
 

 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 

 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 

 701 82 Örebro   

 

 

 

 

 

Maskinteknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 

 Undersökning av brottytor på 

utmattningsprovstavar av stål till borrkronor 

 
Mathias Eriksson 

 

Maskiningenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Jens Ekengren 

 

 

Inspection of fracture surfaces on fatigue sample rods of steel to drill heads



   

2016-05-26 Mathias Eriksson 1 (41) 

 

Sammanfattning 

Utmattningsbrott är ett återkommande problem som uppstår i borrkronor. Atlas Copco 

Secoroc har tidigare gjort utmattningsprovningar på fyra serier provstavar. Serierna skiljer sig 

från varandra på så sätt att stålet är hårt respektive mjukt härdat. Det hårdhärdade stålet är 

indelat i två serier. På den ena har dragprovsutmattning utförts och på den andra roterande-böj 

utmattning. Det samma gäller för det mjukhärdade stålet. De brottytor som uppstått vid brott 

av dessa provningar har undersökts, brottsförskjutningen har mätts och brottytan har 

analyserats med SEM. Om en icke-metallisk inneslutning (slagg) hittats som startpunkt har 

fyra saker undersökts. Den största diametern för inneslutningen, hur långt från ytan av staven 

slaggen påträffats, vilka grundämnen som inneslutningen innehåller och hur dessa 

grundämnen ligger i inneslutningen. För att undersöka grundämnen i inneslutningen har EDS-

analys använts och för att se grundämnens fördelning har EDS-mappning använts. På grund 

av den begränsade tiden till detta projekt har enbart tre av de fyra provstavsserierna 

undersökts. 

Datan som har tagits fram genom undersökningarna har jämförts med data från 

uppdragsgivaren för att hitta samband. Nedan följer några av de slutsatser som hittades med 

hjälp av denna undersökning: 

 Den kemiska sammansättningen i inneslutningarna var väldigt lika varandra. Ingen 

slagg skiljer sig markant från de andra. 

 Av de inneslutningar och avtryck som observerats hade 95 % rundaktig form. 

 Mindre inneslutningar är att föredra framför större. Anledningen är att stål med mindre 

inneslutningar klarade av en högre spänning och eller fler cykler innan brott sker. 

 Inneslutningar som var i materialet hade mindre inverkan på stålets 

utmattningshållfasthet, än vad de på i ytan hade. 

Resultaten i denna undersökning har väldigt stor spridning. För att kunna dra säkra slutsatser 

behövs ett större underlag. Vidare utmattningsprovningar och analyser av brottytorna är att 

rekommendera. 

 

Nyckelord: utmattningsbrott, brottytor, icke-metalliska inneslutningar, svepelektronmikroskop  
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Abstract 

Fatigue failures are a recurring problem for drill heads. Atlas Copco Secoroc has previously 

done fatigue failure tests on four series of sample bars. The sample bars had been hardened in 

two different ways. For the two first series, hardness has been increased so the material was 

harder, while for the other two series material was softer than the previous series. Fatigue 

failure tests have been done using two different methods, rotating bending fatigue and direct 

force fatigue testing. The fracture surface that occurred after the performed tests has been 

investigated. Fracture displacement has been measured. The fracture surface was examined 

with SEM. If a non-metallic inclusion is the starting point of the crack four different things 

were then investigated. The largest diameter of the inclusion, how far from the surface of the 

bar the slag is found, what kind of chemical elements it contains and how these elements are 

located through the inclusion. EDS-analysis were used to examine the chemical elements in 

the inclusion and EDS-mapping to see the location of the elements. Due to the limited time of 

this project three of the four sample bar series has been studied. 

The data that has been produced from these studies was then compared to the data from the 

costumer to find any connections. Below follows some of the conclusions that were found 

with the help of this study:  

 The chemical compositions of the inclusions where very similar. No slags distinguish 

itself significantly from any other. 

 95% of the inclusions and imprints that has been observed where round shaped.  

 Smaller inclusions are to be preferred to larger. The reason is that metal with smaller 

inclusions was able to cope with higher stress and or more cycles before fracture 

occurs. 

 Inclusions that where found inside the material had less effect on the fatigue life for 

the steel then the ones on the surface. 

The results that has emerged from this study has a very wide distribution. To make reliable 

conclusions more data is needed for support. Further fatigue testing and analysis of fracture 

surfaces is recommended. 

 

Key words: fatigue failures, fracture surface, non-metallic inclusions, scanning electron 

microscopy
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Förord 
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slutet på tre års studier på maskiningenjörsprogrammet på Örebro universitet. 

Jag vill tacka min handledare på Exova Sofia Brorson som alltid tagit sig tid och hjälpt till när 
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Min handledare Karim El Amine från Örebro universitet vill jag också tacka för den hjälp jag 
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1 Inledning 

1.1 Företagsbeskrivning 

Detta examensarbete har utförts på Exova Karlskoga. Exovas kund för denna undersökning är 

Atlas Copco Secoroc i Fagersta. Här följer en kort beskrivning av dessa två företag: 

Exova 

Exova är ett företag som bland annat gör laboratoriebaserade provningar åt företag och 

organisationer. De tillhandahåller tekniskt krävande laborationstestning, kalibrering och andra 

relaterade tjänster inom olika nyckelsektorer såsom flygteknik, konstruktion, livsmedel, 

industri och transport. Företaget har över 90 års erfarenhet i branschen och har över 4,500 

anställda på 145 platser i 32 länder.  [1] 

Exovas vision är att uppfattas som den leverantör man i första hand väljer för tjänster inom 

provning och rådgivning. 

Exova Karlskoga 

Verksamheten i Karlskoga jobbar främst med provning och analyser av metalliska material. 

Några av provningsmetoderna som de kan utföra provning inom är dragprovning, 

bockprovning och hårdhetsmätning. Andra metoder är till exempel korrosionsprovning, 

densitetsmätning och strukturundersökning. 

Antalet anställda är 13 st personer och 2015 års omsättning var 21,3 miljoner.  

Den marknad som Exova arbetar inom kallas TIC vilket står för Testning, Inspektion och 

Certifikation. Exova är främst ett tjänsteföretag som utför provning som kunden själv inte har 

möjlighet att göra. Sofia Brorson, Team Ledare på Exova Karlskoga, säger att för att kunna 

göra detta och hålla en standard som krävs, sker ackreditering av personal och utrustning med 

jämna mellanrum. 

Ackreditering används för att se till att verksamheten har den nivå som krävs enligt 

europeiska och internationella standarder. I Sverige är det Swedac som regelbundet 

kontrollerar de företag eller organisationer som vill vara ackrediterade. Swedac gör då en 

prövning för att se om verksamhetens ledningssystem och kompentens uppfyller ställda krav. 

Syftet med att ackrediteras är att bland annat provningar, analyser och kontroller ska hålla en 

hög kvalitet och vara jämförbara mellan olika laboratorier. [2] 

Enligt Göran Åkerberg verksamhetschef på Exova Karlskoga, finns det flera andra aktörer i 

Sverige som jobbar inom samma område, dessa är Force Technology, Inspecta, Safe Control 

och Dekra. Förutom detta är In House Testing (IHT) något som indirekt konkurrerar. IHT 

innebär att företaget som behöver provning gör dessa tester internt.  

Fördelen med IHT är att företagen själva lättare kan styra hur en provning skall gå till såväl 

som att snabbt kunna göra förändringar. Nackdelarna är att det är stora kostnader för 

verksamheten i form av lön och utbildning för de specialister som behövs, samt för utrustning 

och kalibrering. Oftast är det större företag eller koncerner som har IHT. [3] 
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Atlas Copco Secoroc i Fagersta 

Företaget producerar bergborrverktyg så som borrkronor, borrstänger samt tillverkar 

hårdmetall. Huvudverksamheten är produktion av dessa borrverktyg men det sker även arbete 

inom maskinteknik, produkt- och produktionsutveckling, marknad, logistik, ekonomi och 

planering. [4] 

Atlas Copco Secoroc har cirka 600 anställda. [4] 

1.2 Projektet 

Uppgiften ligger i att undersöka brottytorna på utmattningsprovstavar för att bestämma 

initieringspunkten för utmattningsbrottet. Om brottet har startat vid en icke-metallisk 

inneslutning ta reda på storlek, form, placering och vilken sammansättning av grundämnen 

inneslutningen har, eller om det finns en annan orsak till varför brottet har startat där.  

Fyra serier utmattningsprovstavar har tidigare utmattnings provats. Serierna skiljer sig från 

varandra på så sätt att stålet är hårt respektive mjukt härdat. Det hårdhärdade stålet är indelat i 

två serier där det på den ena har utförts dragprovsutmattning och på den andra roterande-böj 

utmattning. Det samma gäller för det mjukhärdade stålet. 

Verktyget som främst kommer att användas är SEM för att kunna undersöka brottytorna. De 

inneslutningar som hittas blir EDS-analyserade och mappade för att se grundämnena i 

inneslutningen (slaggen). 

Denna information ska användas som underlag för att lättare kunna specificera önskade 

materialegenskaper hos stålet av leverantören. Dra slutsatser om härdning av stålet och i 

slutändan kunna erbjuda ett bättre borrverktyg till sina kunder.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera brottytorna, undersöka de startpunkter som startat 

brottet, ge information om hur inneslutningarna ser ut, vilka grundämnen de innehåller och 

vilken placering startpunkterna har. Denna information ska sedan användas för att komma 

fram till åtgärder som gagnar utvecklingen av produkten i fråga. 

1.2.2 Avgränsningar 

Examensarbete innefattar att undersöka fyra serier av brottytor från utmattningsprovstavar. 

Inga beräkningar kommer att utföras om hur spänningen fördelas i provstavarna. De 

grundämnen som hittas i inneslutningarna kommer inte att fördjupas i, såsom till exempel vart 

i processen dessa har tillförts i metallen. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

I dagens samhälle där åtgången av resurser blir alltjämt större blir det allt svårare att utvinna 

resurser. De åtkomstbara tillgångarna av stål, olja, gas blir allt mer urlakade. Detta leder till 

försök att hitta nya platser för att utvinna naturtillgångar på platser som inte varit tillgängliga 

förut eller genom metoder som inte varit möjliga innan. För att kunna göra detta ställs det 

hårdare krav på leverantörer och den utrustning som behövs för att kunna utvinna nya 

resurser.  

Atlas Copco vill som så många andra företag hela tiden utveckla sina produkter. Detta för att 

vara mer konkurrenskraftig på marknaden och stå sig som det självklara alternativet för sina 

kunder. För att vara det givna valet sker ett ständigt förbättringsarbete med de produkter och 

tjänster som Atlas Copco tillhandahåller. Detta examensarbete är en del i en vidareutveckling 

av deras produkter, borrkrona för Down the hole borrning (DTH). 

DTH borrmaskiner kan borra åtskilliga hundra meter ned i marken och används inom många 

olika områden, bland annat för att borra efter vatten, gas, olja, bergvärme och även vid 

byggen. Borren fungerar på så sätt att det är ett rör som roterar. Inuti är det en kolv, kallad 

hammare som med jämna intervaller slår ned borrkronan i marken. I borrkronan sitter 

hårdmetallstift fastsatta som krossar berget. Det som gör det möjligt för DTH att kunna borra 

flera hundra meter i marken är att hammaren som sköts av ett tryckluftssystem, sitter nere vid 

borrkronan. (Intervju med Richard Johanson, Development Engineer, Atlas Copco Secoroc 

Fagersta) 

När hål borras går ibland borrkronan sönder och detta medför svårigheter. Bitar från den 

trasiga borrkronan och hårdmetallsstiften som är kvar i hålet är väldigt svåra att med säkerhet 

få upp, speciellt om hålet är djupt. Om en ny borr skulle köras ned för att fortsätta på samma 

plats slår denna sönder sig på de delar som är kvar. Om ett hål är djupt är det väldigt svårt att 

med full visshet försäkra sig om att alla bitar är avlägsnade. Det säkraste är att börja med ett 

nytt hål istället för att fortsätta på det befintliga. (Richard Johanson) 

En borrkrona får utstå olika spänningar. Förutom att den hamras ned, roterar den också i en 

hastighet som är ställbar av operatören. Detta gör att utmattningsbrott är ett av de vanligaste 

problemen för borrkronor.( Richard Johanson) Brotten uppstår när ett material vid upprepade 

tillfällen utsätts för spänningar som i sig själva inte skulle orsaka brott. Starten på ett 

utmattningsbrott kan vara många olika sorters defekter i materialet, till exempel repor på ytan 

eller inneslutningar. [5] 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Vid det studiebesök som utfördes i början av examensarbetet fanns tillfälle att göra intervjuer 

och en visning av produktionen. I samband med detta besök gavs resultaten av de 

utmattningsprovningar som tidigare gjorts på stavarna som används i detta examensarbete. 

Dessa resultat var i form av bland annat Wöhler diagram. Enbart delar av dessa data kommer 

att återges i rapporten. 

Exova Karlskoga har mycket stor erfarenhet av att göra provningar av metalliska material. De 

har dessutom den utrustning och kunskap som gör det möjligt att analysera brottytor. 
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2.3 Vad har andra gjort tidigare 

I artikeln, Fatigue strength prediction of drilling materials based on the maximum non-

metallic inclusion size,[6] analyserades fem olika stålsorter som används inom borrning. 

Dessa fem olika typer av stål utsattes för utmattningsprov av typen roterande-böj. Syftet var 

att prova hur hög spänning som det går att belasta ett material med så att det fortfarande 

skulle klara av en livslängd upp till 10
7
 lastcykler. En av de slutsatser som tas upp är att den 

icke-metalliska inneslutningens storlek hade en avgörande roll vid bildningen och tillväxten 

av ett utmattningsbrott. 

En annan artikel, Influence of the nature of inclusion population on the low cycle fatigue life 

of ultra clean high strength steel,[7] tog upp drag-utmattningsprovning och fokuserade på 

innehållet i de olika inneslutningar som orsakade brotten. Studien visade att starten på många 

brott innehöll magnansulfid med en storlek runt 10-70 µm vid låg-cykel provningar. Andra 

inneslutningar som bestod av till exempel titaniumkarbider eller oxider stod för mindre än 

40% av brotten tillsammans. I artikeln dras slutsatsen att det vore bra att minska mängden 

svavel som finns i stålet. Även fast svavel tillsätts för att göra det lättare att bearbeta stålet, 

finns det risk att det kan leda till tidiga utmattningsbrott i material, som får utstå väldigt hög 

spänning och få cykler. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Exova Karlskoga arbetar med materialteknik av olika slag och specialiserar sig på metalliska 

material. För att utföra examensarbetet behövs kunskap inom metallurgi och materialteknik. 

Delar av dessa områden har tagits upp i den tidigare kursen Konstruktionsmaterial. För att 

komplettera den kunskapslucka som krävs för att genomföra projektet behövs en fördjupning 

inom dessa områden.  

Några av de kurser som var till användning för arbetet var Ingenjörsmetodik, Matematik, 

Teknik och samhälle i utveckling, Mekanik och hållfasthet. 

2.5 Teori 

2.5.1 Utmattningsbrott 

Utmattningsbrott uppstår när en repetitiv spänning belastar ett material. Spänningen som 

påverkar kan vara över eller under materialsträckgränsen. Dessa brott uppstår ofta i 

lastbärande objekt som i vevaxlar, turbinblad, fjädrar, borrar och kullager. Det är inte bara i 

mekaniska objekt eller i metall som brott kan uppstå utan också i andra material som plaster 

och kompositer. Utmattningsbrott kan ske i vanliga saker som vi använder i hemmet dagligen 

som till exempel skor, skohorn och klädnypor. Utmattningsbrott kan uppstå i alla material 

som utsätts för någon sorts växlande spänning inom materialet. Denna spänning kan uppstå på 

olika sätt, till exempel vid dragning, vridning, böjning eller en kombination av dem. [5] 

När en lastväxling sker är det svårt att på ett översiktligt plan säga om en spricka har uppstått 

[8]. Däremot när materialet tittas på i detalj går det att se ojämnheter på ytan, skarpa hörn, 

repor, gropar, inneslutningar, med mera. Runt dessa defekter kommer spänningen vara mycket 

hög och deformera materialet. Dessa defekter leder till sprickor som ofta startar vid ytan där 

spänningen är som högst. När det finns en startpunkt kommer sprickan att växa i takt med de 
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lastväxlingar som materialet får utstå. Slutligen när sprickan blivit tillräckligt stor sker ett 

överbelastningsbrott (restbrott), som händer för att spänningen är för hög i materialet.[5] 

Utmattningsbrott delas ofta upp i tre olika stadier så som nämns i både The sience and 

engineering of materials [5] och Failure analysis of engineering materials [8]. Första stadiet är 

när sprickan startar vid någon defekt på eller i materialet. För att hitta var denna spricka har 

bildats i detta skede krävs mycket noggrann undersökning. Andra stadiet är när sprickan växer 

under de cykliska spänningarna. Beroende på var och hur sprickan har uppstått kan det även 

hända andra saker i denna glipa. Korrosion är en av dessa och uppstår när andra partiklar 

kommer in i sprickan vilket leder till att kemiska reaktioner sker som påskyndar brottet. Det 

tredje stadiet är när sprickan har blivit så pass stor att ett restbrott sker. 

När ett utmattningsbrott har skett är det oftast väldigt lätt att känna igen det, se figur 1a. En 

del av ytan ser väldigt slät ut. Resten av ytan kan vara mycket grov, eller ha väldigt varierande 

topografi. Området med varierande topografi är där som materialet har knäckts av och tillhör 

alltså det tredje stadiet. Vid närmare undersökning av det område som ser slätt ut går det att se 

ett mönster. Mönstret rör sig från startpunkten ut mot det område där topografin blir väldigt 

varierande. Denna släta yta är det område där sprickan växer till sig innan brottet skett och 

tillhör det andra stadiet. Punkten som detta mönster strålar från är startpunkten för brottet 

(första stadiet). Se figur 1b. [5] 

  

Figur 1. a) Visar skiftande topografi på brottytan. b) Visar startpunkten i form av slagg och tillväxtytan 
för sprickan. 

 

Utmattningsprovning 

Atlas Copco Secoroc har som tidigare nämnts utfört utmattningsprovning på fyra serier av 

stavar, för att se hur dessa klarar sig och därigenom kunna dra slutsatser om härdningen på 

stålet. Två olika sorters utmattningsprov har utförts vilka är roterande-böj och 

dragutmattningsprovningar. Till att börja med, framställs en cylinder som har en midja, sedan 

poleras ytan på det avsmalnade området så att så få defekter som möjligt skall göra inverkan 

på testet, se exempel i figur 2. 

a) 

b) 

Vågigt mönster som strålar 

bort från startpunkten 

Startpunkt 

Varierande 

topografi 

Slät yta 
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Figur 2. En provstav med midja som blivit polerad. 

 

Roterande-böj 

Ett exempel på hur en provning fungerar är när ena änden av staven sätts fast i ett lagerhus 

som är kopplad till en motordriven del. Andra sidan sätts fast i ett annat lagerhus, båda dessa 

sidor utövar en kraft på provstaven åt ett förutbestämt håll. När provningen sker snurrar denna 

stav runt snabbt, men kraften som trycker följer inte med i rörelsen utan har kvar sin riktning.  

Staven får uppleva både bågning och kompression varje varv den snurrar och spänningen kan 

liknas vid en sinusliknande kurva. [5] På bilden nedan går det att se hur en sådan maskin kan 

se ut, figur 3. 

 

Figur 3. Illustrerar hur en roterande böjningsmaskin kan fungera. Källa : Louisiana state university 

  

Provstav med 

polerad midja 
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Figur 5. Visar ett Wöhler diagram även kallat S/N curve.  

Källa: Louisiana state university 

Dragutmattning / Tryckutmattning 

Båda dessa sorters utmattning bygger på samma princip. En kraft trycker antingen på eller 

drar i provstaven tills den till slut går sönder, se figur 4. Den går även såklart att kombinera 

både drag och tryck samtidigt när det gäller denna sortens utmattning.  

 

Figur 4. Illustrerar hur en dragutmattningsmaskin kan se ut. Källa : Louisiana state university  

 

Lastväxlingsspänning och Wöhler diagram  

Den mängd spänning som används vid provning är ofta förutbestämd när ett test utförs. Under 

en lastväxling kommer spänningen att skifta genom materialet. I en labbmiljö är det viktigt att 

utföra tester på flera olika utmattningssätt. Detta för att få ett resultat som liknar verkligheten 

så nära som möjligt. Exempel på sådana är de tidigare nämnda drag- och böj-utmattningar. 

Det är också viktigt att ändra 

spänningsamplituden med högsta respektive 

lägsta spänning för att kunna få ut värden till 

en Wöhler kurva. När det så är dags att göra 

en Wöhler kurva bestäms till att börja med 

hur många cykler proverna skall köras, alltså 

ett maxvärde för antalet cykler. Klarar provet 

av denna mängd cykler körs istället ett nytt 

prov. Proverna körs så med varierande 

spänning för att se om de klarar av den 

mängd cykler. För de prov som inte klarar av 

detta noteras antalet cykler och den 

spänningen som verkat på staven. Dessa 

värden plottas så in i ett Wöhlerdiagram, 

även kallat S/N curve, se figur 5. [5] 
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2.5.2 Stereomikroskop 

Ett stereomikroskop ger en förstorning på cirka 20-50 gånger. Som namnet antyder går det att 

få ett bättre djupseende tack vare att den har två okular och två objektiv, på så sätt går det att 

se saker tredimensionellt. Därför lämpar det sig bra att undersöka föremål med varierande 

topografi.[9] 

2.5.3 Svepelektronmikroskop (SEM) 

SEM började användas i slutet av 1950-talet och har varit ett viktigt instrument för både 

vetenskapen och ingenjörskonsten sedan dess.  Mikroskopet använder elektroner för att alstra 

en bild. Detta för att elektroner har en mycket kortare våglängd än vad ljus har. Tack vare att 

våglängden är kortare går det att få högre upplösning med SEM än det går med ett vanligt 

optiskt mikroskop. När ett objekt skall avbildas i SEM sveps en stråle av elektroner över ytan 

av provet. Innan strålen träffar provet fokuseras den med hjälp av elektriska fält. När den 

fokuserade elektronstrålen träffar provet kommer dessa elektroner interagera med atomerna 

och ge upphov till sekundära elektroner, se figur 6a. Detektorn omvandlar dessa infallande 

sekundära elektroner till en bild med hjälp av förstärkare.[10] 

EDS-analys (energidispersivröntgen-spektroskopi) 

Atomer har sina elektroner i olika skal runt sin kärna. När en infallande elektron tar en annan 

elektrons plats kan de hamna i ett yttre skal i atomen. De elektroner som är i det yttre skalet 

har ett högre energitillstånd. Eftersom atomen alltid vill fylla på sina skal inifrån och ut måste 

den nya elektronen förlora energi för att gå ned i ett lägre energitillstånd. När elektronen byter 

skal utstrålar den energi. Den energi som förloras skickas iväg i form av röntgenstrålning. 

Denna strålning är specifik för varje grundämne och till och med vilket skal elektronen flyttas 

till. Den strålning som skickas ut fångas upp av en detektor. EDS-detektorn känner av hur 

mycket energi strålningen har. Med hjälp av detektorn erhålls ett spektrum över grundämnena 

som finns i området, se bild 6b.[10]  

  

Figur 6. a) Visar infallande elektroner som slår ut redan befintliga elektroner. Källa: Exova Karlskoga (b 
Exempel på hur ett spektrum ser ut. Källa: Exova Karlskoga 

  

a) 

b) 
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EDS-Mappning 

I SEM är det också möjligt att göra kartor (mappning) över hur atomerna sitter på provet. 

Detta sker på väldigt liknande sätt som vid EDS-analys. Skillnaden är att den röntgenstrålning 

som används vid EDS-analys istället översätts till punkter i ett koordinatsystem. Dessa 

punkter bygger upp en bild som visar vilka sorters atomer som sitter var på provytan, se figur 

7.[10] 

 

 

2.5.4 Icke-metalliska inneslutningar 

Icke-metalliska inneslutningarna är små partiklar som till mesta del består av oxider. Dessa 

går att dela in i två olika grupper, beroende på hur de uppstår. Till den första gruppen hör de 

som uppstår vid reaktioner i stålet när det är flytande eller när det stelnar, och till den andra, 

de som kommer från externa källor, som till exempel när den flytande metallen kommer i 

kontakt med en skänk eller när den bearbetas. Inneslutningarna har många olika egenskaper 

som kan vara både bra eller dåliga för materialet.[11] Exempel på egenskaper hittas i avsnitt 

2.3. 

Figur 7. a) Visar en översiktbild av området som blivit mappat. b, c, d, e, f) Visar de olika 
grundämnen som finns i analysområdet. 

 

 

a) b) c) 

d) 

f) d) e) 
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3 Metod 

3.1 Metoder för genomförande 

3.1.1 Projektförberedelse och förstudie 

Inledningsvis gjordes en förstudie för att definiera projektet. Denna förstudie gjordes med 

hjälp av boken Projektledning[12]. Ett försök att uppskatta projektets omfattning gjordes och 

utifrån detta växte ett Gantt-schema fram där övergripande delmoment och milstolpar tidsattes 

med hjälp av handledarna på Exova Karlskoga och universitetet.  

3.1.2 Litteraturstudier 

En upptäckt som gjordes tidigt i förstudien av projektet var att många områden som berörs i 

examensarbetet behövde kompletteras med vidare efterforskning inom området. Metoden som 

användes för detta hittades i Metod för teknologer[13]. Här ställs bland annat frågan: ”Vilken 

kunskap finns redan?” Utifrån denna fråga eftersöktes det i litteratur för att hitta vad som 

tidigare har gjorts inom området som examensarbetet innefattar. Med litteratur menas sådant 

som är skrivet både i pappersform och digitalt format, alltså böcker, skrifter, artiklar, 

avhandlingar och så vidare. I boken står det vidare skrivet: ”En viss överinläsning är ofta 

nödvändig.” Vilket syftar på att det är bättre att ha läst för mycket om något men att inte 

använda allt, därigenom finns möjligheten att plocka de bästa bitarna som kan vara intressanta 

för studien.  

Vid litteraturstudierna har Örebro universitets bibliotek använts för att leta böcker samt 

beställa publikationer. Universitetsbibliotekets sökmotor Summon har använts för att söka 

efter skrifter och artiklar som är aktuella i de databaser som är sammankopplade. Diverse 

kurslitteratur, föreläsningsmaterial och annat kursmaterial har använts. En del litteratur har 

tillhandahållits av Exova Karlskoga. 

Internet som idag är en stor källa till information har också använts för att översätta tekniska 

ord, leta företagsinformation, se hur en utmattningsprovmaskin fungerar (Youtube) och 

mycket mer.  

3.1.3 Källkritik 

I litteraturstudier från så många olika källor är källkritik en viktig del. Detta är viktigt för att 

säkerhetsställa att informationen är tillförlitlig och håller en god vetenskaplig grund. De 

metoder som har använts kommer från kursen Teknik och samhälle och boken Metod för 

teknologer [13]. Ett av tillvägagångssätten var att använda en checklista för källkritik, som 

användes i kursen Teknik och samhälle. 

3.1.4 Intervjumetoder 

Det finns många olika sätt att intervjua folk på, beroende på vad för information som söks och 

hur det skall användas. De intervjumetoder som användes för att söka fakta eller få förståelse 

togs från boken Intervjumetodik, skriven av Annika Lantz [14]. Även om detta examensarbete 

är en kvantitativ studie passar inte den kvantitativa intervjumetodiken in hela tiden då det inte 

är människor eller något förhållande till människor som studeras. Mest användes kvalitativa 

metoder för att kunna ställa öppnare frågor tillsammans med följdfrågor för att få en förståelse 

om problemen, sammanhang, begrepp och för att belysa specifika delar.  



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 17 (41) 

Innan intervjuerna har genomförts har viss kunskap studerats, ibland användes vissa 

stödfrågor/ord för att få igång en diskussion och kunna styra i den riktning som önskats. 

Intervjuerna har dokumenterats skriftligt för att kunna gå tillbaka, gå igenom dem, referera 

och följa upp om det behövts. 

3.1.5 Studiebesök 

Ett studiebesök har gjorts på Atlas Copco Secoroc för att få en bättre bild över vad det är de 

vill uppnå med denna studie. Vid besöket berättade Richard Johanson (utvecklingsingenjör på 

Atlas Copco Secoroc), och Gabriella Brorson (utvecklingsingenjör inom metallurgi), om vad 

Atlas Copco gör i Fagersta, hur delar av produktionen och tillverkningen går till och hur de 

själva utför en del av sina provningar. Dagen avslutades med en rundtur för att visa 

tillverkningen av delar till borrar.  

Studiebesöket inleddes med ett möte där tillfälle gavs att genomföra en intervju med Richard 

och Gabriella. Inledningsvis användes den halstrukturerande intervjuformen där svaren 

dokumenterades i form av stödord. Allt eftersom intervjun fortlöpte gick frågorna över till 

spontana följdfrågorna för att få mer kunskap och vidga förståelsen för problemet och 

begrepp. Efter denna intervju blev det bestämt att Richard skulle finnas till hands som 

kontaktperson för ytterligare frågor som berör projektet. Vid rundvandringen i fabriken 

användes den öppna intervjuformen för att få specifik information om de olika maskinerna 

och stegen i produktionen. 

3.1.6 Observationsmetodik / Datainsamling 

Detta examensarbete är till stor del en kvantitativ undersökning. Datainsamling har skett 

genom observationer som har dokumenterats genom fotografering av upptäckter och en 

kontinuerlig diariebokföring. De sätt som har använts har tagits ur boken Metod för 

teknologer [13]. 

3.1.7 Provförberedning 

Huvuddelen i detta projekt består av att samla in kvantitativ data som skall sammanställas. 

För att kunna göra det utvecklades en metod inledningsvis för att förbereda proven som sedan 

skulle analyseras. De olika moment som behövde göras för detta visade de anställda på 

Exova. De har flerårig erfarenhet av detta och arbetar efter de kriterier som Swedac ställer på 

verksamheten. 

Att sortera upp proverna var det första momentet. Till att börja med inventerades serierna så 

möjlighet fanns att se hur många och vilka prover som var tillgängliga. Eftersom stavarna gått 

av i två delar gjordes ett system för att skilja sidorna från varandra vilket underlättade vid 

analysen av brottytorna. Stavdelarna blev markerade med spritpenna med respektive 

stavnummer och en särskiljningssiffra (1 eller 2) för att skilja sidorna från varandra. 

Strukturen som användes för att särskilja proverna ses i figur 8. 
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Figur 8. Visar den struktur som användes för att särskilja stavarnas olika delar från varandra. 

 

Nästa moment var att kapa stavarna i lämplig höjd för att de ska få plats i 

svepelektronmikroskopet (SEM) och även så det blev lättare att se på brottytorna vid 

användandet av stereomikroskopet. För att få stavarna i önskad längd användes en vätskekyld 

kapmaskin. Innan kapning markerades proverna om igen med en vibrerande penna, se figur 9. 

 

Figur 9. Visar stavdelar av provstav 55 innan kapning. 
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När provet sedan var kapat tvättades det i kallt vatten och sköljdes med etanol så att vattnet 

inte skulle vara kvar och minska risken för att korrosion sker. Då spriten innehåller omkring 

5% vatten blåstes varm luft på provet för att förånga vätskan, se figur 10. 

 

Figur 10. Kapade och tvättade prov från två olika serier. 

 

3.1.8 Stereomikroskop 

Proverna var då förberedda för att kunna undersökas i stereomikroskop. En översiktsbild togs 

på brottytan (figur 11a) och därefter en inzooming (figur 11b) på det område där sprickan har 

växt till sig för att kunna dokumentera brottytorna. Med hjälp av detta blev det lättare att 

identifiera startpunkten och använda dessa bilder som hjälp vid navigeringen i SEM.  

  

Figur 11.  Bilderna a) Visar översiktbild på brottytan b) Visar inzoomningsbild på tillväxtområdet av 
utmattningsbrottet. 

 

3.1.9 Svepelektronmikroskop (SEM/EDS) 

Innan proverna placerades in i SEM:et markerades utmattningssprickans startområde ut på 

brottytorna med spritpenna. En anledning till detta är att det skall finnas en hänvisningslinje 

som indikerar ungefär var startpunkten och sprickbildningen ligger någonstans. En annan 

anledning är att kunna särskilja de olika proverna från varandra inne i SEM på grund av det 

begränsade synfältet. Till sist innan insättning i släden blåstes proverna med tryckluft för att 

få bort eventuella damm eller smutspartiklar, som kan ha hamnat där efter rengöringen. 

 

a) b) 
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4 Utförande 

Tre av de fyra serierna av provstavar har undersökts. Den begränsade tiden till detta projekt 

gjorde det inte möjligt att undersöka alla fyra serierna. De serier som tittas på är: 

 Roterande-böj utmattningsprov av hårt härdat stål, (RB Hårt). 

 Dragutmattningsprov av hårt härdat stål, (DU Hårt). 

 Dragutmattningsprov av mjukt härdat stål, (DU Mjukt). 

Stavarna hade delats i två halvor vid utmattningsbrott. Därför har proverna fått namn efter det 

stavnummer de har haft i tidigare test med en etta eller tvåa för att skilja de olika delarna från 

varandra. Vid utmattningsprovningen utsätts de för en förutbestämd maxspänning (σ) i Mega 

Pascal (MPa). När längden på midjan var känd gick det att beräkna brottförskjutningen ΔL, 

efter att brottytan mätts från där midjan börjar på staven, se figur 12. Beräkningen gjordes 

med hjälp av formel 1. 

      
 

 
              (1) 

L står för den totala längden för midjan. ΔL brottsförskjutningen och BH för brotthöjden. 

 

 

Figur 12. Visar hur brottförskjutningen mäts. 

 

Inte alla sprickor startar vid ytan av staven på ett utmattningsbrott. Om inte brottet har sin 

utgångspunkt vid ytan har detta mätts och syns i kolumnen ”Från ytan”, se figur 13. Om det är 

en icke-metallisk inneslutning som är startpunkten för sprickan mäts diametern (Ø) som 

bestäms genom att mäta den största diametern på slaggen. Där en inneslutning hittades 

gjordes en EDS-mappning. De olika grundämnen av denna analys ger en bild av vad som 

ingår i inneslutningen. Några kolumner i tabellerna 1, 2, 3, är avsatta till att ge en snabb bild 

av vad som hittades i slaggen. O syftar på det grundämne som hittades som skal på 

inneslutning, X det som var inne i inneslutningen. Bokstaven S användes där bara spår av 

grundämnen hittades. Mapparna över inneslutningarna hittas i bilagorna och är refererade i 

kolumnen övrigt i tabellerna 1, 2, 3. I bilagorna hittas också samtliga översiktsbilder och 

punktanalyser på proven. 

L/2 
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Figur 13. Visar hur längden från inneslutningen till ytan mäts på brottytan. 

 

Slagg 

Längd från 

ytan som mäts 
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5 Resultat 

För att underlätta för läsaren kommer en tolkning av proverna att följa efter de olika resultat 

som har tagits fram för respektive serie. 

5.1 Roterande-böj utmattningsprov av hårt härdat stål, (RB Hårt)  

I tabell 1 visas den rådata för serien RB Hårt som har tagits fram under examensarbetet. 

Kolumnen Övrigt innehåller referensinformation till EDS-mappning och annat som varit värt 

att notera för provet. Ett exempel är ”Ingen slagg” som betyder att endast ett avtryck från en 

inneslutning har hittats på platsen. 

Tabell 1. Rådata för Roterande-böj Hårt utmattningsprov 

RB Hårt Utmattningsprov     Innehåll O = Skal X = Mitten S = Spår   

Prov 
σMax 
MPa 

Cykler 
 ΔL 
mm 

Från 
ytan µm 

Ø 
µm 

Al Mn Si Ca S Mn Mg Övrigt 

1,1 725 7064000 2 210 21 X O   O  O   X Bilaga A 1 

1,2 725 7064000 2     S     S         

2,1 700 352000 2 0 29 X O   X  O     
 2,2 700 352000 2                     

4,1 700 3000000 1               S   
 4,2 700 3000000 1     S   S           

5,1 725 1349100 2               S   
 5,2 725 1349100 2       S       S   
 6,1 700 1669800 0                   
 6,2 700 1669800 0                     

8,1 700 1705800 3         S         
 8,2 700 1705800 3 0 30 X O    X  O     Bilaga A 2 

9,1 675 250900 2     S   S S         

9,2 675 250900 2 0 41   S      S S   Ingen slagg 

11,1 675 1564900 4         S           

11,2 675 1564900 4               S     

13,1 675 1384600 3         S           

13,2 675 1384600 3                     

17,1 725 3513500 1                   Bilaga A 3 

17,2 725 3513500 1     S               

18,1 750 1966100 3                   
 18,2 750 1966100 3         S           

19,1 725 2696400 1              S       

19,2 725 2696400 1       S       S     

20,1 700 136500 0 0 38 X O   X  O     Bilaga A 4 

20,2 700 136500 0     S   S S         

202 725 1729700 0         S         
 202 725 1729700 0         S           
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RB Hårt har som det går att se i figur 14, få brott som startar vid inneslutningar jämfört med 

de andra serierna. Det är en markant skillnad i jämförelse till de andra serierna.  

 

Figur 14. Visar mängden brott som startat vid slagg. 

 

På de prov som hade en inneslutning kvar eller där det endast fanns ett avtryck har storleken 

för inneslutningen loggats mot den spänning som dragprovet har provats med, se figur 15. Det 

gröna strecket står för en linjär funktion av de inneslutningar som startat vid ytan. Siffrorna 

vid markeringarna i diagrammet refererar till provstavsnumret och sidan av provet. 

 

Figur 15. Diagrammet visar spänning gentemot inneslutningarnas storlek med en trendlinje för de 
inneslutningar som hittades vid ytan. 
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I Figur 16 går det att se inneslutningens storlek mot antal cykler innan brott. Diagrammet har 

två olika typer av punkter. Den ena visar de brott som startade vid ytan och den andra där de 

startade inuti materialet. Trendlinjen visar enbart för de inneslutningar som startat vid ytan. 

Prov 1,1 är den stav där inneslutning hittades i materialet. 

 

Figur 16. Diagrammet visar antal cykler som behövts för brott plottat mot storleken på inneslutningen. 
En trendlinje finns med för de inneslutningar som var vid ytan. 

 

Diagrammet figur 17 visar de inneslutningar som startat brott vid ytan.  Trendlinjen visar att 

större inneslutning klarar färre cykler innan brott. 

 

Figur 17. Visar enbart de brott som startat vid ytan, hur stor inneslutningen är och antal cykler innan 
brott. 
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I stapeldiagrammet figur 18, går det att se vilken sorts sammansättning varje inneslutning har, 

samt de brott där ingen information kunde tas fram angående inneslutningens sammansättning 

vilket är en väldigt hög andel i denna serie. Samtliga inneslutningar som hittades innehöll Al, 

Mn, S och Ca. 

 

Figur 18. Staplarna visar sammansättningen av olika grundämnen som inneslutningarna innehåller 
och de stavar där innehållet inte kunde identifieras. 

 

Cirkeldiagrammet i figur 19 visar hur ofta ett grundämne påträffades i en inneslutning. Den 

stora biten okänt står för den delen brott där ingen inneslutning hittades. 

 

Figur 19. Visar fördelningen av grundämnen i inneslutningarna. 
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Tolkning av RB Hårt 

RB Hårt hade visat betydligt färre brott jämfört mot de andra serierna vilket kan ses i figur 14. 

En förklaring till detta säger Ulf Tjernquist (Team ledare, Mekaniska provning på Exova 

Karlskoga), kan vara att brottytorna smetats ihop av maskinen efter restbrottet. Vid analys i 

SEM var det område på brottytorna där en startpunkt kan tänkas uppstå väldigt svåra att tyda. 

Detta gjorde att väldigt få ställen hittades med inneslutningar eller avtryck. Exempel på detta 

visas i figur 20a som visar prov 17,1 där ingen inneslutning hittades jämfört med figur 20b 

där prov 20,1 visar en inneslutning. Båda bilderna är tagna med 500 gångers förstoring. 

  

Figur 20. Proverna a) 17,1 där brottstarten ser smetad ut och b) 20,1 där en inneslutning hittades. 

 

Spänning mot inneslutningens diameter vid diagrammet i figur 15 antyder att inneslutningar 

som är större behöver mindre spänning för att orsaka brott.  

En jämförelse med det antal cykler mot inneslutningarnas diameter, se figur 17, antyder att 

vid en större inneslutning krävs det färre cykler för att få ett brott. Ett undantag är prov 8,2 

som klarar sig betydligt bättre än de andra. En trolig förklaring till detta är att staven har den 

högsta brottförskjutningen i serien och därför är spänningstillståndet annorlunda. 

Värt att nämna är även prov 1,1 där det krävs över sju miljoner cykler innan det går sönder 

som går att se i figur 16. Inneslutningen är den minsta i serien och ligger 210µm från ytan av 

provstaven. Här är en indikation att placeringen av en inneslutning har inverkan på hur 

mycket spänning som verkar där. 

 

  

a) b) 

Inneslutning 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 27 (41) 

5.2 Dragutmattningsprov av hårt härdat stål, (DU Hårt) 

Stålet i denna serie har blivit hårdhärdat och utsatts för dragutmattningsprovning. Tabellen är 

gjord på samma sätt som den för RB Hårt. Denna serie är mindre än föregående till antal, men 

har istället många fler inneslutningar som har blivit analyserade. 

Tabell 2. Rådata för dragutmattningsprov hårt härdat stål (DU Hårt). 

Hårt Drag Utmattningsprov     Innehåll O = Skal X = Mitten S = Spår   

Prov 
σMax 
MPa 

Cykler 
ΔL 

mm 
Från 

ytan µm 
Ø 

µm 
Al Mn Si Ca S Mg Övrigt 

2,1 1080 815450 0 1200   S S   S  S     

2,2 1080 815450 0 1200 57 X O   OX  O   Bilaga B 1 

4,1 1080 102341 1 0     S   S  S     

4,2 1080 102341 1 0 39 X O   OX  O   Bilaga B 2 

5,1 1175 74472 5 0 39 X O   OX  O   Bilaga B 3 

5,2 1175 74472 5 0                 

7,1 1040 2080982 1 1300                Bilaga B 4 

7,2 1040 2080982 1 1300               Okänt 

11,1 1080 911816 0 2800 50 X O   OX  O O Bilaga B 5 

11,2 1080 911816 0 2800     S      S     

18,1 1250 154836 4 0 21 X O   S     
 18,2 1250 154836 4 0                 

19,1 1325 63924 3 0 20             Grop 

19,2 1325 63924 3 0                Bilaga B 6 

21,1 1040 842296 1 2500     S      S     

21,2 1040 842296 1 2500 48 X O S O  O   Bilaga B 7 

22,1 1325 70385 2 0   S             

22,2 1325 70385 2 0 16 X O      O   
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I denna serie var det tre stavar där startpunkten hade uppstått vid en inneslutning inuti staven. 

Dessa inneslutningar är mycket stora och en av dem var till och med möjlig att se i 

stereomikroskopet, se figur 21. Denna sorts brott var helt unikt för just denna serie.  

 

Figur 21. Synlig inneslutning i stereomikroskop tack vare god topografi. 

 

Figur 22 visar den spänning som krävts för att orsaka brott och inneslutningens diameter. De 

största inneslutningarna som hittades är de som fanns i materialet och ses längst till höger i 

diagrammet. 

 

Figur 22. Diagrammet visar spänning gentemot inneslutningens diameter för de inneslutningar som 
hittades i material och vid ytan. 
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Figur 23 visar antal cykler som behövts innan brott och diametern på inneslutningarna. 

Inneslutningarna som hittades i materialet kräver många fler cykler innan brott än de som 

hittas vid ytan. 

 

Figur 23. Diagrammet visar antalet cykler innan brott och diametern för inneslutningarna för de brott 
som startat vid yta eller i materialet. 

 

I detta diagram figur 24, syns bara de stavar där brottet startat vid ytan av stavarna.  

 

Figur 24. Visar de antal cykler som behövts innan brott har skett, enbart för inneslutningar som startat 
brott vid ytan. 
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Stapeldiagrammet figur 25, visar de olika grundämnena som slaggen består av som orsakat brott.  De 
flesta inneslutningarna i denna serie innehåller också Al, Mn, S och Ca som de gjorde i RB Hårt. 

 

Figur 25. Staplarna visar den sammansättning som inneslutningarna innehåller och de stavar där 
innehållet i inneslutningarna inte kunde identifieras. 

 

Cirkeldiagrammet i figur 26 visar hur ofta ett grundämne påträffades i en inneslutning. I 

denna serie är biten med okänt innehåll väldigt liten då många inneslutningar hittades på 

plats. 

 

Figur 26. Visar fördelningen av innehållet i inneslutningarna. 
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Tolkning av DU Hårt 

Alla utom två prov visar med säkerhet att det har varit en inneslutning som varit startpunkten 

för brottet, se tabell 2. Provstav 7 (figur 27a) visar inga tydliga tecken på någon defekt utan 

ser mest ut som det har smetat ihop sig vid startpunkten. Orsaken till detta är okänt. I provstav 

19 (figur 27b) hittas inget spår av slagg och brottet antas ha startat från en grop vid ytan. 

  

Figur 27. a) Visar prov 7,2 som har en smetad yta. b) Visar prov 19,1 där brottet antas ha startat vid 
en grop. 

 

De tre brott som startar i materialet i denna serie (stavarna 11, 2, 21), har de största 

inneslutningarna, inte för bara denna serie utan också alla serier som det går att se i tabell 2. 

Om detta beror på hur stålet har tillverkats, eller beror på något annat går det inte att dra 

någon slutsats om. Den andra serien med samma hårdhet på stålet RB Hårt, visar inga 

inneslutningar av denna storlek. Värt att nämna om dessa stora inneslutningar är att enligt 

figur 23 behöver dessa många cykler för att leda till brott. Då spänningen inte är jämt fördelad 

genom hela staven är detta inte så konstigt. Det verkar alltså mer sannolikt att en mindre 

inneslutning som är vid ytan kommer att leda till att produkten fallerar. Ifall dessa skulle hittas 

vid ytan däremot skulle detta leda till mycket snabba brott. Om det är en tillfällighet att dessa 

påträffades i det hårt härdade stålet är inte möjligt att säga någonting om.  

DU Hårt påvisar också såsom RB Hårt att små inneslutningar behöver högre spänning för att 

leda till brott, se trendlinjen i figur 22. En annan sak som är värt att notera är proven 4,2 och 

5,1 som har samma diameter på slaggen. Skillnaden här är att prov 5,1 utsätts för högre 

spänning och klarar därför mindre cykler än 4,2 vilket kan ses med hjälp av figurerna 22 och 

24. 

  

a) b) 
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5.3 Dragutmattningsprov av mjukt härdat stål, (DU Mjukt) 

Sista serien som analyserades var DU Mjukt. Tabell 3 visar den rådata som kommit fram av 

analysen. Många inneslutningar i denna serie satt inte kvar på plats vid brottet, istället hittades 

många avtryck. Stav 36 är väldigt unik när den är den enda med två startpunkter. Tyvärr 

påträffades bara avtryck och ingen inneslutning på provstav 36. 

Tabell 3 Rådata för dragmattningsprov DU Mjukt. 

Mjukt Drag Utmattningsprov     Innehåll O = Skal X = Mitten S = Spår Övrigt 

Prov 
σMax 
MPa 

Cykler ΔL mm 
Från 

ytan µm 
Ø 

µm 
Al Mn Si Ca Na S Mg Övrigt 

25,1 1250 18918 2 0                   

25,2 1250 18918 2 0 46 X O   XO    O O Bilaga C 1 

29,1 980 451539 0 0     S S S    S   Ingen slagg 

29,2 980 451539 0 0 28 S   S         Grop 

30,1 980 189372 1 0 26   S S      S   Ingen slagg 

30,2 980 189372 1 0     S           Två slagger nära 

33,1 1250 49680 5 0 21 X O   O    O   
 33,2 1250 49680 5 0       S   S       

35,1 1125 141348 5 0 17     S       S Ingen slagg 

35,2 1125 141348 5 0       S S         

36,1 1125 46729 3 0 36     S         Bilaga C 2 

36,1 1125 46729 3 0 34     S         Ingen slagg 

36,2 1125 46729 3 0     S        S   Två start- 

36,2 1125 46729 3 0       S         punkter 

39,1 1250 31285 3 0 22 S   S         Ingen slagg 

39,2 1250 31285 3 0   S           S   

40,1 1000 82838 1 0  29 O X   X    X   
 40,2 1000 82838 1 0 

 
    S           

42,1 1125 3129799 1 0       S         Repa? 

42,2 1125 3129799 1 0   S   S         Okänt 
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Figur 28 visar ett diagram för spänning plottad mot inneslutningarnas storlek med en 

trendlinje. Trendlinjen lutat i denna serie uppåt till skillnad mot dom andra serierna. 

 

Figur 28. Diagrammet visar spänning gentemot inneslutningens diameter för de inneslutningar som 
hittades vid ytan med en trendlinje. 

 

I figur 29 återkommer den lutande trendlinjen som indikerar att större inneslutningar klarar av 

mindre antal cykler innan brott. 

 

Figur 29. Diagrammet visar de antal cykler som behövts för brott för stavarna loggat mot med 
storleken på inneslutningarna med trendlinje. 
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Stapeldiagrammet figur 30, visar de olika grundämnena som inneslutningarna består av som 

orsakat brott.  De inneslutningar som hittats i denna serie innehåller också Al, Mn, S och Ca 

så som de två föregående gjorde. 

 

Figur 30. Staplarna visar de grundämnen som inneslutningarna innehåller och de stavar där innehållet 
i inneslutningarna inte kunde identifieras. 

 

Cirkeldiagrammet, figur 31 visar hur ofta ett grundämne påträffades i en inneslutning. I denna 

serie är biten med okänt väldigt hög igen, men de andra bitarna är nästan alla lika stora 

förutom Mg som bara återfanns i en inneslutning, vilket också går att se i figur 30. 

 

Figur 31. Visar fördelningen av innehållet i inneslutningarna. 
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Tolkning av DU Mjukt 

Väldigt många av inneslutningarna hittades inte på plats, istället hittades avtryck där slagg har 

suttit. Detta är den enda serien som tittats på som är gjord av mjukt härdat stål. Materialets 

egenskaper kan vara en anledning till att inneslutningarna inte återfunnits. Materialet i denna 

serie är något mjukare vilket kanske har gjort att inneslutningarna har åkt ut. Det kan också 

vara en ny sorts inneslutning som inte har samma egenskaper/sammansättning som de som 

tidigare hittats. 

Den trendlinje som i de andra serierna visat att mindre inneslutningar behöver högre spänning 

för att leda till brott visar sig inte i figur 28. Prov 25,2 sticker ut mest här. Men bara för att 

diagrammet i figur 28 inte håller samma trend betyder det inte att sådant inte är fallet. I 

diagrammet, antal cykel mot inneslutningens storlek (figur 29), går det att se att prov 25,2 är 

det prov som snabbast går sönder i serien. Detta beror förmodligen på att inneslutningen är 

stor och sprickan växer till sig snabbt tack vare den höga spänningen. 

5.4 Jämförelse av storlekarna på avtryck / inneslutningar mellan serierna 

Figur 32 visar med ett stapeldiagram fördelningen av storleken på inneslutningarna eller 

avtryck mellan serierna som har lett till brott. Det går att se att DU Hårt har tre av de största 

inneslutningar som har orsakat brott. 

 

Figur 32. Stapeldiagrammet visar storleksfördelningen av inneslutningarna eller de avtryck som hittats 
i de tre olika serierna. 
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6 Diskussion 

På grund av den begränsade tiden för detta projekt upptäcktes det att undersökning av alla 

serier inte skulle hinnas med. Genom kommunikation mellan handledare, uppdragsgivare och 

uppdragstagare kom genom en överenskommelse fram vilken serie som inte skulle 

undersökas noggrannare. Detta var serien för mjukt härdat stål som provats genom roterande-

böj utmattning. Att valet av serie blev denna var för att den liknar serien RB Hårt där det var 

väldigt svårt att hitta vad som hade initierat brottet vid startpunkten. 

Vid uppkomsten av ett utmattningsbrott är det fyra olika aspekter som samverkar. Två av 

dessa punkter var redan undersökta innan arbetet startade vid utmattningsprovningarna. Den 

första var livslängden alltså hur många cykler materialet klarade av. Den andra hur mycket 

spänning som materialet klarar av.  De återstående två som i och med denna undersökning har 

tittats närmare på är placeringen av startpunkten och om det är en inneslutning som har startat 

brottet dess storlek, form och innehåll. Här följer utvärdering av de resultat som är 

gemensamma för serierna. 

6.1 Värdering av resultat 

Med hjälp av de EDS-mappningar som gjordes framgick att det inte var någon större skillnad 

på sammansättningen av grundämnena hos de inneslutningar som hittats. Det mest 

framträdande var istället inneslutningarnas storlek. Den information som tagits fram visade att 

en liten inneslutning är att föredra framför en stor. Detta för att de små inneslutningar 

antingen klarar fler cykler innan brott sker eller högre spänning. Att få mindre storlek på 

inneslutningar är förmodligen en kostnadsfråga då det blir svårare för metalltillverkaren att ta 

fram ett sådant stål. Det hela måste vägas mellan det pris som detta stål kommer att ha mot 

vad kunden kan tänka sig betala för en bättre borrkrona. Allmännyttan med att få mindre 

inneslutningar blir en produkt som kommer att hålla längre ur ett utmattningsperspektiv. Detta 

skulle kunna appliceras inte för bara borrkronor, utan för många andra produkter där det finns 

risk för utmattningsbrott, därigenom ge längre livstid till dessa.  

På de platser där endast ett avtryck hittades är det möjligt att inneslutningarna har en helt 

annorlunda sammansättning av grundämnen. På dessa platser hittades ofta en liten del kisel. 

Då kisel används för att legera stål är det inte möjligt att säga om detta element verkligen 

ingår i de försvunna inneslutningarna. Kisel påträffades också vid punktanalyser i avtryck på 

stavar som har en inneslutning i systerbrottet. På grund av detta finns det inga bevis att de 

inneslutningar som har hoppat ur skulle ha någon annan sammansättning än de som hittats. 

Endast en av alla inneslutningar hade en form som inte var rund, DU Hårt provstav 2 (se 

Bilaga B1). Att så många hade samma form är bra i utmattningssynpunkt. I boken Non-

metallic inclusions in steel, står det att det inte är bara sammansättningen av inneslutningen 

som räknas utan också vilken form den har. Vidare står det att dessa skillnader har stor effekt 

ur utmattningssynpunkt och kan därigenom ger resultat som är motstridiga. [11] Att jämföra 

mot andra prov av samma stål som är uttagna ur en annan riktning kan vara intressant för att 

se om stålet är isotropt. Vidare beskrivning av detta finns i avsnitt 6.2. 
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Vid val av härdningsmetod var det väldigt svårt att dra någon slutsats. DU Hårt verkar klara 

av mer spänning och cykler innan ett brott sker. Å andra sidan så hittades här tre stycken brott 

som startat i mitten av materialet, detta påträffades inte alls i DU Mjukt, där istället alla 

brotten startat vid ytan på provstaven. Om nu dessa tre inneslutningar som var väldigt stora 

skulle ha påträffats vid ytan av materialet hade ett brott uppstått snabbt i dessa stavar. Frågan 

är då om storleken på inneslutningarna överlag är större i det hårt härdade stålet. Detta 

kommer i sådant fall ge en större osäkerhetsfaktor på livslängden för borrkronorna av det hårt 

härdade stålet. 

6.2 Fortsatt arbete 

Vid undersökning av de resultat som har kommit fram går det att se en väldigt stor spridning. 

För att kunna dra säkra slutsatser om vilken härdning som är att föredra behövs ett större 

underlag. De rådata, diagram och analyser som har gjorts är en grund för vidare 

undersökningar och arbete. 

Projektet hade som utgångspunkt att undersöka fyra olika serier, men på grund av tidsbrist 

blev detta inte fallet. Den serie som är kvar (roterande-böj mjukt tillstånd), kan fortfarande 

vara av intresse att titta på. Detta delvis för att stärka bevisen om att ändra på det sätt som 

utmattningsprovningen görs, om intresse finns att undersöka brottytorna. Det skulle också 

vara bra för att kunna jämföra mot serien RB Hårt som nu är ensam av sitt slag i rapporten. 

För att prova om stålet har samma egenskaper i alla led är det intressant att göra fler 

utmattningsprover. Dessa nya stavar skall då vara uttagna vinkelrätt mot hur de tidigare togs 

fram, se figur 33. Genom att göra ett sådant prov går det att se om utmattningshållfastheten 

skiljer sig från de tester som gjorts tidigare. Vid en analys i SEM kommer också information 

fram om vilken form inneslutningarna har från detta nya synsätt. Om till exempel stavarna 

innan var uttagna längs med bearbetningsriktningen borde en serie provas och analyseras som 

ligger tvärsöver stålets bearbetningsriktning. 

 

Figur 33. Illustrerar ett annat sätt att ta ut utmattningsstavar ur stålet. 
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Serien RB Hårt hade som tidigare sagts väldigt få brott där startpunkten kunde upptäckas. 

Flera olika alternativ finns föreslagna här till fortsatt arbete. Det första är att jämföra de 

resultat som hittades här mot en annan undersökning av roterande-böj utmattning utförd med 

någon annan metod eller maskin. Det andra alternativet är att ta fram ett nytt sätt att tillverka 

provstavarna om det är detta som inverkar på resultatet. Tredje alternativet är att ändra 

metoden att utföra utmattningsprovningen av roterande-böj, så att stavdelarna inte skrapar i 

varandra efter brott.  

I figur 32 där storlekarna för inneslutningarna jämfördes mellan serierna gick det att se att DU 

Hårt hade tre av de största inneslutningarna. Att DU Hårt var den serie som enbart visade en 

sådan storlek av inneslutningar kan vara en ren tillfällighet. För att undersöka närmare och 

kunna komma fram till fördelningen av storleken på inneslutningarna rekommenderas det att 

dragutmattningsprovningar med en dogbone provstav skall utföras, se figur 34a. Anledning 

till att använda en sådan provstav är för att spänningsfördelningen blir jämnare genom hela 

midjeområdet till skillnad mot en stav med radiell midja, figur 34b. Med hjälp av en dogbone 

provstav kan alltså en större volym av stålet provas för att komma fram till hur stora 

inneslutningar som går att hitta. Därigenom borde det gå att kunna förutsäg ungefärligt hur 

ofta en viss storlek av inneslutning påträffas per mängd stål. 

 

Figur 34. a) Visar en dogbone provstav. b) Visar en provstav med radiellmidja. 

Midjeområde som 

provas 

a) b) 
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7 Slutsatser 

Här följer de slutsatser som har tagits specifikt för varje serie och sådant som återfanns i 

samtliga. 

Seriespecifikt 

 Utmattningsprov Roterande-böj hårdhärdning av stål (RB Hårt) 

 

o Mängden inneslutningar som hittats är väldigt liten jämfört med de två andra 

serierna. 

o Defekterna som initierat brotten är svåra att identifiera. 

 

 Utmattningsprov Dragutmattning hårdhärdning av stål (DU Hårt) 

o Stor mängd av brotten startar vid inneslutningar, som hittades på plats. 

o Nästan samtliga brott startar vid inneslutningar. 

 

 Utmattningsprov Dragutmattning mjukhärdning av stål (DU Mjukt) 

o Nästan samtliga brott har startat vid en inneslutning. 

o Ett flertal av inneslutningarna hittades inte på plats, istället fanns där avtryck från 

dem. 

 

Generellt för alla serier 

 Fler utmattningsprovningar och undersökningar av brottytor behövs för att ge bättre 

underlag till resultat och val av härdning. 

 Den kemiska sammansättningen i inneslutningarna är väldigt lika varandra. Ingen 

inneslutning skiljer sig markant från de andra. 

 Av de inneslutningar och avtryck som observerat har 95 % rundaktig form. 

 Inneslutningar som är längre in i materialet har mindre inverkan på stålets 

utmattningshållfasthet än vad de på ytan har på grund av spänningsfördelningen. 

 Mindre inneslutningar är att föredra framför större. Anledning är att mindre 

inneslutningar klarar av högre spänning och eller fler cykler innan brott. 
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2016-05-26 Mathias Eriksson 1 (1) 

 

Bilaga A 1 2016-04-18 10:04:19 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

 

Spectrum In stats. O Al Ca Cr Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 45.11 45.55 6.17  3.17  100.00  

Spectrum 2 Yes 45.27 47.35 6.00  1.38  100.00  

Spectrum 3 Yes 39.72 49.41 7.64  3.23  100.00  

Spectrum 4 Yes 7.05   1.35 88.82 2.78 100.00  

Max.  45.27 49.41 7.64 1.35 88.82 2.78   

Min.  7.05 45.55 6.00 1.35 1.38 2.78   

All results in weight% 
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Bilaga A 1 2016-04-18 10:11:10 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Mg Al S Ca Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 50.18 13.59 35.47    0.76  100.00  

Spectrum 2 Yes 40.14 15.18 43.04    1.64  100.00  

Spectrum 3 Yes 4.30 5.04 8.42 1.92 3.25 26.77 50.30  100.00  

Spectrum 4 Yes 5.25 0.91 2.01 15.82 21.52 46.40 8.08  100.00  

Spectrum 5 Yes      0.95 96.12 2.92 100.00  

Max.  50.18 15.18 43.04 15.82 21.52 46.40 96.12 2.92   

Min.  4.30 0.91 2.01 1.92 3.25 0.95 0.76 2.92   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 4 (1) 

Bilder 1-1 

 

 



   

 

 

Bilaga A 1 2016-04-18 10:25:38 

Comment: 



   

 

Bilaga A 2 2016-04-18 10:59:16 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  0.48 1.42 0.80 93.69 3.61 100.00  

Spectrum 2 Yes 10.83 0.36 1.23 0.78 83.76 3.04 100.00  

Spectrum 3 Yes  0.38 1.35 0.66 94.10 3.51 100.00  

Spectrum 4 Yes 2.35  1.31 0.80 92.56 2.99 100.00  

Spectrum 5 Yes   1.43 0.83 94.69 3.05 100.00  

          

Max.  10.83 0.48 1.43 0.83 94.69 3.61   

Min.  2.35 0.36 1.23 0.66 83.76 2.99   

All results in weight% 
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Bilaga A 2 2016-04-18 11:02:23 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al Ca Cr Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 36.69 43.44 12.18  7.68  100.00  

Spectrum 2 Yes 45.99 32.22 11.34  10.45  100.00  

Spectrum 3 Yes 45.88 39.69 6.46  7.98  100.00  

Spectrum 4 Yes 7.31 2.93 0.72 1.28 84.62 3.13 100.00  

Spectrum 5 Yes    1.25 95.42 3.33 100.00  

          

Max.  45.99 43.44 12.18 1.28 95.42 3.33   

Min.  7.31 2.93 0.72 1.25 7.68 3.13   

All results in weight% 
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 Bilaga A 2 2016-04-19 10:21:33 

Comment:RB 8-2 



   

 

Bilaga A 3 2016-04-20 15:07:15 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 0.32 1.53 0.68 93.78 3.68 100.00  

Spectrum 2 Yes 0.42 1.53 0.77 93.33 3.95 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.35 1.23 0.54 94.30 3.59 100.00  

Spectrum 4 Yes 0.31 0.59 0.33 96.82 1.95 100.00  

Mean  0.35 1.22 0.58 94.56 3.29 100.00  

Std. deviation  0.05 0.44 0.19 1.56 0.91   

Max.  0.42 1.53 0.77 96.82 3.95   

Min.  0.31 0.59 0.33 93.33 1.95   

All results in weight% 
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Bilaga A 3 2016-04-20 15:07:34 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes   0.39 1.31 0.55 94.37 3.38 100.00  

Spectrum 2 Yes 4.02 0.27  1.21 0.69 90.94 2.88 100.00  

Spectrum 3 Yes   0.34 1.30 0.79 93.95 3.61 100.00  

Spectrum 4 Yes    1.06 0.57 95.47 2.90 100.00  

           

Max.  4.02 0.27 0.39 1.31 0.79 95.47 3.61   

Min.  4.02 0.27 0.34 1.06 0.55 90.94 2.88   

All results in weight% 
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Bilaga A 4 2016-04-19 12:54:24 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al Si Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 39.04 33.60 4.79 21.66   0.92  100.00  

Spectrum 2 Yes 13.44  0.23  1.19 0.58 81.79 2.78 100.00  

Spectrum 3 Yes 2.97    1.47 0.68 91.46 3.42 100.00  

Spectrum 4 Yes   0.38  1.35 0.73 93.91 3.63 100.00  

            

Max.  39.04 33.60 4.79 21.66 1.47 0.73 93.91 3.63   

Min.  2.97 33.60 0.23 21.66 1.19 0.58 0.92 2.78   

All results in weight% 
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Bilaga A 4 2016-04-19 12:56:40 

Comment:RB 20-1 
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Bilaga A 4 2016-04-19 12:57:21 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al Si S Ca Cr Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 22.57 42.02  0.41 10.30  24.69  100.00  

Spectrum 2 Yes 6.51 0.59 0.36   1.32 88.07 3.14 100.00  

Spectrum 3 Yes      1.44 96.75 1.81 100.00  

Spectrum 4 Yes 15.62  0.38   1.41 79.48 3.11 100.00  

Spectrum 5 Yes 4.32 1.88 3.48 0.48 0.78 1.42 84.87 2.77 100.00  

Max.  22.57 42.02 3.48 0.48 10.30 1.44 96.75 3.14   

Min.  4.32 0.59 0.36 0.41 0.78 1.32 24.69 1.81   

All results in weight% 
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Bilaga B 1 

 

2016-05-12 10:01:27 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O S Ca Cr Mn Fe Ni Br Total  

Spectrum 1 Yes  0.94  0.81 1.30 93.84 3.11  100.00  

Spectrum 2 Yes  2.27 1.19 1.72  92.59 2.23  100.00  

Spectrum 3 Yes 21.59 18.82 12.93 0.75 8.23 33.18  4.51 100.00  

Spectrum 4 Yes    1.03  95.16 3.80  100.00  

            

Max.  21.59 18.82 12.93 1.72 8.23 95.16 3.80 4.51   

Min.  21.59 0.94 1.19 0.75 1.30 33.18 2.23 4.51   

All results in weight% 
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Bilaga B 1 

 

2016-05-12 10:01:39 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al S Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 11.44 9.03 29.62 29.61  14.47 5.83  100.00  

Spectrum 2 Yes  34.59 13.34 41.75  5.99 4.33  100.00  

Spectrum 3 Yes     1.32  95.42 3.26 100.00  

Spectrum 4 Yes   0.52  1.16 0.97 94.00 3.35 100.00  

            

Max.  11.44 34.59 29.62 41.75 1.32 14.47 95.42 3.35   

Min.  11.44 9.03 0.52 29.61 1.16 0.97 4.33 3.26   

All results in weight% 
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Comment: 



   

 

Bilaga B 2 2016-05-10 12:34:00 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

 

Spectrum In stats. S Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 0.49 0.99 1.17 12.87 82.98 1.50 100.00  

Spectrum 2 Yes   1.44  95.04 3.52 100.00  

Spectrum 3 Yes   1.28  94.95 3.77 100.00  

          

Max.  0.49 0.99 1.44 12.87 95.04 3.77   

Min.  0.49 0.99 1.17 12.87 82.98 1.50   

All results in weight% 
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Bilaga B 2 2016-05-10 12:34:53 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

 

Spectrum In stats. O Al Si S Ca Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  6.06  2.26 30.44  61.24  100.00  

Spectrum 2 Yes 47.34 31.03 1.48 3.42 12.56 1.97 2.21  100.00  

Spectrum 3 Yes       96.40 3.60 100.00  

            

Max.  47.34 31.03 1.48 3.42 30.44 1.97 96.40 3.60   

Min.  47.34 6.06 1.48 2.26 12.56 1.97 2.21 3.60   

All results in weight% 
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Bilaga B 2 2016-05-10 12:35:59 

Comment: 
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Bilaga B 3 2016-05-18 12:52:26 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Al Si S Ca Cr Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 45.89 25.44 5.68  21.20  1.79  100.00  

Spectrum 2 Yes 19.67 25.36 3.51 0.96 39.39  11.12  100.00  

Spectrum 3 Yes   0.58   1.54 94.34 3.54 100.00  

Spectrum 4 Yes      1.59 94.83 3.58 100.00  

Max.  45.89 25.44 5.68 0.96 39.39 1.59 94.83 3.58   

Min.  19.67 25.36 0.58 0.96 21.20 1.54 1.79 3.54   

All results in weight% 
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Bilaga B 3 2016-05-18 12:52:58 

Comment: 
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Bilaga B 3 2016-05-18 12:53:39 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.33 1.06 96.38 1.23 100.00  

Spectrum 2 Yes 1.18 0.93 94.61 3.28 100.00  

Spectrum 3 Yes 1.63 0.71 94.05 3.60 100.00  

Spectrum 4 Yes 1.51  95.11 3.38 100.00  

        

Max.  1.63 1.06 96.38 3.60   

Min.  1.18 0.71 94.05 1.23   

All results in weight% 
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Bilaga B 4 2016-05-10 10:34:40 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.53 0.70 94.58 3.18 100.00  

Spectrum 2 Yes 1.39 0.79 93.85 3.98 100.00  

Spectrum 3 Yes 1.24  95.76 3.00 100.00  

Spectrum 4 Yes 1.66  94.53 3.81 100.00  

        

Max.  1.66 0.79 95.76 3.98   

Min.  1.24 0.70 93.85 3.00   

All results in weight% 
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Bilaga B 4 2016-05-10 10:35:09 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.35  96.41 2.24 100.00  

Spectrum 2 Yes 1.33  97.25 1.42 100.00  

Spectrum 3 Yes 1.37 0.85 94.07 3.71 100.00  

Spectrum 4 Yes 1.31  95.17 3.52 100.00  

        

Max.  1.37 0.85 97.25 3.71   

Min.  1.31 0.85 94.07 1.42   

All results in weight% 
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Bilaga B 5 2016-05-18 12:56:59 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Al S Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 13.28 31.52 29.73  11.97 13.51  100.00  

Spectrum 2 Yes   35.98  41.72 22.29  100.00  

Spectrum 3 Yes    1.57  95.03 3.40 100.00  

           

Max.  13.28 31.52 35.98 1.57 41.72 95.03 3.40   

Min.  13.28 31.52 29.73 1.57 11.97 13.51 3.40   

All results in weight% 
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Bilaga B 5 2016-05-18 12:57:33 

Comment: 
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Bilaga B 5 2016-05-18 12:58:04 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

 

Spectrum In stats. S Cr Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.02 1.08 97.90  100.00  

Spectrum 2 Yes  1.65 94.23 4.11 100.00  

Spectrum 3 Yes  1.49 95.57 2.94 100.00  

        

Max.  1.02 1.65 97.90 4.11   

Min.  1.02 1.08 94.23 2.94   

All results in weight% 
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Bilaga B 6 2016-05-10 08:30:31 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  1.36  97.32 1.31 100.00  

Spectrum 2 Yes  1.50  95.70 2.81 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.51 1.47 0.88 93.58 3.55 100.00  

Spectrum 4 Yes  1.59 0.76 94.17 3.48 100.00  

         

Max.  0.51 1.59 0.88 97.32 3.55   

Min.  0.51 1.36 0.76 93.58 1.31   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 21 (1) 
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Bilaga B 6 2016-05-10 08:30:43 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  1.26 0.66 94.97 3.11 100.00  

Spectrum 2 Yes  1.51 0.73 94.66 3.10 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.52 1.42 0.60 93.73 3.73 100.00  

         

         

Max.  0.52 1.51 0.73 94.97 3.73   

Min.  0.52 1.26 0.60 93.73 3.10   

All results in weight% 
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Bilaga B 7 2016-05-18 13:02:25 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.45 11.21 87.33  100.00  

Spectrum 2 Yes 1.51 0.88 93.80 3.82 100.00  

Spectrum 3 Yes 1.63  95.38 2.99 100.00  

Spectrum 4 Yes 1.46  95.30 3.24 100.00  

Max.  1.63 11.21 95.38 3.82   

Min.  1.45 0.88 87.33 2.99   

All results in weight% 
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Bilaga B 7 2016-05-18 13:02:43 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Al Si S Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 4.51 1.15 38.50 36.83  14.75 4.26  100.00  

Spectrum 2 Yes   23.48 31.33  15.62 29.57  100.00  

Spectrum 3 Yes     1.55 0.81 93.32 4.32 100.00  

            

Max.  4.51 1.15 38.50 36.83 1.55 15.62 93.32 4.32   

Min.  4.51 1.15 23.48 31.33 1.55 0.81 4.26 4.32   

All results in weight% 
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Bilaga B 7 2016-05-18 13:03:12 

Comment: 
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Bilaga C 1 2016-05-18 13:05:35 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

 

Spectrum In stats. Si S Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 0.24  1.22 0.72 94.83 3.00 100.00  

Spectrum 2 Yes 0.27 0.29 1.30 0.87 93.95 3.33 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.29  1.44 0.67 93.82 3.78 100.00  

          

          

Max.  0.29 0.29 1.44 0.87 94.83 3.78   
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Min.  0.24 0.29 1.22 0.67 93.82 3.00   

All results in weight% 
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Bilaga C 1 2016-05-18 13:06:18 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Mg Al S Ca Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 41.70 8.63 34.69  11.74 0.95 2.30  100.00  

Spectrum 2 Yes 7.08  9.70 9.65 8.41 4.14 59.00 2.01 100.00  

Spectrum 3 Yes       96.84 3.16 100.00  

            

Max.  41.70 8.63 34.69 9.65 11.74 4.14 96.84 3.16   

Min.  7.08 8.63 9.70 9.65 8.41 0.95 2.30 2.01   

All results in weight% 
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Bilaga C 1 2016-05-18 13:08:36 

Comment: 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 34 (1) 

Bilaga C 2 2016-05-03 07:49:17 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Si S Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  0.11 1.19 0.78 97.10 0.82 100.00  

Spectrum 2 Yes 0.28  1.43 0.80 94.37 3.13 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.25  1.33 0.66 94.43 3.34 100.00  

Spectrum 4 Yes 0.29  1.42 0.60 93.87 3.82 100.00  

          

Max.  0.29 0.11 1.43 0.80 97.10 3.82   

Min.  0.25 0.11 1.19 0.60 93.87 0.82   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 35 (1) 

Bilder 36-1B

 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 36 (1) 

Bilaga C 2 2016-05-03 08:11:35 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. C Si S Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 1.38  0.08 1.28 0.75 95.05 1.46 100.00  

Spectrum 2 Yes    1.37 0.57 94.60 3.46 100.00  

Spectrum 3 Yes  0.36  1.43 0.72 93.58 3.91 100.00  

Spectrum 4 Yes    1.34 0.67 95.26 2.73 100.00  

           

Max.  1.38 0.36 0.08 1.43 0.75 95.26 3.91   

Min.  1.38 0.36 0.08 1.28 0.57 93.58 1.46   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 37 (1) 

Bilder 36-1A

 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 38 (1) 

Bilaga C 2 2016-05-03 08:32:08 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. O Si S Ca Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes 30.96  8.44 3.76 0.95 1.92 53.01 0.96 100.00  

Spectrum 2 Yes   13.69 3.10 0.97 17.16 63.38 1.70 100.00  

Spectrum 3 Yes     1.41 0.82 93.87 3.90 100.00  

Spectrum 4 Yes  0.32   1.31 0.76 93.90 3.71 100.00  

            

Max.  30.96 0.32 13.69 3.76 1.41 17.16 93.90 3.90   

Min.  30.96 0.32 8.44 3.10 0.95 0.76 53.01 0.96   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 39 (1) 

Bilder 36-2B

 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 40 (1) 

Bilaga C 2 2016-05-03 08:55:58 

Processing option : All elements analysed (Normalised) 

Spectrum In stats. Si Cr Mn Fe Ni Total  

Spectrum 1 Yes  1.23 0.88 96.81 1.07 100.00  

Spectrum 2 Yes 0.32 1.23 0.69 94.32 3.44 100.00  

Spectrum 3 Yes 0.42 1.49 0.78 93.97 3.34 100.00  

Spectrum 4 Yes 0.33 1.30 0.65 94.43 3.30 100.00  

         

Max.  0.42 1.49 0.88 96.81 3.44   

Min.  0.32 1.23 0.65 93.97 1.07   

All results in weight% 



 

2016-06-08 Mathias Eriksson 41 (1) 

 

 

Bilder 36-2A

 


