 12-25 % respektive 0-20 %. 

Vissa analyser innehåller även betydande mängder andra legeringsämnen, exempelvis 

molybden. Detta medför stora variationer i egenskaper hos materialet, skillnader utöver 

de mekaniskt väsentliga. Fysikaliska egenskaper som elektrisk ledningsförmåga och 

magnetiska effekter är av stor betydelse vid induktiv provning. 
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1.6 Tråddefekter  

Olika typer av defekter kan förekomma vid tillverkning av valstråd. Orsaken till 

defekterna beror av flera faktorer. Fel kan ha uppstått redan i den metallurgiska 

processen, temperatur eller tidavvikelser under uppvärmning eller fel under valsning som 

mekaniskt skadar tråden.  

Defekter som den induktiva provningsutrustningen är avsedd att detektera är främst ytfel 

eller fel strax under ytan. Exempel på defekter kan vara flagor, gropar, oxider, 

invalsningar, sprickor och repor. I Figur 3 visas några vanligt förekommande defekter på 

ferritiska rostfria stål. 

 
Figur 3. Visar exempel på vanligt förekommande defekter som uppkommer hos valsad ferritisk tråd.  

(a) Grop (b) Grovkornigt (c) Invalsning (d) Oxidinvalsning (e) Oxidstråk – invalsning (f) Oxidinvalsning 

Invalsningar av olika hårda partiklar är vanligt förekommande problem. Det illustreras i flera 

av bilderna ovan. I Figur 3a finns en grop som förmodligen orsakats av en invalsad flaga eller 

någon annan hård partikel som sedan fallit bort senare under processen.  

I Figur 3d och Figur 3f finns också spår av invalsade partiklar, förmodligen någon form av 

oxider, då det finns oxidrester kvar i groparna.  

I Figur 3b visas en väldigt grovkornig yta som kan uppkomma då valsningstemperaturen blir 

alltför låg, kallas för ”glitter”.  

I Figur 3c syns defekter som liknar väldigt grunda gropar. Detta är spår från invalsning av 

glödskal. Även Figur 3e är exempel på invalsning, där med ett stråk av oxider samt en grop.   
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2 Litteraturstudie 

För en ökad förståelse vid tolkning av resultat, diskussion och slutsats kommer rostfria 

stål och dess egenskaper beskrivas övergripligt. Detta kapitel berör främst skillnader 

mellan ferritiska och austenitiska rostfria stål som påverkar induktiv provning. Varför är 

provning möjlig på austenitiska stål medan problem uppstår för ferritiska stål? Vilka 

egenskaper har respektive stål som kan vålla problem eller underlätta för induktiv 

provning? 

Utöver detta diskuteras oförstörande provning och induktiv provning, samt elektricitet 

och magnetism. 

2.1 Ferritiskt rostfritt stål 

Ferritiska rostfria stål eller rostfria kromstål som de också kan kallas i vardagligt tal är en 

grupp av rostfria stål som är nickelfria och har kromhalter från cirka 12 % upp till 

omkring 30 % [8]. I jämförelse med de austenitiska stålen så är fördelarna få, men en stor 

fördel och kanske en av de viktigaste punkterna idag är dess låga kostnad. Ferritiska stål 

är i de flesta fall avsevärt billigare än övriga rostfria stål, främst beroende av det låga 

innehållet av dyra legeringsämnen. Av den anledningen är det i stor utsträckning 

motiverat att välja ett ferritiskt rostfritt stål i alla applikationer där dess egenskaper 

stämmer överens med de krav som användandet kräver.  

Ferritiska rostfria stål har vid rumstemperatur låg duktilitet och mjuknar mer än övriga 

rostfria stål vid högre temperatur. Långa tider vid hög temperatur framkallar 

försprödning av materialet. Ökad kromhalt innebär att försprödningsprocessen går 

fortare. Bidragande orsak till sprödheten är att strukturen tenderar att bli mycket 

grovkornig och dessutom finns benägenhet till segring, där anrikning sker längs 

korngränserna [9]. Den höga kromhalten vid korngränserna bidrar till en långsamt 

växande spröd sigmafas.  

Partikelhärdning kan förbättra stålets egenskaper. Genom att tillsätta ämnen bildas 

partiklar som utgör kärnbildningspunkter. Resultatet blir finare kornstruktur och minskad 

segring.  

Ferritiska rostfria stål kan inte härdas genom värmebehandling och härdas endast måttligt 

av kallbearbetning. Då strukturen hos de flesta kromlegerade stål är relativt stabil under 

temperaturförloppet från rumstemperatur till flytande fas har värmebehandlingar i 

allmänhet mindre påverkan på ferriter jämfört med austeniter. Kol- och kvävehalterna 

hålls mycket låga, adderat ligger halterna ofta under 0.02 vikts-% [10]. 

Summering av det ferritiska rostfria stålets egenskaper: 

 En seghetsövergång som sker vid rumstemperatur 

 Sprickkänsligt 

 Låg sträckgräns (punktfenomen) 

 Anisotropa mekaniska egenskaper 

 Hög staplingsfelsenergi och därmed liten deformationshärdning 
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Det ferritiska materialet har bättre korrosionsegenskaper under cyklisk belastning eller 

temperaturvariationer än de austenitiska. Det ferritiska stålet har lägre termisk 

expansionskoefficient vilket är mer likt oxidens expansionskoefficient. Det ger lägre 

tendens till flagning av det skyddande oxidskiktet [10].  

Järn är i rent tillstånd ferritiskt vid temperaturer strax under dess smälttemperatur. Det 

sker dock en fasomvandling till austenit då temperaturen ligger mellan 912 °C och 1394 

°C. Anledningen till att det återgår till ferrit vid låga temperaturer är att de oparade 3d 

elektroner som inte intar platser som valenselektroner och därmed skapar repulsiva 

krafter mellan atomerna vilket då tvingar strukturen till den mindre tätpackade ferritiska 

strukturen [10]. Det är dessa elektroner som ger upphov till dess ferromagnetiska 

egenskaper. 

I Figur 4 visas hur stålets faser beror av temperaturen, och kromhalten. Det visas hur det 

austenitiska området krymper då kromhalten ökar, detta på grund av att krom är ett 

ferritstabiliserande ämne och samtidigt huvudkomponenten till stålets rostfria 

egenskaper. För att stålet inte ska rosta i en normal miljö krävs en minsta kromhalt på 12 

%. Det har dock inget att göra med det austenitiska områdets gränser. 

 

Figur 4. Järn-krom fasdiagram där Curietemperaturen är markerad samt faserna austenit (γ), ferrit (α)  

och sigma -fas (σ) [11]. 

Huruvida ett ferritiskt rostfritt stål med gällande legeringsinnehåll antar austenitisk fas 

någon gång under bearbetning i valsverket då temperaturerna ligger omkring 1100 °C kan 

ifrågasättas. Sett till endast järn-krom diagrammet så är svaret att ingen austenit bildas, 

däremot finns ytterligare en mängd legeringsämnen att ta hänsyn till, även om det är i 

små mängder.  
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Ett vanligt förekommande stål hos Fagersta Stainless är AISI 430Nb (R258.10). Dess 

analys finns i Tabell 1 nedan. Samtliga analyser av omnämnda stålsorter finns i Bilaga 1. 

Tabell 1. Legeringsinnehåll hos ett AISI 430 stål i vikt % 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat  0,4 0.5 18.2       0.45  

Min  0.3 0.4 18.0       0.40  

Max 0.02 0.5 0.6 18.8 0.3 0.3 0.2 0.05 0.3 0.01 0.54 0.024 

 

Schaefflerdiagrammet visas i Figur 5 och används för att visa vilka faser som är stabila 

vid gällande legeringshalter. Kromekvivalenten och nickelekvivalenten beräknas enligt 

ekv. (1) och (2) [12]. Schaefflerdiagrammet visar den struktur som erhålls i materialet 

vid gällande analys då materialet har haft en temperatur på 1050 °C och därefter 

snabbkylts till rumstemperatur [13]. Detta bör ge en relativt klar bild över hur materialets 

struktur var fördelad innan kylningen. Det är inte givet att ett AISI 430 stål är helt 

ferritiskt vid temperaturer kring 900 °C. Det finns flera legeringsämnen att ta hänsyn till 

och vissa är starkt bidragande till en austenitisk struktur, som till exempel kol och kväve. 

Om fördelningen av legeringsämnen i stålet inte är homogen kan detta generera en 

bildning av austenit. Bildas austenit sker dessutom en reducering av krom i de 

austenitiska områdena, vilket bidrar till att stabilisera den austenitiska fasen [9]. 

 
Figur 5. Schaefflerdiagrammet, vilket används för att tillsammans med ekv. (1) och (2) skapa en 

uppfattning om ett materials struktur vid varmt tillstånd [12]. 

                                                      (1) 

                                      (2) 
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Frågan är dock om materialets faser är av betydelse vid den induktiva provningen. Vare 

sig materialet är ferritiskt eller austenitiskt kommer materialegenskaperna som har 

inverkan vid induktiv provning att vara i stort sett likvärdiga. Viktiga aspekter är att även 

ferriten blir omagnetisk då temperaturen går över curiepunkten, se Figur 4. Vad som 

händer med stålets magnetiska egenskaper vid curiepunkten kommer att tas upp mer 

utförligt under rubriken ”Magnetism”. 

Däremot gäller för ett alldeles homogent ferritiskt rostfritt stål att den ferritiska 

strukturen är stabil från smälta till rumstemperatur [14]. 

Andra skillnader mellan faserna som är av betydelse är att ferrit har högre termisk och 

elektrisk konduktivitet, dessutom har ferritiska rostfria stål lägre termisk 

utvidgningskoefficient än austenitiska rostfria stål [15]. Skillnaden i konduktivitet är 

liten och så länge konduktiviteten är på en konstant nivå orsakas inte några större 

problem vid induktiv provning. Däremot skulle den lägre utvidgningskoefficienten kunna 

orsaka en del problem. Det beror på att stålets utvidgningskoefficient kommer närmare 

den utvidgningskoefficient som de oxider och glödskal som bildas på materialet har. 

Detta gör att glödskal och oxider som bildas på ytan av materialet under den varma 

bearbetningen inte har lika stor sannolikhet att falla bort på grund av variationer i 

temperatur. Ferritiska stål har dessutom något sämre högtemperaturegenskaper emot 

oxidation än de austenitiska rostfria stålen [9].   

Resultatet är att risken för invalsning av ytbeläggningar blir större för ferriter. Då den 

marginella kylning av materialet före den induktiva provningen har en mindre effekt vad 

det gäller bortfall av ytbeläggningar som exempelvis glödskal.  

Finns det löst sittande ytbeläggningar kvar så kommer detta att störa virvelströmmarna 

som alstras vid den induktiva provningen. Har dessutom dessa ytbeläggningar 

ferromagnetiska egenskaper som till exempel magnetit (Fe3O4) så kommer den störande 

effekten vid provningen att förstärkas.  

Dock har magnetit en curiepunkt omkring 577 °C vilket är avsevärt mycket lägre än 

stålets egen curiepunkt på omkring 770 °C [16]. 
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2.2 Austenitiska rostfria stål 

Största gruppen inom rostfria stål utgörs av de med austenitisk struktur. Jämfört med 

ferritiska rostfria stål är egenskaperna i de flesta avseenden betydligt bättre men priset är 

också högre, mest på grund av den stora andelen nickel.  

Ett vanligt kolstål har vid höga temperaturer en austenitisk struktur, men då temperaturen 

sjunker sker en omvandling, vanligtvis till en blandning av ferrit och cementit. Då stålet 

legeras med nickel utökas området där den austenitiska fasen är stabil och därmed ges 

möjligheten till ett austenitiskt material även vid rumstemperatur. Dock är detta tillstånd 

oftast metastabilt, och de vanligaste austenitiska rostfria stålen strävar efter en delvis 

ferritisk struktur. Detta hindras emellertid av att krom kraftigt bromsar denna 

diffusionsbetingade process. Under kallbearbetning tillförs energi så att denna 

omvandling kan ske diffusionslöst. Därmed skapas en delvis ferritisk struktur där 

enhetscellerna är skjuvade, det vill säga att martensit bildas. 

I Figur 6 visas hur den austenitiska fcc- (face-centered cubic) strukturen skiljer sig från 

järnets ursprungliga ferritiska bcc- (body-centered cubic) struktur, olika störningar i 

gittret och även ett exempel av en dislokations rörelse. Skillnaden i hur atomerna bygger 

upp gittret i dessa faser ger materialet olika egenskaper. Ett austenitiskt stål är mer 

duktilt, kan härdas genom kallbearbetning, blir inte lika sprött som ferritiska stål vid låga 

temperaturer och har dessutom en högre hållfasthet vid höga temperaturer.  

Anledningen är till stor del skillnaden i strukturen, det vill säga på vilket sätt atomerna 

bygger upp gittret. I och med att en fcc-struktur har fler atomer per enhetscell och 

dessutom då får fler tätpackade riktningar har dislokationer lättare att röra sig. Det tack 

vare att det krävs mindre energi för en dislokation att förflytta sig längs en tätpackad 

riktning samtidigt som den mer tätpackade strukturen ger mindre möjligheter till 

interstitialer vilka också bidrar till högre duktilitet.  

En dislokation är en typ av defekt eller störning i gittret och dessa genereras och 

förflyttar sig i gittret då materialet påverkas mekaniskt. Då fler dislokationer skapas och 

då dessa kan låsas upp mot varandra härdas materialet, det vill säga duktiliteten minskar 

med en ökad hållfasthet och hårdhet som följd [15].  

Mängden dislokationer har också betydelse vad gäller induktiv provning. Det är 

materialets elektriska ledningsförmåga som blir påverkad av dislokationer. Högre 

dislokationstäthet bidrar till en lägre konduktivitet. 
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Figur 6. Atomär uppbyggnad av en ferritisk struktur (BCC) och austenitisk struktur (FCC) samt exempel 

på störningar i gittret och vandring av en dislokation. 

De vanligaste austenitiska rostfria stålen har kromhalter omkring 18 % och nickelhalter 

omkring 8-9 %, vilket är vad som krävs för att erhålla en austenitisk struktur efter 

kylning. Skulle kromhalten öka eller minska så krävs det mer nickel för att erhålla en 

stabil austenitisk struktur vid rumstemperatur. Andra element som bidrar till en 

austenitiskt struktur är mangan, men även små halter av kol och kväve, vilka är starka 

austenitbildare (se ekv. 2). En austenitisk struktur medför flera fördelar, några nämns 

nedan [17]: 

 Låg staplingsfelsenergi vilket ger hög deformationshärdning 

 Hög seghet (även vid låga temperaturer) 

 Låg sprickkänslighet 

 Ingen skarp elasticitetspunkt 

 Hög hållfasthet vid höga temperaturer 

 Isotropt 

Med den austenitiska strukturen förlorar också stålet sina ferromagnetiska egenskaper 

och blir omagnetiskt.  

Ett austenitiskt rostfritt stål stelnar till en mer homogen och finkornig struktur i 

jämförelse med ferritiska rostfria stål. Mindre korn och därmed fler korngränser bidrar 

till högre hållfasthet samtidigt som duktiliteten blir bättre.  

Fördelarna med att utföra induktiv provning på ett austenitiskt material i jämförelse med 

ferritiska material är flera. Det uppstår inga störningar på grund av ferromagnetiska 

egenskaper oavsett mättemperatur. Då strukturen allmänt är finare och mer homogen blir 

det färre lokala avvikelser på grund av ändrade fysikaliska egenskaper. Det bildas mindre 

glödskal under varmbearbetning än hos ferriter, speciellt då kiselhalten är relativt hög, då 

kisel bidrar till korrosionsmotstånd vid höga temperaturer. Det glödskal som bildas faller 

dessutom av relativt lätt vid kylning med exempelvis vatten.   
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2.3 Magnetism 

Magnetiska egenskaper var något som påträffades och först utforskades i det antika 

Grekland, i en stad som heter Magnesia. Ordet magnet betyder ”stenen från Magnesia” 

och dessa stenar innehöll magnetit.  

Alla material påverkas i någon mening av ett pålagt magnetiskt fält men det finns 

skillnader i hur denna påverkan yttrar sig [18]. De olika tillstånd som material kan anta 

ur ett magnetiskt perspektiv är paramagnetism, diamagnetism och ferromagnetism, där de 

två förstnämnda brukar benämnas ”omagnetiska”. Materialets magnetiska beteende 

påverkas redan på atomär nivå. Då en ström av elektroner i en elektrisk ledare ger 

upphov till ett magnetiskt fält kan detta jämföras med hur elektroner kring en atomkärna 

har spinnrörelser i sina banor, vilket då också ger upphov till magnetiska atomära 

dipoler. Dessa dipolers fält kan i vissa fall ligga gemensamt orienterade i små kolonier 

som kallas domäner. Domänerna är dock i de flesta material mycket små och 

flödesriktningen slumpmässigt fördelad, vilket då resulterar i att materialet inte tycks 

påverkas av ett magnetiskt fält eller ge upphov till något magnetfält [19]. Hur starkt 

magnetiskt ett material är uppges av dess flödestäthet och fältstyrka, vilket betecknas 

som B respektive H. 

Då ett paramagnetiskt material utsätts för ett magnetfält kommer dessa slumpvis 

orienterade atomära dipoler till viss del orientera sig och falla in i det pålagda 

magnetfältets riktning. Orienteringen av dipolerna motverkas av temperaturrörelser i 

materialet och när det yttre magnetfältet försvinner blir domänernas riktning åter 

slumpmässig. För paramagnetiska material gäller oftast att relationen mellan domänernas 

tendens att orienteras är proportionellt mot det pålagda magnetfältets styrka [19]. 

Material med paramagnetiska egenskaper är magnesium, molybden och litium. 

Effekten av ett yttre magnetfält är helt omvänd för de diamagnetiska materialen. Istället 

för att bidra till en marginell ökning av magnetfältets styrka så som i fallet för 

paramagnetism så kommer ett diamagnetiskt material att försvaga det yttre pålagda fältet. 

Materialets magnetisering är alltså direkt motverkande mot ett yttre fält och materialet 

kommer därför att generera en repellerande kraft då det närmar sig ett magnetfält. Många 

metalliska material och de flesta ickemetalliska material är diamagnetiska [20]. 

Ferromagnetiska material har till skillnad från de övriga två kraftig påverkan på det totala 

magnetfältet samtidigt som det yttre magnetfältets påverkan på materialet också är stor. 

Materialets magnetiska domäner har hög tendens till att orientera sig i fältets riktning. 

Detta genererar en exponentiell ökning av magnetfältets styrka, då fältstyrkan hos det 

yttre magnetfältet är relativt låg. Då ett yttre magnetfält påverkar materialet kommer de 

domäner vars magnetfält har samma riktning som det yttre fältet initialt att växa, detta på 

de motriktade domänernas bekostnad. Därmed fås en kraftig ökning av det totala 

magnetfältets flödestäthet. Vid höga fältstyrkor och då riktningen hålls konstant kommer 

även de mindre ”felriktade” domänerna att ordna upp sig. Materialet får en så stor andel 

likorienterade domäner att den bidragande effekten till ett starkare fält avtar, materialet 

benämnas då som mättat. Exempel på hur domänerna i ett ferromagnetiskt material beter 

sig visas i Figur 7. Där illustreras hur materialet går från att vara opåverkat av yttre 

magnetfält, till att påverkas så kraftigt att mättnad uppnås.  
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Figur 7. Domäner i materialet ordnar upp sig efter ett yttre magnetfält och på så sätt kan ett 

mättnadsmagnetiserat tillstånd uppstå [21]. 

Några rena grundämnen med ferromagnetiska egenskaper är järn, kobolt och nickel. För 

att skapa en permanent magnet krävs att materialet är ferromagnetiskt. Det kan då under 

inverkan av ett kraftigt yttre magnetfält, likt det till höger i Figur 7, ordna upp alla 

domäners magnetfält i gemensam riktning. När sedan det yttre magnetfältet avlägsnas 

kommer orienteringen hos de ordnade domänerna att bestå. I vilken grad orienteringen 

består beror på hur ”hårt” materialets magnetiska egenskaper är, ett magnetiskt hårdare 

material ger en kraftigare permanentmagnet.  

Till skillnad från ett paramagnetiskt material ligger de ferromagnetiska atomernas 

dipolmoment samorienterade i domäner och då dessa ska orienteras efter krafterna från 

ett yttre fält finns en tröghet som ger ett olinjärt förhållande mellan fältstyrkan och 

flödestätheten. Dessutom finns en minneseffekt hos domänerna vilket möjliggör 

egenskaper som permanent magnetism. Denna tröghet och minneseffekt ger upphov till 

en hysteres som kan illustreras med kurvorna i Figur 8. 

 

Figur 8. Ett ferromagnetiskt materials magnetiseringskurva vilken kallas hysteresslinga. Ett hårt 

magnetiskt material kräver ett starkare magnetfält för att magnetiseras. 
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Förhållandet mellan flödestäthet och fältstyrka beskrivs enligt ekv. (3) [19],  

              (3) 

där B är flödestätheten, µr är materialets permeabilitet i förhållande till vakuum, µ0 är 

permeabiliteten för vakuum och H är fältstyrkan.  

Det är en väldigt förenklad modell då förhållandet hos ett ferromagnetiskt material inte är 

linjärt. Olika magnetiska egenskaper motsvarar olika värden på µr, för paramagnetiska 

material blir avvikelsen hos µr endast av storleksordningen promille från 1. Diamagnetiska 

material har µr < 1 och ferromagnetiska material har ett µr >> 1.  

Ferromagnetiska egenskaper är temperaturberoende vilket betyder att om temperaturen 

blir för hög kommer materialet istället te sig paramagnetiskt. Temperaturen där 

omvandlingen sker kallas för curietemperaturen och den skiljer för olika ferromagnetiska 

material. Järnets curietemperatur är 770 °C [20]. Då ett ferromagnetiskt material legeras 

med ett material utan ferromagnetiska egenskaper sjunker curietemperaturen, vilket kan 

ses i Figur 4 där järn legeras med krom. Detta fall är ett undantag då curietemperaturen 

till att börja med ökar en aning.  

Vid curietemperaturen kommer de ordnade atomerna och dess fält inom domänerna att få 

en slumpmässig ordning. Detta på grund av att den höga temperaturen ger så mycket 

termisk energi att den bryter upp den magnetiska samverkan mellan atomerna inom en 

domän. Omvandlingen från ferromagnetiskt till paramagnetiskt sker inte vid en exakt 

temperatur, därav kan det vara mycket svårt att få bestämda värden på curietemperaturen. 

Tryck är en annan faktor som har inverkan på curietemperaturen, vilket kan hänvisas till 

de magnetiska egenskaper som finns i jordens centrum trots att temperaturen är flera 

tusen grader Celsius. 

Även ovanför curietemperaturen kan det uppstå förändringar i ett materials magnetiska 

egenskaper. När temperaturen fortsätter att stiga efter att curiepunkten är nådd fortsätter 

den relativa permeabiliteten att minska. Den konvergerar mot ett. Men då en 

strukturändring sker blir det små men plötsliga förändringar i permeabiliteten. I Figur 9 

visas hur det uppstår ett glapp i kurvorna för susceptibiliteten, x, för järn och nickel. 

Förhållandet mellan susceptibilitet och permeabilitet beskrivs enligt ekv. (4) [20]: 

             (4) 

där x är materialets susceptibilitet och µr är materialets permeabilitet i förhållande till 

vakuum. 
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Figur 9. Kurvorna illustrerar materialets susceptibilitet då temperaturen är över curiepunkten. För järn 

sker ett större glapp vid drygt 800 °C vilket beror av begynnande austenitbildning [20]. 

2.4 Induktiv provning 

Induktiv provning är en metod för att få information om ett material utan att på något sätt 

påverka materialets egenskaper. Metoden tillhör tillsammans med ett antal andra metoder en 

typ av granskning som benämns oförstörande provning (OFP).  

2.4.1 Oförstörande provning 

Oförstörande provning innebär i motsats till förstörande provning att det är möjligt hämta 

information om ett materials egenskaper, utan att materialet förstörs vid provningen. Nio 

olika metoder finns vilka faller inom ramen för OFP. Just induktiv provning är en av de 

äldsta OFP-metoderna. Däremot kan dess ålder inte jämföras med den enklaste och mest 

vanligt använda form av OFP, vilket är den visuella syningen. På FSAB är visuell syning 

vanlig och utförs vid flera tillfällen under tillverkningen. Slutlig och avgörande kontroll 

för huruvida den färdiga tråden godkänns eller ej baseras på visuell syning. Som 

komplement till den syning som utförs är induktiv provning ett bra hjälpmedel då all tråd 

kontinuerligt kan provas. Samtidigt får även operatörerna en varning avseende fel på 

produkten, vilken då kan inspekteras visuellt i ett tidigt skede och om det är nödvändigt 

kasseras innan materialet vidarebearbetats.  

De nio metoderna vilka utgör kategorin OFP är: 

 Visuell syning 

 Ultraljud provning  

 Induktiv provning 

 Röntgen 

 Magnetpulver 

 Penetrant 

 Akustisk emission 

 Läckprovning 

 Neutronradiografi 

 

De sex förstanämnda metoderna är även redovisade i ordningsföljd efter vilken utsträckning 

de används, med den vanligaste först [22].  



18 

 

2.4.2 Induktiv provning 

Induktiv provning, virvelströmsprovning, eddy current eller eddy current testing (ET) är 

alla benämningar som förekommer för denna mätmetod. Som ovan nämnt har den 

induktiva provningen funnits med en tid inom området OFP. Elektromagnetiska vågor 

användes redan i slutet av 1800-talet för att sortera material. I början av andra 

världskriget hade flygindustrin önskemål om att kunna allprova material som till exempel 

rör. Detta resulterade i ökad forskning kring området. Det var däremot först under 1980-

talet som mer användarvänliga induktiva provningsutrustningar slog igenom på allvar. 

Sprickor, inneslutningar, porer och andra diskontinuiteter är fel som indikeras av denna 

provmetod men det går även att analysera ett materials resistivitet, hårdhet och 

dimension. 

Grundprincipen för induktiv provning är att växelström kopplas till en spole vilken då 

genererar ett elektromagnetiskt fält. Det material som ska undersökas måste vara 

elektriskt ledande. Spolens magnetfält ger då upphov till strömmar i materialet, så 

kallade virvelströmmar. Dessa strömmar varierar i styrka och utbredning beroende av en 

rad egenskaper och defekter hos materialet. Virvelströmmarna genererar i sin tur ett 

sekundärt magnetfält som kommer att påverka spolens impedans. En enkel schematisk 

skiss för hur en induktiv provningsutrustning kan se ut visas i Figur 10. Givaren är likt 

den på FSAB utrustad med en primärspole som genererar ett primärt magnetfält för att 

åstadkomma virvelströmmar i materialet och en sekundärspole vars impedans påverkas 

av hur virvelströmmarna uppträder. Det finns även enklare givartyper där en och samma 

spole alstrar magnetfältet och samtidigt känner av virvelströmmarnas utbredning.  

Mätningar kan utföras på plana ytor, cylindriska ytor samt ytor i rör eller borrhål. 

Provning av tråd utförs i stor utsträckning och då används en givare av genomgångstyp. 

Det är möjligt att prova tråddimensioner ned till 0.02 mm i kallt tillstånd [2].  På FSAB 

provas tråd från 5,6 mm upp till 10 mm i diameter. Provningen sker i varmt tillstånd och 

vid hög hastighet. 

Exempel på egenskaper och fel som kan detekteras är struktur, kornstorlek, skikttjocklek 

och ledningsförmåga respektive sprickor, inneslutningar, flagor och liknande 

diskontinuiteter. Mätning av såväl ickemagnetiskt som ferromagnetiskt material kan 

utföras. För magnetiskt material krävs dock en något mer avancerad utrustning [22]. 

I Bilaga 2 finns bilder över utrustningen på FSAB 
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Figur 10. Layout för uppbyggnaden av en typisk induktiv provningsutrustning  

2.4.3 Mätningsteknik 

En spole som matas med en växelspänning kommer att skapa ett magnetfält som växlar 

riktning med samma frekvens som spänningen. I Figur 11 visas till vänster hur 

magnetfältets flödeslinjer ser ut i förhållande till strömmens riktning i spolen. Inuti denna 

spole finns en trådbit av ett elektriskt ledande material, i vilken det primära magnetfältet 

alstrar virvelströmmar.  

I Figur 11 till höger kan ett tvärsnitt av trådbiten inuti spolen ses uppifrån. 

Virvelströmmarna alstras vid ytan för att exponentiellt avta i styrka i trådens radiella 

riktning. Hur djupt in i materialet virvelströmmar alstras beror av frekvensen, materialets 

konduktivitet och permeabilitet. För samtliga av dessa tre variabler gäller att ett ökande 

värde bidrar till ett mindre penetrationsdjup för virvelströmmarna.  

Djupet vid vilket virvelströmmarnas täthet avtagit till en nivå motsvarande 1/e eller 

omkring 37 %, definieras som ett standard inträngningsdjup. Detta djup kan beräknas 

enligt ekv. (5) nedan [23]:  
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Figur 11. Till vänster visas hur en ström genom en spole alstrar ett magnetfält vilket ger upphov till 

virvelströmmar i provmaterialet, vilket visas i tvärsnittsbilden till höger.  

  
 

     
      (5) 

där δ är standard inträngningsdjup (mm), f är växelströmmen i spolens frekvens (Hz), σ är 

materialets konduktivitet (% IACS) och µ är materialets permeabilitet (H/mm). 

Ekvationen är tillämpbar för ytgivare som mäter på ett plant material med en oändlig tjocklek. 

Gällande runda mätobjekt kommer det aldrig att alstras några virvelströmmar i centrum på 

grund av att dessa motverkar varandra. 

Hur djupt in i materialet det är möjligt att få information med hjälp av induktiv provning 

beror av ovan nämnda variabler. En tumregel är att information om materialet från ett 

större djup än vad som motsvarar 3δ inte går att få. Det motsvarar en täthet hos 

virvelströmmarna om 1/e
3
 eller 5 % av tätheten vid materialets yta [23]. 

Frekvensen styrs av en växelströmsgenerator som matar primärspolen. Frekvensen kan 

variera från några tiotals hertz upp till närmare en MHz. FSAB:s utrustning är alltid 

inställd på 125 kHz, vilket är en lämplig kalibrering med avseende på trådens hastighet, 

materialegenskaper och dimensioner. Konduktiviteten skiljer sig för olika stål och är 

temperaturberoende och då mätning utförs i syftet att hitta sprickor, flagor och liknande 

fel är konduktivitet något som önskas vara konstant. Skulle konduktiviteten variera över 

mätområdet ger givaren utslag och det blir svårt att se utslagen från de fysiska felen.  

Permeabiliteten är som nämnts i avsnitt 2.3 är nära ett för samtliga paramagnetiska 

material, avvikelsen är endast tusendelar över ett. Det innebär att denna parameter i stort 

sett försvinner för alla austenitiskt rostfria stål och även för ferri tiska stål vid 

temperaturer över curietemperaturen.  

Det är viktigt att avståndet mellan spole och material är konstant, eftersom avståndet 

påverkar virvelströmmarnas styrka. Motsvarande gäller effekten av virvelströmmarnas 

magnetfält på spolen. Utförs mätningen på en plan yta kallas effekten av ett varierande 

avstånd för ”lift-off” och hålls inte denna konstant uppstår ett oönskat brus i mätsignalen. 
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För att motverka detta brukar dessa givare fjäderbelastas för att minimera brus  på grund 

av lift-off.  

För givare av genomgående typ är däremot problemet med lift-off inte lika påtagligt 

eftersom en spolens magnetfält är konstant i det invändiga tvärsnittet [24]. Dock kvarstår 

problemet med hur virvelströmmarnas magnetfält påverkar givarspolen och för att slippa 

oönskat brus vid givare av genomgående typ krävs därför ett konstant avstånd mellan 

material och spolens insida. På FSAB är därför rulledare monterade före och efter 

givaren för att stabilisera tråden, dessa visades i Figur 2.  

För att erhålla en god känslighet krävs det även att avståndet mellan trådens yta och 

spolens insida är så litet som möjligt. Det önskas en så hög fyllnadsgrad som möjligt. 

Fyllnadsgrad beskrivs i Figur 12 och beräknas enligt ekv. (6) nedan. 

 
Figur 12. Minsta möjliga avstånd mellan tråd och spole önskas vilket betecknas som fyllnadsgrad och 

beräknas enligt ekv. (6).  

             
  

  
 

   
 

   
   

  

  
 
 

    (6) 

Då tråddimensionerna är mycket varierande hos FSAB används en utrustning som består 

av tre individuella givare. Dessa tre givare är upphängda i en kassett och kan justeras 

excentriskt för att erhålla ett så litet avstånd till tråden som möjligt. Ett exempel på denna 

justering för en grov respektive tunn tråd visas i Figur 13.  

Fyllnadsfaktorn blir inte högre i och med denna justering eftersom varje mätspole är 

individuell. På grund av att en spoles magnetfält är konstant över spolens tvärsnittsarea 

så kommer inte heller denna justering bidra till kraftigare virvelströmmar. Däremot 

kommer påverkan från virvelströmmarnas magnetfält på spolen att öka, detta tack vare 

det reducerade avståndet till spolen. I och med denna upphängning blir alltså mätningen 

beroende av både lift-off effekten och fyllnadsfaktorn. Samtidigt blir mätningen mest 

effektiv vid de tre zoner som befinner sig närmast respektive spole.  
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Figur 13. De tre individuella givare som finns roterar excentriskt för att erhålla ett så litet avstånd som 

möjligt från tråden oavsett dess dimension. 

Givarna kan vara utformade på olika sätt beroende på användningsområde. De två 

givartyper som är mest förekommande visas i Figur 14.  

Den ena typen är en absolutgivare vilken består av en spole med en lindning. Den andra 

typen är en differensgivare vilken består av en spole som är uppdelad i två lindningar. 

Gemensamt har givarna nedan att det är en och samma spole som skapar 

virvelströmmarna och som registrerar dess förändring. Absolutgivaren är den enklare 

typen och är känsligare för störningar från varierande egenskaper hos materialet som 

mätningen utförs på. Orsaken är att dessa fel ofta är långa i förhållande till spolens bredd.  

Differensgivaren däremot är kopplad till fas på spolens mittpunkt och jordas på 

respektive ände, detta ger två magnetfält i motsatt riktning till varandra. Det betyder att 

så länge materialet i de båda lindningarna har samma egenskaper, är ”felfritt” eller har 

samma ”fel”, kommer inte givaren att ge utslag. Givartypen är mottagligare för korta fel 

då utslag ges av båda lindningarna. 

I Figur 14 visas även exempel på hur givarnas signaler ser ut då korta respektive långa fel 

passerar givaren. Ett långt fel är i detta fall fel som är omkring 50 mm och uppåt, då 

varje lindning hos en differensgivare är omkring 3-5 mm. 

 

Figur 14. Två av de vanligare givartyperna där trendkurvorna illustrerar hur fel i form av korta och 

långa sprickor yttrar sig vid mätning med respektive givartyp.  
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FSAB använder givare av differensmodell där magnetfältet alstras med hjälp av en 

separat växelströmsspole vilken är lindad parallellt med den mätande differensspolen. 

Detta medför att givarspolen är galvaniskt frånskild den spänningssatta spolen, vilket 

medför att en större ström kan flöda och därmed skapa ett starkare magnetfält utan att 

resultatet blir svårtolkat på grund av elektroniskt brus. Ett starkt magnetfält kan vara 

nödvändigt då hastigheten är mycket hög samtidigt som det ofta blir en relativt låg 

fyllnadsgrad vid produktion av de mindre tråddimensionerna.  

Figur 15 visar ett exempel på hur FSABs givartyp ser ut. En primärspole inducerar 

virvelströmmar som sedan sekundärspolen registrerar för att uppfatta förändringarna hos 

tråden. 

 

Figur 15. Givartyp av differensmodell med en separat spole för alstringen av ett magnetfält vilket används 

på Fagersta Stainless. 

Virvelströmmarna som alstras i tråden kommer att uppstå först i trådens yta och dess 

riktning kommer att vara motsatt den riktning som strömmen i primärspolen har. I de 

virvelströmmar som uppstår djupare in i tråden uppstår en tidsfördröjning i jämförelse 

med ytans virvelströmmar. Tidsfördröjningen blir större då djupet ökar. Denna 

tidfördröjning kan utnyttjas när det gäller att avgöra radiell position av en specifik 

diskontinuitet [25]. 

Tidsfördröjningen kallas även lagg och kan liknas med då en sked rör om i ett vattenglas 

som är fyllt med isbitar. Sker omrörningen vid ytan kommer det att dröja en stund innan 

massan på bottnen kommer i rotation. Växlas sedan riktningen på skeden så motverkar 

massan på djupet denna rotationsändring och det tar återigen en stund innan massan på 

botten ändrar riktning. Delas glasets djup upp i olika plan så kommer vattenströmmarna i 

respektive plan att ligga ur fas med varandra.  

På samma sätt kommet ett lagg att uppstå på djupet i tråden gällande virvelströmmarna 

och det är med hjälp av detta fenomen som det blir möjligt att tolka av vilken typ felet är 

och felets djup. Det uppstår en fasförskjutning som är olika stor mellan primärspolens 

matning och virvelströmmarna beroende av djupet. 
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Då mätningsresultatet presenteras på en bildskärm eller oscilloskop kan denna 

fasförskjutning ses. Används en differensgivare kommer ett fel indikeras som formen av 

en åtta på skärmen, där åttans öglor är resultatet från respektive lindning på 

sekundärspolen. Vilken vinkel den åttaformade figuren får är beroende av 

fasförskjutningen.  

Under kontinuerlig mätning brukar larmgränser sättas vid en nivå vilken motsvarar 

amplituden hos de fel vars storlek är så pass stor att ett larm önskas. Det finns två vanliga 

sätt att justera larmgränser på, vilka illustreras i Figur 16. Där visas en omslutande 

larmgräns vilken tar med alla fel oavsett fasvinkel och en larmgräns som endast tar 

hänsyn till utslag i vertikal riktning. Används den senare typen av larmgräns är det 

möjligt att med hjälp av att vrida fasplanet fokusera på en speciell typ av fel, eller fel 

som har vissa positioner i trådens tvärsnitt. Finns det även mycket brus i signalen som 

ligger i en viss vinkel och försök visar att verkliga fel ligger annorlunda i planet kan en 

kalibrering av fasvinkeln göra att bruset ej ger utslag samtidigt som sannolikheten ökar 

för att verkliga fel indikeras.  

Eftersom virvelströmmarna är starkast vid ytan samtidigt som avståndet till 

sekundärspolen är som minst där kommer ett ytfel indikeras med en större amplitud än ett 

liknande fel en bit in i materialet. Önskas att sannolikheten för indikation av felen är lika 

oavsett vilket djup de befinner sig på kan lösningen vara att vrida fasplanet. Det är denna 

typ av larmnivå där en övre och undre gräns används, som utrustningen hos FSAB är 

kalibrerad med. 

 

Figur 16. Oscilloskopbild över hur olika typer av fel frambringar utslag av  

olika amplitud och riktning [26]. 
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Defektens karaktär och orientering är också av betydelse för dess påverkan på 

virvelströmmarna vilket illustreras i Figur 17 där två sprickor i olika riktningar visas. 

Den spricka som ligger orienterad tvärs virvelströmmarnas utbredning utgör ett avsevärt 

större hinder än en spricka av samma volym som ligger parallellt orienterat med dem. Av 

den orsaken ger sprickan till vänster ett större utslag vid mätningen än sprickan till höger, 

trots att de är av samma volym. 

 

Figur 17. Defektens karaktär och orientering avgör hur stort hinder det utgör för virvelströmmarna och 

därmed kan fel av samma volym ge olika utslag. 

Att utläsa resultatet av en mätning från den typen av bild som visades i Figur 16 är inte 

att föredra utan den används främst som hjälpmedel vid inkörning och kalibrering. 

Vanligtvis sammanställs amplituden i form av den trendkurva som visas i Figur 18, 

vilken visar ett litet men konstant brus. De större variationer i tråden som stämmer 

överens med kalibreringen gällande fasvinkeln kommer resultera i en ökning av 

trendlinjens amplitud. Förhållandet mellan signal och störning då instrumentet är väl 

kalibrerat bör vara minst 3:1 [25]. På FSAB använder operatörerna sig av en förenklad 

resultatpresentation där felen sammanställs i staplar, där varje stapel är en summering av 

alla fel från 1/200 i trådens längdriktning. Ett exempel av operatörernas visningsbild 

visas i Figur 19. Den svarta och vita stapeln visar antalet nivå 3-fel respektive nivå 2-fel, 

nivå 1-felen visas inte med staplar utan summeras endast med antal per heta. Felnivåerna 

är uppdelade så att ett typ 3 fel är störst och typ 1 fel är minst. 

 

Figur 18. Trendkurva som kontinuerligt visar förändringar i materialet. 
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Figur 19. Operatörsbild på Fagersta Stainless där typ 2 och 3 fel sammanställs som blå respektive röd 

stapel för varje 200 del av tråden.  

2.4.4 El och magnetism 

Då växelström matas genom en spole uppstår ett motstånd i spolen utöver ledarens 

resistans. Detta motstånd kallas reaktans. Resistansen och reaktansen i en spole ligger 

inte i fas och av den anledningen utgörs inte spolens totala motstånd av summan av de 

båda. Det totala motståndet hos en spole matad med växelström benämns som spolens 

impedans där dess förhållande till reaktansen och resistansen är enligt ekv. (7) [25]:  

        
      (7) 

där Z är spolens impedans, R är trådens resistans och XL är reaktansen i spolen. Då 

formeln är Pythagoras sats innebär det att resistansen och reaktansens förhållande är likt  

kateternas förhållande i en rätvinklig triangel, det vill säga med ett 90° förhållande.   

Impedansen i sekundärspolen kommer att påverkas av de två växlande magnetfälten som 

alstras av strömmarna i primärspolen samt virvelströmmarna i materialet. Då trådens 

fysikaliska egenskaper inte ändrar karaktär kommer virvelströmmarna röra sig med jämn 

styrka. Detta bidrar till en jämn växelverkan de båda magnetfälten emellan och därmed 

sker ingen större förändring av sekundärspolens impedans.  

Skulle en kort spricka eller flaga passera givaren kommer det att störa virvelströmmarna 

vilket försvagar deras magnetfält. Det resulterar i sin tur i en impedansändring hos 

sekundärspolen. I impedansplanet, vilket visas i Figur 20, ges några exempel på hur olika 

material och fel påverkar spolens impedans [27].  

Är felet en spricka eller repa av kategorin ”långa fel” kommer det i de flesta fall endast 

indikeras ett fel vid början och slutet av denna långa defekt. Skulle detta långa fel 

dessutom vara väldigt svagt växande och lika svagt avtagande så kommer felet inte att 

detekteras. Detta med anledning av att differensgivaren använder materialet som befinner 

sig i den ena av sekundärspolens lindning som referens gentemot materialet i den andra 

lindningen. Växer och avtar en defekt väldigt långsamt kommer inte givaren att uppfatta 

detta fel på grund av att det inte sker några plötsliga förändringar hos materialets 

egenskaper. 
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Figur 20. Impedansen påverkas annorlunda och antar olika utgångslägen beroende på vilka egenskaper 

materialet har [27]. 

Genom att studera Figur 20 inses att skillnaden i impedansplanet är stor beroende av 

materialets magnetiska egenskaper. Det vill säga huruvida materialet är ferromagnetiskt 

eller paramagnetiskt. Detta beror på att då en tråd med ferromagnetiska egenskaper 

passerar en omslutande givare kommer tråden att magnetiseras olinjärt till skillnad från 

ett paramagnetiskt material vars förhållande är linjärt. Dessutom kommer tråden att 

fungera som en ferromagnetisk kärna för primärspolen vilket kraftigt förstärker det 

primära magnetfältet.  

Eftersom permeabiliteten varierar i materialet uppstår i de flesta fall ett kraftigt brus 

vilket leder till att det blir omöjligt att urskilja de riktiga felen gentemot de utslag som är 

beroende av permeabiliteten. I de fall som induktiv provning tillämpas på 

ferromagnetiska material krävs därför att variationer som orsakas av permeabiliteten 

elimineras. Det sker med hjälp av så kallad mättnadsmagnetisering. För att få materialet 

till ett mättnadsmagnetiserat tillstånd lindas då ytterligare en spole parallellt med givaren.  

Spolen skapar ett starkt konstant magnetfält med hjälp av likström. Det starka magnetfält 

gör att ett linjärt område uppnås i materialet, ett linjärt förhållande som liknar det 

paramagnetiska och därmed kan en signal erhållas som inte störs av varierande 

permeabilitet. När materialet lämnar magnetfälten befinner det sig fortfarande i ett 

magnetiserat tillstånd och har egenskaper som kan liknas vid en permanentmagnet. Detta 

beroende av en kvarvarande flödestäthet som orsakats av det kraftfulla konstanta 

magnetfältet. Den kvarvarande flödestätheten kallas remanens. Remanens är i de flesta 

tillämpningar en icke önskad egenskap.  

För att avmagnetisera är det möjligt att värma materialet till temperaturer över 

curietemperaturen alternativt att utsätta materialet för ett starkt  växlande magnetfält. I 

Figur 21 nedan beskrivs magnetiseringsförloppet för ett paramagnetiskt material 

respektive ferromagnetiskt material då de utsätts för ett växlande magnetfält. Den blå 

linjen representerar det paramagnetiska materialets förlopp och den gröna cykeln är ett 

ferromagnetiskt materials så kallade hysteresslinga.  
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Den streckade kurvan kallas nykurva och den uppstår initialt då ett ferromagnetiskt 

material befinner sig i ett växlande magnetfält. Detta är också samma förlopp som sker 

då ett ferromagnetiskt material utsätts för ett magnetfält från en likströmsspole. Finns det 

samtidigt ett växlande magnetfält parallellt med ett starkt konstant magnetfält kommer 

pendlingarna i magnetism ske inom det linjära mättnadsområde som tidigare nämnts.  

Den permanenta magnetiska kraft som finns kvar i materialet kallas remanens (Br). För 

att få flödestätheten till noll igen krävs en reverserad fältstyrka, vilken kallas 

koercitivkraft (HC). 

 

Figur 21. Kurvor över hur ferromagnetiskt och paramagnetiskt material påverkas av ett växlande 

magnetfält. 
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3 Arbetet 

För att kunna utvärdera vilka faktorer som orsakar problem vid mätning på ferritiska stål vid 

FSAB var det nödvändigt att arbeta fram metoder vilka påpekar eller utesluter ovissheter 

kring de effekter som skulle kunna utgöra grunden till de störningar som finns idag. 

Metoderna omfattas av att:   

 Jämföra signaler från provning på austenit med de signaler som fås vid provning av 

ferrit. 

 Studera resultaten från den induktiva provningen för att söka samband mellan signalen 

och dess förhållande till dimension, hastighet, temperatur och stålets analys. 

 Utvärdera möjligheten att filtrera ut verkliga fel hos ferritiska stål genom att justera de 

kalibreringsparametrar som är tillgängliga.  

 Kontrollera om en mekanisk påverkan på ytan av tråden skapar någon avvikelse hos 

mätningen. 

 Studera vilka fysiska egenskaper som skiljer de ferritiska stålen från de övriga 

stålsorter som provas och huruvida dessa skillnader kan kopplas ihop med de 

mätresultat som erhålls.  

3.1 Mätningen 

Olika faktorer kan ställa till problem vid induktiv provning. Höga hastigheter, stora 

dimensionsvariationer och synkronisering av tre individuella givare gör att  FSAB inte är 

något undantag. 

Det krävs att rulledare och givarhus är justerade efter gällande tråddimension. Glapp eller 

skevhet kan orsaka att tråden rör sig i radiell riktning vilket ger dålig mätning på grund 

av lift-off effekten. Tråden kan även skada spolarna. Operatörerna utför denna justering 

med hjälp av stångtolkar och tabeller. Balansering av elektroniken ska även göras vid ny 

stålsort samt med jämna mellanrum.   

De mekaniska inställningarna blir än viktigare vid produktion av ferritiska stål på grund 

av ferritens lägre hållfasthet vid höga temperaturer. Sitter inte lådor och givarhus i rät 

linje eller är felaktigt injusterade är risken för driftsproblem större vid produktion av 

ferritisk rostfri tråd. 

Grundligare kalibrering av utrustningen är möjlig, vilket då innefattar störningsfilter, 

matningsfrekvens, fasvinkel, förstärkning och larmgränser. Parameterinställningarna 

beror främst av stålsort och hastighet. Frånsett ferritiska rostfria stål har FSAB anpassat 

en kalibrering som gäller för samtliga stål och endast störningsfiltret ändras beroende av 

hastigheten. Störningsfiltrets inställning motsvarar den tid det tar från det att en defekt 

påverkar givarens första lindning till dess att den andra lindningen påverkas.  

Exempelvis om spolarna är 1 cm och trådens hastighet är 56 m/s blir filterfrekvensen 

5600 Hz. Signalen filtreras på detta sätt för att få bort oönskade signaler som uppkommer 

av andra orsaker än korta fel hos tråden. 

Frekvensen på strömmen är avgörande för virvelströmmarnas utbredning i radiell 

riktning. Då hastigheterna är höga krävs en hög frekvens för att få god känslighet vid 

trådens yta. Det innebär däremot att känsligheten för fel på djupet försämras.  
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Fasvinkeln är inställd så att de vanligast förekommande felen ger indikationer så vertikalt 

som möjligt. På så sätt är det möjligt att filtrera bort oönskade utslag som ligger i en 

annan vinkel.  

Signalen kan förstärkas, förstärkningen ökar hela signalens amplitud efter en decibel 

skala. En bra nivå på förstärkningen är då grundbruset är ungefär en tredjedel av den 

inställda nivån på larmgränserna. 

Exempel på visningsbilden i oscilloskop visas i Figur 22. Grundbruset ses som den 

ljusstarka cirkeln mitt i bilden och de utstickare som finns är signaler som är något större 

än bruset men inte stora nog att ge felindikering. De röda linjerna visar var gränsen går 

för att ett fel ska registreras, linjerna visar felnivån hos ett ”typ ett fel”. Utrustningen är 

idag inställd på att avvikelser på 1.5 V, 2 V och 3 V ska motsvara typ ett, typ två 

respektive typ tre fel.  

 
Figur 22 Oscilloskopbild av givarsignalen, grundbruset visas som den ljusa cirkeln i centrum. De röda 

linjerna visar nivån för ett typ 1 fel. 
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3.2 Metoder 
3.2.1 Signalens karaktär 

Grundproblematiken med provning av ferritiska rostfria stål är att provutrustningen signalerar 

för defekter som inte kan påvisas vid en senare visuell syning. Av den anledningen har 

signalernas karaktär studerats. Oscilloskopbilden har filmats med videokamera. Inspelning 

gjordes till att börja med då fel detekterades vid provning av ett duplext rostfritt stål 2209* 

(R646.11). På tråden fanns defekter vilka till stor del utgjordes av flagor. Det gav flera bilder 

över hur signalen ser ut då en flaga på ett duplext rostfritt stål passerar givaren.  

Inspelningar har även gjorts vid provning av ferritiska rostfria stål. Vid dessa inspelningar har 

både felfri tråd och tråd med defekter passerat givaren. Inspelningarna har gjorts då 

felsignalerna varit många vid den induktiva provningen samtidigt som få defekter påträffats 

vid visuell syning. Signalernas karaktär har jämförts med de signaler vilka erhölls då flagor på 

ett duplext rosfritt stål passerade givaren.  

Karakteristiska drag hos signalen är dess storlek, grundbrusets amplitud, signalens form och 

dess vinkel. Resultat kring signalernas storlek och form är till stor del en bedömningsfråga 

vilken är svår att påvisa med några statistiska värden, dessa omnämns därför endast i 

kommande diskussion. Signalernas vinklar har fastställts genom att ett 40-tal bilder från 

respektive stålsort har mätts. I Figur 23 visas en bild från en inspelning. En förklaring för hur 

vinkeln och grundbruset är uppmätt syns i bilden.  

 
Figur 23. Förklaring för mätning av vinkelns utslag samt grundbrusets amplitud.  

Resultaten redovisas under avsnitt 4.1. Fördelningen för vinkeln presenteras genom ett 

histogram med inritad normalfördelningskurva. Medelvinkeln och dess standardavvikelse är 

dessutom markerad i ett plan.  

_____________________ 
* 2209: 22 % krom och 9 % nickel 
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3.2.2 Omgivande faktorer och driftsparametrar 

Faktorer från omgivningen och inställning av driftsparametrar kan ge olika effekter vid den 

induktiva provningen. Av dessa faktorer har mätningens resultat jämförts mot trådens 

temperatur, stålsort samt dimension och hastighet.  

Temperaturen faller omkring 40 °C från det att första änden av hetan passerar ”CentroTesten” 

till att sista änden kommit fram. Temperaturgivaren sitter efter trådblocket. De ferritiska 

rostfria stålen har då en temperatur på 890 ± 20 °C och kyls av något mer innan de når den 

induktiva givaren vilken är monterad omkring 20 m efter temperaturgivaren.  

Resultatet gällande brusnivåns förhållande till temperaturen grundas på en summering av 

antalet fel över en viss nivå. Summeringen gjordes för varje fjärdedel av trådens längd. I 

Figur 24 visas en operatörs rapport där antalet staplar som når över den svartstreckade linjen 

summeras i antal per fjärdedel av trådens längd. De vertikala vitprickade linjerna är 

markeringar för varje fjärdedel längs tråden.  

 

Figur 24. Antalet staplar som når över den svarta streckade linjen summeras för respektive fjärdedel 

längs tråden, de vertikala vitprickade linjerna markerar fjärdedelarna.  

Resultatet har sammanställts i ett stapeldiagram med var stålsort för sig, se avsnitt 4.2.  

En tabell över fördelningen av utslag längs tråden presenteras också. Mängden och höjden på 

staplarna analyserades från ”CentroTest” rapporterna. 

Gällande dimension, hastighet och stålsort har ett medelvärde beräknats från samtliga av de 

mätningar som gjorts på ferritiska rostfria stål. Detta är gjort enskilt för typ ett fel, typ två fel 

och typ tre fel, samt för det totala antalet fel. Presentationen sker i tabellform.  

3.2.3 Kalibrering av instrumentet 

Ger givaren oavbrutet signaler som är av den storleksordningen att de leder till felindikering 

av tråden kan det vara möjligt att genom en justering av instrumentet minska storleken av 

utslagen eller att filtrera bort dessa indikeringar. För att exempelvis påverka djupet hos 

mätningen kan en ändring göras av den frekvens som strömmen i primärspolen har. Fasplanet 

kan också vridas för att minimera ”falska” indikeringars betydelse.  

Skulle storleken på de avvikelser som orsakar brus hos ferritiska rostfria stålen vara 

konsekvent avvikande i storlek från verkliga fel är det möjligt att anpassa ett tidsstyrt filter 

utefter detta och på så vis inte ta hänsyn till dessa. 

Inställningarna i instrumentet har därför ändrats och samtidigt har signalen studerats för att se 

vad ändringarna innebär.  
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3.2.4 Ytliga defekter 

För att undersöka om ytliga partiklar på trådens yta kan ge utslag i ”CentroTesten” har en 

magnet och en blöt planka slipat mot trådens yta innan den når ”CentroTesten”. Magnetens 

avsikt var att mekaniskt slipa bort partiklar som samlas upp, om de har ferromagnetiska 

egenskaper. En blöt planka användes för att få en större anläggningsyta mot tråden, eftersom 

tråden nöts in i den blöta plankan. I Figur 25 visas utförandet av dessa försök.  

 
Figur 25. Till vänster ses hur en magnet avverkar och samlar upp ytliga partiklar från trådens yta och till 

höger en blöt planka som slipar mot trådens yta. 

Magneten släpade mot tråden i 20 sekunder per heta. Mellan varje heta fotograferades 

magneten och blåstes ren från partiklar. Bilderna på magneten och mängden partiklar 

jämfördes sedan med ”CentroTestens” protokoll och antalet detekterade fel. Mängden 

partiklar som samlats upp bedömdes från bilderna och delades in procentuellt efter en ren 

magnet som 0 % och bilden med mest partiklar som 100 %.  

Sammanställning görs i ett stapeldiagram där mängden partiklar i procent ställs i relation till 

det totala antalet fel registrerade i ”CentroTesten”. 

Då trådens yta slipades med hjälp av en blöt planka gjordes detta i position som sammanfaller 

med en utav de tre excentriskt upphängda givarna. En av de tre givarna är något känsligare 

och slits något mer än de övriga två, därför valdes just denna givare. I Figur 13 på sidan 23 

skulle detta motsvaras av till exempel ”Givare 1”.  

I Figur 26 visas hur de tre givarna presenteras separat på panelen i apparatskåpet. Denna panel 

filmades under försöket. De tre övre dioderna tänds upp för 1, 2 respektive 3 fel. Genom att 

analysera tiden och till vilken nivå dioderna tänds hos var givare för sig med och utan den 

slipande plankan märks om förhållandet ändras mellan aktuell givare och de två opåverkade 

givarna.  
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Figur 26. Separat indikering för varje givare med dioder som tänds upp för typ 1, typ 2 och typ 3 fel. 

Fem ringar provades enligt denna metod. Analyseringen av brusnivån från varje givare 

utfördes genom att spela filmen i 0,25x och sedan se hur många sekunder dioden för typ 1 fel 

var tänd under de 20 sekunder som ytan slipades. Varje gång dioderna för typ 2 och typ 3 fel 

tändes lades 1 respektive 2 sekunder till.  

Detta presenteras sedan i en tabell för de fem provade ringarna. Förändringarna av 

förhållandet mellan den sammanlagda signalnivån och den aktuella givaren var det som 

söktes. 

Noggrannare syning utfördes av tråden inom de områden som ”CentroTesten” indikerat en 

stor mängd av defekter. Dessa områden på tråden jämfördes med områden då ”CentroTesten” 

inte lämnat några utslag alls. Endast ett exempel presenteras under resultat.  

3.2.5 Fysikaliska egenskaper 

Fysikaliska egenskaper vilka främst berör materialets elektriska ledningsförmåga samt 

materialets magnetiska egenskaper har betydande påverkan för den induktiva provningen.  

Prover av tråden klipptes ut för att söka samband mellan stålets analys och nivån av det 

ferritiska bruset. Prover klipptes ut från områden utan brus och från områden där brusnivån 

var hög.  

Dessa prover analyserades vid ett par punkter i ett svepelektronmikroskop för att få stålets 

aktuella analys vid ytan. Provbitarna klipptes ut efter valsverket vilket innebär att stålet inte 

betats efter varmvalsningen. Ett medeltal för samtliga insamlade värden från områden utan 

brus och områden med hög brusnivå är sammanställt i en Tabell 6. Ett austenitiskt stål är 

också inlagt i tabellen, vid detta prov detekterades inte några defekter alls på tråden.  

Ett prov gjordes även av en tråd efter det att materialet glödgats och betats. Medelvärden för 

dessa prover från områden med mycket respektive lite brus presenteras också i resultatet. 

För att teoretiskt bedöma vilka faser som är närvarande i gällande stålsorter har beräkningar 

gjorts enligt ekv. (1) och (2) på sidan 10. Aktuella värden för respektive stålsorts analys är 

hämtade från Tabell 8 till Tabell 12 i bilaga 2. Beräkningen är utförd med antagandet att 

viktsprocenthalten av varje enskilt legeringsämne är den maximalt tillåtna samt enligt 

legeringshalternas målvärde. Alla berörda ferritiska rostfria stålsorter är markerade i 

schaefflerdiagrammet.  
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4 Resultat 

Resultaten redovisas efter vilket tillvägagångssättet varit för att påvisa eller utesluta 

faktorer som kan vara bidragande till de oönskade felindikeringar som uppstår vid 

induktiv provning av ferritiska stålsorter. 

4.1 Signalens karaktär 

Signalens typiska utseende visas i Figur 27, där det till vänster i bild visas ett utslag i signalen 

orsakat av en flaga hos ett austenitiskt rostfritt stål. Till höger visas signalen då ett ferritiskt 

rostfritt stål passerat givaren. På trådens yta vid området för detta utslag återfanns inga 

synliga defekter.  

Signalerna är till utseendet mycket lika.  

Figur 27. Till vänster: Skrotklassat austenitiskt stål, på grund av flagor. Till höger: Godkänt ferritiskt stål 

med invalsningar och gropar. 

I Figur 28 till Figur 30 visas utfallet hos vinklarna för ett 40-tal slumpmässigt utvalda signaler 

vilka resulterat som någon form av defektindikering i form av histogram med inlagd 

normalfördelningskurva. I Figur 28 är stålet ett duplext rostfritt stål 2209 (R646.11), där de 

flesta av utslagen har orsakats av flagor. I Figur 29 och Figur 30 är stålen ferritiska, AISI 430 

(R250.11) respektive AISI 446 (R270.70). Majoriteten av utslagen från de ferritiska rostfria 

stålen går inte att återkoppla till några synliga defekter på tråden.  

 
Figur 28. Histogram över utfallet av vinklarna för slumpmässigt utvalda signaler, kurvan visar en 

anpassad normalfördelningskurva. Stålet är ett duplext rostfritt stål 2209 (R646.11). 
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Figur 29. Histogram över utfallet av vinklarna för slumpmässigt utvalda signaler, kurvan visar en 

anpassad normalfördelningskurva. Stålet är ett ferritiskt AISI 430 (R250.11). 

 
Figur 30. Histogram över utfallet av vinklarna för slumpmässigt utvalda signaler, kurvan visar en 

anpassad normalfördelningskurva. Stålet är ett ferritiskt AISI 446 (R270.70). 

Normalutfallet av vilken vinkel utslagen får blir således, för det duplexa rostfria stålet med 

flagor 28°, för ferritiska rostfria stålen av typen AISI 430 (R250.11) 55° och för typen AISI 

446 (R270.70) 38°. 

I Figur 31 visas medelvinkeln och dess standardavvikelse för de tre stålsorter som försöket 

utförts på. 

 

Figur 31. Medelvinkeln och dess standardavvikelse utifrån det 40-tal slumpmässigt utvalda signaler från 

varje stål. a) duplext rostfritt stål 2209 (R646.11), b) ferritiskt AISI 430 (R250.11) och  

c) ferritiskt AISI 446 (R270.70). 

Skillnaderna på signalens karaktär och framförallt dess vinklar är inte tillräckliga för att 

någon bra filtrering ska vara möjlig. 
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4.2 Påverkan från omgivande faktorer 
4.2.1 Temperaturberoende 

I Figur 32 visas förhållandet mellan antalet fel indikerade under respektive fjärdedel av 

trådens längd mot totala antalet indikerade fel för hela trådens längd. Samtliga mätningar är 

sammanställda och resultatet presenteras för var och en av stålsorterna.  

 

Figur 32. Antalet indikerade fel per fjärdedel längs tråden i förhållande till det totala antalet fel. 

Resultatet är ett medelvärde från samtliga mätningar och presenteras för varje enskild stålsort. 

Antalet utslag ökar då temperaturen på tråden sjunker, undantaget är de tre stålen AISI 

430Nb* (R258.70), AISI 430Ti* (R259.12) och AISI 446 (R270.70) som under den första 

fjärdedelen avviker med ett högre antal utslag.  

I Tabell 2 presenteras hur antalet fel var fördelade längs trådens första respektive andra halva. 

Resultatet visar hur många ringar per stålsort som gav flest utslag på första hälften, andra 

hälften eller om fördelningen var jämn längs hela tråden.  

Tabell 2. Hur felen var fördelade på respektive halva, utvärderat för varje enskild sort av de ferritiska 

rostfria stålen. 

Stålsort Första 

hälften 

Sista 

hälften 

Jämnt 

fördelat 

430 (R250.11) 12 28 30 

430Nb (R258.70) 0 3 3 

430Ti (R259.10) 1 3 9 

430Ti (R259.12) 6 3 19 

446 (R270.70) 4 16 36 

Totalt 23 53 97 

____________________ 
* Nb: Legerat med niob, Ti: Legerat med titan 
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Då temperaturen oftast sjunker omkring 40 °C från ringens början till dess slut påvisar detta 

att 56 % av ringarna inte visar något temperaturberoende. Drygt 30 % tyder på att en lägre 

temperatur ger mer utslag och omkring 13 % visar på motsatsen.  

4.2.2 Dimensionsberoende 

Dimensionens påverkan för mängden brus utvärderas genom att i Tabell 3 sammanställa alla 

mätningar som gjorts på respektive dimension till ett medelvärde gällande antalet fel som 

indikerats. Därmed blir även betydelsen av hastighetsparametern märkbar då hastigheten avtar 

med ökad dimension.  

Tabell 3. De kontrollerade ringarna av ferritisk typ är uppdelade efter dimension där ett medeltal för 

respektive felkategori är presenterad som antal fel per meter, samt ett medeltal för totala mängden fel per 

meter. 

Antal ringar 

provade 

Dimension 
[mm] 

Typ 1 fel 

/meter 

Typ 2 fel 

/meter 

Typ 3 fel 

/meter 

Totala fel 

/meter 

43 5,6 0,060 0,035 0,013 0,108 

57 6,5 0,079 0,036 0,013 0,102 

20 7 0,058 0,033 0,012 0,103 

39 8,5 0,338 0,203 0,077 0,618 

11 10 0,243 0,139 0,039 0,421 

Resultatet visat att det inte finns något tydligt sammanhang mellan brusnivån och dimension.  

4.2.3 Stålsort 

En uppdelning av hur felindikationerna från ”CentroTesten” är fördelade i förhållande till 

stålsort är uppställt i Tabell 4. Medeltal för mängden fel per meter är uppställda i förhållande 

till stålsort.  

Tabell 4. De kontrollerade ringarna av ferritisk struktur är uppdelade efter stålsort där ett medeltal över 

respektive felkategori är presenterade som fel per meter, samt ett medeltal för totala mängden fel per 

meter. 

Antal ringar 

provade 

Ståltyp Typ 1 fel 

/meter 

Typ 2 fel 

/meter 

Typ 3 fel 

/meter 

Totala fel 

/meter 

70 430 (R250.11) 0,217 0,129 0,047 0,394 

6 430Nb (R258.70) 0,049 0,026 0,009 0,084 

16* 430Ti (R259.10) 0,265 0,172 0,065 0,502 

28 430Ti (R259.12) 0,029 0,016 0,006 0,051 

57 446 (R270.70) 0,079 0,036 0,013 0,102 

 

Den stålsort som har minst antal fel registrerade är AISI 430Ti (R259.12), medan stålsorterna 

med flest fel registrerade är AISI 430Ti (R259.10) och AISI 430 (R250.11). 

_____________________ 
* Samtliga av de 16 ringar av ståltyp 430Ti (R259.10) blev skrotat på grund av täta stråk med gropar och flagor.  



39 

 

 

4.3 Ytliga defekter 

I Figur 33 visas ett diagram över hur mängden uppsamlade partiklar av en magnet som slipat 

mot trådens yta relaterar till antalet fel som indikeras vid den induktiva provningen. Gällande 

mängden partiklar symboliserar 100 % den största mängden partiklar som samlades upp från 

en och samma ring.  

 

Figur 33. Antalet indikerade fel i relation till mängden uppsamlade partiklar. Varje stapel föreställer 

utfallet hos en ring. 

Trendlinjen tyder på att det inte finns något samband mellan en ökande mängd ytliga partiklar 

och brusnivån i ”CentroTesten”. Resultatet av försöket säger motsatsen.  

Trådens yta slipades med en blöt planka för att utvärderades om detta resulterade i någon 

förändring av mängden brus hos den berörda givaren i förhållande till de övriga två. Försöket 

gjordes på fem ringar och resultatet presenteras i Tabell 5 där totala nivån av indikerade fel, 

nivån av indikerade fel från den aktuella spolen och förhållande dessa två emellan visas.  

Tabell 5. Resultatet för hur mängden indikerade fel påverkades av att trådens yta slipades med en blöt 

planka. Tabellen visar utfallet för fem provade ringar där utslagsnivån analyserats under 20 sekunder 

med och utan nötning av ytan. 

  Utan Med Utan Med Utan Med Utan Med Utan Med 

Total nivå (1) 202 229 126 169 269 210 110 139 62 123 

Nivån, aktuell spole (2) 87 95 53 65 117 111 50 69 39 62 

Förhållandet (2) / (1) 0,43 0,41 0,42 0,38 0,43 0,53 0,45 0,50 0,63 0,50 

  Minskar Minskar Ökar Ökar Minskar 
 

Utfallet blev slumpartat då förhållandet både minskade och ökade. 
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Mer noggranna visuella kontroller gjordes på flertalet av de ringar som mätning utfördes 

på. I Figur 34 visas två av dessa ringlar som exempel på hur signalen och 

”CentroTestens” protokoll såg ut under vissa områden av dessa ringar. Inga skillnader 

kunde hittas på tråden för dessa två områden, vilket också gäller för samtliga av dessa 

kontroller. 

 

Figur 34. Exempel på signal och protokoll för de extra synade områden hos tråden. Detta gjordes efter 

betning, då påträffades inte några skillnader av ytans kvalitet. 

Sammantaget tyder samtliga av resultaten gällande ytliga defekter på att något samband inte 

finns mellan dem och nivån av brus vid induktiv provning av ferritiska rostfria stål.  

4.4 Fysikaliska egenskaper 

Variation av närvarande ämnens koncentration är faktorer som kan påverka de fysikaliska 

egenskaperna hos materialet. I Tabell 6 visas ett medeltal av koncentrationen hos närvarande 

ämnen i procent. Provbitarna är tagna från områden utan brus och områden med hög brusnivå. 

Tabell 6. Medelvärden för påträffade legeringsämnen i viktprocent, från svepelektronmikroskopi. Stålen 

som analyserats är AISI 430 (R250.11) och det duplexa rostfria stålet 2209 (R320.17). 

 
C O Na Si Cl Cr Mn Fe Ni 

Mycket brus 

(ferrit) 
17,1 31,2 0 0 0 3,5 0,1 48,1 0 

Lite brus 

(ferrit) 
25,6 29,8 0,1 0,2 0,1 5,6 0,3 38,4 0 

Duplext 16,9 25,3 0,0 0,2 0,0 10,5 0,4 39,0 7,6 

 

Krom och järn är de ämnen som avviker mest mellan proverna med mycket brus och de med 

lite brus samt duplext rostfritt stål.  
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Analyser av ytan gjordes även då tråden glödgats och betats. Detta gjordes på ett AISI 430Ti 

(R259.12) stål där ”CentroTest” rapporten visas i Figur 35 och Tabell 7 visar analysen från 

första respektive sista änden. 

 
Figur 35. ”CentroTest” protokollet tillhörande analysen i Tabell 7. Det syns ett kraftigt brus i början 

medans slutet är avsevärt lugnare. 

Tabell 7. Analys av ett AISI 430Ti R259.12 stål där det var kraftigt med brus i 

trådens första ände men lugnt i sista änden, se Figur 35 ovan. 

 Ni Fe Mn Cr V Ti 

Första änden 0,2 81,5 0,7 16,9 0,1 0,5 

Sista änden 0,2 81,9 0,7 16,6 0,1 0,4 

 

      Skillnaderna i legeringsmängd är små efter glödgning och betning.  

De mest valsade ferritiska stålsorterna är i Figur 36 markerade i schaefflerdiagrammet.  

 

Figur 36. Beräkning av krom- och nickelekvivalenten där respektive stålsort är markerad i 

schaefflerdiagrammet. Beräkningen är utförd efter högsta tillåtna mängden legeringsämnen samt enligt 

dess målvärden.  

Resultatet av hur stålen hamnar i schaefflerdiagrammet stämmer överens med resultatet i 

Tabell 4 där brusnivån sorterats efter stålsort. 
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5 Diskussion 

Signalens utseende 

Resultatet berörande signalernas utseende tyder på att det endast är mindre avvikelser 

mellan signalen från ett verkligt fel och de ”falska” felsignaler som uppstår vid provning 

av de ferritiska materialen. De verkliga felsignalerna orsakades av flagor vilket bör 

innebära att orsaken till det ferritiska bruset har vissa likheter med en flaga. Orsaken till 

bruset bör alltså vara ytlig och ha ungefär samma radiella utsträckning som flagorna vilka 

användes som referens. Med hänvisning till att formen, trubbigheten och arean på de 

åttaformade utslagen är så pass lika. I vissa fall kunde brussignalen vara aningen 

spetsigare i formen, det trots att amplituden av utslaget var större. Orsaken bör då vara 

något som stör virvelströmmarna mycket men under en liten utsträckning i radiell 

riktning, exempelvis flagor eller gropar med stor area i förhållande till höjd eller djup.  

Bidragande orsak kan även vara mindre ferromagnetiska partiklar. Dessa skulle då trots 

sin mindre stolek skapa en markant störning vid induktiv provning. Därav  utfördes 

prover då ytan slipades och dessa partiklar skulle samlas upp.  

Då frekvensen på matarspänningen ändras fås endast en förskjutning i impedansplanet. Denna 

förskjutning innebär däremot en något ökad känslighet då utslagens riktning hamnar närmare 

90°. Detta har dock ingen större betydelse då det lika gärna kan justeras med hjälp av vinkeln 

av impedansplanet. Att justera inställningarna i ”CentroTesten” för att få bort bruset är ingen 

lösning. Problemen verkar enligt resultaten vara materialberoende. 

Ytliga partiklar 

Flera resultat tyder på att de bidragande orsakerna till bruset ligger ytligt då signalen ser 

mycket lika ut som den signalen vilken uppstår av en flaga. Teorin var att de ytliga partiklarna 

utgörs av oxider då ett ferritiskt rostfritt stål i varm tillstånd oxiderar i större utsträckning än 

vad ett austenitiskt rostfritt stål gör. Därmed uppstår en ökad risk för brusgivande ytliga 

partiklar. Dessa ytliga partiklar kan falla bort senare i valsverket, till exempel då tråden 

passerar ”läggaren” eller i kylsträckan. Därmed hittas inga fel vid syningen som kan kopplas 

till ”CentroTestens” felindikationer. Är partiklarna sfäriska och har en relativt liten 

anläggningsyta mot tråden kanske kylvattnet momentant kyler ner dessa så att de magnetiska 

egenskaperna ändras. Marginalen i temperatur blir dock större då järnet bildar oxider, 

eftersom curietemperaturen blir lägre för dessa jämfört med rent järn.  

Magneten samlade slipade av och samlade upp en del partiklar men resultatet visade att det 

inte fanns något som helst förhållande mellan mängden partiklar på magneten och brusnivån i 

”CentroTesten”. 
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Försöket då trådens yta slipades med en blöt planka visade inte heller några tydliga 

förändringar av brusnivån. Resultatet i Tabell 5 gav slumpvis ökande och minskande 

förhållanden spolarna emellan. Resultatet kan också ha påverkats av att tråden hade stråk av 

ytdefekter vilka hittades då tråden synades. I Figur 37 visas bilder av trådens yta tagna i ett 

ljusoptiskt mikroskop. Har tråden ytliga defekter av den här typen är ”CentroTestens” resultat 

rimligt. 

 

Figur 37. Den 8,5 mm ferritiska tråd som ligger till grund för resultatet då trådens yta slipades med en 

blöt planka. Till vänster ses stråk av gropar och till höger stråk med flagor. 

Filtrering och fasvinkel  

Fasvinkeln varierar inte mycket mellan verkliga fel på austenitiska material och det 

oönskade brus som finns hos det ferritiska materialet. Det är därför inte möjligt att ändra 

fasförskjutning för att filtrera bort ferritiskt brus och samtidigt detektera de verkliga 

felen. Angående fasvridningen verkar de flesta felen som registrerats ha en vinkel mellan 

25 och 60 grader, vilket då innefattar både brus och verkliga defekter. Dessa vinklar gör 

att många fel inte detekteras, optimalt vore en medelvinkel på 90 grader för utslag 

beroende av verkliga fel. Ändringen skulle innebära att omkring 15-20 % fler fel skulle 

detekteras. Ändringen förutsätter att det idag inte finns material som har felindikering i 

en vinkel på mer än 90 grader då ändringen skulle minska sannolikheten för felindikering 

hos dessa.  

Omgivande faktorer 

Resultaten angående om trådens dimension skulle ha något samband med mängden utslag 

som inte går att koppla till synbara defekter på tråden tyder inte på att så inte är fallet. Fler 

prover vore önskvärt för att motverka att resultaten ska bli materialberoende då många 

stålsorter endast valsas i vissa dimensioner. Resultaten för detta blir samtidigt gällande när det 

gäller trådens hastighet. Eftersom hastigheten successivt blir lägre då trådens dimension ökar. 

I Tabell 4 där antalet indikeringar från ”CentroTesten” delas upp gentemot vilken ståltyp som 

provats ger inte heller någon tydlig bild över nivån av brus kopplat till något specifikt 

legeringsämne. Ställs däremot detta resultat i förhållande till uträknade värden i 

schaefflerdiagrammet som visas i Figur 36 kan ett samband ses som tenderar att vara rimligt. 

Detta med hänvisning till vad som nämnts om hur permeabiliteten påverkas av fasövergångar. 

Eftersom det är de stålsorter vilka befinner sig längst ifrån ett flerfasområde som uppvisar 

minst antal utslag i ”CentroTesten”.  
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AISI 430Ti (R259.10) var den stålsort som bidrog till klart mest brus det är också denna 

stålsort som ligger närmast och i trefasområdet ferrit/austenit/martensit i 

schaefflerdiagrammet. Den uträknade punkt som hamnat inom trefasområdet är förvisso 

beräknad efter max tillåtna värden av samtliga legeringsämnen, men det visar att ett snävare 

toleransområde bidrar till mer brus. 

Brusnivåns beroende av temperaturen är enligt resultaten något övervägande till att öka då 

temperaturen sjunker. Undantagen var några material som hade hög brusnivå på den första 

fjärdedelen av tråden. Temperatur och stålsort har båda också betydelse för de erhållna 

fysikaliska egenskaper som tråden får.  

Fysikaliska egenskaper 

Tanken med att utföra analyser av närvarande ämnens koncentration gjordes främst på grund 

av att mängden krom har stor betydelse för vilken curietemperaturen blir. Samtidigt har också 

kromhalten betydelse för bildandet av austenit, vilket därmed skapar fasgränser som kan 

orsaka störningar vid induktiv provning. De ferritiska stål som har provats har kromhalter från 

16,4 % till 23,9 % vilket ger olika toleranser till inhomogeniteter av kromhalt, temperatur 

men också tryck och spänningar. I Figur 38 är stålen med minst respektive mest kromhalt 

markerat i järn-krom fasdiagrammet vid mätningstemperatur. Rimligt vore då att (A) har 

betydligt högre brus nivå än (B). Resultatet i Tabell 4 visar dock inte att enbart kromhalten 

har så stor inverkan på brusnivån.  

 
Figur 38. De provade ferritiska stålsorter med minst andel krom (A) och mest andel krom (B) är 

markerade i järn krom diagrammet 

Vilket nämndes tidigare i diskussionen så stämmer resultatet däremot överens med stålens 

position i schaefflerdiagrammet. Störningen av en fasgräns är trots detta mycket liten, enligt 

ekv. (4) och Figur 9 ger glappet i kurvan mellan ferrit och austenit endast en permeabilitets 

variation på omkring 1 %. I förhållande till permeabilitetens variationer hos austenitiska 

rostfria stål, vilken endast är på promillenivå blir permeabilitetsglappet på grund av 

fasgränserna relativt stort. 
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Resultatet i Tabell 6 visade att analysen av trådens yta då den endast vattenkylts hade väldigt 

låg kromhalt. Den höga mängden kol kan ställa till problem vid induktiv provning då 

mängden kol påverkar virvelströmmarnas utbredning mycket stark. Det är med induktiv 

provning möjligt att mäta en metalls kolhalt, men för att kolet i detta fall ska orsaka bruset 

krävs det att kolhalten varierar hastigt över korta ytor.  

Resultaten kring ytans analys och brusnivån är inte baserat på nog många prover, vilket gör 

att några slutsatser inte bör dras av dessa. Vidare arbete kring teorin är rekommenderat. 

Som diskuterades i avsnitt 2.2 påverkas stålets ledningsförmåga av dislokationstätheten. 

Rekristallisationen kan därför vara en bidragande orsak till brus. Är 

rekristallisationsprocessen pågående då tråden passerar den induktiva provningsutrustningen 

kommer stålets ledningsförmåga att vara bättre för de områden som hunnit rekristallisera, på 

grund av att en rekristallisation tar bort dislokationer. ”CentroTesten” kan då ge utslag för 

gränserna mellan de områden som rekristalliserats och de som inte har rekristalliserats. Ligger 

detta bakom bruset innebär det att orsaken till bruset inte beror av att stålet har en ferritisk 

struktur vid rumstemperatur utan att det dynamiska rekristallisationsförloppet skiljer i 

jämförelse med de icke ferritiska rostfria stålen.  
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6 Slutsatser 

Resultaten visar att det med befintlig utrustning inte är möjligt att få provningen att fungera 

på ferritiska rostfria stål. De karakteristiska skillnaderna mellan signalen från verkliga fel och 

ferritiskt brus är inte tillräckligt stora för att det med hjälp av filter ska vara möjligt att 

reducera indikationer från ”falska fel”. 

Resultaten tyder även på att orsaken till det brus som förekommer orsakas av variationer av 

materialets fysikaliska egenskaper. Med orsaker som fasgränser, koncentration av 

legeringsämnen och dess förmåga att fördelas homogent.  

 Lägre temperatur hos tråden tenderar att bidra till en högre andel brus 

 Angående dimension och hastighet finns inga tydliga samband till brusnivån 

 Mängden brus i förhållande till stålsort stämmer överrens med stålens position i 

schaefflerdiagrammet, med avseende till fasgränsernas permeabilitetsstörande effekt 

 Fasvinkeln bör vridas omkring 40 grader moturs för att öka sannolikheten för fel 

detektering 

 Bruset beror inte av löst sittande ytliga partiklar som skulle kunna falla av senare i 

processen 

7 Förslag på fortsatt arbete 

För att få mer statistik bakom tabeller och kurvor så bör ”CentroTesten” användas emellanåt 

även på ferritiska rostfria stål, även om det vid tillfället inte bidrar till någon detektering av 

defekter. Data som samlas in kan då användas vid ett eventuellt fortsatt arbete. 

 Med en portabel utrustning prova hur resultatet blir om mätningen sker tidigare eller 

senare, med avseende till rekristallisationen 

 Ta fler prover för att få mer statistik till brusnivåns koppling till trådytans analys 

 Om möjligt prova på hetor som har något lägre och högre temperatur 
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9 Bilageförteckning 
Bilaga 1: Stålanalyser 

Bilaga 2: Bilder över induktiva provningsutrustningen.  
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9.1 Bilaga 1 

 

Tabell 8 AISI 430 (R250.11) 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat  0,3 0.7 16.4         

Min  0.2 0.5 16.2         

Max 0.02 0.4 0.8 16.9 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.02 0.05 0.03 

 

Tabell 9 AISI 430Nb (R258.70) 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat  0,70 0.5 18.35       0.5  

Min  0.55 0.4 18.10       0.4  

Max 0.025 0.85 0.6 18.60 0.3 0.3 0.3 0.01 0.3 0.01 0.6 0.03 

 

Tabell 10 AISI 430Ti (R259.10) 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat 0.065 0.85 0.5 17.3    0.4     

Min 0.05 0.75 0.4 17.0    0.3     

Max 0.08 1.0 0.6 17.8 0.35 0.3 0.2 0.5 0.3 0.1 * 0.03 

 

Tabell 11 AISI430Ti (R259.12) 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat  0.7 0.7 17.50    0.40     

Min  0.6 0.6 17.25    0.35     

Max 0.02 0.8 0.8 17.90 0.25 0.1 0.2 0.65 0.2 0.025 * 0.025 

 

Tabell 12 AISI 446 (R270.70) 

Ämne C Si Mn Cr Ni Mo Co Ti Cu Al Nb N 

Önskat 0.05 0.5 1.0 23.9        0.085 

Min 0.04 0.35 0.8 23.4        0.07 

Max 0.06 0.65 1.2 24.4 0.50 0.54 0.4 * 0.5 0.025 * 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
* Inga uppgifter rapporterade 
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9.2 Bilaga 2 

En del bilder över utrustningen 

och dess programvara är inlagda i 

denna bilaga. Detta enbart för att 

ge en ökad förståelse kring vad 

som gjorts, tillvägagångssättet 

med metoder och ändringar. I Fig 

så visas skåpet innehållande 

elektronik, PC och oscilloskop. 

Här kan resultatet utläsas, 

ändringar göras och operatörerna 

använder oscilloskopet för att 

balansera utrustningen vid till 

exempel material omställningar.  

I fig till fig visas menyerna för 

inmatning av de olika 

inställningsparametrarna. 

Virvelströmsinställningarna i fig 

kan göras olika beroende på 

vilken stålsort som ska 

kontrolleras, då läggs dessa unika 

inställningar till i biblioteket i fig 

och när systemet får indikationer 

på vilket ämne som körs så ställs 

rätt inställningarna automatiskt in 

för gällande material. I Fig visas 

själva givarenheten då den är 

urplockad. Tråden passerar 

igenom och kommer ut på den 

sidan som visas i figuren.  
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