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Sammanfattning 
För att kunna förbättra processer och användning av det duplexa rostfria stålet SAF 2507 

måste dess deformationsegenskaper undersökas och förklaras. Genom EBSD-analyser har 

deformationsstrukturer och polfgurer tagits fram för att kunna beskriva materialets beteende 

vid deformation. Även Taylorfaktorer, E-moduler och Poissons tal har tagits fram för att 

kunna undersöka materialets anisotropi.  

Experimenten har utförts på prov av SAF 2507 som har deformerats plastiskt till olika 

töjningar. Det som undersökts är odeformerat prov, prov som dragits enaxligt till 7,7 % och 

24,3 % töjning, samt ett prov som är cykliskt belastat till 3 % töjning. Det undersökta stålet 

tillverkas genom två olika metoder, men i denna rapport har enbart det extruderade stålet 

undersökts.  

Genom att jämföra hur stålets olika mekaniska egenskaper beter sig under plastisk 

deformation har resultatet blivit att stålets ferritfas beter sig anisotropt med en antydan till 

ökande isotropi vid ökande deformation.  Austenitfasen beter sig däremot isotropt och blir 

varken mer eller mindre isotropt vid ökande deformation. Substrukturerna i ferritfasen ökar 

tydligt vid ökande deformation, och ses framför allt i austenitfasen efter 24 % deformation.    
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Summary 
In order to improve the processes and the use of the duplex stainless steel SAF 2507, its 

deformation properties has to be investigated and explained. Through EBSD-analysis 

deformation structures and pole figures have been developed to describe the behavior of the 

material during deformation. Also Taylor factors, Young’s modules and Poisson's ratio have 

been developed in order to investigate the material's anisotropy. 

The experiments have been performed on samples of SAF 2507 which has been plastically 

deformed at different strains. The strains studied are undeformed sample, samples drawn 

uniaxial drawn to 7.7 % and 24.3 % elongation, and one sample which is cyclically loaded to 

3% elongation. The steel we have investigated is produced by two different methods, but in 

this report, only the extruded steel is investigated.  

By comparing how different mechanical properties of the steel behave during plastic 

deformation, the result shows that the steel’s ferrite phase behaves anisotropically with a hint 

of increasing isotropy when the deformation is increasing. The austenite phase behaves 

isotropic and does not become more or less isotropic with increasing deformation. The 

substructures in the ferrite phase are clearly increasing with increasing deformation, and are 

seen mainly in the austenite phase after 24 % deformation. 
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1 Introduktion 

I detta projekt har ett duplext rostfritt stål, SAF 2507, undersökts för att utreda dess plastiska 

egenskaper vid deformation. Det finns olika typer av rostfria stål, bland annat det så kallade 

duplexa rostfria stålet, bestående av både austenit- och ferritfas. Detta är både 

korrosionsbeständigt och höghållfast. Genom EBSD-analys (Electron Backscatterd 

Diffraction) och beräkningar kan materialets olika plastiska egenskaper räknas ut. Med dessa 

egenskaper kan materialets beteende vid deformation beskrivas.  

1.1 Bakgrund 

Detta projekt genomfördes under våren 2014 som en del av ett större forskningsprojekt mellan 

bland annat företaget Sandvik Materials Technology och HDa. 

Sandvik Materials Technology utvecklar och tillverkar produkter i rostfritt stål och andra 

speciallegeringar. För fortsatt utveckling av processerna och användningen av duplexa rostfria 

stål behöver Sandvik Materials Technology bättre kunskap om materialens anisotropi i 

mekaniska egenskaper. Därför startade projektet COLDMAT, som nyligen slutförts inom 

Jernkontorets stålforskningsprogram, men där beskrivningen av just SAF 2507 inte rymdes. 

1.2 Syfte 

Att med hjälp av EBSD-analys och en programvara skapad av G. Engberg [1] ta fram 

deformationsstrukturer, Taylorfaktorer, Poissons tal och E-moduler för att förklara hur det 

duplexa rostfria stålet SAF 2507 beter sig vid plastisk deformation.  

1.3 Avgränsningar 
För att få en förståelse för materialets deformationsegenskaper bör helst modeller för plastisk 

deformation göras för både material som dragits enaxligt till olika töjningar samt för material 

som belastats cykliskt. I detta projekt har provstavar dragna enaxligt till 7,7 % och 24,3 %, en 

provstav cykliskt belastad till 3 % och en odeformerad provstav undersökts.  

Det duplexa rostfria stålet SAF 2507 tillverkas både genom varmvalsning och extrudering. I 

detta projekt undersöks enbart det extruderade stålet. Detta för att undersökningarna tar så 

pass lång tid att resultaten och analyserna skulle tappa kvalité om både det extruderade och 

varmvalsade stålet skulle undersökas.  
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2 Litteraturstudie 

I det här avsnittet beskrivs materialet, Poissons tal, Taylorfaktor och elasticitetsmodul. 

Dessutom beskrivs teorin för missorientering och textur. Tekniska handböcker, artiklar, 

examensarbeten och muntliga referenser har använts. 

2.1 Materialdata 

SAF 2507 är ett duplext rostfritt stål, det vill säga austenitferritiskt, som används bland annat 

till sömlösa rör och klarar av mycket korrosiva miljöer [2].  

Tabell 1 – Beskriver den kemiska sammansättningen i viktsprocent för SAF 2507 [2]. 

C Si  Mn  P  S Cr Ni Mo N 

  0,03 0,8 1,2  0,035 0,015 25 7 4 0,3 

 

Tabell 2 – Beskriver materialets mekaniska egenskaper vid 20 C för ett rör med en väggtjocklek på max 

20mm [2]. 

Elasticitetsmodul 

(GPa) 

Sträckgräns 

(MPa) 

Brottgräns 

(MPa) 

Töjning (%) 

200 550 800 – 1000  25 

 

2.2 Elasticitetsmodul 
Ett materials elasticitetsmodul (E-modul) är ett mått på materialets styvhet. Enligt Hooke’s 

lag, se Ekvation (1) är E-modulen (E) proportionalitetskonstanten mellan spänningen   och 

töjningen   vid elastisk deformation [3].  

E        (1) 

Ju högre smälttemperatur ett material har, desto högre är dess E-modul. Om materialets 

temperatur höjs minskar dess E-modul [4].  

2.3 Poissons tal 

När man töjer ett material i en viss dragriktning (säg x-riktningen) fås kontraktion i de båda 

vinkelräta riktningarna mot dragriktningen (y- och z-riktningarna). Kontraktionerna ger 

upphov till kompressiva töjningar ( y  och z ) och om dragningen är enaxlig och materialet är 

isotropt är y z  . Poissons tal ( ) är förhållandet mellan de vinkelräta riktningarna och 

dragriktningen, se Ekvation (2) [5]. För stål ligger Poissons tal kring 0,3 [6]. 

ε ε

ε ε

y z

x x

          (2) 
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2.4 Taylorfaktor 
Plastisk deformation i kristallina material sker genom glidning längs kristallografiska plan och 

det är en kritisk skjuvspänning C som bestämmer när den plastiska deformationen börjar. 

Varje enhetscell i ett material har ett visst antal plan där glidning kan ske, så kallade glidplan. 

Det finns också speciella glidriktningar i vilka glidning måste ske för att kristallstrukturen ska 

kunna återställas efter glidning. Kombinationen av glidplan och glidriktningar kallas 

glidsystem. För att vid töjning av en kristall kunna avgöra vilket glidsystem som aktiveras 

måste skjuvspänningen τ i varje glidplan och glidriktning räknas ut, se Ekvation (3). 

cos
  cos cos

/ cos

P

A


   


 

    (3) 

 

Figur 1 – Tankegången bakom Ekvation (3) [7].  

I en enhetscell påbörjas den plastiska deformationen när skjuvspänningen når ett visst kritiskt 

värde C , se Ekvation (4). 

cos cosC         (4) 

Vid omskrivning av Ekvation (4) kan spänningen som krävs för begynnande plastisk 

deformation, d.v.s. sträckgränsen, räknas ut, se Ekvation (5). 

1
   

cos cos
C Cm  

 
       (5) 
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Proportionalitetskonstanten m i Ekvation (5) kallas Taylorfaktor. Taylorfaktorn är det 

inverterade medelvärdet av Schmidtfaktorn för de fem mest gynnsamma glidsystemen. I ett 

polykristallint material är Taylorfaktorn m olika i varje korn [8]. Men om materialet inte har 

någon textur, d.v.s. har enbart slumpmässiga kristallorienteringar, kan man räkna ut ett 

medelvärde, m . För BCC- och FCC-struktur gäller följande medelvärden [9]:  

 3,182 2,08

 3,674 2,228

BCC

FCC

m

m

 

 
 

2.5 Substrukturer 

När ett material bearbetas och deformeras fås en ökning i lagrad energi i det. Denna ökning 

beror på att nya dislokationer bildas och att dessa, tillsammans med de redan befintliga 

dislokationerna trasslar ihop sig. Den lagrade energin i materialet är den drivande kraften för 

återhämtning. När materialet återhämtar sig så arrangerar dislokationerna om sig så att de får 

en lägre energi. Återhämtningen sker i flera steg. Först bildas celler, i vilka dislokationerna 

annihilerar. Till följd av dislokationernas försvinnande bildas och tillväxer så kallade subkorn 

och substrukturer [10]. För att en dislokation ska kunna annihilera krävs det att ofta att 

dislokationen kan klättra eller tvärglida [8].  

2.6 Missorientering 
Om två enhetsceller, se Figur 2, från två olika korn, sätts samman i två diagonala punkter men 

behåller dess rotation kan en vektor dras mellan dessa två punkter. Vektorn är definierad som 

en gemensam axel. Orienteringen mellan två enhetscellers koordinatsystem kan beskrivas som 

en vinkel, där koordinatsystemen motsvarar kristallorienteringen för olika korn i det 

polykristallina materialet. På grund av kubisk symmetri finns det 24 symmetrioperatorer 

vilket ger 24x24 möjliga rotationsaxlar. Den minsta vinkeln för rotationen runt en av dessa 

möjliga rotationsaxlar som får enhetscellerna att sammanfalla kallas för missorientering. Om 

missorienteringen är tillräckligt stor räknas det som en korngräns. Missorienteringar i ett och 

samma korn kan förekomma om materialet är deformerat [11]. 

 

Figur 2 – Två enhetsceller och dess kristallorientering. Den minsta vinkeln för rotationen runt den 

gemensamma axeln motsvarar missorienteringen [11].  
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2.7 Textur 
I polykristallina material orienterar sig korn oftast inte slumpmässigt, utan de grupperar sig i 

vissa specifika orienteringar. Hur orienteringarna är grupperade i ett material kallas textur, se 

Figur 3. I en kristall beror de fysiska egenskaperna på i vilken riktning de mäts i. I ett 

polykristallint material beror därför egenskaperna på hur kristallorienteringarna är fördelade 

[12]. Ett material som har samma fysikaliska egenskaper, t.ex. elasticitetsmodul, i alla 

riktningar är materialet isotropt [13]. Är egenskaperna däremot olika i olika riktningar är 

materialet anisotropt [14]. 

 

 

 

 

a)                                                                 b) 

Figur 3 – Schematisk bild på a) prov med ej slupmässiga orienteringar, d.v.s. med textur och anisotropi 

och b) prov med slumpmässiga orienteringar, d.v.s. utan textur och isotropi [12]. 

Ett sätt att undersöka ett materials textur är att göra polfigurer. En polfigur visar 

kristallriktningar genom stereografisk projektion, se Figur 4. Tredimensionella riktningar 

presenteras som tvådimensionella genom att projicera en punkt i en sfär på sfärens 

ekvatorplan, där punkten representerar en kristallriktning. Projektionsfigurens axlar är 

arrangerade som provets axlar, se Figur 4 [15], [16].  

 

 

 

 

 

a)                                                                 b) 

Figur 4 – Polfigurer där a) visar slumpmässiga orienteringar, alltså ett isotropt material utan textur och 

b) visar icke-slupmässiga orienteringar, alltså ett anisotropt material med textur [17]. 
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3 Experiment 

Ett duplext rostfritt stål (SAF 2507) har studerats. Det undersökta stålet har tillverkats genom 

extrudering och har dragits i extruderingsriktningen till olika töjningar, se Tabell 3. 

Provstavarna som experimenten har gjorts på har cylindrisk form med en diameter på 4mm. 

Alla beräkningar och experiment har utförts vid rumstemperatur.  

Tabell 3 – Till vilka töjningar stålet har dragits, i procent (%). 

Enaxlig dragning 0 7,7 24,3 

Cykliskbelastning 3 

3.1 Enaxlig dragning 

Under projektet COLDMAT utfördes enaxlig dragprovning. Dessa tester har dragits i 

extruderingsriktningen till 7,7 och 24,3 % plastisk töjning. Data från denna dragprovning har i 

detta projekt använt för att konstruera en dragprovkurva och beräkna E-modulen. För att med 

säkerhet kunna se att dragprovskurvorna stämde har dragning utförts två gånger för varje 

töjning. Eftersom dragprovkurvorna för 24,3 % innehåller samma och ytterligare information 

som för 7,7 % är endast dragprovkurvorna för 24,3 %, se Figur 5, medtagna i denna rapport.  

Den termiska delen av flytspänningen har här utvärderats med hjälp av en modell för termisk 

aktiverad deformation och den delen har subtraherats från flytspänningen och gett den 

atermiska delen i Figur 5.  

 

 

Figur 5 – Dragprovkurvor för både körning 1 och 2 till 24,3 % plastisk töjning. 

Elasticitetsmodulen har beräknats till 213 GPa för körning 1 och 222 GPa för körning 2.   
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3.2 Cyklisk belastning 
Under projektet COLDMAT utfördes cyklisk provning och data från provningen användes i 

detta projekt för att skapa en dragprovkurva, se Figur 6. Provet drogs först till 3 % töjning och 

därefter tyckt till 3 %, d.v.s. -3 % i dragprovkurvan. Efter att provet nått -3 % töjning drogs 

provet till 3 % töjning ännu en gång. Detta upprepades i sex cykler.  

 

Figur 6 – Dragprovkurva för 3 % cyklisk belastning. Cykel 1 beskriver drag till 3 % töjning. Cykel 2 

beskriver när provet går från 3 %, till -3 % och tillbaka till 3 % töjning. 

3.3 Provpreparering 

De dragna provstavarna kapades vinkelrätt mot extruderingsriktningen så att ca 1cm långa 

provbitar kunde tas ut. Bitarna togs ut ur mitten på provstaven där deformationen varit som 

högst. De cylinderformade bitarna göts in i bakelit till provkutsar med en diameter på 40 mm. 

Bakelitpucken slipades sedan ner 2 mm för att få fram centrum på provbiten, se Figur 7. 

 

Figur 7 – Var provbiten har kapats ut ur provstaven, dess extruderingsriktning och provbitens placering i 

kutsen. 
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Efter slipning polerades provkutsarna enligt: 

1. SiC-papper, #320, 1 minut 

2. SiC-papper, #800, 1 minut 

3. SiC-papper, #1200, 2 minuter 

4. Dac, #1200, 5 minuter 

5. Dac, #1200, 5 minuter 

6. Nap, Nap-B, 5 minuter 

7. Chem, OP-S, 10 minuter  

8. Chem, OP-S, 10 minuter, utan last på provkutsarna. 

SiC-papper är ett slippapper för våtslipning av material och finns med kornstorlekarna 80-

4000 [18]. I detta projekt användes tre olika kornstorlekar: 320, 800 och 1200. Dac är 

benämningen på en polerduk med satinvävt acetat där slipmaterialet är diamant med 

kornstorlekar mellan 9 och 3 µm [19]. Nap är en poleringsduk med syntetiskt uppruggad textil 

som används för slutpolering av alla slags material. Slipmaterialet är diamant med 

storleksordningen ≤ 9 µm. Tillsammans med polerduken användes en diamantsuspension, så 

kallad Nap-B [19], [20]. Chem kallas poleringsduken som är gjort i poröst neopren. 

Tillsammans med polerduken används en suspension av kollodialt kisel, så kallat OP-S, med 

korn av storleken 0,04 µm [21].  

Som avslutande steg i provprepareringen lades provkutsarna, en i taget, i ett ultraljudsbad 

under 5 minuter. Under projektets gång förvarades provkutsarna i en exsickator. 

3.4 Electron Backscatter Diffraction 
EBSD är en svepelektronmikroskop-baserad teknik som används för att analysera 

mikrostrukturer. Elektroner skjuts på ett tiltat (70º lutning) prov så att bakåtspridda elektroner 

emitteras från det. De bakåtspridda elektronerna formar ett diffraktionsmönster, bestående av 

så kallade Kikuchiband, på en fosforskärm. Varje Kikuchiband motsvarar en speciell 

kristallorientering. Mönstret används till att räkna ut bland annat missorientering, kornstorlek, 

göra substrukturanalys och identifiera faser [22].  

I detta experiment gjordes EBSD-analyser med två olika steglängder, d.v.s. med hur stora steg 

elektronstrålen flyttar sig vid scanning. De steglängder som användes var 1µm och 5nm. 

Anledningen till detta är att det med den långa steglängden få analyser innehållandes många 

korn och med den korta steglängden få information om materialets substrukturer. Analyser 

med lång steglängd gjordes för alla prover medan kort steglängd enbart gjordes för det 

enaxligt dragna provet till 7 % och 24,3 % töjning och för det 3 % cykliskt belastade provet.  

3.4.1 Optimering inför EBSD-analys 

För att få så bra EBSD-analyser som möjligt gjordes en mikroskopoptimering. Optimeringen 

gjordes med fasfärgning där FCC (austenit) är röd och BCC (ferrit) är blå. Det som togs 

hänsyn till under optimeringen var antalet oindexerade pixlar (nollösningar), d.v.s. pixlar som 

programvaran inte kan identifiera, och överindexering av någon fas, d.v.s. att man på bilden 

kan uppfatta att en fas som programmet identifierar inte är där. Även hur stor genomsnittlig 
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=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=50 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid157x118

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

vinkelavvikelse som gavs undersöktes, d.v.s. hur stor vinkelskillnad det är mellan teoretiska 

och verkliga Kikuchiband. 

 Först valdes olika antal reflektorer. Reflektorer är hur många teoretiska Kikuchiband som 

programmets mjukvara tillåts att jämföra de verkliga Kikuchibanden med under 

indexeringsprocessen. De olika antal reflektorer som testades var 29, 32, 39 och 44 stycken. 

Alla gav lika många nollösningar och totalt sett endast en marginell skillnad i genomsnittlig 

vinkelavvikelse, se Tabell 4 till Tabell 7. Dock gav 44 reflektorer en överindexering av BCC, 

se Figur 11. Av detta att döma skulle 44 reflektorer vara det sämsta alternativet. Eftersom ett 

lågt antal reflektorer ger snabbare indexering men fler nollösningar och vice versa valdes 32 

reflektorer då det befann sig mittemellan [23].  

Tabell 4 – 2x2 binning, 5-7 band, 29 reflektorer. 

 

Tabell 5 – 2x2 binning, 5-7 band, 32 reflektorer. 

 

Tabell 6 – 2x2 binnning, 5-7 band, 39 reflektorer. 

 

Tabell 7 – 2x2 binning, 5-7 band, 44 reflektorer. 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 0,8  

FCC 56,05 0,3414 

BCC 43,11 0,3256 

Totalt 100 0,3345 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 0,8  

FCC 52,48 0,3453 

BCC 46,64 0,3498 

Totalt 100 0,3474 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 
 

Nollösningar 0,8  

FCC 56,39 0,3434 

BCC 42,75 0,3275 

Totalt 100 0,3365 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

 

Nollösningar 0,8  

FCC 41,31 0,3561 

BCC 57,83 0,3239 

Totalt 100 0,3373 

Figur 8 – 2x2 binning, 5-7 

band och 29 reflektorer. 

Figur 9 – 2x2 binning, 5-7 

band och 32 reflektorer. 

Figur 10 – 2x2 binning, 5-

7 band och 39 reflektorer. 

Figur 11 – 2x2 binning, 5-

7 band och 44 reflektorer. 
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=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

 

Med antal reflektorer bestämda undersöktes sedan antal binningar, d.v.s. hur många pixlar 

som sammanfogades till en bildpunkt i diffraktionsmönstret. Ju lägre binning desto längre 

scanningstid och bättre upplösning [24]. De olika binningar som testades var 2x2, 4x4, 6x6 

och 8x8. Testet visade att ju högre binning desto sämre indexering, d.v.s. att minst antal 

nollösningar gavs av 2x2 binning. Denna binning gav också lägsta genomsnittliga 

vinkelavvikelse, se Tabell 8 till Tabell 11 och Figur 12 till Figur 15.  

Tabell 8 – 8x8 binning, 7-9 band, 32 reflektorer. 

 

Tabell 9 – 6x6 binning, 7-9 band, 32 reflektorer. 

 

Tabell 10 – 4x4 binning, 7-9 band, 32 reflektorer. 

 

 

Tabell 11 – 2x2 binning, 7-9 band, 32 reflektorer. 

 

 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 48,02  

FCC 19,36 0,6803 

BCC 32,61 0,6236 

Totalt 100 0,6447 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 9,436  

FCC 46,2 0,5137 

BCC 44,36 0,4811 

Totalt 100 0,4977 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

 

 Nollösningar 3,202  

FCC 50,43 0,5144 

BCC 46,37 0,5488 

Totalt 100 0,5309 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 1,685  

FCC 51,78 0,3492 

BCC 46,54 0,343 

Totalt 100 0,3463 

Figur 13 – 6x6 binning, 7-

9 band och 32 reflektorer. 

Figur 12 – 8x8 binning, 7-

9 band och 32 reflektorer.  

Figur 14 – 4x4 binning, 7-

9 band och 32 reflektorer. 

Figur 15 – 2x2 binning, 7-

9 band och 32 reflektorer. 
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=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=50 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid157x118

Till sist testade olika antal Kikuchiband som fick detekteras. Ett maximalt och ett minimalt 

antal band valdes. Dessa var 3-5, 5-7, 7-9 och 9-11 band. Lägst antal nollösningar gav 3-5 

band, men detta antal gav också en överindexering av FCC, se Tabell 12 och Figur 16. Även 

5-7 band gav en låg indexering, men överindexering av FCC, se Tabell 13 och Figur 17. Av 

7-9 och 9-11 band gav 7-9 färre nollösningar, därför valdes 7-9 band att användas, se Tabell 

14 och Figur 18. 

Tabell 12 – 2x2 binning, 3-5 band, 32 reflektorer. 

 

 Tabell 13 – 2x2 binning, 5-7 band, 32 reflektorer. 

 

Tabell 14 – 2x2 binning, 7-9 band, 32 reflektorer. 

 

Tabell 15 – 2x2 binning, 9-11 band, 32 reflektorer. 

 

  

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 0,4  

FCC 70,96 0,3181 

BCC 28,55 0,3087 

Totalt 100 0,3154 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 0,8  

FCC 52,48 0,3453 

BCC 46,64 0,3498 

Totalt 100 0,3474 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 1,685  

FCC 51,78 0,3492 

BCC 46,54 0,343 

Totalt 100 0,3463 

Faser Procent Genomsnittlig 

vinkelavvikelse (MAD) 

 

Nollösningar 2,374  

FCC 51,26 0,3659 

BCC 46,37 0,3526 

Totalt 100 0,3596 

Figur 16 – 2x2 binning, 3-

5 band och 32 reflektorer. 

Figur 19 – 2x2 binning, 9-

11 band och 32 

reflektorer. 

Figur 18 – 2x2 binning, 7-

9 band och 32 reflektorer.   

Figur 17 – 2x2 binning, 5-

7 band och 32 reflektorer. 
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3.4.2 HKL Fast Acquisition 

HKL Fast Acquisition är en mjukvara som används till att göra EBSD-analyser. Innan HKL 

Fast Acquisition användes måste inställningar i själva SEM:et göras. För analyserna med en 

steglängd på 1µm användes en 200 gångers förstoring och för analyserna med 5nm steglängd 

användes 2000 gångers förstoring. Övriga inställningar ställdes in likadant för de olika 

steglängderna, se Tabell 16. 

Tabell 16 – Inställningar gjorda i SEM:et. 

Inställning Hög förstoring Låg förstoring 

Förstoring 2000x 200x 

Arbetsavstånd 15mm 15mm 

Spänning 25kV 25kV 

 

Efter att inställningarna i SEM:et gjorts ställdes inställningarna i HKL Fast Acquisition in, se 

Tabell 17. 

Tabell 17 – Inställningar gjorda i HKL Fast Acquisition. 

Inställning Hög förstoring Låg förstoring 

Faser BCC, FCC BCC, FCC 

Reflektorer 32 32 

Tid 50 ms 50 ms 

Binning 7-9 7-9 

Steglängd 50 nm 1 µm 

 

3.4.3 CHANNEL 5 

CHANNEL 5 är en uppsättning av program som är utvecklade för att hantera, analysera och 

visa EBSD-data [25]. I detta projekt användes programmen MapStitcher och Tango.  

MapStitcher användes för att foga ihop de fyra bilder som togs med stor steglängd i EBSD-

körningen till en mapp. Alla fyra bilder öppnades i programmet och ordnades automatiskt i 

rätt ordning. För att bli av med överlapp mellan bilderna justerades bildernas positioner 

genom att flytta dem och passa in dem mot varandra. När bilderna fogades samman uppstod 

missmatchningar vid bildernas kanter, vilket är ett vanligt förekommande problem i 

MapStitcher [26]. 

I Tango reducerades oindexerade (nollösningar) och felindexerade (Wild Spikes) pixlar med 

funktionen Noise Reduction. Först togs de felindexerade pixlarna bort. För att sedan ta bort de 

oindexerade pixlarna valdes de fyra närmsta grannarna att jämföra med och pixlarna 

extrapolerades sedan ända tills de blev färre än 0,5 %. 

Även olika typer av bilder skapades i Tango: 

1) Bandkontrast: kvalitetsfaktor som beskriver Kikuchibandens genomsnittliga intensitet med 

en gråskala, där mörkt innebär låg intensitet och ljust innebär hög intensitet [27]. 
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2) Bandkontrast plus fasfärgning där röd representerar FCC och blå representerar BCC. 

3) Invers polfigurfärgning: mappen färgas efter en invers polfigur. Röd representerar <001>, 

grön <101> och blå <111>, refererat till dragriktningen. Mellanliggande riktningar får en 

blandad färgning [28].  

4) Bandkontrast, fasgränser, korngränser (2-10 och >10 graders missorientering) och 

fasfärgning (röd FCC och blå BCC).  

5) Fasgränser, korngränser (2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC 

och blå BCC). 

6) Fasgränser, korngränser (2-10 och >10 graders missorientering) och invers 

polfigurfärgning.  

 

3.5 Beräkning av Taylorfaktor, Poissons tal och Elasticitetsmodul 
Eftersom CHANNEL 5 endast kan beräkna Taylorfaktorer för FCC och inte för BCC, 

programmerade G. Engberg ett eget MATLAB-program [1]. Programmet kan räkna ut 

Schmidfaktorer, Taylorfaktorer, Poissons tal och E-moduler för både BCC och FCC. För att 

MATLAB ska kunna utföra beräkningarna behöver programmet den exporterade information 

som skapats i CHANNEL 5. Av programmet förväntas det att datafilen består av information 

som fasinformation, positionering, Eulervinklar och bandkontrast. 

Genom de valda glidsystemen, {112}<111> och {110}<111> för BCC och {111}<110> för 

FCC, och den pålagda spänningens riktning (1, 0, 0), angiven i förhållande till provets 

koordinatsystem (x, y, z), beräknades Schmidfaktorn för alla oberoende glidsystem. De fem 

mest gynnsamma glidsystemen användes för att härleda Taylorfaktorn [1]. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som erhållits vid gjorda experiment i form av bilder och 

diagram. Bilderna är skapade i CHANNEL 5 och diagrammen är framtagna ur programvaran 

som är skapad av G. Engberg. Alla bilder är emellertid inte medtagna i resultatet, men alla 

bilder finns i Appendix.  

4.1 EBSD-analys 
I denna del av resultatet visas bilder med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC) för alla 

deformationsgrader för stor steglängd (1 µm), se Figur 20-23. För denna steglängd visas 

också bilder med invers polfigurfärgning för alla deformationsgrader, se Figur 24-27. Även 

fraktionen BCC och FCC för alla deformationer presenteras, se Tabell 18. Resultatet för liten 

steglängd (50 nm) visas endast med bilder med bandkontrast, fasgränser, korngränser (2-10 

och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC) för alla 

deformationsgraderna utom det odeformerade, se Figur 28-30. 

 

Figur 20 – Odeformerat prov (0 % töjning) med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 1 µm. 

 

=500 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1122x885
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Figur 21 – Enaxligt draget prov till 7,7 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 1 µm. 

 

 

Figur 22 – Enaxligt draget prov till 24,3 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 1 µm. 

=500 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1124x870

=200 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1114x864
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Figur 23 – Cyklisk belastat prov till 3 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 1 µm. 

Tabell 18 – Medelvärde över fraktionen BCC, FCC och nollösningar. 

 

 

 

 

 

 

  

=200 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1118x871

Prov Fraktionen 

BCC (%) 

Fraktionen 

FCC (%) 

Nollösningar 

(%) 

Odeformerat 38,1 58,7 3,2 

Enaxligt draget till 7,7 % töjning 46,2 50,5 3,3 

Enaxligt draget till 24,3 % töjning 40,6 56,1 3,3 

Cykliskt belastat prov till 3 % 

töjning 

44,7 51,9 3,4 

Medelvärde 42,4 54,3 3,3 
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Figur 24 – Odeformerat prov med invers polfigurfärgning. Steglängd 1 µm. 

 

 

Figur 25 – Enaxligt draget prov till 7,7 % töjning med invers polfigurfärgning. Steglängd 1 µm. 
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Figur 26 – Enaxligt draget prov till 24,3 % töjning med invers polfigurfärgning. Steglängd 1 µm. 

 

 

Figur 27 – Cyklisk belastat prov till 3 % töjning med invers polfigurfärgning. Steglängd 1 µm. 

 

=200 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1114x864

=200 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1118x871
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Figur 28 – Enaxligt draget prov till 7,7 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 50 nm. 

 

Figur 29 – Enaxligt draget prov till 24,3 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 50 nm. 

 

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1153x865

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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Figur 30 – Cykliskt belastat prov till 3 % töjning med bandkontrast, fasgränser, korngränser  

(2-10 och >10 graders missorientering) och fasfärgning (röd FCC och blå BCC). Steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1234x925
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4.2 Taylorfaktor 
Nedan presenteras resultat för Taylorfaktorerna för de olika deformerade proverna i form av 

stapeldiagram över fördelningen av Taylorfaktorn i kornen, se Figur 31-34.   

 

 

Figur 31 – Frekvensplot över Taylorfaktorn för både BCC och FCC i det odeformerade provet (0 %). 

  

 

 

Figur 32 – Frekvensplot över Taylorfaktorn för både BCC och FCC i det till 7,7 % töjda provet. 
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Figur 33 – Frekvensplot över Taylorfaktorn för både BCC och FCC i det till 24,3 % töjda provet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34 – Frekvensplot över Taylorfaktorn för både BCC och FCC i det till 3 % cykliskt belastade 

provet. 
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4.3 Poissons tal 
Poissons tal är beräknad i de vinkelräta riktningarna (i denna rapport givna till y- och z-

riktning) mot den pålagda spänningsriktningen (1 0 0). Resultatet visas som stapeldiagram 

över fördelningen av Poissons tal i varje korn, se Figur 35-38. Även medelvärdena i BCC och 

i FCC för varje deformationsgrad visas, se Tabell 19. 

 

Figur 35 – Frekvensplot för odeformerat material (0 %) över Poissons tal i y- och 

z-riktning för både BCC och FCC. 

 

 

 

 

 

Figur 36 – Frekvensplot för materialet deformerat till 7 % över Poissons tal i y- och z-riktning för både 

BCC och FCC. 
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Figur 37 – Frekvensplot för materialet deformerat till 24 % över Poissons tal i y- och z-riktning för både 

BCC och FCC. 

 

 

Figur 38 – Frekvensplot för det cykliskt belastade materialet till 3 % över Poissons tal i y- och z-riktning 

för både BCC och FCC. 

Tabell 19 – Medelvärden för Poissons tal i y- och z-riktning för både BCC och FCC.  

 Medelvärde för  

Poissons tal i y-riktning 

Medelvärde för  

Poissons tal i z-riktning 

Prov BCC FCC BCC FCC 

Odeformerat 0,33645 0,31879 0,32934 0,32049 

Enaxligt draget till 7,7 % töjning 0,31046 0,31879 0,32934 0,30343 

Enaxligt draget till 24,3 % 

töjning 
0,24294 0,30131 0,38325 0,32182 

Cykliskt belastat prov till 3 % 

töjning 
0,37725 0,33678 0,24121 0,30618 
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4.4 Elasticitetsmodul 
Resultatet visas som stapeldiagram över fördelningen av E-modulen i varje korn, se Figur 39-

42. Även medelvärdena i BCC och i FCC för varje deformationsgrad visas, se Tabell 20.  

 

 

Figur 39 – Frekvensplot över E-modulen för odeformerat material (0 %) för både BCC och FCC.  

 

 

Figur 40 – Frekvensplot över E-modulen för deformerat material till 7 % för både BCC och FCC.  
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Figur 41 – Frekvensplot över E-modulen för deformerat material till 24 % för både BCC och FCC.  

 

 

Figur 42 – Frekvensplot över E-modulen för det cykliskt belastade materialet till 3 % för både BCC och 

FCC. 

Tabell 20 – Medelvärde för E-modulen för både BCC och FCC. 

 Medelvärde för E-modulen (GPa) 

Prov BCC FCC 

Odeformerat 201,742 191,073 

Enaxligt draget till 7,7 % töjning 192,734 202,217 

Enaxligt draget till 24,3 % töjning 200,625 201,651 

Cykliskt belastat prov till 3 % töjning 204,307 191,192 
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4.5 Polfigurer 
För varje deformationsgrad visas polfigurer för BCC och FCC, se Figur 43-50.  

 

 
Figur 43 – Pofigur för BCC-fasen i det 

odeformerade provet (0 %). 

 

 
Figur 44 – Polfigur för FCC-fasen i det 

odeformerade provet (0 %). 

 

 

 
Figur 45 – Polfigur för BCC-fasen i det till 7 % 

töjda provet. 

 

 
Figur 46 – Polfigur för FCC-fasen i det till 7 % 

töjda provet. 

 

 

 
Figur 47 – Polfigur för BCC-fasen i det till 24 % 

töjda provet. 

 

 
Figur 48 – Polfigur för FCC-fasen i det till 24 % 

töjda provet. 
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Figur 49 – Polfigur för BCC-fasen i det cykliskt 

belastade provet till 3 % töjning. 

 

 
Figur 50 – Polfigur för FCC-fasen i det cykliskt 

belastade provet till 3 % töjning. 
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5 Diskussion 

5.1  EBSD-analys 

Mellan odeformerat och det till 3 % cykliskt belastade provet är det i princip ingen skillnad i 

respektive bild 4, vilket tyder på att man inte får någon ökad substruktur vid deformation. 

Man ser tydliga band av FCC i dessa mappar. FCC-banden ser ut att bli smalare vid 3 % 

cyklisk belastning än vid odeformerat tillstånd. Detta kan dock vara resultatet av att bilderna 

är tagna i begränsade områden, d.v.s. att det kan finnas mer lika områden på andra ställen i 

proven. För att konstatera om detta beror på deformationen måste fler eller större bilder tas. 

Jämför man det odeformerade provet och det cykliskt belastade provet med det prov som är 

deformerat till 7,7 % ser man att det sistnämnda innehåller mycket lågvinkelkorngränser (vita 

linjer). Dessa linjer är förmodligen substrukturer som uppstått vid den plastiska 

deformationen. Tittar man sedan på det prov som är deformerat till 24,3 % hittar man ännu 

fler substrukturer. Tittar man mer noggrant ser man att subkornen finns mest i de blåa 

områdena, i BCC-fasen. I FCC-fasen uppkommer subkornen tydligt efter 24 % töjning. Detta 

beror förmodligen på att dislokationerna tvärglider bättre i BCC-fasen är i FCC-fasen. I de 

bilder som är tagna med steglängden 50nm ser man i princip inga substrukturer utan de syns 

bara i de bilder som är tagna med steglängden 1µm. Detta beror möjligvis på att den bilden 

med kort steglängd är så pass mycket förstorad att alla substrukturer inte syns.  

Det odeformerade provet och det cykliskt belastade provet har i respektive bild liknade invers 

polfigurfärgning. Alla korn är slumpmässigt färgade, men man kan tydligt se att alla korn bara 

har en färg. I de mer deformerade proverna (7,7 % och 24,3 %) kan man se att färgen i kornen 

skiftar mellan olika nyanser. Nyansskillnaden innebär att efter deformation finns det olika 

riktningar i de enskilda kornen. I det prov som är deformerat till 24,3 % ser man denna 

nyansskillnad mest.  

5.2 Taylorfaktor 
Alla medelvärden på Taylorfaktorerna ligger inom gränserna angivna i litteraturstudien. De är 

högre i FCC än BCC vilket är förväntat. Medelvärdet för BCC minskar och ökar för FCC med 

ökande deformation. För BCC har dock det cyklisk belastade provet ett högre medelvärde än 

vad det obelastade provet har. Taylorfaktorn är i vår litteraturstudie given med tre decimaler. 

Med tanke på detta skulle de små förändringar vi har fått i medelvärde kunna vara av 

betydelse. Dock är intervallen som Taylorfaktorn ligger inom för de olika faserna ganska 

stora, därför är förmodligen dessa små förändringar obetydliga.  

Att Taylorfaktorn i BCC minskar innebär att termen cos cos   ökar. Vinkelskillnaden 

mellan   och   är alltid 90º eftersom   är vinkeln mellan dragriktningen och glidriktning 

och   är vinkeln mellan dragriktningen och glidplanets normal. Genom att ge   och   olika 

värden, men med summan 90º, ser man att det inte finns något samband med hur man väljer 

vinklarna. Till exempel ger ett större värde på λ  varken större eller mindre Taylorfaktor. Man 

kan alltså inte avgöra om till exempel en större Taylorfaktor innebär att glidning skett med 

större eller mindre vinkel än en mindre Taylorfaktor.  
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Tittar man på hur Taylorfaktorn fördelar sig i kornen ser man att i det odeformerade provet 

har ungefär 75 % av kornen i BCC-fasen en Taylorfaktor som ligger mellan 2,2 och 2,4. I det 

till 7,7 % deformerade provet är denna fraktion fortfarande 75 %. Vid 24,3 % töjning har dock 

fraktionen ökat till 85 %. I det cykliskt belastade provet är det enbart 60 % av kornen som har 

en Taylorfaktor mellan 2,2 och 2,4. Detta skulle kunna tyda på att BCC-fasen får ökande 

anisotropi med ökande deformation, men framför allt att BCC-fasen beter sig anisotropt.  

I FCC-fasen har kornen en mer slumpmässig spridning av Taylorfaktorn mellan 2,2 och 3,6. 

Vid 24,3 % töjning kan man se tendenser till föredragna Taylorfaktorer vid 2,4 och 3,6. Dock 

utgör dessa toppar tillsammans 40 % medan resterande 60 % är slumpmässigt utspridda 

däremellan. Därför tror vi inte att dessa toppar är av betydelse, utan FCC-fasen är i alla 

deformationsgrader slumpmässigt utspridda mellan 2,4 och 3,6. Att kornen har så pass 

varierande värden tyder på isotropi.  

5.3 Poissons tal  
För stål ligger Poissons tal kring 0,3 och vi har fått medelvärden för SAF 2507 som ligger 

runt det värdet. Eftersom Poissons tal är en materialkonstant förväntade vi oss att vi skulle få 

detta resultat.  

Om man tittar på medelvärdet av Poissons tal i FCC-fasen ser man att medelvärdet i y-

riktningen inte skiljer sig så mycket från medelvärdet i z-riktningen. Med hänvisning till 

Ekvation (2) innebär detta de kompressiva töjningarna i dessa riktningar också är väldigt lika. 

Detta innebär att FCC-fasen beter sig isotropt. Medelvärdet i BCC-fasen skiljer sig ganska 

mycket i de två olika riktningarna. Istället innebär det att BCC-fasen beter sig anisotropt. 

När man tittar på hur Poissons tal är fördelad över kornen ser man att vid alla 

deformationsgrader har ungefär 50 % av kornen i FCC-fasen Poissons tal mellan 0,3 och 0,4. 

Resterande 50 % av FCC-kornens Poissons tal är utspridda mellan 0 och 0,6. Man kan se att 

staplarna för FCC-fasen i stapeldiagrammen för alla deformationsgrader följer varandra och är 

ganska lika i båda riktningarna, vilken även det påvisar isotropi. 

BCC däremot har oavsett deformationsgrad inga utmärkta föredragna värden på Poissons tal, 

utan värdena sprider slumpartat mellan 0 och 0,6. Vid 7,7 % deformation kan man se en liten 

tendens till föredragna värden kring 0,3-0,4. Men med tanke på att det vid övriga 

deformationsgrader inte finns några föredragna värden kan man inte anta att det är av 

betydelse. Staplarna i stapeldiagrammen för BCC-fasen följer inte varandra lika mycket som 

för FCC-fasen och är inte så lika i de två olika riktningarna. Detta påvisar också anisotropi.  

5.4 Elasticitetsmodul 
Medelvärdet av E-modulen i både FCC och BCC ligger hela tiden kring ungefär 200 GPa och 

man kan inte se någon speciell förändring med ökande deformation. Det förväntade värdet på 

E-modulen är ungefär 200 GPa, så resultatet vi fått stämmer överens med det.  

När man studerar fördelningen över kornen så ser man vid alla deformationsgrader, utom vid 

7,7 %, att i BCC har ungefär 60 % av kornen E-moduler mellan 180 och 230 GPa medan FCC 

har helt utspridda värden mellan 140 och 280 GPa. I det till 7,7 % deformerade prover ser det 
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däremot ut som att det inte finns några föredragna värden på E-modulen i varken BCC- eller 

FCC-fasen.  

5.5 Polfigurer 
Polfigurerna som tagits fram vid de olika deformationsgraderna visar att FCC-fasen har 

slumpmässiga orienteringar oavsett deformationsgrad. Man kan inte vid någon deformation se 

tendenser till textur. Detta innebär att FCC-fasen i SAF 2507 är isotropt oavsett 

deformationsgrad.  

I BCC-fasen kan man däremot se en antydan till textur i det odeformerade provet. Vid 7,7 % 

töjning har denna textur avtagit. I det till 24,3 % deformerade provet ser det ut att finnas lika 

lite textur som i det till 7,7 % deformerade. I det cykliskt belastade provet finns det mer textur 

än i det till 7,7 % deformerade provet, men mindre än i det odeformerade. Av detta att tyda 

kan man dra slutsatsen att BCC-fasen får mer slumpmässiga orienteringar när 

deformationsgraden ökar, d.v.s. blir mer isotropt.  

5.6 Felkällor 
Innan EBSD-analysen utfördes gjordes en optimering för att få så bra och korrekta analyser 

som möjligt. För att få en så bra optimering som möjligt finns det fler faktorer att undersöka 

än de som gjordes i detta projekt. Men då en sådan optimering i sig självt skulle kunna 

motsvara en rapport som denna fanns det inte tid att göra det. För att få så perfekta analyser 

som möjligt bör en sådan omfattande optimering göras.  

Under projektets gång har en del problem uppstått med programvaran som använts för att 

räkna ut Taylorfaktorer, E-moduler och Poissons tal. Om detta har påverkat resultatet är dock 

oklart men skulle kunna vara en felkälla.  

Polfigurerna som vi fått fram genom programvaran av G. Engberg är inte lika detaljerad som 

de polfigurer som kunde ha tagits fram i programvaran CHANNEL 5. Möjligen hade 

polfigurer därifrån gett ett tydligare resultat.  

I EBSD-analyserna med liten steglängd (50 nm) var ett litet område uttaget och därav kan 

bilderna vara vilseledande i jämfört med hur materialet egentligen ser ut. Om det skulle göras 

fler EBSD-analyser med liten steglängd fås en bättre bild på hur materialet verkligen ser ut. 
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6 Slutsats 

Hur det duplexa rostfira stålet SAF 2507 beter sig vid plastisk deformation: 

 Materialets BCC-fas beter sig anisotropt med an antydan till att isotropin ökar med 

ökande deformation. 

 

 Materialets FCC-fas beter sig isotropt och blir varken mer eller mindre isotropt vid 

ökande deformation.  

 

 Substrukturen ökar tydligt i BCC-fasen, och ses framför allt i FCC-fasen efter 24 % 

deformation.   
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7 Förslag till fortsatt arbete 

För att få så bra resultat som möjligt skulle det vara bra att göra ett liknande experiment, men 

där man samlar in information från materialet på större ytor. På så sätt får man en mer 

övergripande bild och kan förhoppningsvis få ett tydligare resultat. 

Fler bilder med liten steglängd (50 nm) skulle kunna tas för att samla in mer data och på så 

sätt få mer information om materialets substrukturer.  

Bilder med liten steglängd (50 nm) skulle kunna tas fram för att samla information över en 

större yta.  

För att få ett mer övergripande svar på hur SAF 2507 beter sig vid deformation bör även 

varmvalsade prover undersökas för att se om och hur olika bearbetningsmetoder påverkar det. 
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9 Appendix 

I denna del finns alla bilder med från EBSD-analysen med. 

9.1 Optimering inför EBSD-analys 
Bifogade bilder nedan är bilder från optimeringen i originalstorlek  

Figur 8 – 2x2 binning, 5-7 band och 29 reflektorer.

 
 

Figur 9 och Figur 17 – 2x2 binning, 5-7 band och 32 reflektorer. 

 

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=50 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid157x118
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Figur 10 – 2x2 binning, 5-7 band och 39 reflektorer.

 
 

Figur 11 – 2x2 binning, 5-7 band och 44 reflektorer.

 

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68
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Figur 12 – 8x8 binning, 7-9 band och 32 reflektorer.

 
 

Figur 13 – 6x6 binning, 7-9 band och 32 reflektorer.

 

  

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68
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Figur 14 – 4x4 binning, 7-9 band och 32 reflektorer. 

 
 

Figur 15 och Figur 18 – 2x2 binning, 7-9 band och 32 reflektorer. 

 

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68
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Figur 16 – 2x2 binning, 3-5 band och 32 reflektorer.

 
 

Figur 19 – 2x2 binning, 9-11 band och 32 reflektorer.

 

  

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68

=20 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid96x68
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9.2 EBSD-analys 

9.2.1 Odeformerat material (0 %) 

Visar mapp 1 med steglängd 1 µm. 

 

 

  

=500 µm; BC; Step=1 µm; Grid1122x885
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Visar mapp 2 med steglängd 1 µm. 

 

  

=500 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid1122x885
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Visar mapp 3 med steglängd 1 µm.

 

 

=500 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1122x885
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Visar mapp 4 med steglängd 1 µm. 

 

  

=500 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1122x885
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9.2.2 Deformerat material till 7 % 

Visar mapp 1 med steglängd 1 µm. 

 

 

=500 µm; BC; Step=1 µm; Grid1124x870
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Visar mapp 2 med steglängd 1 µm. 

 

  

=500 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid1124x870
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Visar mapp 3 med steglängd 1µm. 

 

 

=500 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1124x870
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Visar mapp 4 med steglängd 1µm. 

 =500 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1124x870
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Visar mapp 1 med steglängd 50 nm. 

 

  

=20 µm; BC; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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Visar mapp 3 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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Visar mapp 4 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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9.2.3 Deformerat material till 24 % 

Visar mapp 1 med steglängd 1 µm. 

 

 

  

=200 µm; BC; Step=1 µm; Grid1114x864
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Visar mapp 2 med steglängd 1 µm. 

 

  

=200 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid1114x864
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Visar mapp 3 med steglängd 1 µm. 

 

 

=200 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1114x864
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Visar mapp 4 med steglängd 1 µm. 

=200 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1114x864
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Visar mapp 1 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; BC; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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Visar mapp 3 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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Visar mapp 4 med steglängd 50 nm. 

 

  

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1153x865
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9.3.1. Cykliskt belastat material till 3 % 

Visar mapp 1 med steglängd 1 µm. 

 

 

  

=200 µm; BC; Step=1 µm; Grid1118x871
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Visar mapp 2 med steglängd 1 µm. 

 

  

=200 µm; BC+Pred(fcc)+Pblue(bcc); Step=1 µm; Grid1118x871
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Visar mapp 3 med steglängd 1 µm. 

 

 

=200 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=1 µm; Grid1118x871
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Visar mapp 4 med steglängd 1 µm. 

 

  

=200 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=1 µm; Grid1118x871
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Visar mapp 1 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; BC; Step=0.05 µm; Grid1234x925
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Visar mapp 3 med steglängd 50 nm. 

 

 

  

=20 µm; IPF_Z0+IPF_Z0; Step=0.05 µm; Grid1234x925
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Visar mapp 4 med steglängd 50 nm. 

 

  

=20 µm; BC+PB+GB(10-2)+Pred/FCC+GB(10-2)+Pblue/BCC; Step=0.05 µm; Grid1234x925
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9.4. Taylorfaktor 

9.4.1. Odeformarat material (0 %) 

Visar Taylorfaktorn för BCC. 

 

 

Visar Taylorfaktorn för FCC. 
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9.4.2. Deformerat material till 7 % 

Visar Taylorfaktorn för BCC. 

 

Visar Taylorfaktorn för FCC. 
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9.4.3. Deformerat material till 24 % 

Visar Taylorfaktorn för BCC. 

 
Visar Taylorfaktorn för FCC. 

 

  



Deformationsstrukturer i ett duplext rostfritt stål (SAF 2507) 

 

Adam Ljungberg 70 2014-08-22 

Nathalie Schmidt 

9.4.4. Cykliskt belastat material till 3 % 

Visar Taylorfaktorn för BCC. 

 
Visar Taylorfaktorn för FCC. 

 



Deformationsstrukturer i ett duplext rostfritt stål (SAF 2507) 

 

Adam Ljungberg 71 2014-08-22 

Nathalie Schmidt 

9.5. Poissons tal 

9.5.1. Odeformerat material (0 %) 

Visar Poissons tal i y-riktningen för både BCC och FCC. 

 

Visar Poissons tal i z-riktningen för både BCC och FCC. 
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9.5.2. Deformerat material till 7 % 

Visar Poissons tal i y-riktningen för både BCC och FCC. 

 
Visar Poissons tal i z-riktningen för både BCC och FCC. 
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9.5.3. Deformerat material till 24 % 

Visar Poissons tal i y-riktningen för både BCC och FCC. 

 
Visar Poissons tal i z-riktningen för både BCC och FCC. 
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9.5.4. Cykliskt belastat material till 3 %  

Visar Poissons tal i y-riktningen för både BCC och FCC. 

 
Visar Poissons tal i z-riktningen för både BCC och FCC. 
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9.6. Elasticitetsmodul 

9.6.1. Oderformarat material (0 %) 

Visar E-modulen för både BCC och FCC. 

 

 

  

,  

9.6.2. Deformerat material till 7 % 

Visar E-modulen för både BCC och FCC. 

 



Deformationsstrukturer i ett duplext rostfritt stål (SAF 2507) 

 

Adam Ljungberg 76 2014-08-22 

Nathalie Schmidt 

9.6.3. Deformerat material till 24 % 

Visar E-modulen för både BCC och FCC.  

 

 

9.6.4. Cykliskt belastat material till 3 % 

Visar E-modulen för både BCC och FCC.  
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9.7. Medelvärde av fraktion 

Beräkning av medelvärdet för fraktionen  sker enligt: 

38,1 46,2 40,6 44,7
42,4

4

58,7 50,5 56,1 51,9
54,3

4

medel

medel

BCC

FCC

  
 

  
 

 

Tabell 21: visar en sammanställning av fraktioner för BCC, FCC och deras medelvärden. 

Deformationsgrad (%) BCC (fraktion) FCC (fraktion) 

0 38,1 58,7 

7 46,2 50,5 

24 40,6 56,1 

3 44,7 51,9 

Medelvärde 42,4 54,3 

 


