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Sammanfattning 

Vid stränggjutning av det duplexa rostfria stålet SAF 2507 har varmsprickor observerats av Sandvik 

Materials Technology i form av längsgående hörnsprickor i det första ämnet som stränggjuts. SAF 

2205 innehåller samma legeringsämnen som SAF 2507, dock med någon skillnad i koncentrationen 

av elementen. Trots denna likhet är förekomsten av hörnsprickor i SAF 2205 minimal och anses 

därmed inte vara ett betydande problem. Anledningen till uppkomsten av varmsprickor hos SAF 2507 

kan bero på reducerad duktilitet och på grund av spänningsvariationer i materialet som uppkommer 

vid gjutning. Ett tidigare arbete utfört av Sandvik Materials Technology visar hur termiska spänningar 

kan uppkomma på hörnen hos ett ämne i kokillen, vid stränggjutning av SAF 2205 och SAF 2507. En 

reducerad duktilitet kan fås genom försprödande korngränser som kan uppstå med en spröd fas. 

 Undersökning av en försprödande fas utfördes genom en kartläggning av mikrostrukturen hos 

stränggjutna ämnen av SAF 2507 och SAF 2205. För att kunna analysera varmsprickkänsligheten hos 

SAF 2507 utfördes varmdragprovningar. Detta för att kunna jämföra och analysera det duktila 

beteendet hos SAF 2507 med SAF 2205. Temperaturmätningar utfördes även vid stränggjutningen av 

SAF 2507 och SAF 2205 för att undersöka temperaturen vid stränggjutningen. Resultaten visade att 

intermetalliska faser kunde observeras i undersökta prover uttagna från stränggjutet SAF 2507, men 

ingen intermetallisk fas observerades i fallet för SAF 2205.  

 Resultaten från varmdragprovningen visade att SAF 2507 och SAF 2205 inte är varmsprickkänsliga 

material vid temperaturer nära solidus. I provstaven som varmdrogs vid 800 °C kunde intermetallisk 

fas konstateras för SAF 2507, men däremot kunde ingen intermetallisk fas konstateras i SAF 2205. 

Resultatet från temperatur-mätningarna och -beräkningar med CFD visade att intermetalliska faser 

har möjlighet att utskiljas i ett temperaturområde som befinner sig i kokillen. Ett tidigare arbete visar 

hur termiska spänningar uppkommer i kokillen vid stränggjutning av SAF 2507, denna studie visar hur 

intermetalliska faser kan utskiljas i kokillen vid stränggjutning av SAF 2507.  

Därmed är slutsatsen i detta arbeta att hörnsprickor kan initieras i kokillen, på grund av en 

kombination av termiska spänningar och intermetalliska faser som uppkommer i kokillen.  

Nyckelord ∙ Duplex rostfritt stål ∙ Varmsprickkänslighet ∙ SAF 2507 ∙ SAF 2205 ∙ Stränggjutning ∙ 

Duktilitet ∙ Sigma ∙ Kromnitrider ∙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Hot ductility during continuous casting of duplex stainless steels 

In the continuous casting of the duplex stainless steel, longitudinal corner cracks in the first casted 

bloom of SAF 2507 have been discovered by Sandvik. SAF 2205 contains the same alloying 

substances as SAF 2507, but with some difference in the concentration of the elements. Despite this 

similarity, the occurrence of corner cracks in SAF 2205 is minimal and thus is not considered to be a 

significant problem. The reason for the appearance of hot cracks in SAF 2507 may be due to reduced 

ductility and due to stress variations in the material that occurs during casting. An earlier research for 

mapping longitudinal corner cracks in SAF 2507 and SAF 2205 proved to occur due to thermal 

stresses created by shrinkage of the shell in the mold. A reduced ductility can be obtained by 

embrittlement of grain boundaries that may arise with a brittle phase. The high amount of alloy 

elements in duplex stainless steels can result in precipitation of intermetallic phase, which is a brittle 

phase. Through a mapping of microstructure of continuous casted SAF 2507 and SAF 2205, 

intermetallic phase was observed in samples from SAF 2507. 

In order to gain an understanding of the appearance of hot cracks in SAF 2507, in situ hot tensile 

tests were performed. The hot tensile tests were performed in order to compare and analyze the 

ductile behavior of SAF 2507 with SAF 2205. The purpose of the tensile tests was to simulate 

continuous casting process at Sandvik.  

The results from the tensile tests show that SAF 2507 and SAF 2205 are not sensitive to hot cracking 

at temperatures near solidus. However, intermetallic phases were found in SAF 2507 during hot 

tensile testing at 800 ° C. But no intermetallic phase could be found in SAF 2205. Temperature 

measurements and calculations by CFD during continuously casting of SAF 2507 showed that 

intermetallic phases could possibly precipitate in the mold. In a previous research done by Sandvik 

Materials Technology, shows how thermal stresses can occur on the corners of a cast inside the 

mold, during continuous casting of SAF 2205 and SAF 2507.  

The conclusion of this work is that longitudinal corner crackers in SAF 2507 can be initiated in the 

mold, because of a combination of thermal stresses and intermetallic phases.  

Keywords ∙ Duplex rostfritt stål ∙ Varmsprickkänslighet ∙ SAF 2507 ∙ SAF 2205 ∙ Stränggjutning ∙ 

Duktilitet ∙ Sigma ∙ Kromnitrider ∙ 
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1. Introduktion 

Under de senaste hundra åren har en hel del rostfria stål producerats. De rostfria stålen utvecklas 

ständigt för att möta de olika krav som ställs på materialegenskaper. Idag sker nära samarbeten med 

kund så att lämpliga ståltyper för specifika applikationer ska kunna produceras.  

Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken, är tillverkare av bland annat duplexa rostfria stål 

som SAF 2507 och SAF 2205. Duplexa rostfria stål anses vara ett attraktivt val tack vare sin starka 

förmåga att motstå spänningskorrosionssprickning (SCC). På grund av sitt höga värde i SCC betraktas 

de som ett bättre alternativ i miljöer där standard-austenitiska stål inte anses lämpliga [1]. Duplexa 

rostfria stål kännetecknas till exempel av dess utmärkta korrosionsbeständighet och goda mekaniska 

egenskaper. Dessa egenskaper erhålls från den tvåfasiga mikrostruktur som stålet består av, austenit 

och ferrit [2]. 

Trots de önskvärda egenskaperna kan defekter som varmsprickor uppstå under stelningsprocessen 

vid tillverkning. Tidigare forskning har visat att det är en fördel med primär ferritiskt stelnande med 

austenit som utskiljts i fast fas hos duplexa rostfria stål, då detta förbättrar stålens 

varmsprickkänslighet. Trots det faktum att duplexa rostfria stål innehåller de båda faserna kan 

uppkomsten av varmsprickor fortfarande uppstå under stelningsprocessen [3].  

 

Varmsprickor i stränggjutna ämnen som SAF 2507 har observerats att uppstå i hörnen. Dessa 

hörnsprickor har observerats att uppstå i starten på ämnet som gjutits. Anledningen till uppkomsten 

av varmsprickor hos SAF 2507 kan bero på reducerad duktilitet och termiska spänningar. Duktiliteten 

kan reduceras av försprödning i korngränser genom uppkomsten av smältfilm eller en försprödande 

fas. Vid en långsam svalningshastighet kan duplexa rostfria stål visa tendenser till utskiljning av 

intermetalliska faser. Utskiljning av intermetalliska faser som exempelvis sigma kan reducera 

materialegenskaper genom en termisk försprödande effekt, ökad hårdhet och reducerad duktilitet 

och korrosionsmotstånd [5]. Sigmafas växer på ferritstabiliserande ämnen och risken för att sigmafas 

bildas ökar när flera legeringsämnen finns närvarande. Detta gör att den höga mängden 

ferritstabiliserande legeringselement hos duplexa rostfria stål kan innebära ett utskiljningsbeteende 

av intermetalliska faser. 

 

SAF 2205 tillverkas även via stränggjutning på Sandvik och innehåller samma legeringsämnen, dock 

med någon skillnad i koncentrationen av legeringsämnena. Trots denna likhet är uppkomsten av 

hörnsprickor så pass minimal i SAF 2205 att det inte anses vara ett betydande problem.   

 

1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att försöka få en förståelse för uppkomsten av hörnsprickor i SAF 2507 

genom en jämförelse med SAF 2205. Detta genom att: 

 Analysera varmsprickkänsligheten för SAF 2507 och SAF 2205 genom varmdragprovningar 

med provstavar tillverkade från SAF 2507 och SAF 2205. Varmsprickkänsligheten kommer att 

utvärderas av omslagstemperaturen vid övergången mellan duktilt- till sprött beteende. 

Mikrostrukturen kommer även att studeras i de varmdragna provstavarna. 
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 Kartlägga mikrostrukturen på prover uttagna från stränggjutna ämnen av SAF 2507 och SAF 

2205, för att få en uppfattning om olika faser som kan utskiljas. 

 Mäta temperaturen vid stränggjutning av SAF 2507 för att få en förståelse för 

temperaturbeteendet vid stränggjutning. 
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2. Duplex rostfritt stål  

Det existerar ett brett utbud av olika typer av rostfria stål. De olika typerna kan delas in i grupper 

som; austenitiska, ferritiska, duplexa (ferritiska och austenitiska), metastabila austenitiska och 

martensitiska. De olika grupperna är namngivna efter den mikrostruktur som de rostfria stålen 

erhåller i sitt slutliga tillstånd vid rumstemperatur. Detta beror på den betydande inverkan som 

mikrostrukturen har på stålets egenskaper. 

Duplexa rostfria stål består av en tvåfasig mikrostruktur med ungefärlig lika stor volymandel av 

faserna austenit och ferrit [2]. Begreppet duplex betyder just att ett rostfritt stål är uppbyggt av två 

typer av faser. Sammansättningen är justerad till ett innehåll på ungefär 40-45% ferrit och resten 

austenit [1]. Andelen av respektive fas påverkar materialets mekaniska egenskaper [6]. En ökad 

ferritandel bidrar till en högre sträck- och brottgräns i materialet. Ferriten i den duplexa strukturen 

har en BCC-struktur och austeniten en FCC-struktur. Austenit är mer tätpackad och innehåller fler 

glidplan jämfört med ferrit. Detta innebär att austenit deformeras lättare och har därmed ett 

duktilare beteende. Ferrit visar däremot en högre hållfasthet vid drag- och tryckspänningar[5]. En 

jämvikt av dessa faser bidrar till goda mekaniska egenskaper och korrosionsbeständighet. Duplexa 

rostfria stål innehåller en kombination av element som anses vara ferrit- och austenitstabiliserande. 

Ferritstabiliserande element är krom, molybden och kisel medan austenitstabiliserande element är 

nickel, mangan och kväve [1]. För att uppnå jämvikt av faserna austenit och ferrit, har valet av kemisk 

sammansättning och värmebehandlingen ett stort inflytande [7].  

SAF 2507 och SAF 2205 är tillverkade genom stränggjutning på Sandvik, där SAF står för Sandvik 

Austenit Ferrit. Siffrorna i stålbeteckningen står för halten krom och nickel i sammansättningen, SAF 

2507 innehåller alltså 25 % krom och 7 % nickel medan SAF 2205 innehåller 22 % krom och 5 % 

nickel. Sammansättningen för SAF 2507 visas i Tabell 1 och sammansättningen för SAF 2205 visas i 

Tabell 2.  

Tabell 1. Sammansättningen av SAF 2507 [8]. 

C Si Mn P S Cr Ni Mo N 

≤ 0,030 ≤ 0,8 ≤ 1,2 ≤ 0,025 ≤0,025 25 7 4 0,3 
 

Tabell 2. Sammansättningen av SAF 2205 [8]. 

Duplexa rostfria stål kännetecknas av sina höga mekaniska egenskaper i korrosiva miljöer. Som 

exempelvis hög resistens mot; spänningskorrosion i kloridbärande miljöer, allmän korrosion, 

erosionskorrosion och korrosionsutmattning. Detta gör duplexa rostfria stål till ett utmärkt val att 

använda i applikationer med höga korrosionsförhållanden som; havsmiljöer, olje- och gasproduktion, 

kemiska anläggningar och så vidare. Praktiska tester där SAF 2507 bland annat utsatts för miljöer 

med organiska syror har visat en förmåga med hög resistens mot sådana typer av miljöer. Andra 

goda egenskaper är dess höga mekaniska styrka och konstruktionsfördelar. Produkter som skapats av 

SAF 2507 på Sandvik Materials Technology Sandviks är bland annat sömlösa rör, flänsar, kopplingar, 

plåt, band och stång [8]. Dessa produkter användas i applikationer som värmeväxlare i raffinaderier, 

kemisk industri, processindustri, olja och gas [3]. 

C Si Mn P S Cr Ni Mo N 

≤ 0,030 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 0,030 ≤0,015 22 5 3,2 0,18 



4 
 

2.1. Tillverkning av stål på vid Sandvik Materials Technology (SMT) i 

Sandviken 

Tillverkningen av stål hos SMT görs huvudsakligen av stålskrot. Den charge som smälts ned 

uppskattas innehålla ca 80 % skrot och 20 % renare legeringar. Stålsorter som tillverkas hos Sandvik 

är 37 % molybden legerat rostfritt stål (i denna grupp ingår duplexa rostfria stål), 33 % rostfritt stål, 

15 % ferritiskt rostfritt stål och 15 % låglegerat stål. Processerna som används vid tillverkning av 

duplexa rostfria stål på Sandvik kan ses i Figur 1 och är generell för de flesta stålsorter men skiljer sig 

i process parametrar, tillverkningen sker i följande ordning: 

1. Elektrisk ljusbågsugn  

2. Argon Oxygen Decarburization (AOD)  

3. Skänkugn 

4. Stränggjutning 

 

Det första steget är att smälta ner 75 ton skrot i den elektriska ljusbågsugnen. 

 

                                       Figur 1. De olika processtegen för tillverkning av stål hos Sandvik (SMT) [9]. 

Elektrisk ljusbågsugn används i det första steget i ståltillverkningen. Stålskrotet smälts ned av tre 

grafitelektroder som genererar elektricitet och formar en ljusbåge mellan stålskrotet och 

grafitelektroderna. Innehållet på stålskrotet varierar beroroende på vilken stålsort som ska 

produceras. Vid behov tillsätts rena legeringar i smältan för att justera stålets sammansättning. När 

stålskrotet tillsammans med tillsatta legeringsämnen smälts i ljusbågsugnen tas ett prov ut för analys 

av stålsammansättningen och för temperaturjustering. Sedan utsätts smältan för avslaggning för att 

kunna avlägsna slaggen som uppkommit i smältan.  

Slagg är en sekundär produkt som uppkommer från produktionen vid ståltillverkningen. Stålskrotet 

tillsammans med andra legeringar som smälts innehåller vanligtvis några oönskade föroreningar. För 

att bli av med de oönskade föroreningarna tillsätts kalk. Kalken reagerar med föroreningarna och 

reaktionen resulterar i slagg. Slaggen flyter på ytan av smältan för att sedan avlägsnas. Slaggen 

transporteras sedan till ett externt företag som återvinner legeringar från avfallet. 

Argon Oxygen Decarburization - konverter (AOD) är nästa steg i processen. Smältan transporteras 

med en skänk till AOD:n. Syftet med detta steg är att justera stålsammansättningen genom att 
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avlägsna kol. Kol avlägsnas genom tillsats av syre och kväve eller argon. Kolet reagerar med syret som 

resulterar i kolmonoxid. Kolmonoxiden reagerar med den omgivande atmosfären och bildar 

koldioxid. Andra element som kisel och aluminium reduceras från stålsmältan på grund av deras höga 

syreaffinitet. Efter AOD-behandlingen transporterars stålsmältan till skänkugnen. 

 

Skänkugnens syfte är att se till att stålsmältan har rätt gjuttemperatur genom att justera 

temperaturen innan stålsmältan kan gjutas. Några prover tas under processen för att analysera 

sammansättningen, därefter görs en slutlig justering på sammansättningen. Icke-metalliska 

inneslutningar avlägsnas också i detta steg. Skänkugnen innehåller tre grafitelektroder som skapar en 

ljusbåge mellan smältan och elektroderna. En elektrisk spole är placerad bredvid skänken och agerar 

som omrörare. När elektricitet passerar spolen börjar smältan i skänken att rotera. Anledningen till 

att smältan roteras är för att jämna ut sammansättningen och temperaturen i stålsmältan.  

 

Stränggjutning är det sista steget för tillverkningen av duplex i rostfritt stål. På Sandvik sker 

stränggjutning av SAF 2507 och SAF 2205 i form av blooms och billets i dimensionerna; 365x265mm, 

265x265 mm och 150x150 mm. Vid stränggjutning tappas smält stål från en skänk ned i en gjutlåda 

[9]. Gjutlådan fördelar stålsmältan igenom gjutrören till tre vattenkylda kopparkokiller. Därefter 

sprutas vatten på stålet för att kyla ner det ytterligare i en kylkammare, sekundärkylning [9]. När 

ämnet sedan stelnat skärs den in i önskad längd med en gasskärmaskin [9].  
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3. Stränggjutning 

Detta avsnitt är en mer utförlig beskrivning av stränggjutning. Det första steget vid gjutning är att 

stålsmälta tappas från en skänk ned i en gjutlåda. I nästa steg tappas stålsmältan kontinuerligt från 

gjutlådan ned till en vattenkyld kopparkokill. I den vattenkylda koppar kokillen kan ett stelnat skal av 

stålet erhållas, denna del i stränggjutningen kallas även för primärkylning. Det stelnade skalet är dock 

inte stelnat i centrum, vilket gör att det fortfarande exsisterar stålsmälta i centrum av strängen. När 

det stelnande skalet lämnar den vattenkylda kopparkokillen förs den vidare till den sekundära 

kylningen. Den sekundära kylningen använder vatten som kylningsmedium [11]. Vatten sprutas på 

stålet för att sedan kyla ner det ytterligare i en kylkammare [9]. Driv- och riktverket används för att 

föra stålet vidare i stränggjutningen. Eftersom att det fortfarande förekommer smälta i centrum av 

strängen när strängen lämnar kopparkokillen uppstår ett tryck från insidan. Detta tryck kan bidra till 

en utbuktning av skalet som med hjälp av stödrullarna kan förhindras. Rullarna hjälper dessutom 

skalet att följa det kurvade spåret i stränggjutningen för att sedan riktas. Den första gjutna delen som 

tillverkas är innehåller kylskrot som kan ge defekter. Av denna anledning kapas oftast den första 

biten på strängen för att sedan skrotas. Figur 2 visar det olika delarna som ingår i stränggjutning.  

 
Figur 2. Delar som ingår vid stränggjutning och primär-och sekundundärkylningen [12]. 

 

Sekundärkylning 

Primärkylning 
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Skänken som används i processen är en behållare som smält stål hålls i. Skänken utsätts för höga 

temperaturer i samband med det smälta stålet och måste därför skyddas. Skänken skyddas genom 

att fodras med ett keramiskt material och överytan täcks med täckmedel. Vid tappning placeras 

skänken i en s.k. skänkhållare, tappning av smältan sker genom ett skänkrör ner i gjutlådan. 

 

Gjutlådan är placerad mellan skänken och den vattenkylda kopparkokillen så processen kan förses 

med en konstant gjuthastighet. På Sandvik har stränggjutningen kapacitet för att gjuta tre strängar åt 

gången. Med hjälp av gjutlådan kan stålsmältan fördelas till tre olika vattenkylda kopparkokiller. Ett 

gjutrör sitter fast i botten på gjutlådan och befinner sig ovanför den vattenkylda kopparkokillen. 

Gjutröret tillsammans med stopparna i gjutlådan kontrollerar flödet av stålsmältan, så konstant 

stålnivå kan hållas i kokillen. Gjutröret bidrar även till att gjutstrålen tvingas in i rätt position i 

vattenkylda kopparkokillen.  

 

Slagginneslutningar reduceras även i gjutlådan. För att erhålla en bra slaggseparation, bör smältan 

hållas i gjutlådan så länge som möjligt. En bättre slaggseparation anses ske ju större gjutlådan är. 

Dock går det inte att använda för stora gjutlådor och därmed är gjutlådan designad för att erhålla ett 

bra gjutresultat.  

 

Vattenkyld kopparkokill består av koppar på grund av dess goda värmeledningsförmåga. Syftet med 

kokillen är att forma stålet, avlägsna värme samt bilda ett stelnat skal. För att avlägsna värmen från 

stålet är kokillen vattenkyld. En vattenkyld kokill bidrar till en stark och effektiv nedkylning av stålet. 

Nedkylningen resulterar i att ett tillräckligt tjock och stabilt stålskal bildas på botten av kokillen. 

Skalet anses vara tillräckligt stabilt för att inte utsättas för formförändringar under den kontinuerliga 

stelningsprocessen, trots att det existerar stålsmälta i centrum på stålet. Påverkan av stålsmältan 

som förekommer i stålet hämmas av hur stor tjockleken på stålskalet är. En tillräcklig tjocklek kan stå 

emot trycket som uppstår i samband med den existerande stålsmältan i centrum på strängen. Då 

tjockleken på stålskalet kontinuerligt växer, ökas motståndet mot trycket med tiden. Slutligen när 

stålskalet blivit tillräckligt tjockt upphör dess kontakt med kokillväggen. I och med att kontakt upphör 

med kokillväggen bildas ett luftgap istället. Luftgapet bildas främst vid hörnen på strängen där 

kylningen är störst. Detta reducerar värmetransporten och värme kan inte bortföras med samma 

hastighet som innan. Ett bredare luftgap bidrar till en högre yttemperatur som i sin tur resulterar i en 

sämre tillväxt av skaltjockleken i kokillen. Ett större luftgap kan även bildas då kokillen utsätts för 

rörelse och slitage. En ojämn skaltillväxt och ojämn temperatur på ytan kan bidra till termiska 

spänningar i skalet. Dessa orsaker kan bidra till sprickbildning i den gjutna strängen. För att försöka 

öka slitagemotståndet hos kokillen finns ett tunt skick av krom på ytan av kokillen. Skalet som 

formats i kokillen förs sedan kontinuerligt vidare till den sekundära nedkylningen. 

Sekundärkylning använder vatten som kylningsmedium och sker genom att vatten besprutas genom 

dysor på hela strängen i olika kylzoner. Driv- och rikt verket används för att rikta ämnet och styra 

gjuthastigheten vid stränggjutning. Eftersom att det fortfarande förekommer smälta i centrum av 

strängen när strängen lämnar kopparkokillen uppstår ett tryck från insidan. Detta tryck kan bidra till 

en utbuktning av skalet som med hjälp av driv- och riktverket kan förhindras. Driv- och riktverket 

hjälper dessutom skalet att följa det kurvade spåret i stränggjutningen för att sedan riktas. 
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Sekundärkylningen består av olika zoner på grund av stålets termiska värmeledningsförmåga som 

påverkar stelningsprocessen. Dessutom är yttemperaturen på skalet känsligt för 

stelningsförhållandena, vilket innebär att kylningen måste regleras. Under kopparkokillen 

förekommer en zon med betydligt mer vattenbesprutning i jämförelse med de resterande zonerna. 

Mängden vatten som besprutas i zonerna avtar med avståndet från kopparkokillen. Syftet med den 

sekundära nedkylningen är bland annat att; 

 För en viss gjuthastigt, reglera sekundärkylningen så att centrum på strängen hinner stelna 

innan strängen når kapstationen. 

 Kontrollera yttemperaturen så att sprickbildningar kan förhindras. 

 

För att uppnå en optimal sekundärkylning bör man undvika stora temperaturändringar, samt försöka 

hålla en konstant yttemperatur. Stelningsprocessen anses vara klar när de två stelningsfronterna 

möts i centrum på stålet. Desto starkare kylning desto snabbare rör sig stelningsfronten. 

Stelningsfronten hastighet styrs av egenskaper som kopparkokillens värmeledningsegenskaper samt 

luftgap, kylningskapacitet vid sekundärkylningen och den termiska värmeledningsförmågan hos 

stålet.  

 

Strängen som stelnat kapas i önskade längder, vid kapningen får ingen smälta förekomma i stålet. 

Det tillverkas en del olika typer av duplex rostfria stål genom stränggjutning på Sandvik, bland annat 

SAF 2507 och SAF 2205 [11]. 
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4. Val av sammansättning och dess inverkan  

De viktigaste elementen som förekommer och påverkar egenskaperna i SAF 2507 och SAF 2205 är 

bland annat järn, krom, nickel, molybden, kisel, kol och kväve. Dessa element påverkar tillsammans 

med temperaturen och svalningshastigheten, hur stor andel av faserna austenit och ferrit det är som 

utskiljs i mikrostrukturen [13].  

 

Krom (Cr) används som skydd mot atmosfärisk korrosion, korrosionsmotståndet ökar med ökad 

kromhalt i de duplexa rostfria stålen. Det krävs ungefär en minimum halt på 10.5 % krom för att en 

tunn skyddande kromhinna ska bildas runt de duplexa rostfria stålen. Krom är ferritstabiliserande 

vilket innebär att den gynnar BCC-struktur, vilket i detta fall innebär ferrit. Vid högre kromhalter 

krävs en viss mängd nickel så att en duplex struktur kan bildas. Dessvärre kan högre kromhalter även 

bidra till utskiljning av intermetalliska faser. En annan fördel med krom är dess motstånd mot 

oxidation vid högre temperaturer.  

 

Molybden (Mo) agerar som ett stöd för krom när det kommer till punktkorrosionsmotstånd. Vid 

kromhalter på ungefär 18 % kan tillsatser av molybden resultera i ett tre gånger så starkare motstånd 

mot punktkorrosion i kloridhaltiga miljöer. Eftersom molybden även är ferritbildande och kan bidra 

till utskiljningen av intermetalliska faser är det viktigt att hålla en gräns om maximalt 4 % molybden i 

duplexa rostfria stål med kromhalter på 18 % [14]. 

 

Kväve (N ) anses gradvis öka styrka hos de duplexa rostfria stålen. Det är ett effektivt element när 

det kommer till styrka och är dessutom ett legeringselement med lågkostnad. 

Trots att kväve inte kan förhindra utskiljningen av intermetalliska faser så kan det fördröja 

utskiljningen vid tillverkningen av duplext rostfritt stål. Detta är en anledning till att kväve tillsätts i 

duplex rostfria stål med högre krom- och molbydenhalter, på så vis neutraliseras deras tendenser till 

att utskilja intermetalliska faser, som sigma. Kväve är ett austenitstabiliserande ämne och kan till viss 

del ersätta nickel, som även är ett austenitstabiliserande ämne. Med denna egenskap kan de 

ferritstabiliserande ämnena molbyden och krom balanseras, så att en duplex struktur kan skapas. 

 

Nickel (Ni) är ett austenitstabiliserande element som främjar en förändring av kristallstrukturen från 

BCC (ferrit) till FCC (austenit) i duplexa rostfria stål. Duplexa rostfria stål innehåller låga halter av 

nickel, som 1,5 till 7 %. Tillsatsen av nickel fördröjer även urskiljningen av intermetalliska faser i 

duplexa rostfria stål men anses dock inte vara lika effektiv som kväve [14]. 
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5. Stelning 

Vid stelning kan duplexa rostfria stål erhålla varierande egenskaper, dessa egenskaper influeras av 

mikrostrukturen. Austenit/ferrit förhållandet kan påverkas av kylningen, ju högre svalningshastighet 

desto större ferrit-andel. Tidigare forskning har visat att en ökning av austenitisk struktur minskar 

motståndet mot interkristallin- och spänningskorrosion. En ökning av ferritisk struktur minskar 

brottseghet men kan dessvärre öka utskiljningen av intermediära faser [6].  

5.1. Mikrostruktur och typiska faser 

Duplexa rostfria stål med en kolhalt på 0.01wt%≤C≤0.08wt% klassas som en legering med låg kolhalt. 

Duplexa legeringar med låga kolhalter kan stelna med olika modifikationer beroende på halten av Cr 

och Ni. Figur 3 visar ett fasdiagram som visar vilka faser som uppkommer vid olika temperatur och 

koncentrationer av Ni och Cr. I fasdiagramet symboliserar S = legering i smält tillstånd, α = ferrit och 

γ=austenit.  

 
 

 
                   Figur 3. Fasdiagram som visar hur den duplexa strukturen uppstår genom att smälta först stelnar till   
                   ferrit för att sedan vid fortsatt svalning påbörja utskiljningen av austenit. Vid ytterligare svalning till  

                   1000 °C kan utskiljningen av intermetalliska faser uppstå [14]. 

 

SAF 2507 består av 25 Wt% Cr och 7 Wt% Ni och stelnar först från smälta till en ferritisk struktur 

LL+ α α. Vid fortsatt kylning börjar utskiljningen av austenit vid en temperatur runt 1300 °C 

enligt fasdiagramet i Figur 3. Austeniten bildas i ferrit/ferrit korngränserna och formas i fast tillstånd 

då austenit utskiljts från ferrit, α α+γ [7]. Detta leder till att austenit utskiljts som Widmanstätten 

och kan observeras i mikrostrukturen. Widmanstätten kännetecknas av en skivformig utskiljning i 

vissa kristallografiska riktningar, när det sker en utskiljning från fast fas [11].  
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Fasdiagrammet som används för SAF 2507 och SAF 2205 är det ternära Fe-Cr-Ni diagramet. 

Diagrammet visar enbart uppkomsten av faserna: austenit, ferrit och sigma. Vid lägre temperaturer 

än 1000 °C ökar risken för uppkomsten av intermediära faser. Likviduslinjens ligger ungefär vid 

1445-1450 °C och soliduslinjen ligger ungefär vid 1385-1390 °C [15]. Det duplexa området i 

fasdiagrammet anses ligga mellan temperaturintervallet 1000-1300 °C, se Figur 3. De enda stabila 

faserna i det duplexa området är ferrit och austenit, vilket resulterar i den duplexa strukturen. Den 

duplexa strukturen består av öar av austenit och en grundmassa av ferrit.  

Varmbearbetning av SAF 2507 sker i den övre delen av det duplexa området, där diffusionen av 

legeringsämnen är snabbast på grund av stor mängd ferrit. Den snabba diffusionen resulterar i en 

snabb distribution av de ferritstabiliserande ämnena Cr, Mn, Si samt Ni och N som är 

austenitstabiliserande. Sammansättningen är oftast justerad till att ge en slutlig sammansättning på 

40-45% ferrit och resten austenit. Figur 4 visar att intermetallisk fas kan utskiljas i Fe-Cr-Ni stål, den 

intermetalliska fasen som visas i fasdiagrammet är sigmafas. I Figur 4 kan man även se att sigmafas 

kan utskiljas vid fortsatt svalning efter det duplexa området (austenit och ferrit). I det ternära 

fasdiagramet i Figur 4 kan man även se att sigmafas bildas på den Cr-rika sidan av fasdiagrammet, 

vilket gör att sigmafas växer på bekostnad av ferrit som är kromrikt [15].  

 

 
                                    Figur 4. Det ternära Fe-Cr-Ni diagrammet som visar utskiljningen uppkomsten av faserna ferrit,   
                                    austenit och sigma som kan tänkas uppstå i mikrostrukturen hos duplexa rostfria stål [12]. 

  
Andra intermediära faser som kan uppstå vid samma temperatursintervall som sigmafas, men som 

inte visas i fasdiagrammet i Figur 4 är bland annat kromnitrider (Cr2N) och den intermetalliska fasen, 

chifas. Intermediära faser reducerar material egenskaper som mekaniska egenskaper och 

korrosionsegenskaper. Intermetalliska faser har en termisk försprödande effekt och kan orsaka en 

ökad hårdhet i stålen. För att kunna förhindra uppkomsten av dessa faser är det viktigt att ha en 

lämplig svalningshastighet [15]. 
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5.2. Makrostruktur 

Alla typer av legeringar som gjuts producerar vanligtvis samma huvudsakliga makrostruktur. 

Makrostrukturen består av tre grundläggande zoner som; ytkristallzon, pelarkristallzon och likaxliga 

kristallzonen, se Figur 5 som visar en gjutstruktur hos SAF 2507.  

 
Ytkristallzonen är en väldigt liten zon som innehåller en del kärnbildade, slumpmässigt orienterade 

små kristaller. Den höga svalningshastigheten möjliggör många kärnbildningsområden. Dessa 

kristaller uppstår vid området där smältan är nära kokillväggen, som antingen är vid rumstemperatur 

eller vattenkyld. Kristallerna tillväxer i riktning mot temperaturgradienten inåt från ytzonen, samt 

mot smältans centrum. Varje kristall innehåller parallella primära dendritarmar, som tillväxer i vissa 

kristallografiska riktningar. När tillväxthastigheten minskar med avståndet från kylande ytan, detta 

resulterar i att dendritstrukturen blir grövre. 

 

Pelarkristallzonen uppstår genom en dendritisk tillväxt vinkelrätt mot den kylda ytan, med en 

motsatt riktning mot temperaturgradienten. Den dendritiska tillväxten sker genom redan bildade 

kristaller i ytzonen. Dendriterna har en pelariknade tillväxt och längden på dessa pelarkristaller kan 

regleras med gjuttemperaturen. En ökad gjuttemperatur bidrar till en ökad pelarkristallzon, som 

växer på bekostnad av likaxliga kristallzonen. Vid låga temperaturer finns det således risk för att 

pelarzkristallonen inte växer. Uppkomsten av pelarkristaller anses bero på faktorer som; 

gjuttemperatur, tillväxthastighet och svalningshastighet. Gynnsam tillväxt för pelarkristaller är i 

motsatt riktning av värmeflödet. 

 
Likaxliga kristallzonen kan observeras i den centrala delen i makrostrukturen. Kristallerna i detta 

område är likaxlade, men med en slumpartad riktning. Dessa kristaller betraktas som fria flytande 

kristaller i smälta, detta eftersom att de vid utskiljning flyter fritt i smältan. Den centrala zonen 

skapas när antalet flytande kristaller existerar i en riklig mängd och tillväxten av kristallerna nått en 

kritisk storlek. Dessa faktorer förhindrar fortsatt tillväxt av pelarkristallzonen, vilket kan resultera i att 

den likaxliga kristallzonen ersätter pelarkristallzonen. Inga nya kristaller växer dock fram [10]. 

 

 
                    Figur 5. Makrostrukturen på ett gjutet ämne av SAF 2507 vid ytan som varit närmast kokillen. 

                                         Närmast ytan kan man se tillväxten av ytkristallzonen, sedan pelarkristallzonen och den   
                                          centraladelen består av den likaxliga kristallzonen [12]. 

 

Ytkristallzon 

Pelarkristallzon 

Likaxliga kristallzon 
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6. Varmduktilitet 

Definitionen av varmduktilitet beskrivs som ett mått på formbarheten för ett material vid ökad 

temperatur [16]. Varmduktiliteten för en metallegering mäts genom dess förmåga att motstå 

dragspänning och ett mått kan vara töjning vid brott samt areareduktionen på materialet [17]. Ett 

duktilt brott kännetecknas ofta av en markerad midja för metallegeringar och koppliknande intryck, 

som finns på de båda brottytorna. 

Då det inte förekommer en större areareduktion på brottytan anses brottet ha ett sprött beteende, 

eftersom att materialet inte plasticerats. Anledningen till detta är spänningstillståndet i centrum så 

väl som på ytan i det närmaste blir enaxligt. I metallegeringen existerar spänningskoncentrationer 

överallt av olika anledningar (sprickor, inneslutningar mm). Eftersom spänningen kommer att vara 

störst kring någon av dessa är det också där materialet brister. Det spröda materialet kan dock inte 

plasticera och avtrubba sprickspetsen, varför spänningskoncentrationen består. Sprickan propagerar 

genom att gå längs korngränser eller genom att klyva kornen rakt igenom. Vanligtvis startar sprickan 

längs korngränser, men när hastigheten ökar hinner inte brottet ändra riktning, varför kornen klyvs 

rakt av. Brott kan även uppvisa en blandning av ett duktilt och sprött brottbeteenden [11]. 

När stelning sker vid högre temperaturer är materialet sprött i ett temperaturområde nära 

solidustemperaturen. Materialet kan vara sprött runt 100 °C under soliduslinjen beroende på vad det 

är för typ av metallegering. Vid en specifik temperatur sker det ett omslag från sprött till duktilt 

brott, denna temperatur kallas för omslagstemperaturen. Över omslagstemperaturen anses 

materialet vara känsligt för varmsprickor i samband med att dragspänningar appliceras [18]. 

Temperaturintervallet mellan solidus- och omslagstemperaturen bör vara så låg som möjligt, 

eftersom risken för sprickbildningen anses vara större inom detta intervall. Ett större 

temperaturintervall mellan omslag- och solidustemperaturen anses resultera i ett material som är 

känsligt för varmsprickor [11].  

6.1. Varmsprickkänslighet 

Defekter kan förekomma hos metallegeringar som blivit gjutna. Dessa defekter kan uppstå i samband 

med att metallegeringen gjuts och stelnar till viss geometri. Vissa defekter kan varmbearbetas bort 

beroende på vilken typ och grad de uppstår i. Varmsprickor anses vara en defekt som har en kritisk 

påverkan på metallegeringen. De förekommer oftast i samband med termiska spänningar som 

uppstår vid stelning av materialet och legeringar med dålig varmduktilitet. Anledningen till att 

varmsprickor oftast förekommer är varierande kylningshastigheterna eller temperaturgradienter som 

sker på dessa områden [19]. 

En annan bidragande faktor till uppkomsten av varmsprickor kan vara rörelser som förekommer i det 

delvis stelnande gjutna materialet. Rörelserna uppstår genom stelningskrympning, som skapas när 

temperaturen börjar sjunka i det gjutna materialet [3,10].  

Tidigare forskningar på varmsprickkänslighet för duplexa rostfria stål har visat att varmsprickor kan 

bero på ferrit/austenit förhållandet under stelningsprocessen. Exempelvis kan föroreningar som 

svavel och fosfor segra i restsmältan. Förorenande ämnen som segrar kan lägga sig som en tunn film 

längs korngränserna och väta korngränserna under stelningsprocessen [3]. Segring av dessa 
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föroreningar är mindre i ett ferritiskt stelnande jämfört med ett austenitiskt stelnande. Detta är 

anledningen till att primär ferritiskt stelnande föredras. Studier har vidare visat att material med 

austenitiskt stelnande ökar varmsprickkänsligheten, vilket även är anledningen till att en viss mängd 

ferrit vid stelning föredras [19].  

Låg styrka tillsammans med låg duktilitet vid höga temperaturer hos ett material som utsätts för 

applicerad dragspänning, anses vara en orsak till uppkomsten av varmsprickor. Dragspänningar kan 

uppstå från mekaniska och termiska spänningar, som uppkommer under gjutningsprocessen [18]. 

Termiska spänningar är ett vanligt förekommande fenomen under gjutning av stål.  

Denna typ av spänning uppkommer i samband med olika krymphastigheter för olika faser i 

legeringen [3]. Materialet kan utsättas för krympning då ferrit omvandlas till austenit, på grund av 

volymändring [18]. När smältstål svalnar och stelnar resulterar det i de flesta fall i en volymsänkning i 

materialet. Denna volymsänkning kan bidra till en rad problem för materialet som bland annat kan 

vara: 

 krymphåligheter inuti det gjutna materialet eller 

 uppkomsten av spänningar, krympning, sprickor samt andra defekter i materialet. 

Ytsprickor vid stränggjutning kan bero kan bero på termiska spänningar som är ett resultat av de 

temperaturgradienter som förekommer i det stelnade skalet och erhålls i primärkylningen vid 

stränggjutning. Det stelnande skalet som bildas i kopparkokillen svalnar snabbt. När skalet blivit 

tillräckligt tjockt för att motstå ferrostatiskt tryck från smältan som ännu inte stelnat kan skalet 

lämna kopparkokillen. Dålig kontakt mellan kokillvägg och det stelnade skalet kan resultera i ett tunt 

luftgap mellan dem. Detta innebär att värmetransporten minskas betydligt då luft är en dålig 

värmeledare. Detta leder till att temperaturen stiger i ytan på skalet och lätta variationer i skalets 

tillväxthastighet uppstår. Variationer i skalets tillväxt orsakar temperaturerskillnader i ytterytan som i 

sin tur orsakar termiska spänningar. Faktorer som bidrar till variation i skaltillväxten anses vara:  

 

 för stora variationer av stålnivån i kokillen, sliten kokill, felaktig konicitet; 

 olämpligt gjutpulver, varierande filmtjocklek, störda strömningsförhållanden i kokillen; 

 felaktig oscillationsrörelse; 

 hög gjuttemperatur eller 

 hög gjutningshastighet [20]. 

 

Om man lokalt får för stora temperaturskillnader i kylningen kan termiska spänningar även uppstå i 

sekundärkylningen [20]. Därmed kan stelningsprocessens beteende påverka varmsprickkänsligheten 

för ett material. Generellt anses varmsprickkänslighet för rostfria stål bero på dess 

stelningsbeteende. Stelningsbeteende anses till stor del bero på legeringssammansättningen 

stelningsätt till ferrit eller austenit och krymphastigheten vid stelning. Faktorer som stelningstid och 

temperaturgradienter har en stor inverkan på stelningsprocessen för materialet. Därför anses 

bortföring av värme vara viktigt under gjutning [3,11]. 

I de fall där den termiska spänningen är så hög att brottspänningen överskrids kan konsekvenserna 

resultera i sprickbildning i materialet i form av inre sprickor och ytsprickor. Ytsprickor sker i form av; 
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längsgående sprickor, långutsträckta hörnsprickor, diagonala sprickor, transversala hörnsprickor, 

centerlinje sprickor etc.  

 

Sprickor kan uppstå i både längsled och tvärled, storleken på den termiska spänningen influeras av 

hastigheten på temperaturvariationer i materialet. Hastiga temperaturvariationer kan resultera i att 

materialet utsätts för en termisk chock. Materialet kan även påfrestas för termisk utmattning, om 

materialet utsätts för en kontinuerligt regelbunden temperaturvariation. Vid gjutning, som bland 

annat stränggjutning, kan den termiska spänningen öka risken för olika typer av sprickor och andra 

defekter i det gjutna materialet [11].  

  
Som tidigare nämnt kan varmsprickor uppstå på grund av temperaturskillnader i materialet. Höga 

temperaturväxlingar vid ytan orsakad av ojämn kylning, kan bidra med spänningsvariationer i primär- 

och sekundärkylningen vid stränggjutning. Detta kan i sin tur resultera i ytsprickor i form av 

längsgående hörnsprickor som uppstår i den gjutna strängen [19]. Figur 6 visar en bild på en 

hörnspricka som uppstått på SAF 2507 samt en mikrostruktur på sprickan. 

  
Figur 6. Bild a) visar en mikrostruktur på en längsgående hörnspricka som uppstått för SAF 2507. Bild b) visar att en 
längsgående spricka uppstått på hörnet av ett stränggjutet ämne av SAF 2507 [12]. 

 

Ett tidigare arbete för att kartlägga uppkomsten av längsgående hörnsprickor hos 3RE69 och 

215RE69 utfördes med hjälp av temperaturmätningar i kokillen. 3RE69 och 215RE99 är samma 

stålsort som SAF 2205 och SAF 2507. Temperaturen mättes i kokillens kopparplattor med syftet att 

undersöka värmetransporten från skal till kokill under gjutning. Temperaturmätningarna utfördes 

genom att termoelement placerades i hörnen enligt Figur 7 på kokiller med dimensioner 265*265 

och 365*265 mm. Resultatet för 3RE69 visade att kraftiga temperaturväxlingar existerade under det 

första 10-15 minuterna för att sedan stabiliseras till ca 100 °C. Sprickor kunde även observeras i de 

först gjutna ämnena under de första 10-12 minuterna. 

a)

) 

b) 
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c) 

 
 

                                        Figur 7. Bild c) visar att kraftiga temperaturväxlingar uppstår under de första 10-15 min för att 
                                        Sedan stabiliseras till 100 °C, i kokillen vid gjutning av 3RE69 (SAF 2205). Sprickor observerades 
                                        även under de första 10-12 minuttrarna i bild c). Bild d) visar hur termoelementen är placerade i 
                                        hörnen på botten av en kokill med dimensionen 265x265mm [21]. 

 

Resultaten visade även en växling i temperatur mellan två närliggande hörn, se i Figur 8. Växlingen på 

temperaturen uppstod då temperaturen ökade i det ena hörnet samtidigt som det minskade i det 

andra hörnet vilket kan ses i Figur 8. Temperaturväxlingarna förekom med en frekvens som var 

beroende av gjutningshastigheten. 

d) 

Tid [min] 

Te
m

p
er

at
u

r 
[°

C
] 

Sprickor 

0 60 

TC TC 



17 
 

 

 

                          Figur 8. Förstorad version på temperaturväxlingarna i Figur 7. Bilden visar hur växligen i temperaturen 
                          uppstår mellan två närliggande hörn. Växlingen uppstår genom att temperaturen ökar i det ena hörnet  
                          samtidigt som det minskar i det andra [21]. 

En jämförelse mellan hörnen visade en pulserande rörelse diagonalt över skalets tvärsnitt. Detta 

innebar att kontakten mellan skalet och kokillhörnen ändrades och påverkade därmed skaltillväxten, 

skalets krympning och hållfasthet. Alltså kunde sprickorna uppkomma genom termiska spänningar 

som bildades i hörnen och på grund av skalets rörelse. I de båda fallen ansågs sprickbildningen bero 

på ett dåligt värmegångstal mellan skalet och kokillplattan. Liknande resultatet kunde även 

observeras för temperaturmätningarna utförda för 215RE99 (SAF 2507) [21].  

 

                          

                                                      Figur 9. Det stelnade skalet rör sig i kokillen på grund av en pulserande rörelsen  

                                                      diagonalt över skalets tvärsnitt [20]. 
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6.2. Intermediära faser 

Varmsprickkänsligheten kan även påverkas av intermediära faser som exempelvis intermetalliska 

faser och kromnitrider. Intermetalliska faser är kromrika och kan uppstå i form av sigmafas och chifas 

som observerats på ferrit/austenit gränsskiktet. Intermediära faser anses ha en termisk försprödande 

effekt. Ferrit är kromkoncentrerat vilket innebär att de intermediära faserna växer på bekostnad av 

ferriten, detta innebär att austenit i detta fall bidrar med duktilitet. Därmed anses en större mängd 

försprödning observeras i fall med högre ferrit innehåll [13]. 

Exempel på intermediära faser som kan utskiljas i duplexa rostfria stål är bland annat de 

intermetalliska faserna sigma och chi. Sedan kan även kromnitrider utskiljas i mikrostrukturen och 

sprida sig i ferriten. Intermetalliska faser har en negativ påverkan på det duplexa stålets egenskaper 

bland annat genom att orsaka ökad hårdhet, minskad brottseghet och minskad töjning [15,22]. 

Dessutom minskar de på dem duktila egenskaperna hos det duplexa stålet, och kan orsaka en 

försprödning i stålet [6,1]. 

6.2.1. Chifas (χ-fas) 

Chifas ingår även i gruppen intermetalliska faser och sägs även ha en negativ påverkan på 

egenskaperna, förhöjd Mo-halt gynnar bildandet av chifas [20]. Temperaturintervallet som fasen 

bildas på är beroende av kemisk sammansättning, stelningsförhållandena, och värmebehandling för 

specifika duplexa rostfria stål [6]. För duplexa rostfria stål som SAF 2507 kan chifas formas i ett 

temperaturintervall som ligger mellan 1000-700 °C. Chifas utskiljs oftast till sigmafas, när chifas 

uppnår en kritisk storlek uppstår kärnbildningsområden för sigmafas [3], se Figur 10. 

Enligt tidigare studier utskiljs chifas som en metastabil fas innan sigmafas och löses upp vid längre 

värmebehandlingstider [5].   

 

                                 Figur 10. Chifasen växer i ferrit/ferrit gränsskiktet samtidigt som sigmafas växer i  
                                 ferrit/austenit grännsskiktet. De svarta partiklarna som befinner sig vid gränsskikten är kromnitrider       
                                 [24].  
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6.2.2. Sigmafas (𝜎-fas) 

Sigmafas är som tidigare nämnt en sekundär fas som ingår i gruppen intermediära faser. Fasen 

karakteriseras av att i regel vara hård och spröd och försämrar materialet [23]. Sigmafas består av 

sammansättningen (Fe, Ni)x(Cr, Mo)y. Uppkomsten av sigmafas kan förekomma i duplexa rostfria stål 

[18]. Sigmafas uppstår i miljöer med höga temperaturer mellan till 970-650 °C samt med en Cr-halt 

över 20 wt%. Sigmafas uppstår vid ferrit/austenit-gränsskiktet som är ett kromrikt område. Fasen 

bildas lättare när fler ferritstabiliserande (Cr, Mo och Si) ämnen är närvarande på en gång. Risken för 

att fasen bildas oavsiktligt i Fe-Cr-Ni stål ökas till exempel när man tillsätter Mo [23]. Då sigmafas är 

rikt på ferritstabiliserande ämnen anses ferrit vara fördelaktig vid bildandet av sigmafas. Sigmafas 

växer in mot den Cr-koncentrerade delen i ferritkornet och växer tills den uppnått mättnad. Fasen 

kan uppstå i processer som gjutning, valsning, svetsning, smidning och värmebehandling [20,22]. 

Bilderna visar troligtvis sigmafas då det analyserade områdena har en högre koncentration i Cr och 

Mo.  

6.2.3. Kromnitrider (Cr2N) 

Vid tillverkningen av duplexa rostfria stål med en kväve halt på ungefär 0.25-0.50%, kan utskiljningen 

av kromnitrider av typen Cr2N förekomma. Cr2N är en förening som består av ett hexagonalt gitter 

[14]. Spridningen av Cr2N i ferrit sker när lösligheten av kväve i ferrit minskar. Vid detta tillfälle hinner 

inte kvävehalten som befinner sig i ferriten diffundera in mot austenit, som egentligen har en högre 

löslighet för kväve [20]. Eftersom att lösligheten för kväve i en ferritiskt kristall struktur är låg kan en 

svalning från höga temperaturer leda till att kromnitrider uppstår vid korngränser vilket resulterar i 

kromutarmning, detta fenomen benämns som sensibilisering. Områden med kromutarmning kan 

resultera i en reducerad korrosionsbeständighet, då krom är det grundläggande legeringselementet 

som gör rostfritt stål korrosionsbeständigt [25].  

Vid en specifik värmebehandlingstemperatur är ferrit och austenit de enda stabila faserna, vilket 

betyder att Cr2N inte förekommer. Trots det faktum att Cr2N inte förekommer när faserna är stabila, 

kan Cr2N uppstå vid nedkylning av stålet. Detta beror på att det sker en hastig temperatursänkning 

som passerar jämviktstemperaturen för formationen av Cr2N. Vid lägre behandlingstemperaturer blir 

Cr2N termodynamiskt stabil och kväve diffunderar från ferriten mot austenit. Detta resulterar i att 

Cr2N bildas längs faserna och att det även kan bildas vid gränsskiktet [20].  
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7. Metod 

7.1. Kartläggning av mikrostruktur  

En kartläggning av mikrostruktur utfördes på prover uttagna från stränggjutna ämnen av SAF 2507 

och SAF 2205. Proverna kapades och göts in i en blandning av lika stora delar bakelit och polyfast. 

Proverna etsades med salpetersyra (HNO3) för att få fram mikrostrukturen. Etsmedlet bestod av tre 

delar destillerat H2O som blandades med 1 del HNO3 (65 %). Proven placerades i etsmedlet och 

utsattes för 2,5 V, Pt-elektrod i ungefär 3-5 sec beroende på provens storlek. Efter etsningen sköljdes 

proven i varmvatten för att sedan rengöras med bomullstuss med alkohol under hårtork. Det etsade 

proverna undersöktes sedan i ett ljusoptiskt mikroskop (LOM) där områden som såg ut som 

intermetallisk fas upptäcktes. Ljusmikroskopet hade en förstoring på upp till x500. Proverna 

skickades sedan iväg för provpreparering för att få bort etsmedlet och för att behandlas så att de 

kunde undersökas i ett svepelektronmikroskop (SEM/EDS). Proven som provpreparerats placerades i 

en provkammare hos svepelektronmikroskopet, där provet sattes i vakuum. I detta fall undersöktes 

proverna i BSE eftersom att tydliga kontraster mellan faserna i proven var nödvändiga då proven 

bestod av olika faser. Områden som såg ut som intermetallisk fas jämfördes med en referensanalys 

på sammansättningen uttagen i samma yta. Intermetalliska faser kunde konstateras när SEM/EDS-

analyser visade en tydlig skillnad i halter av ferritstabiliserande ämnen som Cr och Mo jämfört med 

halterna från referensområden. Prover som undersöktes var tagna från SAF 2507 charge 548404, SAF 

2507 charge 548 239 och SAF 2205 charge 548499. 

7.2. Varmdragprovning av SAF 2507 och SAF 2205 

För att få en förståelse för varmsprickkänsligheten hos SAF 2507 och SAF 2205 utfördes 

varmdragprovningar på materialen. Varmsprickkänsligheten hos materialen utvärderades genom att 

undersöka omslagstemperaturen vid övergången från sprött till duktilt brott. Ett temperaturintervall 

mellan omslags- och solidustemperaturen som ligger på ca 100 °C tyder på att ett material är 

varmsprickkänsligt. Detta temperaturintervall bör även vara så lågt som möjligt då sprickbildningen 

anses vara större inom detta intervall. Ett duktilt brott kännetecknas av en markerad midja och ett 

koppliknande intryck på båda brottytor som uppstått på grund av areareduktion. Ett sprött brott 

kännetecknas av en yta utan areareduktion. 

Vid utförandet av varmdragprovningen var syftet att efterlikna stränggjutningen hos Sandvik. Detta 

genom att använda en svalningshastighet på 100 °C/min. Varmdragningen utfördes på KTH då 

tillsatsen för att kunna smälta ett prov inte fanns på Sandviks Gleeble. Provstavar av stålsorterna SAF 

2507 och SAF 2205 med längden 75 mm och en ytterdiameter på 7.9 mm med ett borrat hål till 

mitten av staven med en diameter på 2.3 mm tillverkades av Sandvik.  

Dragprovningen genomfördes genom att provstaven hölls fast med hjälp av två verktyg vid varsin 

ände, se Figur 11. Tre halogenlampor på 800 watt omringade av ellipsformade reflektorer var 

placerade runt provstaven. Dessa lampor användes för att smälta mitten på provstaven och var 

inställda med en centrerad fokus på mitten av provstavarna. Den fokuserade delen på provstaven 

värmdes upp till respektive ståls likvidustemperatur som var 1460 °C för SAF 2507 och 1470 °C för 

SAF 2205. För att säkerställa temperaturen i mitten på provstaven placerades ett termoelement av 

typen B i botten på det inborrade hålet i staven. Termoelementet bestod av en platinum 6 wt% 
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rhodium-tråd (minuspol) och platinum 30 wt% rhodium-tråd (pluspol). Termoelementet placerades i 

ett aluminiumoxidrör, som i sin tur fördes ner i botten på det inborrade hålet till provstavens mitt. 

Detta för att termoelementet istället inte skulle påverkas från provmaterialet, stålets 

sammansättning. Ett termoelement av typen B valdes på grund av dess goda förmåga att mäta vid 

höga temperaturer. Termoelementet av typ B kan visa felmarginal på +/- 7 grader. Vid detta försök 

smältes provstavarna av vid smälttemperaturerna 1460 °C och 1470 °C vilket kan ha berott på 

termoelementet av typ B kan visa felmarginal på +/- 7 grader. Av denna anledning användes 

smälttemperaturerna 1452 °C för SAF 2507 och 1462 °C för SAF 2205. För att minimera påverkan av 

oxidbildning placerades ett kvartsglas runt provstaven med ett inströmmande flöde av kvävgas. 

Analys togs på den uppsmälta delen för att säkerställa att rätt N-halt bibehållits, se Bilaga E. 

 

 
                                            Figur 11. Uppställningen på de olika delar i varmdragprovningsmaskinen. 
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När likvidustemperaturen uppnåtts smältes en droppe i mitten på provstaven som svaldes ned med 

en svalningshastighet på 100 °C/min till testtemperatur. Svalningshastigheten bestämdes utifrån 

tidigare arbeten från Sandvik, som visar vilken svalningshastighet som uppkommer på strängen med 

ett avstånd från ytan, se Figur 12. Med extrapolation erhålls en svalningshastighet på 100 °C/min vid 

ett område närmast ytan.  

 

                                                   Figur 12. Svalningshastigheten på strängen med ett avstånd från ytan utförd av Sandvik. 

När provstaven kylts ned till en förutbestämd testtemperatur utsattes provstaven för dragspänning 

genom förlängning av provstaven med en konstant hastighet på 5 cm/min. På så vis ökades 

avståndet mellan de två verktygen. Detta skedde med hjälp av hydraulik i en servohydraulisk 

dragprovmaskin.  

Parametrarna som ändrades för vardera stålsorten var smälttemperaturen och testtemperaturen 

(TT) för varje försök. Testtemperaturerna där varmdragningen utfördes kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3 visar olika temperaturer som varmdragningen utfördes på för SAF 2507 och SAF 2205 med svalningshastighet 
100 °C/min.  

         Testtemperatur [°C] 

SAF 
2507 

800 °C 1000 °C 1300 °C 1350 °C 1360 °C 1365 °C 1370 °C 1380 °C 1400°C 

SAF 
2205 

800 °C 1000 °C 1350 °C 1380 °C 1385 °C 1390 °C 1395 °C 1400 °C 1430°C 

 

Ett program för uppvärmningsprocessen och nedkylningsprocessen för vardera stålsorten skapades i 

programmet ”Itools engineering” och skickades sedan till en kontrollenhet. Figur 13 visar en 

schematisk bild på programmet. Med hjälp av termoelementet i centrum på provstaven kunde 

Sv
al

n
in

gs
h

as
ti

gh
et

 [
°C

/m
in

] 

Avstånd från ytan [mm] 



23 
 

aktuell temperatur vid en viss tidpunkt observeras och jämföras med ett ”set point- värde” i 

programmet.  

 
          Figur 13. Programmet för varmdragningen, först värmdes provet upp med olika uppvärmningshastigheter för att 
          sedan svalnas ned med en svalningshastighet på 100 °C/min ända ner till testtemperatur. Vid testtemperaturen  
          varmdrogs provet för att sedan svalna med frisvalning ner till rumstemperatur. 
 

Vid uppvärmning av provstaven expanderade legeringen, vilket är generellet för metallegeringar. 

Uppvärmningen resulterar i en kraft på provstaven som expanderar. I detta fall ledde det till att 

verktyget som höll fast provstaven reglerade på noll kraft. Sökningen efter ett nytt nolläge skedde 

genom att verktygen började förflytta på sig. Då mitten på provstaven smält ändrades läget från låst 

kraft till låst förflyttning istället. Detta eftersom legeringen i smält läge tappat sina mekaniska 

egenskaper och förekomsten av krafterna i smältläge anses vara noll. Förflyttningen bibehölls under 

smältning och svalning ner till dragprovstemperatur.  

Efter att provstaven dragits isär mättes duktiliteten på provstavarna genom att mäta 

areareduktionen. Areareduktionen (RA) mättes genom ekvation 1, där 𝐴0 står för ursprunglig area 

och 𝐴1 för den nya arean på brottytan. 

 

𝑅𝐴 =
𝐴0 − 𝐴1

𝐴0
∗ 100      (𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1) 

 

Brottytan hos provstaven studerades senare i ett ljusoptiskt mikroskop efter etsning med HNO3, för 

att sedan polera bort etsmedlet så att ytan kunde studeras i SEM/EDS. Bilder fotades även på 

mikrostrukturen i brottytan för att kunna analysera faserna som uppstod kring brottytan. 
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7.3. Temperaturmätningar och Computional fluid dynamics Simulering 

(CFD) 

Temperaturmätningar utfördes vid stränggjutning av SAF 2507 och SAF 2205 i syfte att undersöka 

temperaturbeteendet vid stränggjutning. Med temperaturmätningarna kunde man även studera var 

omslagstemperaturen erhållen från varmdragprovningarna kunde tänkas uppstå i stränggjutningen. 

Temperaturmätningen utfördes genom att temperaturen mättes i de olika kylzonerna som ligger i 

sekundärkylningen, se Figur 14.  

 

 
                                Figur 14. Kylzoner som existerar i sekundärkylningen hos stränggjutning på Sandvik. 

Temperaturmätningarna utfördes med hjälp av en pyrometer på hörnen och lössidan av ämnet. De 

röda pilarna i Figur 15 visar var temperaturen mättes på det stränggjutna ämnet.  

 

  

 
                                               Figur 15. Temperaturen mättes på ämnets hörn och lössida.  
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En simulering av stränggjutningen i CFD skapades av Sandvik, som visas i Figur 16. Simuleringen 

skapades som ett hjälpmedel till de utförda temperaturmätningarna och för att även få en 

uppfattning om temperaturbeteendet i kokillen. I Figur 16 representerar den lila linjen temperatur 

beteendet i ett hörn på ett ämne av SAF 2507. Temperaturbeteendet i hörnen visar en hög svalning 

vid området i kokillen som beror på kokillens vattenkylda kopparplattors goda värmetransport 

förmåga. När ämnet kommer in i sekundärkylningen vid ungefär 0.76 m från menisken, stiger 

temperaturen igen, se Figur 16. Detta beror på att svalningen nu sker i en öppen atmosfär med 

enbart vatten som kylmedium vilket gör att värmetransporten minskar igen. Parametrar från 

kylprogram 17 användes i simuleringen i CFD vilket innebär en gjuthastighet på 0,8 m/min och 

materialdata för SAF 2507. 

 
    Figur 16. CFD simulering som beräknat temperaturbeteendet på ett ämnets alla sidor vid stränggjutning av SAF 2507.  
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8. Resultat 

8.1 Thermo-Calc 

8.1.1. SAF 2507 charge 547912 

Vid beräkningar på Thermo-calc användes materialdata från SAF 2507 charge 547912, se Tabell 4. 

Thermo-calc visar att SAF 2507 har en smälttemperatur vid 1460 °C, vilket stämmer överens med 

smälttemperaturen mätt av Sandvik. I Figur 17 kan man se att utskiljning av ferrit sker vid ungefär 

1460 °C och utskiljning av austenit vid ungefär 1317 °C. Strax under 1000 °C börjar utskiljningen av 

den intermetalliska fasen, sigma. Strax över 1000 °C börjar utskiljningen av kromnitrider, se Figur 17. 

Tabell 4. Legeringens sammansättning för SAF 2507 charge 547912 

C Si Mn P S Cr Ni Mo N 

0,012 0,29 0,35 0,020 0,0007 25,27 6,44 3,89 0,29 
 

  

 
Figur 17. Stabila faser i mikrostrukturen hos SAF 2507 vid olika temperaturer. Figuren visar att ferrit börjar utskiljas vid 

1460 °C, austenit vid 1313 °C, den intermetalliska fasen sigma vid 1017 °C och kromnitrider strax över 1050 °C. 
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8.1.2. SAF 2205 charge 547911 

Vid beräkningar på Thermo-Calc användes materialdata från SAF 2205 charge 547912, se Tabell 5. 

Smälttemperatur vid 1470 °C beräknad med Thermo-Calc stämmer bra överens med 

smälttemperaturen mätt av Sandvik. Thermo-Calc visar att SAF 2205 har en smälttemperatur vid 

1470 °C, som stämmer överens med smälttemperaturen mätt av Sandvik. I Figur 18 kan man se att 

utskiljning av ferrit sker vid ungefär 1470 °C och utskiljning av austenit vid ungefär 1355 °C. Strax 

under 930 °C börjar utskiljningen av den intermetalliska fasen, sigma. Strax över 1050 °C börjar 

utskiljningen av kromnitrider, se Figur 18. 

 

 Tabell 5. Legeringens sammansättning för SAF 2205 charge 547911. 

C Si Mn P S Cr Ni N  Mo 

0,013 0,46 0,86 0,024 0,0005 22,24 5,18 0,177 3,15 
 

 

 
        Figur 18. Stabila faser som uppkommer i mikrostrukturen hos SAF 2205 vid olika temperaturer. Figuren visar att  

        ferrit börjar utskiljas vid 1470 °C, austenit vid 1355 °C, den intermetalliska fasen sigma strax över 930 °C och  

        kromnitrider vid 1050 °C.  
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8.2. Kartläggning av mikrostruktur SAF 2507 charge 548404 

Hörnprover togs ut på ett stränggjutet ämne av SAF 2507 charge 548404, se Tabell 6. Prover togs ut 

på hörnet av ämnen med en längsgående hörnspricka och även i ett hörn utan spricka på samma 

ämne, se Figur 19 och 20.  

Tabell 6. Sammansättningen hos SAF 2507 för charge 548404. 

C  Si Mn P  S  Cr Ni Mo N  

0,01 0,28 0,34 0,021 0,0005 25,34 6,47 3,85 0,298 
 

 

 
                          Figur 19. Hörnprover uttagna vid en längsgående hörnspricka. 

 

 
                          Figur 20. Hörnprover uttagna i hörnet utan spricka från samma ämne som i Figur 19.  
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8.2.1. Mikrostruktur undersökt med ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

Tre olika hörnprov jämfördes för SAF 2507 charge 548404 och undersöktes med LOM, dessa var prov 

6, prov 1 och prov 2. Prov 6 är ett hörnprov med en längsgående hörnspricka, prov 1 och 2 är 

hörnprover utan spricka. I hörnproven (prov 6,1 och 2) bestod mikrostukturen av en grundmassa av 

ferrit och öar av austenit. I hörnprovet med spricka (prov 6) kunde en mörkare struktur observeras 

runt sprickan, se Figur 21-22, som fortsatte att propagera efter sprickspetsen se Figur 23. Denna 

struktur observerades i ferrit/austenit gränsskiktet samt låg utspridd över ferriten och såg ut som 

intermetallisk fas, se Figur 22,24. Andra hörnprover i SAF 2507 charge 548404 undersöktes med LOM 

och kan ses i Bilaga A.  

 

 
Figur 21. Hörnprov nr 6 med längsgående hörnspricka. 
Mikrostruktur består av en grundmassa av ferrit med 
ljusare öar av austenit. Den mörka ramen som omsluter 
sprickan ser ut som intermetallisk fas. 
 

 
Figur 22. Området undersökt runt sprickan i hörnprovet nr 
6. Mikrostrukturen består av en grundmassa av ferrit och 
öar av austenit. Den mörka strukturen som ligger i 
ferrit/austenit gränsskiktet och utspädd över ferrit 
grundmassan ser ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 23. Område vid sprickspetsen i hörnprovet 6. 
Mikrostruktur består av en grundmassa av ferrit med 
ljusare öar av austenit. Den mörka strukturen som har 
fortsatt att propagera efter sprickspetsen ser ut som 
intermetallisk fas. 

 
Figur 24. Hörnprov nr 6, ett område en bit från sprickan 
undersöks. Bilden visar en mikrostruktur med en 
grundmassa av ferrit och ljusare öar av austenit. En 
mörkare fas kan observeras i ferrit/austenit gränsskiktet 
och ser ut som intermetallisk fas. 
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I hörnproven utan spricka (prov 1 och 2) kunde en mikrostruktur med en grundmassa av ferrit och 

öar av austenit observeras. I mikrostrukturen kunde även en mörkare struktur observeras i ferrit/ 

austenit grännskiktet , som såg ut som intermetallisk fas, se Figur 25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Hörnprov nr 1 utan spricka. Mikrostrukturen består 
av en grundmassa av ferrit och öar av austenit. I 
ferrit/austenit gränsskiktet kan en struktur som ser ut som 
intermetallisk fas observeras. 

 
Figur 26. Hörnprov nr 1 utan spricka. Mikrostrukturen 
består av en grundmassa av ferrit och öar av austenit. I 
ferrit/austenit gränsskiktet kan en struktur observeras, 
som ser ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 27. Hörnprov nr 2 utan hörnspricka. Mikrostrukturen 
består av en grundmassa av ferrit och öar av austenit. I 
ferrit/austenit gränsskiktet kan en struktur observeras, som 
ser ut som intermetallisk fas.  
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8.2.2. Mikrostruktur undersökt med svepelektronmikroskop (SEM/EDS) 

SEM/EDS-analyser utfördes på ett område i hörnprovet med en längsgående spricka (prov 6) i SAF 

2507 charge 548404. En analys utfördes på ett område som såg ut som intermetallisk fas och 

jämfördes med en referens analys på sammansättningen i samma område, se Figur 28. Figur 28 visar 

hur analyserna är utförda i provet, spektrum 9, 10 och 11 är även referensanalyser till 

sammansättningen. Spektrum 12 är en analys på området som ser ut som intermetallisk fas och visar 

en ökad halt av de ferritstabiliserande ämnena Cr och Mo i jämförelse med referensspektrumen, se 

Tabell 7. Detta innebär att intermetallisk fas kunde konstateras i hörnprovet (prov 6), som troligtvis 

är sigmafas.  

Tabell 7. Viktprocenten av legeringselement som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 28. Spektrum 12 visar 
en högre koncentration av Cr och Mo i jämförelse med referensanalyserna på sammansättningen, spektrum 9,10 och 
11. 
 

 Spektrum 9 Spektrum 10 Spektrum 11 Spektrum 12 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 

Fe 62.6 0.2 70.8 0.3 70.9 0.3 56.4 0.2 
Cr 25.1 0.2 23.6 0.2 25.2 0.2 31.1 0.2 
Ni 8.7 0.2 4.5 0.2 2.2 0.2 4.3 0.2 
Mo 3.3 0.2 0.8 0.2 1.4 0.2 7.6 0.2 

 
                            Figur 28. SEM/EDS- analys i hörnprovet med en längsgående hörnspricka (prov 6). Spektrum 12 är en 
                            analys på området som ser ut som intermetallisk fas. Spektrum 9, 10 och 11 är referensanalyser till  
                       grundsammansättningen. 
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En SEM/EDS-analys utfördes även på ett annat område i hörnprovet med en längsgående hörnspricka 

(prov 6). SEM/EDS-analys utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, spektrum 6 och 7, 

för att jämföras med referensanalyser på sammansättningen, spektrum 5 och 8, se Figur 29. 

Spektrum 6 och 7 visar ökade halter av de ferritstabiliserade ämnena Cr och Mo i jämförelse med Cr 

och Mo halterna i spektrum 5 och 8, se Tabell 8. Detta innebär att intermetallisk fas kan konstateras i 

provet och är troligtvis sigmafas. 

 
Tabell 8. Viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 31. Spektrum 6 och 7 visar högre 
halter av Cr och Mo i jämförelse med spektrum 5 och 8.  

 
                               Figur 29. SEM/EDS- analys är utförd i hörnprovet med en längsgående hörnspricka (prov 6). Spektrum 6  
                               och 7 är en analys på området som ser ut som intermetallisk fas. Spektrum 5 och 8 är referensanalyser  
                               till grundsammansättningen. 

 

 Spektrum 5 Spektrum 6 Spektrum 7 Spektrum 8 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 60.6 0.2 55.8 0.3 56.6 0.3 62.6 0.2 
Cr 26.4 0.2 30.3 0.2 29.8 0.2 25.2 0.2 
Ni 8.9 0.2 4.6 0.2 4.3 0.2 8.5 0.2 
Mo 3.6 0.2 8.9 0.2 8.9 0.2 3.4 0.2 
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En SEM/EDS-analys utfördes även i ett hörnprov utan en längsgående spricka (prov 2). Analyser 

utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, spektrum 25 och 26 och jämfördes med en 

referensanalys till sammansättningen spektrum 24, se Figur 30. Spektrum 25 visade ökade halter av 

både Cr och Mo i jämförelse med Cr och Mo halterna i referensanalysen (spektrum 24), se Tabell 9. 

Detta innebar att intermetallisk fas kunde konstateras i provet som troligtvis handlade om sigmafas. 

Spektrum 26 visar enbart en ökad halt av Mo i jämförelse med referensanalysen, spektrum 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 visar halten av element som förekommer på de utvalda spektrumen. Spektrum 24 är en referensanalys till 
sammansättningen. Spektrum 25 visar en ökad halt av både Cr och Mo och spektrum 26 visar en ökad halt av Mo i 
jämförelse med referensspektrumen.  

 Spektrum 24 Spektrum 25 Spektrum 26 Spektrum 27 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 63.2 0.2 57.2 0.3 55.5 0.3 66.8 0.2 
Cr 26.2 0.2 30.1 0.2 26.6 0.2 27.2 0.2 
Ni 7.1 0.2 4.3 0.2 4.2 0.2 3.9 0.2 
Mo 3.1 0.2 8.0 0.2 13.2 0.3 1.9 0.2 

 

 

 
                              Figur 30. Hörnprovet utan längsgående hörnspricka (prov 2), spektrum 25 och 26 är analyser på  
                              områden som ser ut som intermetallisk fas och spektrum 24 är en referensanalys till 
                              sammansättningen. Intermetallisk fas kunde även konstateras i detta fall som troligtvis handlade om  
                              chifas. 
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8.3. Kartläggning av mikrostruktur SAF 2507 charge 548239 
 

En kartläggning av mikrostrukturen utfördes på ett stränggjutet ämne av SAF 2507 charge 548239, en 

liknande provbricka som i Figur 31 togs ut för det stränggjutna ämnet, SAF 2507. Prover som 

undersöktes var hörnproven 14 och 15 där hörnprovet 15, innehöll en längsgående hörnspricka. 

Andra prover som undersöktes var prov 1 som var ett ytprov, prov 4 som utgjorde mellan radien och 

prov 7 som var ett centrumprov, se Figur 31. Tabell 10 visar sammansättningen på det stränggjutna 

ämnet av SAF 2507 charge 548239. Andra prover från SAF 2507 charge 548239 undersöktes även 

med LOM och kan ses i Bilaga B.  

 
                           Figur 31. visar en liknande provbricka för hur prover togs ut för SAF 2507. De undersökta proverna är 14,   
                      15, 1,4 och 7.  

 

Tabell 10. Sammansättningen på SAF 2507 charge 548239, genom koncentrationen [Wt%] av de olika legeringsämnena. 

C  Si Mn P  S  Cr Ni Mo N  

0,012 0,33 0,38 0,02 0,0005 25,36 6,43 3,87 0,298 
 

 

8.3.1. Mikrostruktur undersökt med ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

Prover uttagna från stränggjutet SAF 2507 charge 548404 undersöktes med ljusoptiskt mikroskop. 

Prov 1 som är ett prov uttaget vid ytan av ämnet bestod av en mikrostruktur med en grundmassa av 

ferrit och öar av austenit. I provet upptäcktes en struktur som låg mellan ferrit/austenit gränsskiktet 

se Figur 32, denna struktur såg ut som intermetallisk fas. Strukturen som såg ut som intermetallisk 

fas låg fördelad tillsammans med ferriten, se Figur 34.  
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                                                       Figur 32. Område i ytprovet nr 1. I mikrostrukturen kan ljusare öar av austenit 
                                                       observeras och en grundmassa av ferrit. Den mörkare strukturen som ligger mellan           
                                             ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som intermetallisk fas. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 33. Område i ytprovet nr 1. I mikrostrukturen kan 
ljusare öar av austenit observeras i en grundmassa av 
ferrit. Mindre mörkare partier observerade i 
ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som intermetallisk fas.  

 

 
Figur 34. Område i ytprovet nr 1. I mikrostrukturen kan 
ljusare öar av austenit observeras i en grundmassa av 
ferrit. Den mörkare strukturen som ligger mellan 
ferrit/austenit gränsskiktet och utspädd över ferriten ser ut 
som intermetallisk fas. 
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Figur 35 visar samma område som i Figur 34 men i högre förstoring. I Figur 35 kan en struktur som 

såg ut som intermetallisk fas låg fördelad tillsammans med ferriten observeras. 

 
                                      Figur 35. Område som i Figur 34 med högre förstoring. I bilden kan man se hur den 

                                                      mörkare fasen som ser ut som intermetallisk fas ligger utspridd över den ferritiska   
                                                      grundmassan. 

Prov 4 som är ett prov uttaget vid mellan radien av ämnet bestod av en mikrostruktur med en 

grundmassa av ferrit och öar av austenit. I provet upptäcktes en struktur som låg mellan 

ferrit/austenit gränsskiktet, se Figur 36 och 37, denna struktur såg ut som intermetallisk fas.  

 

 

 

 
Figur 36. Prov som är uttaget vid mellan radien (prov 4). 
Bilden visar en mikrostruktur med ljusare öar av 
austenit i en grundmassa av ferrit. I ferrit/austenit 
gränsskiktet kan en mörkare struktur observeras som 
ser ut som intermetallisk fas. 
 
 

 
Figur 37. Prov som är uttaget vid mellan radien (prov 4). I 
bilden kan öar av austenit observeras i en grundmassa av 
ferrit. Mellan ferrit/austenit gränssskiktet kan en mörkare 
struktur observeras som ser ut som intermetallisk fas. 
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Prov 7 är ett prov uttaget vid centrum av ämnet bestod av en mikrostruktur med en grundmassa av 

ferrit och öar av austenit. I provet upptäcktes en struktur som låg mellan ferrit/austenit gränsskiktet 

se Figur 38,39 och 41, denna struktur såg ut som intermetallisk fas. Strukturen som såg ut som 

intermetallisk fas låg fördelad tillsammans med ferriten se Figur 40. 

 
                                                         Figur 38. Ett område i centrumprovet (prov 7,) i mikrostrukturen kan ljusa öar av austenit 
                                                         observeras i en grundmassa av ferrit. Den mörkare strukturen som befinner sig mellan 
                                                         ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som intermetallisk fas. 

 

 
Figur 39. Ett Område i centrumprovet (prov 7), i 
mikrostrukturen kan öar av austenit observeras i 
grundmassa av ferrit. Den mörkare strukturen som ligger i 
ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som intermetallisk fas. 

 

 
Figur 40. Ett område i centrumprovet (prov 7), i 
mikrostrukturen kan ljusa öar av austenit observeras i en 
grundmassa av ferrit. Den mörkare strukturen som 
befinner sig mellan ferrit/austenit gränsskiktet och som 
ligger utspädd i ferrit grundmassan ser ut som 
intermetallisk fas. 
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                                                     Figur 41. Ett område i centrumprovet (prov 7) i mikrostrukturen kan ljusa öar av austenit 
                                                    observeras i en grundmassa av ferrit. De mörkare partierna som befinner sig mellan 
                                                    ferrit/austenit gränsskiktet och som växer i ferrit grundmassan ser ut som intermetallisk fas. 

Prov 14 är ett hörnprov med en mikrostruktur bestående av en grundmassa av ferrit och öar av 

austenit. I provet upptäcktes en struktur som låg mellan ferrit/austenit gränsskiktet se Figur 42 och 

43, denna struktur såg ut som intermetallisk fas.  

 
Figur 42. Ett område i hörnprovet 14 utan spricka. I 
mikrostrukturen kan öar av austenit observeras i en 
grundmassa av ferrit. De mörkare partierna som befinner 
sig mellan ferrit/austenit gränsskiktet och som växer i 
ferrit grundmassan ser ut som intermetallisk fas.  

 
Figur 43. Ett område i hörnprovet 14 utan spricka. I 
mikrostrukturen kan ljusa öar av austenit observeras i en 
grundmassa av ferrit. De mörkare partierna som befinner 
sig mellan ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som 
intermetallisk fas.  
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Prov 15 är ett hörnprov med en längsgående hörnspricka med en mikrostuktur bestående av en 

grundmassa av ferrit och öar av austenit. I hörnprovet kunde en mörkare struktur som omslöt 

sprickan och fortsatte att propagera efter sprickspetsen observeras, se Figur 44 och 45. Denna 

struktur observerades i ferrit/austenit gränsskiktet samt låg fördelad tillsammans med ferriten och 

såg därmed ut som intermetallisk fas, se Figur 46 och 47.  

 
Figur 44. Prov 15 som är ett hörnprov med en 
längsgående hörnspricka. Mikrostrukturen består av en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. Den mörka 
ramen som omsluter sprickan ser ut som intermetallisk 
fas. 

 
Figur 45. Prov 15 som är ett hörnprov med en längsgående 
hörnspricka. Mikrostrukturen består av en grundmassa av 
och öar av austenit. Den mörka ramen som omsluter 
sprickan har fortsatt att propagera efter sprickspetsen. Den 
mörka ramen ser ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 46. Prov 15 som är ett hörnprov med en 
längsgående hörnspricka. Mikrostrukturen består av en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. En mörkare 
struktur i ferrit/austenit gränsskitet som dessutom ligger 
utspridd i ferriten kan observeras och ser ut som 
intermetallisk fas. 

 
Figur 47. Prov 15 som är ett hörnprov med en längsgående 
hörnspricka. Mikrostrukturen består av en grundmassa av 
ferrit och öar av austenit. En mörkare struktur i 
ferrit/austenit gränsskitet som dessutom ligger utspridd i 
ferriten kan observeras och ser ut som intermetallisk fas. 
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8.3.2. Mikrostruktur undersökt med svepelektronmikroskop (SEM/EDS) 

En SEM/EDS-analys utfördes på ett område i hörnprovet utan hörnspricka (prov 14). SEM/EDS-

analysen utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, spektrum 9,10 och 11, för att 

jämföras med referensanalyser på sammansättningen, spektrum 14 och 15, se Figur 48. Spektrum 

9,10 och 11 visar ökade halter av de ferritstabiliserade ämnena Cr och Mo i jämförelse med Cr och 

Mo halterna i spektrum 14 och 15, se Tabell 11. Detta innebär att intermetallisk fas kan konstateras i 

provet och handlar troligtvis om sigmafas. Sigmafas hittades även i tre år gamla prover uttagna från 

ett ämne SAF 2507 charge 538834 som undersöktes med SEM/EDS, se Bilaga D.  
 

 
Tabell 11. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 50. Spektrum 9,10 och 11 visar 
högre koncentrationer av Cr och Mo i jämförelse med halterna från spektrum 14 och 15.  
 

 Spektrum 9 Spektrum 10 Spektrum 11 Spektrum 14 Spektrum 15 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 56.0 0.2 55.5 0.3 56.0 0.3 61.7 0.3 62.3 0.3 
Cr 30.6 0.2 27.5 0.2 29.9 0.2 26.9 0.2 25.9 0.2 
Ni 4.4 0.2 3.3 0.2 5.3 0.2 5.2 0.2 6.7 0.2 
Mo 8.0 0.2 12.6 0.2 7.1 0.2 4.5 0.2 3.2 0.2 

 
  Figur 48. Analyserna är utförda i hörnprovet utan spricka, prov 14. Spektrum 14 och 15 är referensanalys till 
  sammansättningen. Spektrum 9, 10 och 11 är analyser på områden som ser ut som intermetallisk fas.  
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En SEM/EDS-analys utfördes på ett område i hörnprovet med en längsgående hörnspricka (prov 15). 

SEM/EDS-analysen utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, spektrum 68 och 73, för 

att jämföras med referensanalyser på sammansättningen, spektrum 65 och 69, se Figur 49. 

Spektrum 68 och 73 visar ökade halter av de ferritstabiliserade ämnena Cr och Mo i jämförelse med 

Cr och Mo halterna i spektrum 65 och 69, se Tabell 12. Detta innebär att intermetallisk fas kan 

konstateras i provet och handlar troligtvis om sigmafas. 

 
Tabell 12 visar viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 49. Spektrum 68 och 73 
visar ökade halter av Cr och Mo i jämförelse med referensanalyserna, spektrum 65 och 69. 
 

 Spektrum 65 Spektrum 68 Spektrum 69 Spektrum 73 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 60.4 0.3 56.9 0.3 59.4 0.3 56.7 0.4 
Cr 26.5 0.2 28.8 0.2 26.8 0.2 29.8 0.2 
Ni 8.2 0.2 5.5 0.2 8.3 0.2 5.4 0.2 
Mo 3.8 0.2 7.5 0.2 3.9 0.2 7.1 0.2 

 

 
                       Figur 49. visar hur SEM/EDS-analysen är utförd i hörnprovet med längsgående hörnspricka, prov 15. 
                       Spektrum 68 och 73 är analyser på områden som ser ut som intermetallisk fas och spektrum 65 och 69 
                       är referensanalyser till grundsammansättningen.  
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8.4. Kartläggning av mikrostruktur SAF 2205 charge 548499 

En kartläggning av mikrostrukturen utfördes på ett stränggjutet ämne av SAF 2205 charge 548499. En 

provbricka togs ut från det stränggjutna ämnet av SAF 2205, se Figur 50. Prover som undersöktes var 

hörnproven 14 och 15. Andra prover som undersöktes var prov 1 som var ett ytprov, prov 4 som 

utgjorde mellan radien och prov 7 som var ett centrumprov, se Figur 50. Ingen längsgående 

hörnspricka kunde observeras i hörnproven, ingen spricka observeras i något annat prov. Tabell 13 

visar sammansättningen på det stränggjutna ämnet av SAF 2507 charge 548239. Andra prover från 

SAF 2205 charge 548499 undersöktes även med LOM och kan ses i Bilaga C. 

 

 
                           Figur 50. Provbricka som visar hur proverna är uttagna för SAF 2205. De undersökta proven är 1,4,7, 14   
                           och 15. 
 

Tabell 13. Sammansättningen av charge 548499 och halten av alla legeringsämnen som förekommer i ämnet. 

C  Mn P  S  Cu Ni N   Mo 

0,013  0,86 0,024 0,0005 0,16 5,18 0,177   3,15 
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8.4.1. Mikrostruktur undersökt med ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

Prover uttagna från stränggjutet ämne av SAF 2205 charge 548499 undersöktes med ljusoptiskt 

mikroskop. I de undersökta proverna; prov 1 vid ytan av ämnet, prov 4 vid mellanradien och prov 7 

som var ett centrumprov, kunde en mikrostruktur med en grundmassa av ferrit och öar av austenit 

observeras. I hörnproven, prov 14 och 15 observerades samma mikrostruktur som i de förgående 

proven d.v.s. en klar mikrostruktur med en grundmassa av ferrit med öar av austenit. Inga upptäckter 

på intermetallisk fas gjordes i något prov, nedan visas ljusoptiska bilder på dem undersökta proven 

av SAF 2205. 

 
Figur 51. Mikrostruktur i ytprovet (prov 1), med öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 52. Mikrostruktur i ytprovet (prov 1), med öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 53. Mikrostruktur i ytprovet (prov 1), med öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 54. Mikrostruktur i ytprovet (prov 1), med öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit. 
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Figur 55. Mikrostruktur i provet uttaget vid mellan radien 
(prov 4) som visar öar av austenit och en grundmassa av 
ferrit. 

 

 
Figur 56. Mikrostrukturen i provet uttaget vid mellan 
radien (prov 4) som visar öar av austenit och en 
grundmassa av ferrit. 

 
Figur 57. Mikrostrukturen i provet uttaget vid mellan radien 
(prov 4) som visar öar av austenit och en grundmassa av 
ferrit. 

 
Figur 58. Mikrostrukturen i provet uttaget vid mellan 
radien (prov 4) som visar öar av austenit och en 
grundmassa av ferrit. 
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Figur 59. Mikrostruktur i centrumprovet (prov 7) som visar 
öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 60. Mikrostrukturen i centrumprovet (prov 7) som 
visar öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 61. Mikrostrukturen i centrumprovet (prov 7) som 
visar öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 62. Mikrostrukturen i centrumprovet (prov 7) som 
visar öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 
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Figur 63. Mikrostrukturen i hörnprovet (prov 14) som 
visar öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 64. Mikrostrukturen i hörnprovet (prov 14) som visar 
öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 65. Mikrostrukturen i hörnprovet (prov 15) som 
visar öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 66. Mikrostrukturen i hörnprovet (prov 15) som visar 
öar av austenit och en grundmassa av ferrit. 

 

 
Figur 67. Mikrostruktur i hörnprovet (prov 15) som visar öar 
av austenit och en grundmassa av ferrit. 
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8.5. Varmdragprovning av SAF 2507  

Vid varmdragprovningen tillverkades provstavar av stränggjutet ämne av SAF 2507 charge 547912, 

Tabell 14 visar legeringssammansättningen av provstavarna. 

Tabell 14 visar legeringens sammansättning där koncentrationen är i wt%, för SAF 2507 charge 547912. 

C  Si Mn P  S  Cr Ni Mo N  

0,012 0,29 0,35 0,02 0,0007 25,27 6,44 3,89 0,291 
 

 
Ett mått på duktiliteten kunde fås genom mätningar av areareduktionen på de varmdragna 

provstavarna av SAF 2507. Vid varmdragprovningen för SAF 2507 uppstod omslagstemperaturen vid 

1365 °C. Figur 68 visar resultatet av den mätta areareduktionen på de varmdragna provstavarna. Den 

blåa streckade linjen i Figur 68 representerar solidustemperaturen för SAF 2507 som ligger på 

ungefär 1380 °C. Alltså fås ett temperaturintervall mellan omslags- och solidustemperaturen på  

15 °C. En omslagstemperatur nära solidustemperaturen indikerar på att materialet inte är 

varmsprickkänsligt enligt varmdragprovningen. Därmed utfördes även varmdragningar vid lägre 

temperaturer som 1000 och 800 °C. Provstaven som varmdrogs vid 800 °C visade en minskning i 

areareduktionen dvs. minsking i duktilitet, se Figur 68.  

 

 
       Figur 68. Mätt areareduktion på brottytan av de varmdragna. Varmdragningen utfördes vid olika testemperaturer för 
      att sedan svalnas med en svalningshastighet på 100 °C/min. Omslagstemperaturen uppstod vid 1365 °C och  
      solidustemperaturen för SAF 2507 är ungefär 1380 °C. 

 

 

 

Provstavarna av SAF 2507 som varmdrogs vid olika testemperaturer, kan ses i Figur 69. 

Omslagstemperaturen uppstod vid 1365 °C, där övergång från sprött till duktilt beteende på 

brottytan kunde observeras. Figur 69 visar att provstavarna som varmdrogs vid högre temperaturer 
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än omslagstemperaturen uppstod ett sprött brott. På provstavarna som varmdrogs vid temperaturer 

under omslagstemperaturen uppstod duktilt brott, bortsett från provstaven som varmdrogs vid 

 800 °C som visade än mer spröd brottyta, se Figur 69.  

 
     Figur 69. Provstavar som varmdragits vid olika testtemperaturer med olika utseenden på brottytan. 
     Omslagstemperaturen uppstod vid provstaven som varmdrogs vid 1365 °C. På provstavar som varmdrogs över 1365 °C  
     uppstod ett sprött brott och på provstavar som varmdrogs vid lägre temperaturer än 1385 °C uppstod ett duktilt brott. 
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8.5.1. Mikrostruktur undersökt med ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

Provstavar av SAF 2507 som varmdrogs vid olika testtemperaturer undersöktes med ett ljusoptiskt 

mikroskop. Provstaven som varmdrogs vid 800 °C bestod av en mikrostuktur med en grundmassa av 

ferrit och öar av austenit. I mikrostrukturen såg det ut som kromnitrider utskiljts i ferriten se Figur 70. 

En struktur observerades mellan ferrit/austenit gränsskiktet som såg ut som intermetallisk fas, se 

Figur 72. Strukturen som såg ut som intermetallisk fas låg utspridd i ferriten, se Figur 73. En tidigare 

varmdragprovning har även utförts på KIMAB’s Gleeble av SAF 2507. I provet som varmdrogs vid 900 

°C hittades intermetallisk fas som troligtvis var sigmafas, se Bilaga F.  

 
Figur 70. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 800 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. I ferriten ser det 
ut som utskiljning av kromnitrider. 

 
Figur 71. Brottytan på provstaven dragen vid 

testtemperaturen 800 °C. Mikrostrukturen visar en 

grundmassa av ferrit och öar av austenit. De svarta 
formerna i mikrostrukturen är porer.  

 
Figur 72. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 800 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. I ferrit/austenit 
gränsskiktet kan en mörkare struktur observeras, som ser 
ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 73. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 800 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och ljusare öar av austenit. I ferrit/ 
austenit gränsskiktet ser det ut som intermetallisk fas. 
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Provstaven som varmdrogs vid 1000 °C bestod av en mikrostuktur med en grundmassa av ferrit och 

öar av austenit, se Figur 74 och 77. I mikrostrukturen såg det ut som kromnitrider utskiljts i ferriten, 

se Figur 75 och 76.  

 
Figur 74. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 1000 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. I 
mikrostrukturen ser det ut som ett område med 
kromnitrider i ferriten. 

 
Figur 75. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 1000 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. I mikrostrukturen 
ser det ut som områden med kromnitrider i ferriten. 

 
Figur 76. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 1000 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit. I 
mikrostrukturen ser det ut som områden med 
kromnitrider i ferriten. 
 

 
Figur 77. Brottytan på provstaven dragen vid 
testtemperaturen 1000 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit.  
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Provstaven som varmdrogs vid 1360 °C strax under omslagstemperaturen med duktilt brott bestod 

av en mikrostuktur med en grundmassa av ferrit med öar av austenit, se Figur 78-80. 

Varmdragningen utfördes i en ferritisk struktur där utskiljningen av austenit påbörjats efter att 

provstaven varmdragits och fått svalnat fritt till rumstemperatur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 78. Ett område av brottytan på provstav som 
varmdrogs vid 1360 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit.  

 
Figur 79. Ett område av brottytan på provstav som 
varmdrogs vid 1360 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit.  

 
Figur 80. Ett område av brottytan på provstav som 
varmdrogs vid 1360 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och öar av austenit.  
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Provstaven som varmdrogs vid 1365 °C, omslagstemperaturen, bestod av en mikrostuktur med en 

grundmassa av ferrit med öar av austenit, se Figur 81 och 82. Provstaven som varmdrogs strax över 

omslagstemperaturen vid 1385 °C, se Figur 83 och 84, som hade ett sprött brott, visade även en 

mikrostruktur med en grundmassa av ferrit och öar av austenit. För dessa provstavar utfördes 

varmdragningen i en ferritisk struktur där utskiljningen av austenit påbörjats efter att provstavarna 

varmdragits och fått svalnat fritt till rumstemperatur.  

 
Figur 81. Ett område av brottytan på en provstav som 
varmdrogs vid 1365 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och ljusare öar av austenit.  

 
Figur 82. Ett område av brottytan på en provstav som 
varmdrogs vid 1365 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa 
av ferrit och ljusare öar av austenit. 
 
 

 
Figur 83. Ett område av brottytan på en provstav som 
varmdrogs vid 1380 °C. Mikrostrukturen visar en 
grundmassa av ferrit och ljusare öar av austenit. 
 
 

 
Figur 84. Ett område av brottytan på en provstav som 
varmdrogs vid 1380 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa 
av ferrit och ljusare öar av austenit. 
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8.5.2. Mikrostruktur undersökt med svepelektron mikroskop (SEM/EDS) 

SEM/EDS-analyser utfördes i provstaven som varmdrogs vid 800 °C, Figur 85 visar hur analyserna är 

utförda i provet. SEM/EDS-analysen utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, 

spektrum 123, 124, 125 och 128, för att jämföras med ett referensområde på sammansättningen, 

spektrum 129, se Tabell 15. Områden som såg ut som intermetallisk fas visade ökade halter av Mo i 

jämförelse med Mo halten i referensområdet. Detta innebar att intermetallisk fas kunde konstateras 

i provet och handlade troligtvis om chifas. 

Tabell 15 visar viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 85. Spektrum 123, 124,125 
och 128 visar en tydlig skillnad i Mo i jämförelse referensområdet, spektrum 129.  

 

 Spektrum 123 Spektrum 124 Spektrum 125 Spektrum 128 Spektrum 129 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 53 0.3 55.8 0.3 54.5 0.3 53.2 0.3 60.9 0.3 
Cr 24.1 0.2 24.9 0.2 24.8 0.2 24.2 0.2 25.2 0.2 
Ni 4.8 0.2 3.9 0.2 5 0.2 4.5 0.2 8.7 0.2 
Mo 17.1 0.3 14.0 0.3 14.9 0.3 17.0 0.3 4.4 0.2 
Si   0.8 0.1       

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figur 85. SEM/EDS-analysen är utförd i provstaven som varmdrogs vid 800 °C. Spektrum 123, 
                                      124, 125 och 128 är analyser på områden som ser ut som intermetallisk fas. Spektrum 129 är 
                                      referensområdet.  
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En SEM/EDS-analys utfördes även på ett annat område i provstaven som varmdrogs vid 800 °C. 

SEM/EDS-analysen utfördes på områden som såg ut som intermetallisk fas, spektrum 130,131 och 

132 för att jämföras med referensområden på sammansättningen, spektrum 133 och 134. Figur 86 

visar hur analyserna är utförda i provet. Spektrum 130,131 och 132 visar ökade halter av Mo i 

jämförelse med Mo halten i referensområden, spektrum 133 och 134, se Tabell 16. Detta innebar att 

intermetallisk fas kunde konstateras i provet och handlade troligtvis om chifas. 

Tabell 16 visar viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 87. Spektrum 130, 131 och 
132 visade en tydlig ökning av det ferritstabiliserande ämnet Mo i jämförelse med referensområden, spektrum 133 och 
134. 

 

 
                                Figur 86. Punktanalys på ett område i provet som varmdrogs vid 800 °C. Spektrum 130,131 och 
                                132 är områden som ser ut som intermetallisk fas och spektrum 133 och 134 är referensområden. 

 
 
 
 
 

 Spektrum 130 Spektrum 131 Spektrum 132 Spektrum 133    Spektrum 134 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/-    Wt% +/- 
Fe 55.9 0.3 53.9 0.3 50.2 0.3 58.0 0.3    59.2 0.3 
Cr 27.5 0.2 26.0 0.2 27.2 0.2 27.6 0.2    26.5 0.2 
Ni 6.3 0.2 5.0 0.2 5.0 0.2 8.8 0.2    8.5 0.2 
Mo 9.2 0.2 14.1 0.3 16.2 0.3 5.0 0.2    4.9 0.2 
P     0.7 0.1     
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SEM/EDS-analyser utfördes på ett område i provstaven som varmdrogs vid 1000 °C. SEM/EDS-

analysen utfördes på områden som såg ut som kromnitrider, för att jämföras med ett 

referensområde på sammansättningen, se Figur 87. Spektrum 108, visar ökade halter av Cr och N i 

jämförelse med Cr och N halten i spektrum 109, se Tabell 17. Detta innebar att kromnitrider kunde 

konstateras i provet. En SEM/EDS-analys utfördes även på ett annat område i provet, se Figur 88. 

Områden som såg ut som kromnitrider, spektrum 115 och 116 jämfördes med ett referensområde, 

spektrum 118. Ökade halter av Cr och N kunde observeras i spektrum 115 och 116 i jämförelse med 

spektrum 118, se Tabell 18. Detta innebar att kromnitrider även i detta fall kunde konstaterades i 

provet. Figur 88 visar hur områden som såg ut som kromnitrider utskiljts i provet och Figur 89 är en 

analys utförd på ett av dessa områden.   

Tabell 17. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 87. Spektrum 109 används som en 
referensanalys till sammansättningen. Med SEM/EDS-analys konstaderades kromnitrider i provet, detta genom att 
spektrum 108 visade en tydlig skillnad i kväve och det ferritstabiliserande ämnet Cr. Utseendet på den intermetalliska 
fasen och den ökade kvävehalten tyder på att det troligtvis kan handla om kromnitrider i detta fall. 

 

 Spektrum 108 Spektrum 109 

 Wt% +/- Wt% +/- 

Fe 41 0.3 63.4 0.7 
Cr 44.6 0.3 25.6 0.4 
Ni 1.6 0.1 7.3 0.4 
Mo 7.0 0.2 2.4 0.7 
N 3.8 0.3   

 

 

 

 

 

                                      Figur 87. SEM/EDS-analysen är utförd på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid  
                                      1000 °C. Analysen utfördes på ett område som såg ut som kromnitrider (spektrum 108) och på ett 
                                      referensområde till grundsammansättningen (spektrum 109).  
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Tabell 18. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 88. Spektrum 115 och 116 visade 
en tydlig skillnad i Cr och N jämfört med spektrum 118.  

 

 Spektrum 115 Spektrum 116 Spektrum 118 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 45.8 0.3 46.5 0.3 64.5 0.3 
Cr 39.3 0.3 39.3 0.3 24.6 0.2 
Ni 3.2 0.2 2.7 0.1 6.4 0.2 
Mo 4.8 0.2 4.9 0.2 3.8 0.2 
N 4.4 0.3 4.3 0.3   

 
                          Figur 88. Analysen är utförd på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs  
                          vid 1000 °C. Spektrum 115 och 116 är områden som ser ut som kromnitrider och 
                          spektrum 118 ett område som används som referens till grundsammansättningen. 

 

 

Figur 89. Område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 1000°C. Bilden visar ett område 
där det ser ut som kromnitrider utskilts i ferrit/austenit gränsskiktet. 
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SEM/EDS-analyser utfördes på ett område i provstaven som varmdrogs vid 1360 °C, strax under 

omslagstemperaturen. SEM/EDS-analysen visade inga större skillnader på halterna av 

legeringsämnen mellan spektrumen 146, 147, 148 och 149, se Tabell 19 och Figur 90. Ett liknande 

mönster kunde observeras i en annan SEM/EDS-analys utförd i samma prov men på ett annat 

område, se Figur 91. Spektrum 141 och 142 visade heller ingen skillnad i halterna av 

legeringsämnena, se Tabell 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 19. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 90.  

 Spektrum 146 Spektrum 147 Spektrum 148 Spektrum 149 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/- 
Fe 65.1 0.3 64.9 0.3 64.4 0.3 63.1 0.3 
Cr 23.9 0.2 23.6 0.2 25 0.2 25.5 0.2 
Ni 7.1 0.2 7.5 0.2 6.3 0.2 7.0 0.2 
Mo 3.3 0.2 3.4 0.2 3.5 0.2 3.5 0.2 

 

 
                            Figur 90. Analysen är utförd på ett område nära brottytan i provet som  
                            varmdrogs vid 1360 °C.  
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Tabell 20. Viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 91. 

 

 Spektrum 141 Spektrum 142 

 Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 65.2 0.3 64.3 0.3 
Cr 23.9 0.2 24.7 0.2 
Ni 5.3 0.2 7.1 0.2 
Mo 4.9 0.2 3.3 0.2 

 
                               Figur 91. Analysen är utförd på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 1360 °C. 
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En SEM/EDS-analys utfördes på ett område i provstaven som varmdrogs vid 1365 °C, 

omslagstemperaturen, se Figur 92. Spektrum 1,2 och 3 visar ingen större skillnad på koncentrationen 

av legeringsämnen i provet, se Tabell 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 21. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 86. Inga tydliga skillnader i halter 
hos de olika legeringsämnena mellan spektrum 1,2 och 3 kunde ses.  

 Spektrum 1 Spektrum 2 Spektrum 3 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 63.1 0.3 63.4 0.3 62.5 0.3 
Cr 25.4 0.2 26.1 0.2 25.9 0.2 
Ni 6.8 0.2 5.9 0.2 6.1 0.2 
Mo 3.2 0.2 3.8 0.2 4.1 0.2 

 

 
 

 

                             Figur 92. Analysen är utförd i provet som varmdrogs vid 1365 °C, genom spektrum 1,2 och 3.  
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En SEM/EDS-analys utfördes på ett område i provstaven som varmdrogs vid 1400 °C, se Figur 93. 

Denna provstav varmdrogs strax över omslagstemperaturen och hade ett sprött brott. Spektrum 15-

19 visade inga större skillnader mellan koncentration, se Tabell 22 och Figur 93. Inga misstankar om 

intermetallisk fas uppstod i detta prov, då provstaven varmdrogs vid en temperatur över 

utskiljningstemperaturen för intermetalliska faser. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 22. viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 93. Med SEM/EDS-analys  
konstaderades ingen intermetallisk fas i provet, analysen visade inga tydliga skillnader i halter av ferritstabiliserande 
ämnen i samtliga spektrum som visas i Figur 87.  

 Spektrum 15 Spektrum 16 Spektrum 17 Spektrum 18    Spektrum 19 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/-    Wt% +/- 
Fe 62.5 0.3 62.6 0.3 62.6 0.3 62.4 0.3    64.2 0.3 
Cr 26.9 0.2 26.4 0.2 25.6 0.2 25.6 0.2    25.8 0.2 
Ni 4.5 0.2 6.5 0.2 7.6 0.2 6.2 0.2    6.2 0.2 
Mo 5.2 0.2 3.5 0.2 3.4 0.2 3.4 0.2    3.9 0.2 

 

 

 
                          Figur 93. De olika spektrumen är punktanalyser på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs 
                          vid 1400 °C. Sammansättningen på analysen i de olika områdena kan ses i Tabell 21. 
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8.6. Varmdragprovning av SAF 2205  

Vid varmdragprovningen tillverkades provstavar av stränggjutet ämne av SAF 2205 charge 547911, 

Tabell 23 visar legeringssammansättningen av provstavarna. 

Tabell 23. Legeringssammansättning för SAF 2205 charge 547911. 

 C  Si Mn    P S Cr   Ni Mo N  

0,013 0,46 0,86   0,024 0,0005 22,24   5,18 3,15 0,177 
 

 

Vid varmdragprovningen för SAF 2205 uppstod omslagstemperaturen vid 1385 °C. Figur 94 visar 

resultatet av den mätta areareduktionen dvs. duktiliteten på de varmdragna provstavarna. Den röda 

streckade linjen i Figur 94 representerar solidustemperaturen för SAF 2205 som ligger på ungefär 

1414 °C. Ett temperaturintervall mellan omslags- och solidustemperaturen ligger alltså på 29 °C, för 

SAF 2205. Det låga temperaturintervallet mellan omslags- och solidustemperaturen indikerar på att 

materialet inte är varmsprickkänsligt enligt varmdragprovningen, vid temperaturer nära 

solidustemperaturen. Därmed utfördes även varmdragningar vid lägre temperaturer som 1000 och 

800 °C. Provstaven som varmdrogs vid 800 °C visade ingen större minskning i areareduktionen dvs. 

duktiliteten, se Figur 94. 

 

             Figur 94. Duktiliteten är mätt på brottytan av de varmdragna provstavarna genom mätning av area 
            reduktionen på brottytan vid olika testemperaturer. Varmdragningen utfördes med en svalningshastighet på 
            100 °C/min. Omslagstemperaturen uppkom vid 1385 °C och solidustemperaturen för SAF 2205 är ungefär  
            1414 °C vilket ger en temperaturskillnad på 29 °C, mellan omslags- och solidustemperaturen. 
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Provstavarna av SAF 2205 som varmdrogs vid olika testtemperaturer kan ses i Figur 95. 

Omslagstemperaturen uppstod vid 1385 °C, där övergång från sprött till duktilt beteende på 

brottytan även kunde observeras i provstaven som varmdrogs vid 1390 °C. För provstavarna som 

varmdrogs vid högre temperaturer än omslagstemperaturen uppstod ett sprött brott. För 

provstavarna som varmdrogs vid temperaturer under omslagstemperaturen kunde ett duktilt brott 

observeras. 

 
 Figur 95. Brottytan på provstavar som varmdragits vid olika testtemperaturer. Omslagstemperaturen 
 uppstod vid provstaven som varmdrogs vid 1385 °C. På provstavar som varmdrogs över 1385 -1390 °C uppstod ett 
 sprött brott och på provstavar som varmdrogs vid lägre temperaturer än 1385 °C uppstod ett duktilt brott. 
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8.6.1. Mikrostruktur undersökt med ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

Provstavar av SAF 2507 som varmdrogs vid olika testtemperaturer undersöktes med ett ljusoptiskt 

mikroskop. I Provstavarna som varmdrogs vid 800-1000 °C kunde en mikrostuktur med en 

grundmassa av ferrit och öar av austenit observeras, se Figur 96-98. Ingen intermetallisk fas kunde 

observeras i provstavarna som varmdrogs vid 800-1000 °C. Däremot kunde ett mörkare parti 

observeras i provstaven som varmdrogs vid 1000 °C, se Figur 97. De mörkare partierna i provstaven 

såg inte ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 96. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 800 
°C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och öar 
av austenit.  

 
Figur 97. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 1000 
°C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och öar 
av austenit. De mörkare partierna kan vara austenitkorn 
som växer inåt i materialet. De mörkare partierna ser inte 
ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 98. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 800 
°C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och öar 
av austenit.  

 
Figur 99. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen  
1380 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och 
öar av austenit. 
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Provstaven som varmdrogs vid 1380 °C strax under omslagstemperaturen (duktilt brott) bestod av en 

mikrostuktur med en grundmassa av ferrit och öar av austenit, se Figur 99. En liknande mikrostruktur 

observerades även i provstaven som varmdrogs vid 1385 °C (omslagsbrott) och i en provstav strax 

över omslagstemperaturen 1400 °C (sprött brott), se Figurer 100-103. För dessa provstavar (1380 °C, 

1385 och 1400 °C) utfördes varmdragningen i en ferritisk struktur där utskiljningen av austenit 

påbörjats efter att provstavarna varmdragits och fått svalnat fritt till rumstemperatur.  

 
Figur 100. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 
1385 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit 
och öar av austenit.  

 
Figur 101. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 
1400 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och 
öar som består av austenit.  

 
Figur 102. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 
1385 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit 
och öar av austenit. 

 
Figur 103. Provstaven varmdrogs vid testtemperaturen 
1400 °C. Mikrostrukturen visar en grundmassa av ferrit och 
öar som består av austenit. 
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8.6.2. Mikrostruktur undersökt med svepelektronmikroskop (SEM/EDS) 

SEM/EDS-analyser utfördes på olika områden i provstaven som varmdrogs vid 800 °C. En SEM/EDS-

analys utfördes på ett område med partiklar som såg ut att ligga i ferrit/austenit gränsskiktet, se 

Figur 104. SEM/EDS-analysen visade att detta enbart handlade om någon typ av inneslutning på 

grund av syrets närvaro, se Tabell 24. I de resterande spektrumen i Tabell 26 kunde heller ingen 

större skillnad på halter av legeringsämnen observeras. SEM/EDS-analyser utfördes även på andra 

områden i provstaven som varmdragits vid 800 °C, se Figur 105 och 106. Tabell 25 och 26 visar heller 

inte någon större skillnad på koncentrationen mellan legeringsämnena i sammansättningen. Ingen 

intermetallisk fas upptäcktes i provstaven som varmdrogs vid 800 °C. 

Tabell 24. Viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 104. SEM/EDS-analys visade inga 
tydliga skillnader i halter av ferritstabiliserande ämnen mellan samtliga spektrum. Förekomsten av syre (0) tyder på att 
spektrum 71 är en förorening som uppkommit i strukturen. 

 
                                Figur 104. Analyser är utförda på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 800 °C.  

 Spektrum 67 Spektrum 68 Spektrum 69 Spektrum 70    Spektrum 71 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/-    Wt% +/- 
Fe 67.1 0.3 68.1 0.3 66.5 0.3 66.9 0.3    63.1 0.3 
Cr 22.5 0.2 22.3 0.2 24.4 0.2 23.1 0.2    22.1 0.2 
Ni 4.8 0.2 5.8 0.2 3.5 0.2 4.8 0.2    4.2 0.2 
Mo 3.0 0.2 2.5 0.2 4.2 0.2 3.1 0.2    2.2 0.2 
O            4.2 0.1 
Si            3.5       0.1 
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Tabell 25. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 105. Analysen visar inga tydliga 
skillnader i halter av ferritstabiliserande ämnen mellan spektrumen 63-66.  

 
    Figur 105. Analyser är utförda på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 800 °C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spektrum 63 Spektrum 64 Spektrum 65 Spektrum 66 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/- 
Fe 67.3 0.3 67.7 0.3 65.7 0.3 67.1 0.3 
Cr 23.6 0.2 23.2 0.2 24.1 0.2 23.2 0.2 
Ni 4.2 0.2 4.6 0.2 3.2 0.2 4.6 0.2 
Mo 3.6 0.2 3.3 0.2 4.4 0.2 3.3 0.2 
Si     0.9 0.1   
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Tabell 26. Viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 106. Analysen visar inga tydliga 
skillnader i halter av ferritstabiliserande ämnen mellan spektrum 54-57. 

 

 Spektrum 54 Spektrum 55 Spektrum 56 Spektrum 57 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/- 
Fe 68 0.3 68.0 0.3 68.2 0.3 68.2 0.3 
Cr 22.3 0.2 22.0 0.2 22.1 0.2 22.1 0.2 
Ni 5.1 0.2 5.7 0.2 5.7 0.2 5.8 0.2 
Mo 2.9 0.2 2.8 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 

                     Figur 106. Analyser är utförda på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 800 °C. 
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SEM/EDS-analyser utfördes på olika områden i provstaven som varmdrogs vid 1000 °C, se Figur 107 

och 108. Tabell 27 och 28 visar ingen större skillnad på koncentrationen mellan legeringsämnena i 

sammansättningen. Ingen intermetallisk fas upptäcktes i provstaven som varmdrogs vid 1000 °C. 

Tabell 27. Viktprocenten av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 108. Analysen visade inga 
tydliga skillnader i halter av ferritstabiliserande ämnen mellan spektrum 79-83. 

 Spektrum 79 Spektrum 80 Spektrum 81 Spektrum 82    Spektrum 83 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/-    Wt% +/- 
Fe 67.6 0.3 68.0 0.3 67.1 0.3 67.3 0.3    67.9 0.3 
Cr 22.9 0.2 22.1 0.2 23.7 0.2 22.8 0.2    22.7 0.2 
Ni 5.2 0.2 5.8 0.2 4.5 0.2 5.1 0.2    5.1 0.2 
Mo 3.0 0.3 2.7 0.2 3.4 0.3 3.5 0.3    3.0 0.2 

 
                    Figur 107. Analyser är utförda på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 1000 °C. 
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Tabell 28. Viktprocent av element som förekommer på de utvalda spektrumen i Figur 108. Analysen visade inga tydliga 
skillnader i halter av ferritstabiliserande ämnen mellan spektrum 50-55. 

 

 Spektrum 50    Spektrum 51 Spektrum 52 Spektrum 53     Spektrum 54 Spektrum 55 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt%  +/-    Wt% +/-  Wt% +/- 
Fe 68.0 0.3 67.6 0.3 67.0 0.3 67.5 0.3    66.9 0.3 66.9 0.3 
Cr 22.4 0.2 23.1 0.2 24.0 0.2 23.8 0.2    24.0 0.2 24.0 0.2 
Ni 5.7 0.2 5.2 0.2 3.7 0.2 4.0 0.2    4.0 0.2 4.1 0.2 
Mo 2.3 0.3 2.9 0.2 4.0 0.3 3.6 0.3    4.0 0.2 3.8 0.2 

 
              Figur 108. Analyser är utförda på ett område nära brottytan i provet som varmdrogs vid 1000 °C. 
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8.7. Temperaturmätningar  

Temperaturmätningar utfördes på ämnet i sekundärkylningen vid stränggjutning av SAF 2507 och 

SAF 2205. 

8.7.1. SAF 2507 

Temperaturmätningar som utfördes på SAF 2507 var på charge 549960 med en 

legeringssammansättning som kan ses i Tabell 29. 

Tabell 29. Sammansättningen hos SAF 2507 charge 549960.  

 
Resultatet från temperaturmätningarna plottades tillsammans med CFD simuleringen, se Figur 109. 

CFD simuleringen visar temperaturbeteendet på alla sidor på ett ämne som föreställer SAF 2507, se 

Figur 109. Temperaturmätningar med pyrometer utfördes enbart på hörnen och på lössidan på ett 

ämne av SAF 2507 och kan även ses i Figur 109. Båda resultaten plottades i samma Figur för att 

kunna jämföra temperaturbeteendet från CFD simuleringen med temperaturmätningarna utförda 

med pyrometer. Temperaturen på hörnen började mätas när ämnet befann sig på ett avstånd 1,92 m 

från menisken, som låg på ungefär 850 °C. Samtidigt som CFD simuleringen visade att 

temperaturbeteendet på hörnen vid ett avstånd på 1,93 m var 936 °C. Temperaturen som mättes på 

lössidan med pyrometer vid ett avstånd på 1,93 m från menisken var 843 °C, samtidigt som CFD på 

lössidan vid detta avstånd visade 1086 °C. Temperaturmätningen som utfördes vid hörn och lössida 

med pyrometer på SAF 2507 under stränggjutning kan ses i Figur 110. Figur 110 visar hur 

temperaturen varierar på ämnets hörn och lössida i de olika kylzonerna som ligger i 

sekundärkylningen. En ny kylzon startar vid varje nummer 1 på X-axeln och kylzonerna ligger mellan 

1A-4A. En temperaturmätning utfördes även vid stränggjutning av ett annat ämne av SAF 2507 som 

kan ses i Bilaga G och visar ett någorlunda liknande temperaturbeteende som i Figur 110. 

 
  

C  Si Mn P  S  Cr Ni Mo N  

0,012 0,27 
 
0,37 0,02 0,0005 25,15 6,41 3,89 0,296 
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  Figur 109. Jämförelse mellan temperaturmätningar på ett ämne i stränggjutningen. Jämförelsen är baserad på 
  temperaturmätningar som är utförda med en CFD simulering och en temperaturmätning utförd med en pyrometer på 
  ett ämne som håller på att gjutas.  

 

   Figur 110. Temperaturen varierar i de olika kylzonerna vid sekundärkylningen. På X-axeln är temperaturen mätt mellan 
   varje dysa i respektive kylzon. En ny kylzon startar vid varje nummer 1 på X-axeln och kylzonerna ligger mellan 1A-4A. 
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8.7.2. SAF 2205  

Temperaturmätningar utfördes vid stränggjutningen av SAF 2205 charge 548499 och 

sammansättningen på stålet kan ses i Tabell 30. 

Temperaturmätningen genom att temperaturen mättes på ämnets hörn och lössida med hjälp av en 

pyrometer, under stränggjutning av SAF 2205. Figur 111 visar hur temperaturen varierar på ämnets 

hörn och lössida i de olika kylzonerna som ligger i sekundärkylningen. En ny kylzon startar vid varje 

nummer 1 på X-axeln och kylzonerna ligger mellan 1A-4A. 

Tabell 30. Sammansättningen på SAF 2205, charge 548499 som temperaturmätningen utfördes på. 

C  Si P  S  Cr Ni  Mo N  

0,013 
 
0,45 0,024 0,0005 22,24 5,18 3,15 0,177 

 
 
 

 
    Figur 111. Temperaturen varierar i de olika kylzonerna vid sekundärkylningen. På X-axeln är temperaturen mätt 
    mellan varje dysa i respektive kylzon. En ny kylzon startar vid varje nummer 1 på X-axeln och kylzonerna ligger mellan 
    1A-4A.  
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9. Diskussion 

9.1. Kartläggning av mikrostruktur 

Vid undersökning av mikrostrukturer på prover uttagna från ett stränggjutet ämne av SAF 2507 

kunde områden som såg ut som intermetallisk fas observeras i hörnprover, ytprov, prov uttaget vid 

mellanradien och centrumprov. Däremot så observerades ingen intermetallisk fas i dessa prover vid 

undersökningen av SAF 2205. 

I fallet för SAF 2507 i hörnproven med en längsgående hörnspricka kunde en struktur som omslöt 

sprickan observeras som såg ut som intermetallisk fas, se Figur 21-23 och Figur 44-47. En SEM/EDS-

analys utfördes på området som med intermetallisk fas i hörnproven med en längsgående spricka, se 

Figur 28-29 och Figur 49. En referensanalys utfördes på sammansättningen i samma prov för att 

kunna jämföra halter av ferritstabiliserande ämnen. Med SEM/EDS-analyser konstaterades 

intermetallisk fas genom tydliga ökningar av Cr och Mo i jämförelse med halterna från 

referensområdet, se Tabell 7-8 och Tabell 12. I de fall där en tydlig skillnad kunde observeras i både 

Cr och Mo handlade det troligtvis om sigmafas, men i fall med enbart en ökning i Mo handlade det 

troligtvis om chifas. En mindre mängd ferrit kunde observeras vid områden som såg ut som 

intermetallisk fas, vilket förmodligen beror på intermetalliska fasens tendenser att växa på bekostnad 

av ferrit. Områden som såg ut som intermetallisk fas i hörnprover utan spricka kunde även 

observeras i LOM, se Figur 42-43. Med en SEM/EDS- analys kunde antaganden om intermetallisk fas 

som troligtvis sigmafas göras. SEM/EDS-analysen visade även i detta fall förhöjda värden av Cr och 

Mo på områden av intermetallisk fas jämfört med referensanalysen, se Figur 30 och 48 samt Tabell 9 

och 11. Eftersom områden med intermetallisk fas även observeras i hörnprover utan spricka tyder 

det på att utskiljningen av intermetalliska hunnit uppstå redan innan sprickbildning. 

Det förekom ingen spricka i proverna uttagna från SAF 2205 till skillnad mot proverna uttagna från 

SAF 2507. Dessutom så observerades heller ingen intermetallisk fas i undersökta prover från SAF 

2205, se Figur 51-67. Att inga upptäckter på intermetallisk fas gjordes i SAF 2205, kan bero på de 

lägre halterna av Cr, Mo och Si i SAF 2205 jämfört med SAF 2507.  

9.2. Varmdragprovning 

Provstavar tillverkade av SAF 2507 och SAF 2205 som dragits till brott vid varmdragprovningen, 

undersöktes med LOM.  

Provstavarna av SAF 2507 som varmdrogs vid 1360 °C, 1365 °C och 1380 °C undersöktes i både LOM 

och SEM/EDS. Undersökningen i LOM visade ingen intermetallisk fas i mikrostrukturen, se Figur 78-

84. Dessutom fanns ingen misstanke om utskiljning av intermetallisk fas, då provstavarna varmdrogs 

vid temperaturer över utskiljningstemperaturen (1000 °C) för intermetallisk fas. Även SEM/EDS-

analysen som utfördes på provstavarna som varmdrogs vid 1360 °C,1365 °C och 1380 °C bekräftade 

observationen utförd i LOM. En mikrostruktur med austenit och ferrit kunde observeras i de 

varmdragna provstavarna, trots att austenit inte utskiljs vid testtemperaturen utan bara ferrit, vilket 

bekräftas av Thermo-Calc, se Figur 17. Utskiljningen av austenit i mikrostrukturen uppstod 

förmodligen vid den fortsatta svalningen till rumstemperatur efter att varmdragningen utförts. Ett 

liknande mönster kunde även observeras för SAF 2205 för provstavarna som varmdrogs vid 1380 °C, 

1385 och 1400 °C, se Figur 99-103. Alltså har varmdragningen som utförts i 1360-1400 °C för SAF 
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2507 och ett temperaturintervall på 1380-1430°C för SAF 2205 skett i en ferritisk struktur, se Figur 

18. 

Varmdragprovningen som utfördes på SAF 2507 och SAF 2205 visade i båda fallen att materialen inte 

var varmsprickkänsliga vid högre temperaturer nära solidus. Slutsatser kring detta kunde dras från 

materialens omslagstemperatur vid övergången mellan duktilt till sprött brott. Ett 

temperaturintervall mellan solidus- och omslagstemperatur på runt 100 °C, tyder på ett material 

känsligt för varmsprickor [18]. För SAF 2507 uppkom omslagstemperaturen runt 1365 °C och för SAF 

2205 1385 °C. SAF 2507 har en solidustemperatur på 1380 °C, vilket innebar ett temperaturintervall 

på 15 °C mellan solidus- och omslagstemperaturen, se Figur 68. SAF 2205 hade ett 

temperaturintervall på 29 °C, då solidustemperaturen för SAF 2205 är 1414 °C, se Figur 94. Då 

temperaturintervallet låg en bra bit under 100 °C ansågs SAF 2507 och SAF 2205 inte vara 

varmsprickkänsliga material enligt varmdragningen. Temperaturintervallet mellan solidus- och 

omslagstemperaturen anses även vara där risken för sprickbildningen anses vara större [18]. Därmed 

bör risken för varmsprickor för SAF 2507 vara som störst inom temperaturintervallet 1380-1365 °C.  

Eftersom att varmdragprovningen av SAF 2507 och SAF 2205 visade att materialen inte var 

varmsprickkänsliga nära solidustemperaturen, utfördes varmdragningar även vid temperaturerna 

1000-800 °C. I provstaven för SAF 2507 som varmdrogs vid 800 °C uppstod en minsking i 

areareduktionen dvs. minsking i duktilitet, som kan ha uppkommit på grund av en försprödande fas, 

se Figur 68. Med undersökningar i LOM på provstaven som varmdrogs vid 800 °C, såg det ut som 

områden med intermetallisk fas, se Figur 72-73. Med SEM/EDS-analys kunde intermetalliska faser 

konstateras i mikrostrukturen, genom tydliga ökningar av Mo se Tabell 15 och Figur 85. Tydliga 

ökningar av Mo visade att det troligtvis rörde sig om den intermetalliska fasen, chifas. Områden som 

såg ut som intermetallisk fas var dock inte lika lätta att upptäcka i provstaven jämfört med prover 

undersökta direkt från stränggjutningen. Detta kan bero på att provstaven som varmdrogs vid 800 °C 

kan ha haft mindre tid för utskiljning av intermetallisk fas, vilket kan ha inneburit att inte lika mycket 

intermetallisk fas utskiljts, till skillnad från proverna undersökta från stränggjutningen.  

Provstavarna för SAF 2507 som varmdrogs vid 1000 °C undersöktes även i LOM, se Figur 75-76. Inga 

upptäcker på områden med intermetallisk fas gjordes, men däremot gjordes upptäckter på partiklar 

som såg ut som kromnitrider. Med SEM/EDS-analysen kunde kromnitrider konstateras i provstaven, 

genom högre halter av Cr och N i jämförelse med en referensanalys vid samma område, se Tabell 17 

och Figur 87.  

För SAF 2205 kunde ingen större minskning i areareduktionen dvs. duktilitet observeras i 

provstavarna som varmdrogs vid 800-1000 °C, se Figur 94. I dessa provstavar upptäcktes inga 

intermetalliska faser eller kromnitrider i varken LOM eller SEM/EDS, se Figur 96-98, Figur 104-108 

och Tabell 24-28.  

9.3. Temperaturmätning 

 Temperaturmätningarna för SAF 2507 och SAF 2205 visade ett varierande temperaturbeteende 

mellan kylzonerna som låg i sekundärkylningen i stränggjutningen. Det varierande 

temperaturbeteendet uppstod nog på grund av de begränsningar som fanns i temperaturmätningen. 

Exempelvis var det inte möjligt att mäta exakt samma punkt i de olika kylzonerna då ämnet 

kontinuerligt förflyttades. Dessutom utfördes temperaturmätningen på långt avstånd från ämnet och 
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i en vattenbesprutande miljö, vilket skapat osäkerhet i pyrometerns strålningsförmåga på grund av 

vattenångan. Temperaturmätningarna skiljde sig någorlunda från CFD simuleringen se Figur 112, 

detta beror nog på att beräkningen i CFD sker i samma punkt i de olika kylzonerna och över en längre 

period. Dessutom är det svårt att känna till stålets materialdata för CFD-modelleringen på grund av 

saknad mätdata. Eftersom resultatet från varmdragprovningen visade att sprickbildningen kan ske 

mellan temperaturintervallen 1380-1365 °C för SAF 2507, visar temperaturmätningarna att detta 

temperaturområde ligger i kokillen, se Figur 112. Om sprickinitieringen skett i detta 

temperaturintervall kan anledningen till sprickan vara på grund av en smält tunn film. Dock så är 

risken för att en smält tunn film uppkommit inom detta temperaturområde inte så stor, då 

varmdragningen skett i en ferritisk struktur. Ferrit är inte en varmsprickkänslig och har dessutom en 

BCC struktur, vilket innebär att föroreningsämnena som exempelvis P och S jämnas ut i strukturen. 

Austenit har en tätpackad FCC struktur vilket innebär att det inte löser in för föroreningsämnen som 

P och S i strukturen. Detta innebär att de förorenade ämnena istället segrar till korngränserna, där de 

skapar en tunn smält film som orsakar försprödning i korngränserna [10]. Eftersom att 

varmdragningen vid omslagstemperaturen skett i en ferritisk struktur, bör sprickinitiering orsakats av 

något annat. Dessutom är det svårt att känna till stålets materialdata för CFD-modelleringen på 

grund av saknad mätdata.  

Provstaven som varmdrogs vid 800 °C visade områden med intermetallisk fas, se Figur 112. Den 

svalnades med den snabba svalningshastigheten 100 °C/min, som motsvarar strängytans 

svalningshastighet i kokillen. Detta visar att intermetalliska faser kan utskiljas i både kokillen och 

sekundärkylningen vid stränggjutning. Temperaturmätningarna med pyrometer på hörnen av SAF 

2507 visade att ämnet i sekundärkylningen hålls i ett temperaturintervall, som intermetalliska faser 

utskiljs vid. Alltså kan utskiljningen av intermetalliska faser uppstå i kokillen för att fortsätta växa i 

sekundärkylningen. Tidigare varmdragprovningar i Gleeble med smältprover utförda på SAF 2507 av 

KIMAB kunde intermetalliska faser hittas i provet som varmdrogs vid 900 °C, se Bilaga 6.  
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          Figur 112. Omslagstemperaturen från varmdragprovningen på SAF 2507 uppstår vid stränggjutning som i detta fall 
          är kokillen. Figuren visar även var intermetalliska faser kan utskiljas vid 900 och 800 °C som är temperaturer som  
          både ligger i kokillen och sekundärkylningen.  

Intermetallisk fas konstaterades bland annat i provstaven som varmdrogs vid 800 °C och i hörnprover 

med en längsgående spricka för SAF 2507. Dock så konstaterades den även i hörnproven utan 

längsgående hörnspricka för SAF 2507. Detta tyder på att utskiljningen av intermetallisk fas även 

uppstått innan en spricka initieras och även i vissa fall inte orsakat en spricka. 

Tidigare forskning utförd på Sandvik visar hur termiska spänningar kan uppstå i kokillen vid 

stränggjutning av SAF 2205 och SAF 2507, som orsakar ytsprickor [20]. I denna studie visar SAF 2507 

och SAF 2205 en skillnad på utskiljning av intermetallisk fas mellan stålen. Alltså kan en kombination 

av termiska spänningar och intermetalliska faser, som uppstår i kokillen vara en orsak till 

hörnsprickor i SAF 2507. Anledningen till att intermetallisk fas observerats i hörnprov utan 

längsgående spricka se Figur 25-27 och 42-43, kan alltså berott på att termiska spänningarna inte 

varit så pass höga i dessa fall. 
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10. Slutsats 

Enligt resultaten från varmdragprovningen är SAF 2507 och SAF 2205 inte varmsprickkänsliga 

material, vid temperaturer nära solidus. 

 Temperaturintervallet mellan solidus- och omslagstemperaturen anses vara det 

område där materialet är som mest sprickkänslighet. Inom detta temperaturintervall 

varmdrogs proven i en ferritisk struktur. Då ferrit inte är varmsprickkänsligt, innebär 

detta att sprickan orsakats av något annat. 

 Varmdragprovningen för SAF 2507 visar på försämrad duktilitet vid 800 °C och i 

denna provstav hittades intermetallisk fas.  

 

Resultaten från varmdragningen tillsammans med resultaten från temperaturmätningarna visar att 

intermetalliska faser hos SAF 2507 kan utskiljas i ett temperaturområde som befinner sig i kokillen 

och kan sedan fortsätta att växa i sekundärkylningen. 

 

 Skillnaden mellan SAF 2507 och SAF 2205 är uppkomsten av intermetalliska faser. 

Intermetalliska faser hittades i SAF 2507 men inte i SAF 2205. 

 En tidigare studie visar ytsprickor kan uppstå på grund av termiska spänningar i 

hörnen på både SAF 2507 och SAF 2205. Trots detta har inte en större mängd 

hörnsprickor observerats hos SAF 2205. 

 Alltså kan hörnsprickor i SAF 2507 initierats till följd av en kombination av termiska 

spänningar och utskiljning av intermetallisk fas i kokillen. 

 I prover av SAF 2507 utan spricka hittades intermetallisk fas. Anledningen till att en 

spricka inte uppstått i dessa fall bero förmodligen på att de termiska spänningarna 

inte varit så pass höga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

11. Förslag 

 Det optimala är att försöka åstadkomma en svalningshastighet som inte är allt för hög så att 

spänningsvariationer kan minimeras samtidigt som den inte är för låg så att intermetalliska 

faser utskiljs. Då bedömningen i detta arbete är att sprickinitieringen för SAF 2507 först 

uppkommer i kokillen som kan ha orsakats på grund av termiska spänningar och utskiljningen 

av intermetallisk fas. Sprickan fortsätter sedan att växa i sekundärkylningen. 

Kylningsförhållanden har en stor inverkan på spänningsvariationer i materialet.  

 Undersökningar bör utföras på hur snabbt intermetallisk fas, såsom sigma eller chi, kan 

bildas i kokillen genom att göra ett förslagsvis TTT-diagram för stelnat material. 

 Undersöka uppkomsten av termiska spänningar genom nya temperaturmätningar på kokillen 

som används idag. Kokilldesignen bör även undersökas, för att se i vilket hörn som kontakten 

mellan skal och kokillvägg varierar som störst. 

 Studera legeringsämnena i sammansättningen hos SAF 2507, för att se hur de olika ämnena 

påverkar stålet. Då intermetalliska faser växer på ferritstabiliserande ämnen. 
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Bilaga A: Mikrostrukturbilder på SAF 2507 charge 548404 

Nedan visas LOM bilder på mikrostrukturen hos prov 1 av SAF 2507 charge 548404, som är ett 

hörnprov utan spricka. 

 
Figur 113. Prov 1 där ett mörkare parti som ser ut som 
intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskiktet. 

 
Figur 114. Prov 1 där ett mörkare parti som ser ut som 
intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskiktet. 

 
Figur 115. Prov 1 där ett mörkare parti som ser ut som 
intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskiktet. 
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Nedan visas LOM bilder på mikrostrukturen hos prov 5 av SAF 2507 charge 548404, som är ett 

hörnprov med längsgående hörnspricka. 

 
Figur 116. Prov 5 som är ett hörn prov med en hörnspricka. 
Ett mörkare parti som ser ut som intermetallisk fas kan 
observeras i ferrit/austenit gränsskiktet. 

 
Figur 117. Prov 5 som är ett hörn prov med en 
hörnspricka. Ett mörkare parti som ser ut som 
intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskiktet. 

 
Figur 118. Prov 5 som är ett hörn prov med en hörnspricka. 
Ett mörkare parti som ser ut som intermetallisk fas kan 
observeras i ferrit/austenit gränsskiktet. 
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Nedan visas LOM bilder på mikrostrukturen hos prov 1 av SAF 2507 charge 548404, som är ett 

hörnprov med en längsgående hörnspricka. 

 
Figur 119. Prov 7 som är ett hörnprov med en 
hörnspricka. Ett mörkare parti som ser ut som 
intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskitet. 

 
Figur 120. Prov 7 som är ett hörnprov med en hörnspricka. Ett 
mörkare parti som ser ut som intermetallisk fas kan 
observeras i ferrit/austenit gränsskitet. 

 
Figur 121. Prov 7 som är ett hörn prov med en 
hörnspricka som visar ett område vid sprickan. Ett 
mörkare parti som ser ut som intermetallisk fas kan 
observeras i ferrit/austenit gränsskitet. 

 
Figur 122. Prov 7 som är ett hörn prov med en hörnspricka 
som visar ett område vid sprickan. Ett mörkare parti som ser 
ut som intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskitet. 
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Bilaga B: Mikrostrukturbilder på SAF 2507 charge 548239 

Nedan visas LOM bilder på mikrostrukturen hos SAF 2507 charge 548239. Proven som undersökts är 

prov 15 som är ett hörnprov med en längsgående hörnspricka och prov 8. 

 
Figur 123. Prov 15 som är ett hörn prov med en 
hörnspricka. Mikrostrukturen består av öar av austenit 
och en grundmassa av ferrit. 

 
Figur 124. Prov 15 som är ett hörn prov med en hörnspricka. 
Ett mörkare parti som ser ut som intermetallisk fas kan 
observeras i ferrit/austenit gränsskitet. 

 
Figur 125. Prov 8 utan spricka. Ett mörkare parti som ser 
ut som intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskitet. 

 
Figur 126. Prov 8 utan spricka. Ett mörkare parti som ser ut 
som intermetallisk fas kan observeras i ferrit/austenit 
gränsskitet. 

  

 

 

 

 

 



85 
 

Bilder tagna med LOM för prov 11, SAF 2507 charge 548239, mikrostrukturen visar en grundmassa i 

ferrit och öar av austenit.                     

 
Figur 127. Prov 11 utan spricka. I ferrit/austenit 
gränsskiktet kan något som ser ut som kromnitrider 
observeras.  

 
Figur 128. Prov 11 utan spricka. I ferrit/austenit 
gränsskiktet kan något som ser ut som kromnitrider 
observeras. 

 
Figur 129. Prov 11 med en mikrostruktur som består av öar 
av austenit och en grundmassa av ferrit. 
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Bilaga C: Mikrostrukturbilder på SAF 2205 charge 548499 

I bilderna nedan visas prov 2 för SAF 2205 charge 548499 som är undersökt med LOM. 

 
Figur 130. Prov 2, i mikrostrukturen kan l öar av austenit och 
en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 131. Prov 2, i mikrostrukturen kan öar av austenit 
och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 132 prov 2, i mikrostrukturen kan l öar av austenit och 
en grundmassa av ferrit observeras. 

 
 

 
 

 
Figur 133 prov 2, i mikrostrukturen kan l öar av austenit 
och en grundmassa av ferrit observeras. 
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I bilderna nedan Figur 136-143. visas proven 9 och 13 för SAF 2205 Charge 548499 som är undersökta 

med LOM. 

 
Figur 134. Prov 9 prov, i mikrostrukturen kan öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 135. Prov 9, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 136. Prov 9 prov, i mikrostrukturen kan öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 137. Prov 13, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
Figur 138. Prov 13, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 139. Prov 13, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 140. Prov 13, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 

 
Figur 141. Prov 13, i mikrostrukturen kan ljusare öar av 
austenit och en grundmassa av ferrit observeras. 
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Bilaga D: Mikrostrukturbilder SAF 2507 charge 538834 

Tre år gamla prover uttagna på stränggjutet SAF 2507 charge 538834. SEM/EDS-analyser utfördes i  
ett prov där spektrum 4 och 5 är analyser på områden som ser ut som intermetallisk fas, se Figur 143.  
Analysen visar en högre koncentration av dem ferritstabiliserande ämnena Cr och Mo, se Tabell 31 i  
Jämförel med stålets grundsammansättning på 25 % Cr. De högre halterna på Cr och Mo gör att  
intermetallisk fas kan konstateras, som troligtvis är sigmafas. 
 

Tabell 31. Legeringssammansättning där man kan se ökade halter av Cr och Mo för spektrum 4 och 5. 
 

 Spektrum 4 Spektrum 5 

 Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 56.2 0.3 56.9 0.3 
Cr 30.7 0.2 30.9 0.2 
Mo 8.2 0.2 7.3 0.2 
Ni 4.3 0.2 4.0 0.2 
Si 0.6 0.1 0.4 0.1 
     

 

 
  Figur 142. Bilderna visar ett område som ser ut som intermetallisk fas. Analysen är utförd genom spektrum 4 och 5 och   
  kan ses i Tabell 31. 
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Tre år gamla prover uttagna på stränggjutet SAF 2507 charge 538834. SEM/EDS-analyser utfördes i  
ett prov där spektrum 10,11,20 och 21 är analyser på områden som ser ut som kromnitrider, se Figur  
144. Analysen visar en högre koncentration av Cr och N, se Tabell 32. De högre halterna på Cr och N  
 gör att kromnitrider kan konstateras i stålet. 

Tabell 32 visar sammansättningen för de analyserade spektrumen. Den ökade halten av krom och kväve skapar 
misstanke om intermetallisk fas som troligtvis kan vara kromnitrider som kan ses i Figur 10. 

 

 Spektrum 11 Spektrum 10 Spektrum 20 Spektrum 21 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 
Fe 40 0.3 45 0.3 5.1 0.6 9.8 0.6 
Cr 46.9 0.3 41.5 0.3 78.1 0.6 74.9 0.6 
Ni 3.1 0.1 4.6 0.2     
Mo 4.2 0.2 3.9 0.2 4.8 0.2 4.1 0.2 
N 4.6 0.3 4.0 0.3 9.1 0.2 8.4 0.2 

 
                    Figur 143. Små runda partiklar i mikrostrukturen som ser ut som kromnitrider kan observeras. Med en   
                    SEM/EDS-analys kan kromnitrider konstateras i detta fall och analysen kan ses i Tabell 32. 
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Bilaga E: Kväve analyser  

Kväve analyser som utfördes på provstavar som användes i varmdragningen visar att kvävehalten 

ligger inom rätt halt.  

 

 

Figur 144. Analys på halter av Cr, Ni och N i en varmdragen provstav av SAF 2507. 

 

 

       Figur 145. Analys på halter av Cr och Ni i en varmdragen provstav av SAF 2205. 
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Figur 146. Analys på halten av N i en varmdragen provstav av SAF 2205 och visar ingen större skillnad i N-halten i            
jämförelse med innan provstaven varmdragits. 
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Bilaga F: Varmdragprovning SAF 2507 av KIMAB 

Varmdragprovningar på SAF 2507 charge har tidigare utförts av KIMAB. I provstaven som varmdrogs 

vid 900 °C, visar LOM bilder områden som ser ut som intermetallisk fas, se Figur 148 och 149. Med 

SEM/EDS-analyser kunde intermetallisk fas konstateras i provet, se Tabell 33 och Figur 150. 

 
Figur 147. Mikrostruktur med en grundmassa i ferrit och 
öar av austenit, strukturen i ferrit/austenit gränsskiktet ser 
ut som intermetallisk fas. 

 
Figur 148. Mikrostruktur med en grundmassa i ferrit och öar av 
austenit, strukturen i ferrit/austenit gränsskiktet ser ut som 
intermetallisk fas. 
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Tabell 33 visar att spektrum 7 och 9 har ökade halter av de ferritstabiliserande ämnena Cr och Mo i jämförelse på 
halterna i spektrum 6 och 8. 
 

 Spektrum 6 Spektrum 7 Spektrum 8 Spektrum 9 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 

Fe 60.2 0.2 56.7 0.3 61.7 0.3 58.3 0.2 
Cr 26.7 0.2 30.3 0.2 26.2 0.2 28.7 0.2 
Ni 6.5 0.2 4.5 0.2 6.9 0.2 4.8 0.2 
Mo 5.2 0.2 7.1 0.2 4.0 0.2 7.0 0.2 

 
                                Figur 149. Spektrum 7 och 9 är områden med intermetallisk fas och soektrum 6 och 8 är analyser på  
                                referensområden till sammansättningen. 
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Varmdragprovning på SAF 2507 charge vid 900 °C utförd av KIMAB, kan intermetallisk fas konstateras  

med SEM/EDS-analys, se Tabell 34 och Figur 151. 

Tabell 34 visar ökade halter av Cr och Mo i spektrum 4 och 5 i jämförelse med spektrum 3. 
 

 Spektrum 3 Spektrum 4 Spektrum 5 

 Wt% +/- Wt% +/- Wt% +/- 

Fe 63.7 0.3 58.5 0.3 60.4 0.3 
Cr 25.4 0.2 28.8 0.2 27.7 0.2 
Ni 7.2 0.2 4.9 0.2 4.8 0.2 
Mo 3.3 0.2 6.5 0.2 5.8 0.2 

 
                               Figur 150. Områden med intermetallisk fas, spektrum 4 och 5, spektrum 3 är en referensanalys på   
                               grundsammansättningen. 
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Bilaga G: Temperaturmätning SAF 2507 

En temperaturmätning som utförts i sekundärkylningen vid stränggjutning av SAF 2507. 

 

   Figur 151. Temperaturbeteendet på ett ämne av SAF 2507 som befinner sig i sekundärkylningen vid stränggjutning. 
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