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Abstract
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Investigation of the impact on the material from laser
cutting before tensile and impact tests
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ABSTRACT
An investigation of the heat impact of laser cutting on the material properties when
producing tensile and impact test specimens of different steel types of varying
thickness has been performed. The purpose of the thesis project was to provide
recommendations regarding how much material that needs to be milled from the
laser cut edge before tensile and impact tests. The study has been performed partly
by investigating the test specimens by heat camera when the specimens were cut in
the laser cutting line and partly by performing hardness tests, investigation by
microscopy, and tolerance and roughness measurements and tensile tests of the laser
cut material and material produced in the traditional multi operation machine. The
results show that the heat affected zone in the thicker materials is greater than
previously thought of, and that the currently used recommendation has to be
adjusted. The study clearly shows that the thicker the material, the greater the heat
affected zone, independently of the steel type, since the thicker material takes longer
time to cut. The slower the cutting the longer time for the heat to impact each part
of the material. It has also been shown that it is likely possible to completely omit the
milling operation before tensile test of thin and soft materials.
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SAMMANFATTNING 
En undersökning avseende laserskärningens värmepåverkan på materialegenskaperna vid 

producerandet av drag- respektive slagprovstavar av 11 olika stålsorter i varierande tjocklek 

har utförts. Samtliga stål ingår i SSAB EMEAs sortiment. Syftet med examensarbetet var att 

ta fram underlag och rekommendationer för hur mycket material som behöver fräsas bort 

från den laserskurna kanten inför drag- respektive slagprovning och för att ta fram 

beslutsunderlag som stödjer eventuell direktprovning av tunna prover då dessa förväntats 

ha ingen eller mycket liten värmepåverkad zon.  

 

Studien har utförts dels genom att studera provstavarna via värmekamera då de skars ut i 

laserlinjen och dels genom att genomföra hårdhetstest, mikroskopering, toleransmätning, 

ytjämnhetstest och dragprovning av både det laserskurna materialet och för motsvarande 

material, tillverkat i den traditionella fleroperationsmaskinen SAJO.  

 

Resultaten visar att den värmepåverkade zonen i de tjockare materialen är större än vad 

man tidigare trott och att en justering från dagens rekommendation att fräsa 0,3 och 0,5 mm 

på tunt respektive tjockt material troligen måste göras. Studien visar tydligt att ju tjockare 

material desto större värmepåverkad zon, oberoende av stålsort, då det tjockare tar längre 

tid att skära ut. Detta beror vidare på att ju långsammare skärning desto mer hinner värmen 

påverka varje del i materialet. Då skärparametrarna var under bearbetning fortfarande vid 

examensarbetets start, har redan i skrivandets stund en hel del skärparametrar ändrats och 

resultaten förbättrats. Mina resultat speglar därför hur det ser ut, som sämst. Så fort man 

lyckas skära godkända provstavar ytterligare lite snabbare, kommer värmepåverkan vara 

mindre än tidigare.  

 

Den visar också att det troligen är fullt möjligt att helt slopa fräsningen innan dragprovning 

av de tunna, mjuka materialen DC04, DC06 och DC600DP eftersom dragprovningens inte 

visade på några betydande skillnader i resultaten mellan fräst och ofräst. En liten 

värmepåverkad zon finns dock, vilket påvisar det som gäller för även de tjockare materialen, 

att trots att det finns en liten värmepåverkad zon, så behöver inte det påverka 

dragprovsresultaten. Studien visar att det behövs en större och grundligare utredning än vad 

tid funnits till inom ramen för detta examensarbete för att göra hårdhetstester, 

mikroskopera och slå/dra fler kvalitéer  
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the greater the heat affected zone, independently of the steel type, since the thicker 
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impact each part of the material. It has also been shown that it is likely possible to 

completely omit the milling operation before tensile test of thin and soft materials. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III  

FÖRORD 
Detta examensarbete har utförts på Materialprovningsavdelningen vid SSAB EMEA i 

Borlänge under perioden 18 mars 2013 till 9 augusti 2013. 

 

Stort tack till Håkan Leu, Materialprovningen och Anders Borggren, Metallografi som 

skapade och erbjöd mig att utföra detta examensarbete. 

 

Stort tack till mina handledare Pelle Homman och Vahid Esbelani, Materialprovningen. 

 

Stort tack även till; 

Lars-Erik Bergström, Metallografi.  

Olle Brunnstedt, Kalibrering.  

Jan-Erik Hedin, Produktutveckling. 

Anders Hedman 

Nils Hägglöf, Spektroskopi. 

Anders Isaksson, Knowledge Service Center. 

Pär Jansson, Materialprovning 

Esko Malmiala, Plantool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 IV  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1..Bakgrund ………………………………………………………………………………………………………………. 1      

2.. Inledning ……………………………………………………………….……………………………………………… 2      

3..Centrala definitioner och begrepp ………………………………….…………………………………….. 3      

4..Teori ………………………………………………………………………………………………………………….….. 4      

4.1. Oanlöpt martensitiskt stål – HX400, AR400, DX1100 …………………………………….. 4   

4.2. Anlöpt martensitiskt stål – DX900 ……………………………………..…………………………. 5      

4.3. Ferritiska stål – DX700, DX355, DC600DP, DC04 och DC06 ……………………………. 6       

4.4. Mikrostrukturens beståndsdelar ……………………………………………………………………. 7      

4.5. Värmebehandling av stål ……………………………………………………………………………….. 8      

4.6. Hårdhet …………………………………………………………………………………………………………. 11    

4.7. Dragprovning ………………………………………………………………………………………………… 12     

5..Experimentella metoder …………………………………………………………………………………………  13 

5.1. Projektets planering, uppstart och materialval ……………………………………………..  13 

5.2. Laserlinjen …………………………………………………………………………………………………….. 20 

5.2.1. Beskrivning av Laserlinjen ……………………………………………………………………  20 

5.2.2. Temperaturmätning med värmefilmkamera vid Laserlinjen …………………   20 

5.3. Kutstillverkning ………………………………………………………………………………………………  22   

5.4. Hårdhetsmätning, Mikrovickers ……………………………………………………………………..   23 

5.5.  Mikroskopering ……………………………………………………………………………………………..  25 

5.6. Ytjämnhetsmätning ………………………………………………………………………………………..  25 

5.7. Kontroll av provstavsmått ………………………………………………………………………………  26 

5.7.1. Toleranskrav på Höjd och Höjd under anvisning …………………………….……   26 

5.7.2. Toleranskrav på parallellitet ………………………………………………………….……  26 

5.8. Slagprovning ………………………………………………………………………………………….………  27 

5.9. Dragprovning …………………………………………………………………………………………………   27 

6..Resultat Varmvalsat – Slagprov ……………………………………………………………………………..  28 

6.1.1. Dx355 15 mm ………………………………………………………………………………………   28  

6.1.2. Dx355 12 mm ………………………………………………………………………………………    30 

6.1.3. Dx700 8(A) 8 mm ………………………………………………………………………………… 33   

6.1.4. Dx700 8(S) 8 mm …………………………………………………………………………………  34 

6.1.5. Dx700 10 mm ………………………………………………………………………………………  37  

6.1.6. Dx1100 6 mm ………………………………………………………………………………………  38  

6.2. Resultat Varmvalsat – Dragprov …………………………………………………………………….    42 

6.2.1. Dx355 12 mm ……………………………………………………………………………………… 42  

6.2.2. Dx700 2 mm ………………………………………………………………………………………..  50  

6.2.3. Dx700 10 mm ………………………………………………………………………………………  57  

6.2.4. Dx900 6 mm ………………………………………………………………………………………..   62  

6.2.5. Hx400 3 mm ………………………………………………………………………………………..   66  

6.2.6. Ar400 8 mm …………………………………………………………………………………………   74  

6.3. Resultat Kallvalsat – Dragprov …………………………………………………………………………   79 



 V  

6.3.1. DC600DP 1,5 mm ………………………………………………………………………………… 79    

6.3.2. DC06 0,6 mm ………………………………………………………………………………………    85  

6.3.3. DC04 0,7 mm ………………………………………………………………………………………    91 

7. Diskussion och slutsatser ……………………………………………………………………………………….. 100 

Allmänt om provningen ……………………………………………………………………………………….. 100 

7.1. Angående specifika stålsorter ……………………………………………………………………….. 101 

7.2. Angående fräsdjup ……………………………………………………………………………………….. . 103 

7.3. Angående framtida procedurer …………………………………………………………………….. 104 

8. Referenser ……………………………………………………………………………………………………………… 106 

9. Appendix ………………………………………………………………………………………………………………….  107 



 1  

1. BAKGRUND[1] 

Materialprovningslaboratoriet på SSAB i Borlänge har traditionellt berett provstavar till drag- 

respektive slagprov genom klippning, stansning och slutfräsning i en fleroperationsmaskin 

(SAJO). De höga toleranskrav som de nya provningsstandarderna ställer på provstavarnas 

form är svåra att klara med dagens utrustning. 

 

Under det senaste året har även en ny dragprovningsstandard kommit ut med ytterligare 

högre krav på formtoleranserna, vilket i princip gör det omöjligt att bereda godkända 

provstavar i den provberedningsutrustning man har idag. Formen på provstaven är mycket 

viktig för provningsmetodens mätosäkerhet.  

 

Som ett led i utvecklingen för att kunna leva upp till de nya kraven kommer laboratoriet på 

Materialprovningen att köra igång och ta i bruk en helt ny helautomatisk 

provberedningslinje under våren 2013. Den baserar sig på en högeffektslaser som skär ut 

provstavarna direkt ur plåten.  

 

Provningsstandarderna tillåter dock inte provning av stavar som endast är laserskurna på 

grund av värmepåverkan på skärytorna då detta kan medföra förändrade 

materialegenskaper. För att lösa detta avslutas därför provberedningen med en finfräsning 

på 0,3 mm på materialtjocklekar mindre än 4 mm, och 0,5 mm på tjocklekar över 4 mm, 

av varje enskild provstav för att avlägsna den befarat värmepåverkade zonen 

Då denna fräsning sker individuellt av i princip varje provstav kommer det med största 

sannolikhet kunna bli en flaskhals i provberedningen den dag den producerar för fullt. 

Provning direkt efter laserskärning, utan finfräsning, skulle snabba på provberedningen 

avsevärt och dessutom minska slitaget på fräsverktygen.  För några av materialen skulle 

detta eventuellt kunna vara en möjlighet, men för att få göra detta krävs en validering, där 

man genom mätningar bevisar att det fungerar och inom vilka ramar det fungerar, det vill 

säga plåttjocklekar, stålsorter, mjukt stål, höghållfast stål etc. 

 

Vid laserskärning av tjockare material, det vill säga material med tjocklek > 3 mm finns 

indikationer på att provstavarna blir mycket upphettade. Så upphettade att det skulle kunna 

påverka materialegenskaperna i hela provstaven på de mest temperaturkänsliga 

stålsorterna. För de mindre känsliga materialen håller sig eventuellt det värmepåverkade 

området endast till skärzonen. Innan laserlinjen tas i bruk för rutinmässig provberedning 

krävs därför en ordentlig utredning och kartläggning dels över olika tjocklekar och dels över 

olika stålsorter. Det krävs olika effekt på lasern för olika plåttjocklekar och även olika 

skärhastighet, varför det finns många variabler att studera och eventuellt justera innan 

optimal provberedning nås. 

  

På Materialprovningen finns det dels två stycken mindre dragprovmaskiner för prover under 

3 mm, och dels två stycken större maskiner för plåt på 3 – 16 mm som kan användas för 
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provningarna. Materialprovningen mäter rutinmässigt brottgränsen Rm, sträckgränsen Rp02, 

ReH, ReL, förlängningen A80, och formningsparametrarna n, och r-värden. Dessa parametrar 

måste kunna provas utan att en förenklad provberedning gör resultaten opålitliga eller 

påverkar dem negativt på något sätt. Materialprovningen är ett driftprovningslaboratorium 

där allt material slutprovas inför leverans. Detta innebär > 200 000 dragprov/år och att alla 

dessa provningsresultat jämförs med materialspecifikation i form av min-/maxgränser för 

kritiska materialparametrar för respektive stålsort. 

 

Eftersom laboratoriet är ackrediterat mot internationella standardiserade 

dragprovningsmetoder måste omfattande utredning och dokumentation göras innan den 

nya provberedningsmetoden med eventuell förenkling får tas i bruk. 

 

 

2. INLEDNING 
Syftet med detta examensarbete kan sammanfattas i två huvudmål. Det ena målet är att 

undersöka om det är möjligt, och i så fall för vilka av materialen tunnare än 3 mm, att drag- 

och slagprovas direkt efter laserskärningen, utan fräsning. Det andra huvudmålet är att 

undersöka hur mycket material som minst måste fräsas bort på de materialen som är 

tjockare än 3 mm för att vara säker på att den värmepåverkade zonen är helt avlägsnad. Idag 

fräses 0,3 eller 0,5 mm bort beroende på om ämnets tjocklek är under eller över 3 mm. 

Förhoppningen har varit att värmepåverkan inte är större än att de ska kunna fortsätta med 

det. 

 

Jag kommer i detta examensarbete att validera laserskärningsprovberedningen för tjocklekar 

från 0,6 mm – 15 mm tjockt material. Avgränsningar har gjorts med avseende på stålsorter, 

dimensioner, undersökningsmetoder mm. Detta behandlas utförligt under kapitlet 

Projektets planering och uppstart. De flesta undersökningar har skett med dubbel kontroll, 

det vill säga att för alla ämnen som gått igenom Laserlinjen har jag på motsvarande sätt 

också låtit motsvarande ämnen gå den traditionella tillverkningsvägen, genom 

fleroperationsmaskinen SAJO.  

 

Här kommer en sammanfattning av vad examensarbetet avgränsades till att studera: 

- Slagprovstavar undersöktes för de tre stålsorterna och sex dimensionerna Dx355 15 mm, 

Dx355 12 mm, Dx700 8(S) 8mm, Dx700 8(A) 8mm där A och  S är skillnader i tillverkning, 

Dx700 10 mm och Dx1100 6 mm, för både laser- och SAJO-tillverkade provstavar. Dessa 

undersöktes i olika omfattning med värmekamerafilmning vid laserutskärningen (enbart de 

lasertillverkade), hårdhetstest med mikrovickers och mikroskopering med LOM, samt 

mätning för kontroll av provstavsmått för SAJO-tillverkade Dx355 12 mm.  

 

- Dragprovstavar undersöktes för de åtta stålsorterna och nio dimensionerna Dx355 12 mm, 

Dx700 10 mm Dx700 2 mm, Hx400 3 mm, AR400 8 mm och Dx900 6 mm, DC600DP 1,5 mm, 
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DC06     0,6 mm och DC04     0,7 mm. Både lasertillverkade och SAJO-tillverkade provstavar 

studerades. Dessa undersöktes i olika omfattning med värmekamerafilmning av 

laserutskärningen (enbart de lasertillverkade), hårdhetstest i mikrovickers, mikroskopering 

med LOM, dragprovning för de mekaniska egenskaperna Rp02, ReL, ReH, Rm, A80 och 

formningsparametrarna n15 och R4, samt manuell kontrollmätning av formtoleranser. 

 

Delmålen bestod i att undersöka de olika materialen och jämföra resultaten mellan 

provstavar producerade i den nya Laserlinjen och provstavar producerade enligt den 

traditionella vägen genom fleroperationsmaskinen SAJO. Första steget i Laserlinjen 

genomfördes genom att med värmekamera filma provstavarna när de skars ut av lasern i 

Laserlinjen för att få en uppfattning om hur varma provstavarna för de olika materialen och 

tjocklekarna blir under och strax efter att de skurits ut ur provkupongen. En eller två 

provkuponger för varje stålsort och dimension filmades. Sedan följde en undersökning i 

hårdhet och mikroskopering för en eller ett par av provstavarna av varje provkupong, både 

från lasertillverkade och SAJO-tillverkade slag- och dragprovstavar. Sedan följde fräsning 

inför dragprovning på alla laser- och SAJO-tillverkade dragprovstavar, förutom för ett antal 

stavar av de kallvalsade ämnena DC600DP 1,5 mm, DC06 0,6 mm och DC04 0,7 mm som jag 

drog utan fräsning. På några utvalda stålsorter och dimensioner kom även andra tester att 

utföras såsom ytjämnhetstest och mätning av provstavsmått för att se om provstavarna 

lever upp till toleranskraven.  

 

I detta examensarbete ingick även litteratursökning på vad som var gjort, uttag av 

provmaterial, planering och provberedning, provning, utvärdering och sammanställning till 

en valideringsrapport. 

 

 

3. CENTRALA DEFINITIONER OCH BEGREPP 
Råbandsrulle: (eng.) coil 

 

Provkupong: Den av råbandsrullen avklippta stålbit som provstavarna skall tas ut ifrån. 

Vanligen i storleken 420-450 mm x bandbredden. Bandbredden ligger normalt mellan 1000-

1500 mm. 

 

Längsprov, L-prov: Hur provstavarna på provkupongen är orienterade i förhållande till 

råbandsrullen. L-prov är detsamma som 0°. Jämför med T-prov som är 90°. Alla dragprov i 

detta arbete är utskurna som längsprover. Slagproven är antingen L- eller T-prover. 

 

Tvärprov, T-prov: Hur provstavarna på provkupongen är orienterade i förhållande till 

råbandsrullen. T-prov är detsamma som 90°. Jämför med L-prov som är 0°. 
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Mall (eng. template): Den benämning som används av laserlinjens datasystem på de mallar 

den har att gå efter när den skär ut provstavar ur provkupongen. 

 

Saxen: Vid denna maskin klipps provkupongen ner till mindre bitar med en drag- eller 

slagprovstav per provbit för att kunna fräsas till slag- respektive dragprov i nästa station; 

SAJO. 

 

SAJO: Den traditionellt använda fleroperationsmaskinen för att fräsa ut drag- och 

slagprovstavar efter att det klippts ut mindre stålprovbitar ur provkupongen med hjälp av 

Saxen. Saxen och SAJO är tänkta att ersättas helt eller delvis av den nya Laserlinjen. 

 

Laserlinjen: En provberedningslinje som märker och skär ut slagprover med hjälp av laser 

och sedan fräser provstavarna inför provning.  

 

 

4. TEORI 
De stålsorter som finns representerade i detta examensarbete kan delas upp i olika grupper 

med avseende på deras karaktär och egenskaper. Mikrostrukturbilder av SSAB’s stålsorter 

ger ofta en svårtolkad bild på grund av den mycket låga kolhalten och relativt lilla 

kornstorleken. Nedan har stålsorterna delats upp beroende på martensitbildning och 

hårdhet. I stora drag är stålsorterna antingen martensitiska eller ferritiska. De martensitiska 

delas sedan upp i anlöpta eller oanlöpta. De martensitiska kallas även strukturhärdade.  

 

4.1 OANLÖPT MARTENSITISKT STÅL – HX400, AR400, DX1100  
Martensitiska stål har genom tillverkningsprocessen omvandlats till martensit och består 

genomgående av martensit. Stålsorterna Hx400, AR400 samt Dx1100 tillhör gruppen oanlöpt 

martensit därför att de inte anlöpts något alls under tillverkningsprocessen. Dessa har en 

mycket hög hårdhet.  

 

I denna studie är det laserskärningens inverkan på stålet som är under utredning. Olika 

stålsorter reagerar på olika sätt men generella drag för de ovan nämnda olika grupperna kan 

ses. När de oanlöpta martensitiska stålsorterna utsätts för en värmebehandling av det slag 

som laserskärningen innebär ger det typiskt en hårdhetsprofil av det slag som schematiskt 

visas i figur 1. Närmast skärkanten har temperaturen nått stålets smältpunkt, i grova drag 

runt 1500 °C, och kanten innehåller endast martensit. 
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Figur 1 Typisk hårdhetsprofil av en slag- eller dragprovsstavs ofrästa tvärsnitt för stålsorterna 

Hx400, Ar400 och Dx1100. Högst hårdhet närmst skärytan och lägst kort därefter på grund 

av anlöpning[4].  

 

Dx1100 som går över A3 = 820-850 °C omvandlas först till austenit sedan till martensit. 

Hx400 och AR400 som går över temperaturen A3 leder typiskt till austenit och sedan till 

bainit, ferrit eller martensit. Exakt vid vilken temperatur det sker beror bland annat på 

kolhalten och mängden av övriga legeringsämnen. I detta fall då laserskärning är orsaken till 

förloppen sker allt oerhört snabbt och det är egentligen bara martensit som bildas. 

Temperaturen A3 gäller vid jämvikt och för betydligt långsammare förlopp än vad som är 

gällande här. Därför får temperaturen anses vara mycket ungefärlig[4].  

 

Det korta området mellan A1 och A3 är ett 2-fasområde bestående av ferrit och martensit. 

Det ses i alla mikrostrukturbilder som ett svart band. Se kapitlet Resultat. Anlöpning sker vid 

ca 700 °C och materialet i fråga får en dipp i hårdhet, ungefär vid A1 i figuren ovan. Hela 

anlöpningsfasen mellan ca 150 -700 °C gör stålet allt mjukare och alltmer likt ferrit ju längre 

tid som går. Vid temperaturer kring ca 100 - 150 °C kan en åldring ske lokalt vilket skulle ge 

en liten ökning i hårdhet. Detta har dock inte kunnat ses i hårdhetsresultaten med 

tillfredsställande tydlighet. Därmed är den förmodade toppen i hårdhet i figuren ovan 

möjligen irrelevant. 

 

4.2 ANLÖPT MARTENSITISKT STÅL – DX900 
Anlöpt martensit har en form av utskiljningshärdning där både martensitens sprödhet och 

inre spänningar orsakade av snabbkylningen reduceras. Brottgränsen Rm och gränsen Rp0.2 

minskar men areareduktionen ökar. Vid själva anlöpningen skapas mycket små Fe3C partiklar 
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omgivna av α, ferrit. 

 

I figur 2 ses en typisk hårdhetskurva för Dx900 som tillhör de anlöpt martensitiska stålen. 

Det är generellt sett en stabilare produkt vid uppvärmning med till exempel laser än de 

oanlöpt  

martensitiska[4]. 
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Figur 2. Typisk hårdhetsprofil av en slag- eller dragprovsstavs ofrästa tvärsnitt för stålsorten 

Dx900. Högst hårdhet närmst skärytan och lägst kort därefter på grund av en mindre 

anlöpning[4]. 

 

Att stålet är anlöpt tidigare i tillverkningsprocessen är förklaringen till detta. Mellan 700 - 

500 °C har vi en ’minianlöpning’ med ett minimum på dippen i hårdhet runt 700 °C. Den 

dippen är betydligt grundare än för de oanlöpt martensitiska på grund av den tidigare 

utförda anlöpningen i tillverkningsprocessen. De anlöpt martensitiska tappar ca 20-40 HV 

medan de oanlöpta tappar mellan 100 – 150 HV på Hx400.  Toppen i hårdhet närmast 

skärkanten består av martensit efter laserskärningen och har en topp som är högre än för de 

oanlöpt martensitiska. Den högre toppen i hårdhet förklaras av att stålet anlöpts tidigare i 

tillverkningsprocessen och därmed finns nästan allt kol tillgängligt för att bilda ny oanlöpt 

martensit. Från detta område och fram till minimat på kurvan har vi ett tvåfasområde fram 

till och med minianlöpningen. Dippen i hårdhet börjar avta vid 500 °C[4].  

 

4.3 FERRITISKA STÅL - DX700, DX355, DC04, DC06 OCH DC600DP 
Dx700 är en finkornig oregelbunden ferrit med inslag av bainitisk ferrit och polygonal ferrit 

och innehåller en stor mängd Ti, liten andel löst Nb samt TiNb-karbonitrider. 
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Om Dx700 utsätts för laserskärning kommer den vid ca 600 °C att få fina utskiljningar av 

TiNb-karbonitrider vilket ger hårdhetstillskott, och vid ca 700 °C att omvandlas till 

tvåfasområdet. Eventuell austenit leder vid snabb kylning till lite martensit. 

Stålet Dx355 har en struktur bestående av mellanstora korn med regelbunden polygonal 

ferrit och påminner i stort om Dx700. Dock har den endast Nb som legeringsämne och 

endast polygonal ferrit skapas[4]. 

 

DC600DP har tvåfasstruktur av ferrit- och martensit. Den är anlöpt till 300 °C vilket innebär 

att det inte ses någon topp av åldring eller dal av anlöpning i hårdhetsresultaten. Ett 

minimalt kolinnehåll på 0,09 % kan dock ge lite martensit. När DC600DP värms omvandlas 

både ferriten och martensiten till austenit och ferrit. När materialet når A3 har vi 100 % 

austenit som sedan kyls snabbt och omvandlas till martensit vilket förklarar den lokala 

hårdheten[4]. 

 

DC04 och DC06 har båda grova korn och är båda ferritiska. I dessa stålsorter strävar man 

efter att få så stora korn som möjligt vid värmebehandlingen i tillverkningsprocessen för att 

uppnå god formbarhet. Tvärtom av vad som gäller för Dx700 där man strävar efter att få så 

liten kornstorlek som möjligt. DC04 och D06 innehållet mycket liten mängd kol och inget 

annat. De anses vara så nära helferritiska som det går att komma. Den lilla ökning i hårdhet 

som fås vid laserskärningen beror på finare kornstorlek[4]. 

 

 

4.4 MIKROSTRUKTURENS BESTÅNDSDELAR 
Järn är en allotrop. Det betyder att ämnet kan förekomma i olika former, olika allotroper, se 

Fig. 3 och 4. Rent järn har två olika former; ferrit och austenit. 

FERRIT: Ferrit är en allotrop av järn som kallas alfajärn, α-järn, eller helt enkelt för rent järn. 

Den är enfasig och kristallordning och kemiskt sammansättning är lika för alla korn. 

Kristallstrukturen är den kubiskt rymdcentrerade BCC. I rumstemperatur har järn detta 

tillstånd och den håller sig upp till 911°C. 

AUSTENIT : Austeniten är ännu en allotrop till järnet och kallas gamma-järn, γ-järn eller rent 

järn. Kristallstrukturen är kubiskt ytcentrerad FCC och den existerar mellan 911 - 1395°C. Det 

är en interstitiell fast lösning med kol löst i gammajärnet. Maximala lösligheten för kol i 

austenit är 2,11 % vid 1147 °C men bara 0,77 % kol vid 727 °C. Austenit är inte stabilt vid 

rumstemperatur, är icke-magnetiskt, mjukt, duktilt och formbart.  

MARTENSIT: Martensiten är mycket hård, småkornig, stökig och innehåller stor mängd 

dislokationer. Den hårda martensiten med rymdcentrerad tetragonal kristallstruktur, BCT, 

bildas när austenit, gammajärn, med ytcentrerad kubisk kristallstruktur, FCC, omvandlas 

snabbt utan diffusion. Atomerna hinner inte byta platser med varandra vilket medför att 

stålet får ett överskott på kolatomer och materialet tvingas deformeras. 
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POLYGONAL FERRIT:  Mikrostrukturen är likaxlad, det vill säga kornstorleken är ungefär lika i 

alla riktningar. Ferriten skapas som en samling av polygoner. Mängden polygonal ferrit 

sjunker med ökande kol- och krominnehåll och ökar vid uppvärmning. 

BAINIT: Vid underkylning av austenit kommer bainit att bildas. Den strukturen består av 

ferrit- och cementitkorn som är något mer oregelbundet fördelade. Den är vanlig efter 

härdning och består av alfa-ferrit och cementit. Bainitens hårdhet ligger under martensitens 

men över ferritens. Vilken hållfasthet bainiten får bestäms huvudsakligen av vid vilken 

temperatur som bainiten skapas. Kol, krom, mangan, och molybden styr över bainitens 

omvandling. Ju högre kolhalt desto större benägenhet till att martensit bildas. Molybden är 

essentiellt för bainitomvandlingen[5] [7].  

 

 

4.5 VÄRMEBEHANDLING AV STÅL  
Grunden i värmebehandling av stål består i att de som anses viktigast är omvandlingar av 

typen fastfasomvandlingar. Dessa är nära knutna till järn-koldiagrammet och de kan ske vid 

låg temperatur på grund av att kol är löst interstitiellt och därför kan diffundera snabbt. 

De flesta av omvandlingarna börjar med att stålet värms till austenitområdet. 

Sedan kan man kyla stålet olika fort och på det sättet få många olika mikrostrukturer som i 

sin tur ger stålet varierande egenskaper. Stål, som maximalt har 2,12 vikt% kol, omvandlas 

fullständigt till FCC (austenit). Vid högre kolhalt än 2,12 och maximalt cirka 5 vikt% kol har vi 

gjutjärn. De kolhalter som är aktuella för denna studies stålsorter är alla långt under 2 vikt% 

 

 
Figur 3 Fasdiagrammet för Järn-kol, med cementit. Temperatur [°C] på y-axeln 

och viktprocent kol [vikt% C] på x-axeln[8]. 
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Figur 4. Visar det eutektoida fasdiagrammet för stål. Temperatur [°C] på y-axeln 

och viktprocent kol [vikt% C] på x-axeln[2]. 

 

och stelningsförloppen är snabba och okontrollerade. Fasdiagrammet ovan gäller för 

långsamma temperaturförändringar. 

 

Linjen i punktform i diagrammet ovan markerad ”Ms” visar var austenit kan omvandlas till 

den metastabila fasen martensit. Austeniten finns endast vid mycket höga temperaturer. Vid 

temperaturer under linjerna A3 och Acm börjar austeniten att omvandlas och beroende på 

vilken hastighet kylningen sker på, kan olika strukturer uppstå. 

 

Förloppet då austenit blir till martensit genom snabb kylning är en typ av härdning. 

Martensitisk omvandling är en fasomvandling i fast tillstånd som tillhör dem diffusionslösa 

omvandlingarna. Det är den vanligaste formen av diffusionslös omvandling och sker vid 

snabbkylning till låg temperatur. Stålet får då en annan atomanordning i den nya fasen, trots 

att den fortfarande har samma kemiska sammansättning.  

Om ett kolstål kyls från austenitområdet långsamt, fås först ferrit eller cementit och sedan 

perlit på grund av järnets två olika tillstånd av α- och γ-järn. En sådan omvandling kräver 

diffusion av kol och därmed en viss tidsåtgång. Vid den martensitiska omvandlingen kyls ett 

kolstål så snabbt från austenitområdet att några kolatomer inte hinner diffundera. Det finns 

gott om plats för kolatomerna i austeniten men nästan ingen plats i ferriten. Man brukar 

säga att ”kolatomerna fryses inne” på deras ursprungliga positioner medan järnatomerna 

ändrar sina positioner. Det kallas tvångslöst kol och det är en skjuvning med mycket små 

atomrörelser som skapar omvandlingen. Resultatet är ett rymdcentrerat gitter med 
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tvångslöst kol. I figur 5 nedan ses en austenitisk enhetscell till vänster och en martensitisk till 

höger. De stora ljusa sfärerna är positioner för järnatomer och de små svarta sfärerna är 

positioner för kolatomer. 

 

 
Figur 5 Till vänster en FCC, face-centered cubic enhetscell av austenit och till höger en BCC, 

body-centered tetragonal enhetscell av ett martensitiskt stål[3].   

 

Den diffusionslösa martensitomvandlingen som är oberoende av tiden är istället beroende 

av temperaturen. Varje stål har sin specifika starttemperatur, Ms, för 

martensitomvandlingen. Man betecknar temperaturen då hälften omvandlats till martensit 

med M50 och en fullbordad martensitomvandling med Mf. Mf betyder i de flesta fall cirka 95 

%. Ju högre kolhalt ett stål har desto lägre temperatur krävs för att martensitbildning skall 

starta. De stål som har sitt Mf under rumstemperatur når aldrig fullständig 

martensitomvandling. Det som blir kvar av austeniten kallas då restaustenit. Den mjukare 

restausteniten kan fås att omvandlas vidare till hård martensit genom djupkylning under 

rumstemperatur. Stålens omvandlingar kan studeras i TTT-diagram, Temperature, Time and 

Transformation, där temperaturen sätts som funktion av tiden. Strukturer som ferrit, perlit, 

cementit och bainit, före en strukturomvandling, får samma struktur även efter 

omvandlingen i rumstemperatur. Däremot har vi austenit som blir martensit eller 

restaustenit, och om det finns austenit efteråt så var den austenit även innan. Man använder 

dessa TTT-diagram för att kunna avgöra lämpliga förutsättningar för svalningen[3] [5].  

 

 

Har materialets hårdhet uppnåtts genom viss typ av härdning leder den uppnådda 

hårdheten även till ökad sprödhet. Materialet kan självspricka, få härdsprickor.  Härdat stål 

är stål som kan ha genomgått en process för att erhålla mindre korn. Sprödheten som 

uppkommer i ett härdat stål motarbetas i de flesta fall genom processen anlöpning. Denna 
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process är alltid på bekostnad av en del av materialets hårdhet men ökar materialets 

duktilitet. 

Släckhärdning är en form av härdning där materialet snabbt upphettas till en viss 

temperatur, olika beroende på material, de flesta upp till mellan 815 °C och 900 °C, och 

sedan kyls igen snabbt. Den snabba kylningen gör att materialet inte hinner gå igenom sina 

omvandlingsprocesser som det gör vid långsam kylning. Många gånger används detta som 

en medveten metod för att uppnå vissa materialegenskaper. I denna studie gäller 

släckhärdningen stål och uppvärmningen som mjukar upp materialet sker med hjälp av 

laserstråle. Tjockleken avgör hur lång tid som behövs och metoden är visserligen medveten, 

men effekten varken önskad eller kontrollerad. 

 

Det härdade stålet som blivit sprött består till stor del av martensit. Anlöpning efter härdning 

gör att stålet återfår lite av sin duktilitet, men på bekostnad av en del av hårdheten. Detta 

uppnås genom att åter värma upp stålet till en viss temperatur, som beror av stålsort, just 

under punkten där ferrit omvandlas till austenit. Den punkten ligger ofta runt 910 °C. 

 

 

4.6 HÅRDHET  
När man mäter hårdheten i Vickersskala innebär det att man mäter metallens förmåga att 

motstå plastisk deformation när en yttre kraft läggs på. Enheten är HV och metoden går ut 

på att en diamantspets formad som en pyramid trycks in mot och in i en plan provbit med 

konstant kraft (F) som valts så att man på så sätt får en lokal tryckkraft mot testmaterialet. 

Det är nödvändigt att testmaterialets yta och tjocklek är mycket större än intrycket. Med 

hjälp av belastningens och intryckets storlek beräknas sedan ett så kallat hårdhetstal ut ur 

ekvationen 

      HV = 1,854*F/d2
1                                                      Ekv. 1 

 

Den pålagda kraften F har enheten kg, medan d1 är i mm. Intrycken ses och mäts genom 

mikroskop, se figur 6. 

 

 

 

Figur 6. Form och geometri på intryckets diamantspets[7]. 

 

Metoden används för både mjuka och hårda material och det går att avläsa hårdheten i 

tabeller om intryckens diagonal och kraften är känd. Noggrann slipning och polering krävs av 

provbiten innan testet kan genomföras. 

  

I denna studie har valts att göra hårdhetsmätning på tvärsnitt med mikro-Vickers, HV 50 g. 
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Nedan ses figur 7 som visar den generella kopplingen mellan kolhalt och hårdhet I ett härdat 

olegerat stål. 

 
Figur 7. Ett diagram över härdade och olegerade ståls hårdhet som funktion av stålens 

kolhalt vid normal (1) och fullständig (2) karbidupplösning. Det är de lägre kolhalterna, max 

0,16 %, som är aktuella för stålsorterna 

 i denna rapport.[5]  

 

4.7 DRAGPROVNING  
I en dragprovskurva, se figur 8, har man mekanisk spänning, σ, som funkton av töjning, ε. 

Spänningen grundar sig på materialets ursprungstvärsnittsarea σ = F/A vs. och töjningen 

grundar sig på materialets ursprungslängd ε = l/L .  

 

Dragprovet används framförallt för att fastställa ett ståls mekaniska egenskaper, som 

sträckgräns Rp02, ReH och ReL, brottgräns Rm och förlängning A80. Sträckgräns Rp02 är den 

spänning då det aktuella materialet börjar flyta, det vill säga genomgår plastisk deformation. 

Mer exakt den spänning som efter avlastning ger ett prov med 0,2 % bestående 

deformation. Ett alternativ är ReH = övre sträckgräns och ReL = undre sträckgräns som 

används då materialet uppvisar ett tydligt sträckgränsområde. Det är belastningshastigheten 

som är avgörande för undre sträckgräns och därför är den undre sträckgränsen mer 

representativ. Brottgräns Rm bestäms för att se den maximala spänningsbelastningen 

materialet klarar vid dragning innan det sker en midjebildning. Det är då tvärsnittet minskar 

kraftigt. Sträckgränser och brottgräns anges i N/mm2 eller MPa. Förlängning AX är förlängning 

i förhållande till ursprunglig längd och anges i %. Det vill säga hur mycket ett prov långsträcks 

i testet fram tills brott sker. Förlängning A80 anger ursprunglig längd 80 mm.  

 

För framförallt de mjuka materialen studeras även formningsparametrarna n15 = 

deformationshårdnande och R4 = anisotropi. Deformationshårdnandeexponenten, n-värdet, 

är ett mått på stålets förmåga att deformationshårdna. Ett högt n-värde betyder bättre 
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sträckpressbarhet och större deformationshårdnande. n-värdet ligger normalt mellan 0,15 – 

0,25. r-värde är ett mått på riktningsberoendeskillnader och definieras som förhållandet 

mellan bredd- och tjocklekstöjning. Ett högt värde betyder bättre dragpressbarhet. r-värdet 

ligger normalt på ca 1,8. . I detta examensarbete använder vi formningsparametrarna n15 

som står för n-värde vid 15 % och R4 som står för r-värde vid 20 % och kallas normal-

anisotropi[5] [8]. 

 

 
Figur 8 Typiska dragprovskurvor[8]. 

 

 

 

5. EXPERIMENTELLA METODER 
5.1 PROJEKTETS PLANERING, UPPSTART OCH MATERIALVAL 
Efter några dagar av introduktion följde drygt fyra veckor av planering och uppstart av 

projektet. Dessa veckor användes till utveckling av metoder för temperaturmätning, 

tillvägagångssätt inklusive val av utrustning och vidare möjlig placering och användande av 

den valda utrustningen. Val av försöksmaterial diskuterades fram i samråd med handledare 

och produktutvecklare och därefter följde även en utarbetning av på vilka olika sätt dessa 
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material skulle tas ut samt i vilken omfattning. En sökningsprocess efter de önskade 

materialen gjordes som gav resultat både från lager och från beställningar från olika sträckor 

i produktionen. Dessa skulle sedan bli uppklippta på valda dimensioner. Valet av 

dimensioner var beroende på om de skulle köras i SAJO eller Laserlinjen.  

 

Då Laserlinjen inte var i skarpt läge vid denna studies start har examensarbetet skett i 

samarbete med anställd laserexpert från säljande företaget, Plantool, av linjen. Detta har 

utförts parallellt med laserexpertens kontinuerliga arbete att justera skärparametrarna för 

varje stålsort och dimension för att uppnå utskurna provstavar som håller toleranskraven 

 

Vidare har en avsevärd tid avsatts för diskussioner om vilka material med vilka tjocklekar 

som var mest intressanta att undersöka. Redan i ett tidigt stadium under utarbetandet av 

materialval diskuterades även behovet av att utöka studien till att innefatta inte bara tester 

på provstavar till dragprov utan även provstavar till slagprov. Vid temperaturer på cirka 

300°C visar slagprover sig känsliga för sprödhet vilket motiverade en undersökning på även 

dem. Undersökningen av dragprovsstavar på grund av stigande sträckgräns vid ca 200°C hölls 

kvar som tidigare planerat. 

 

Personal som arbetar med utvecklingen och installation av själva laserlinjen har vid 

projektets start inte fått alla parametrar att stämma för alla material. Till exempel stålsorten 

Dx355 med tjocklek 15 mm, som är ett av de önskade materialen att få undersökta, hade vid 

start och provning ingen fungerande metod att köras med i laserlinjen som gav godkända 

provstavsresultat. Den stålsorten lades därför åt sidan till att börja med, men togs med i 

slutet av examensarbetet då skärparametrarna optimerats tillräckligt och godkända 

provstavar kunde skäras. Några stålsorter är extra temperaturkänsliga, till exempel Dx700 

och Hx400, och har därför valts att komma med i studien. Andra stålsorter har valts på grund 

av dess tjocklek, då grovt material tenderar att ta längre tid att skära i lasern och därför 

värms upp mer. De tunnaste materialen är av intresse då man hoppas att 

temperaturinverkan är så låg att ingen fräsning efter laserskärning behövs. Tunna material 

finns dock inte normalt i lager så det var en del möda att få tag på material. Efter 

omfattande undersökningar lyckades jag få fram tre kallvalsade tunna produkter till denna 

studie. Ett av dem saknar råbandsnummer och kan därför inte spåras. Efter beslut om vilka 

stålsorter, tjocklekar och beredningssätt som skulle vara med planerades hur många prover 

av vardera sorten som ska köras i lasern respektive den äldre fräsen SAJO. För dragproven 

valdes att endast undersöka provstavar i form av längsprover, medan det för slagproven 

valdes att undersöka provstavar med orientering både som längs- och tvärprov och antingen 

-20 eller -40 °C. 

 

De valda provmaterialen blev följande. 
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Slagprovkuponger 

Stålsort Tjocklek Råband 
Bandbredd på 
provkupong 

Slagprovning- 
temperatur 

Provstavens 
riktning 

Dx355 15 
449957, 
448244 

1500 -20 L/T 

Dx355 12 436621-12 1500 -20 L/T 

Dx700 8(A) 8 534907 1000 -20/-40 T 

Dx700 8(S) 8 439742 1500 -20/-40 T 

Dx700 10 449979 1500 -20/-40 T 

Dx1100 6 442167 1500 -40 L/T 

Dragprovkuponger 

Stålsort Tjocklek Råband 
Bandbredd på 
provkupong 

 
Provstavens 

riktning 

Dx355 12 436621-12 1500  L 

Dx700 2 449464 1000  L 

Dx700 10 421301-01 1000  L 

Dx900 6 
418276, 
399607 

1500  L 

Hx400 3 410883 1000  L 

AR400 8  1500  L 

DC600DP 1,5  1000  L 

DC06     0,6  1000  L 

DC04     0,7 464561 1000  L 
Tabell 1 Valda stålsorter till detta examensarbete. 

 

Själva mätningen av temperaturen var inte heller klar hur den skulle utföras eller med vilken 

utrustning. Efter samtal med personal på kalibreringsavdelningen och ytterligare inblandade 

bestämdes att en värmefilmkamera skulle användas med medföljande programvara. Valet 

föll på ThermaCAM Researcher Pro 2.10. Den går under gruppen strålningspyrometrar och 

ingår i företaget FLIR´s utbud av FLIR SC300 Series. Kameran kalibrerades för att klara 0-

350°C och sedan följde en tid med utbildning i hanteringen av kameran och programvaran. 

Placeringen av kameran utarbetades i samråd med laserexperten från Plantool, tekniker vid 

laserlinjen, och kalibreringstekniker. 

 

En önskan att filma precis under själva skärningen av provstavarna fanns men visade sig svår 

att genomföra då tillverkare av kameran hävdade att den skulle förstöras av lasern. 

Värmekameran skadas nämligen av lasern då det utvecklas en spegling som går rakt in i 

kameran. Diskussioner om huruvida det fanns teoretiska metoder att beräkna temperaturen 

baklänges i tiden till skärningsmomentet om man vet temperaturen vid en senare tidpunkt 

fördes. Bland andra nämndes programmet STEELtemp som en möjlig lösning. Alternativt att 

extrapolera baklänges. Det mesta talade emot STEELtemp då allför många parametrar var 

osäkra och resultatet skulle bli opålitligt. Ännu en lösning skulle vara att kameran sätts för 
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att filma just precis efter skärningen genom att man med handpåläggning skyddar 

kameralinsen under varje skärning för att sedan dra bort den just då provstaven skurits ut. 

Detta diskuterades men mängden prover skulle göra ett sådant förfarande oförsvarbart 

tidsmässigt. Dessutom blir den mänskliga faktorn mycket stor. Det finns speciallinser som 

klarar lasern så det föreslogs ett inköp av lämplig lins att eventuellt montera framför 

befintlig kamera. Arbetet med att finna rätt lins och montage visade sig dra ut på tiden så jag 

beslutade att nöja mig med att ha kameran monterad just där prover kan föras ut manuellt, 

direkt efter laserskärning men före fräsning. Undersökning och kommunikation om ett 

eventuellt inköp av lins för att kunna mäta temperaturen på önskat sätt längre fram i tiden 

fortlöpte parallellt med att projektet fortsatte på idén att filma med befintligt system. 

Tanken var att filma förloppet under laserskärningen för att direkt kunna se 

värmeutvecklingen i provstaven. Nu blev det att filmningen fångade de nyligen laserutskurna 

provstavarna allteftersom de kom ut till den manuella utmatningsstationen. En filmsekvens 

per provkupong. Är temperaturen i skärzonen hög då, vet man att den inte håller måttet, 

men är den inom ramarna finns fortfarande frågan att besvara hur värmen ser ut i staven 

innan den syns på filmen.  

 

För olika stålsorter har olika design på provkupongen valts till hur provstavarna skall skäras 

ut. Mycket tid ägnades också åt att utveckla lämpliga, enhetliga, mallar/templates för hur 

provstavarna för de olika materialen skärs ut av lasern. Först med produktutvecklare för att 

tillfredsställa olika önskemål och sedan med laserexperten från Plantool för att se vad som i 

praktiken är möjligt att genomföra. Då Laserlinjen inte programmerats för att i normal drift 

skräddarsy olika nya mallar/templates utan för att ha ett visst fast antal anpassade till 

driftsprovtagning var det i snitt en dags arbete per mall/template. Programmeringen av 

denna studies mallar skedde direkt vid driftspanelen. Totalt skapades sex mallar/templates.  

 

Till dragprovstavarna skapades tre stycken templates avsedda för provstavar i längsriktning, 

en för provkupong på 1500 mm med plats för 20 stycken stora dragprovstavar och två för 

provkuponger på 1000 mm med plats för antingen 12 stora dragprovstavar eller för 12 små 

dragprov. Dessa har sparats i laserlinjens driftsystem och benämns DIM_380*30_20, 

DIM_380*30_12 samt DIM_240*30_12.  

 

Till slagprovstavarna skapades först två stycken templates. En avsedd för provkupong på 

1500 mm med provstavar orienterade i längsriktning med plats för 40 slagprovstavar och en 

avsedd till provkupong på 1000 mm för provstavar orienterade som tvärprov med plats för 

30 stycken slagprovstavar. Även dessa sparades i systemet och benämndes 

DIM_193*21_L40pcs och DIM_193*21_T30pcs. Det visade sig dock att trots dimensionerna 

egentligen stämde, så accepterade inte laserlinjesystemet mallen för de 40 stycken 

slagprovstavarna vid laddning inför laserskärning. Den var designad med två rader om 

vardera 20 stycken provstavar, så ena raden togs bort för att kunna gå vidare. Templatens 

namn ändrades då från DIM_193*21_L40pcs till DIM_193*21_L20pcs. En enda provkupong 
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av tvärproverna hade en bandbredd på 1000 mm. För att inte ägna alltför lång tid till att 

skapa ytterligare en template från grunden, raderades en rad slagprovstavar från mallen 

DIM_193*21_T30pcs och mallen sparades på nytt under namnet DIM_193*21_T24pcs. Då 

med plats för 24 stycken slagprovstavar i form av tvärprov. 

 

I figurerna 9 – 11 visas schematiska bilder på hur tre av mallarna som skapats och använts 

ser ut.  

 
TEMPLATE/MALL FÖR LASER - DRAGPROV - LÄNGSPROV 0° - 1000mm'skupong

D [mm]

N
I

R 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

G G

R N

E Å

S G

A
L T

O

T M

O
M

10

100

1000

 
 Figur 9 Schematisk bild av mall/template till laserlinjen för provkupong på 1000 mm bredd 

avsedd för 12 stycken dragprover i form av längsprov.  

 
TEMPLATE/MALL FÖR LASER - SLAGPROV - TVÄRPROV 90° - 1500mm's kupong

D
N [mm]

I ___T24 ___T18 ___T12 ___T06

R
G ___T23 ___T17 ___T11 ___T05 G

R N

E ___T22 ___T16 ___T10 ___T04 0 Å

S 5 G

A ___T21 ___T15 ___T09 ___T03 4

L T

___T20 ___T14 ___T08 ___T02 O

T M

O ___T19 ___T13 ___T07 ___T01

M

10

1000

100  
Figur 10 Schematisk bild av mall/template till laserlinjen för provkupong på 1000 mm bredd 

avsedd för 24 stycken slagprover i form av tvärprov.  
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Figur 11 Schematisk bild av mall/template till laserlinjen för provkupong på 1500 mm bredd 

avsedd för 20 stycken slagprover i form av längsprov.  

 

Mallarnas dimension är Bandbredd * Längd där 1000 respektive 1500 mm representerar 

bandbredd och längden är 420 mm, vilket är orsaken till att längsproven på slagprovsmallen 

inte räckte till för mer än en rad med 20 stycken slagprovstavar. Det får fysiskt plats mer, 

men laserlinjens datasystem hade förinprogrammerade säkerhetsavstånd till 

provkupongskanterna som var större än förutsett och accepterade inte mallarna till 

provkuponger på 420 mm utan påstod att provstavarna hamnar utanför provkupongen. På 

de provstavar som skurits ut med lasereffekten 1500 W användes längden 420 mm och de 

utskurna med 2300 W har provkuponger på längd 450 mm använts. Som kan ses i figur 9 - 11  

är varje provstav numrerad. Detta för att kunna jämföra resultaten från de 

laserlinjetillverkade med de motsvarande SAJO-tillverkade. För att i Sax & SAJO skära och 

fräsa ut lika många provstavar från samma positioner som provkupongerna i Laserlinjen, 

användes provkupongerna från Laserlinjen, efter att provstavarna skurits ut, som mallar till 

att rita på provkupongerna som skall skäras till i Sax å SAJO. I figur 12 - 14 ses foton på 

laserskurna provkuponger som jag använde som mallar för att förbereda SAJO-tillverkning av 

provstavar. 

 

 
 Figur 12 Resterna av en provkupong där det skurits ut slagprovstavar i form av 30 stycken 

tvärprov i Laserlinjen. Denna rest användes sedan som mall för att skissa på den provkupong 

som skall skäras och fräsas till motsvarande slagprovstavar i SAJO.  



 19  

 

 
Figur 13 Här har 20 stycken slagprovstavar i form av längsprover skurits ut i laserlinjen. 

Man kan se hur laserlinjen inte klarar att placera den förprogrammerade tamplaten/mallen i 

centrum på provkupongen.  

 

 

 
Figur 14 I dessa har 12 respektive 20 dragprovstavar skurits ut i Laserlinjen i form av 

längsprover på en 1000 respektive 1500 mm’s provkupong. 

 

Alla stålsorter och varianter som finns listade i tabell 1 preparerades och frästes till 

motsvarande drag- eller slagprov i Saxen och SAJO. Märkning av prover från SAJO sker sedan 

i ytterligare en apparatur.  
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5.2 LASERLINJEN 

5.2.1 BESKRIVNING AV LASERLINJEN 

Lasern i Laserlinjen kallas fiberlaser och har en fast våglängd på 1080 nm och används 

tillsammans med tryckluft med renhet 99,98 % på tunnare material och syrgas med renhet 

99,95 % på tjockare material. Gasen används för att ’trycka undan’ det smälta materialet. 

Den ger även extra energi till att ’burn the material’.  Laserstrålen skapas med hjälp av en 

laserresonator (YLS-2000-S2T Ytterbium Laser System) och leds sedan via laserfibern till 

skärhuvudet. Laserfibern mellan resonator och skärhuvud består av glasfiber med skyddande 

lager. Skärparametrar som är valbara visas i tabell 210]. Laserlinjen med positionen för 

kameran visas i figur 15. 

 

LASERSKÄRHUVUD Min Max Enhet 

Effekt 300 3000 W 

Pulsvidd 0 100 % 

Pulsfrekvens 0 5000 Hz 

Gastryck 0 10 bar 

Skärhöjd 0 10 mm 

Tabell 2 Laserskärhuvudets inställningar och parametrar[10]. 

 

 

5.2.2. TEMPERATURMÄTNING MED VÄRMEFILMKAMERA VID LASERLINJEN 
Laddning och programmering inför laserskärning av varje provkupong sker via ett inbyggt 

datasystem. Innan en provkupong kan köras i lasern matas information om material-ID, 

kupongposition, tjocklek, bredd och längd (för nesting) för provkupongen, och ID till 

märkningen, riktning på provet (längs- eller tvärs) och typ av bearbetning (drag eller 

slagprov) in i processtyrningssystemet, PCS, och sedan väljs en lämplig template. I detta fall 

en av de specifikt för denna studie utarbetade templates. Uppladdning sker sedan av 

template och lasern ger besked huruvida den lyckas ladda templaten mot den fysiska 

provkupongen eller ej. När programmering och laddning är klart placeras den aktuella 

provkupongen som skall laserskäras vid Manuell inmatning, till höger i figur 15. Alla 

provkuponger placeras alltid med samma kortsida först för att säkerställa att provstavar från 

en viss position på en provkupong kan jämföras med andra provstavar från en annan 

provkupong, med samma position. Råbandsrullemärkningen nyttjades för att veta riktningen 

på provkupongen, och vars riktning är märkt på template-figurerna ovan. Provkupongen förs 

sedan automatiskt genom linjen fram till lasern där den först gör själva ID-märkningen till 

varje provstav på kupongen. När alla märkningar är klara flyttas provkupongen vidare för att 

få provstavarna utskurna av lasern. En provstav i taget skärs ut och förs ut via den manuella 

utmatningen av provstavar till det gula hissflaket som sedan hissas upp för att därefter tippa 

ner och tippar ner provstaven i en av de i figuren blåmarkerade lådorna. Det är här 

provstavarna fångas på bild i värmekameran. Varje provstav ses en i taget på kamerans film 

den tid de ligger på det gula flaket innan staven tippas ner i lådan. En filmsekvens per 
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provkupong gjordes. Om inte den manuella utmatningen hade använts skulle provstavarna 

gått vidare automatiskt genom fräsen och ingen filmning hade varit möjlig. 

 

 
Figur 15. Förenklad schematisk bild över Laserlinjen från ovan. Delar relevanta för detta 

examensarbete framhävs medan övriga delar bara delvis tagits med. Ovanför den gulmärkta 

hissflaket valdes att montera värmefilmkameran. 

 

Temperaturmätningen av provstavarna har genomförts med hjälp av värmekamera FLIR 

SC325 som är en typ av IR-pyrometer[8] [9]. Inställningen bestämdes till 0-350 °C och en 

programvara kopplades till kameran via en bärbar dator där filmsekvensen sedan sparades. 

Placeringen av värmekameran är utanför maskinutrymmet för själva lasern. Den tid det tar 

från det att lasern skurit ut en provstav fram tills det att provstaven kommit ut på det 

gulmarkerade flaket, och hamnar på värmekamerans film, är ca 7-11 sekunder.  

 

De första materialen som kördes i linjen kördes med lasern på effekten 1,5 kW, vilket är halva 

maxeffekten. Detta påverkar skärhastigheten stort. Ju högre effekt desto högre 

skärhastighet. Materialen i fråga var dem listade i tabell 3. 

 

Slagprover Dragprover 

Stålsort Tjocklek [mm] Stålsort Tjocklek  [mm] 

Dx355  12 Dx355  12 

Dx700 8(S) 8 Dx700  10 

Dx700  10 Dx900  6 

Dx1100  6 Hx400  3 

Tabell 3 Stålsorter och tjocklekar som kördes i Laserlinjen på effekten 1,5 kW. 
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Den lägre effekten beror på att skärparametrarna för högre skärhastighet inte hade hunnit 

fastställas ännu vid tillfället för skärningarna. Senare under examensarbetet skars resterande 

material i Laserlinjen och då var effekten och parametrarna uppdaterade till allt mellan 1,5 - 

2,3 kW beroende på stålsort och dimension. Detta gäller nedan listade material.  

 

Tabell 4. Stålsorter och tjocklekar som kördes på effekt 1,5 – 3,0 kW. 

 

5.3 KUTSTILLVERKNING[11][12] 

Manuell kutstillverkning har utförts på Metallografiavdelningen för alla metallografiprover 

som sedan genomgått Mikrovickers hårdhetstest och mikroskopering. Tillverkningen av 

kutsar görs i ett antal steg beskrivna nedan. Kutstillverkningen kräver stor omsorg i varje steg 

och har tagit stor tid i anspråk. 

 

Kapning: Den tänkta provbiten från ett slag- eller dragprov som skall undersökas 

metallografiskt kapas i Struers Kapmaskin Exotom M. Kapskivan är 350 mm i diameter med 

tjocklek 2,5 mm. Slag- eller dragprovet sattes fast i inspänningsbackar för en manuell 

matning för kapning. Snittets area och materialhårdheten bestämmer därigenom 

matningshastigheten.  Skyddshuv av plexiglas dras ner för att skydda operatören vid 

eventuell skivsprängning, partiklar och stänk. Man sätter till en början kapskivan försiktigt 

mot provstaven som skall kapas så att den kan skära en liten stund med hjälp av enbart sin 

egen tyngd. Sedan fortsätter man med en långsam rörelse att öka trycket på skärningen 

genom att en arm dras ned som i sin tur för den roterande kapskivan genom provbiten som 

kyls med kyl-/skärvätska som tillförs automatiskt. 

 

Ingjutning: Sedan görs ingjutning med hjälp av en varmgjutningspress ATM OPAL 450 E i 

bakelit (fenolplast). Provbitarna ställs på cylindergolvet och tryckkolven körs ner i pressen 

innan bakelit fylls på med hjälp av en vanlig plasttratt tills kutsen anses få tillfredsställande 

höjd. Cylinderlocket stängs med en bajonett och sedan skapas kutsen genom att den 

pumpas ned i varmgjutningspressen som jobbar efter ett förinställt program.  

 

Planslipning: I nästföljande steg utförs planslipning genom att provet/proven sätts fast i en 

fixtur som monteras in i en slipmaskin, ABRAPLAN, där grovslipning utförs under 50 

Slagprov Dragprov 
Stålsort Tjocklek [mm] Stålsort Tjocklek [mm] 

Dx355  15  Dx355  15 

Dx700 8(A) 8 Dx700  2 

  Hx400  8 

  DC600DP  1,5 

  DC06  0,6 

  DC04  0,7 
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sekunder. När slipningen är klar tvättas proven först eventuellt med vatten, sedan direkt 

efter med etanol. 

 

Finslipning: Efter planslipning görs finslipning i fyra steg. Nytt och finare slippapper för varje 

steg; grit 200, grit 300, grit 500, och grit 1000. Vatten som smörjmedel används. Kutsen hålls 

med handen och med ett lätt tryck mot det roterande slippapperet sker sedan slipningen. 

Man slipar tills alla sliprepor som uppkommer är i samma riktning, då slipar man lika länge 

till för att säkerställa finslipningen. Inför nästa slipsteg vrids kutsen 90° jämfört med 

föregående steg, och kutsen slipas återigen tills alla repor ligger i samma riktning osv. 

Samma förfarande utförs för alla fyra slipsteg. 

 

Polering: Efter finslipning poleras provet i tre steg om 8 minuter vardera. Det första med 6 

µm diamantpartiklar i slurry. Etanol skvätts då och då på poleringsduken. Nästa 

poleringssteg är på 3 µm och denna apparat har i detta steg själv på etanol enligt 

förinställning som droppar långsamt under hela slipförloppet. Det tredje och sista 

poleringssteget är på 1 µm. Provet tvättas med etanol och torkas torrt med ett 

handblåsverktyg efter varje polersteg.  

 

 

5.4 HÅRDHETSMÄTNING, MIKROVICKERS[13] 

Hårdheten har mätts på Metallografiavdelning med mikrohårdhetsmätare med hjälp av 

stegbord och kamera och mjukvaran Autovickers. Kutsen med provet monteras fast i en 

hållare som ska säkerställa att provet hålls plant. Efter att ha ställt in fokus programmerades 

hårdhetsserierna via dator.  

 

På slagprovstavarna gjordes hårdhetsintrycken på tvärsnitt kapade där de tänkta 

slagprovens notcher skulle frästs ut. Eftersom varje slagprovstav i nästa steg fräses till tre 

stycken slagprov innebär det tre tvärsnitt per slagprovstav. Jag har valt att kalla dem vänster, 

mitt och höger tvärsnitt i detta arbete. Det vänstra är placerat i provstavens ände med 

avfasningen och märkningen. Märkningen är avbildad som en beige fyrkant i figur 16. 

Slagprovstaven är 192 mm lång och de tänkta notcherna har placering 31, 95 respektive 161 

mm in på staven. 
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Figur 16 Utskuren slagprovstav innan den i nästa steg fräses till tre stycken slagprov. 

Kapningen av provstaven till tvärsnitt inför hårdhetstesten gjordes 31, 95 respektive 161 mm 

in på staven, där slagprovens notcher skulle frästs ur. 

 

Dragprovstavarna har två tvärsnitt som benämns väster- och höger tvärsnitt, se figur 17. Det 

vänstra är placerat vid provstavens ände som har avfasningen och märkningen.  

 
Figur 17 Innan fräsning ser de utskurna dragprovstavarna redan ut som slutresultatet. 

Tvärsnitten inför hårdhetstesten gjordes så nära skallarna på dragproven som möjligt inne 

på det parallella området. 

 

 

Mikrohårdhetstest med last 50 g valdes. I varje tvärsnitt skapades 41 stycken intryck från 

laserskuren kant och 1 mm rakt in i materialet med inbördes spridning om 0,025 mm. De 

placerades också i ett zick-zack-mönster med sidledes avstånd på 0,05 mm se figur 18. I 

centrum av tvärsnittet skapade jag sex stycken intryck fördelade på 0,5 mm och placerade i 

ett zick-zack-mönster med sidledes avstånd på 0,05 mm och med en spridning på 0,1 mm. 

 Hårdhetsmätning utfördes på samtliga dragprov och på flera av slagproven, med tvärsnitt 

både från de lasertillverkade och de motsvarande SAJO-tillverkade provstavarna.  

 

Den laserskurna värmepåverkade zonen benämns kant och är markerad med blått i 

hårdhetsresultatens diagram, medan bulkens opåverkade zon benämns centrum och är 

markerad med rosa. 
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Figur 18 Exempel på hur intrycken från skärkanten placerades. 41 stycken intryck fördelade 

över 1 mm. Första intrycket placeras 0,05 mm in från den laserskurna kanten för att undvika 

kanteffekter. 

 

5.5 MIKROSKOPERING 
För att stärka hårdhetsmätningarnas resultat studerades och jämfördes hur långt in från 

laserskuren kant som hårdhetsresultaten nått bulkens nivåer jämfört med hur långt in ifrån 

laserskuren kant som mikrostrukturen nått ett utseende som är identiskt med opåverkat 

material i bulken. Mikrostrukturens beståndsdelar på värmepåverkat material fram till 

opåverkad zon studerades liksom dess bulk och som ännu en extra koll jämfördes 

lasertillverkade bulkens mikrostruktur med motsvarande SAJO-tillverkades mikrostruktur. 

 

För att utföra detta användes några av de redan ingjutna tvärsnitten som genomgått 

hårdhetsprov. De polerades ytterligare en gång, ned till en finhet på 1 mikrometer, och 

etsades med 3 %-ig Nital under 7-8 sekunder. Proverna studerades sedan i ljusoptiskt 

mikroskop, se figur 19, om det var Dx355, alternativt svepelektronmikroskop för DX1100 

eftersom det är ett helmartensitiskt material.  Fotografering i olika förstoring av de 

intressanta områdena utfördes och några av resultaten finns presenterade i kapitlet 

Resultat.  

 

 
Figur 19 Ljusoptiskt mikroskop med ingjutna slagprov från SAJO. 

 

5.6 YTJÄMNHETSMÄTNING 
Ytjämnhetsmätning på slagprover har gjorts med Hommel Tester T4000 i enlighet med SS-EE 

ISO 4287 4288 vid Spektroskopiavdelningen. Metoden används för att mäta ytjämnhet och 
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profil på provstavens yta genom att ett mätinstrument följer ytan med en släpnål som 

registrerar alla avvikelser till en PC med programvaran Turbo Roughness V3.34. Varje ny 

session av provtagning påbörjas med ett kontrollprov i form av en mätning av planheten på 

en referensplatta med Ra-värdet 1,0 µm. Detta för att kvalitetssäkra metoden. Mätningen 

utfördes på en sträcka av 15 mm. Det mätvärdet bör vara inom ±30 µm. I annat fall får 

justeringar göras och kontrollen upprepas. När kontrollprovet är ok kan analysen av de 

aktuella proven utföras. Ra-värdet får ej överstiga 5 µm.  

 

Mätningen har utförts på några av de 132 stycken slagproven av Dx355, 12mm, som är frästa 

i SAJO. Det är 44 stycken provstavar som var och en frästs till tre stycken slagprover. 

 (längsprov, råband 436621-12). Alla fyra sidor mättes på var och ett av den fem slumpvis 

utvalda slagproven från positionerna: L10(3), L23(2), L36(1), L37(3) och L44(2) som valdes 

helt slumpvis.  

 

 

5.7 KONTROLL AV PROVSTAVSMÅTT 
5.7.1 TOLERANSKRAV PÅ HÖJD OCH HÖJD UNDER ANVISNING 
Kontroll av provstavsmått har utförts enligt standard SS-EN 10 045-1 på slagproven av 

Dx355, 12mm, längsprov, som är frästa i SAJO. Det är 44 stycken provstavar som var och en 

frästs till tre stycken slagprover. Mätningen på de 132 slagproven utfördes manuellt med 

hjälp av ett digitalt, kalibrerat, skjutmått. I första hand kontrollerades slagprovets ’Höjd 

(yttermått)’ vilket skall ligga mellan 9,94 - 10,06 mm, samt provets ’Höjd under anvisning’ 

vilket skall ligga mellan 7,94 – 8,06 mm. Se figur 20. 

 

 

 
 

Figur 20. Till vänster ses mätområdet ’Höjd’ (yttermått) och  

till höger ’Höjd under anvisning’. 

  

Radien kontrollerades med en projektor. Svårtolkad då avbildningen var av dålig kvalitet 

samt omgivningen alltför ljus.  
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5.7.2. TOLERANSKRAV PÅ PARALLELLITET 

 Test av parallellitet utfördes manuellt på var och ett av proven med hjälp av ett kalibrerat 

mätdon, se figur 21. 

 

Kontroll av provstavsmått genomfördes även för dragproven av Dx700, 2 mm frästa i SAJO. 

Det är 12 stycken dragprover (längsprover, råband 449464). Även denna mätning gjordes 

manuellt med kalibrerad mikrometer. 

 

Manuell kontroll av parallellitet på samtliga dragprov tillverkade i Laserlinjen är utförd. 

Resultaten presenteras i tabellform i kapitlet Resultat.  

 

 
Figur 21. Kalibrerat mätdon som använts för parallellitetskontroll.  

 

5.8 SLAGPROVNING 
Det har inte varit möjligt att utföra några slagprov eftersom inga slagprovstavar har kunnat 

gå vidare och fräsas till färdiga slagprov. Under tiden för examensarbetets utförande hade 

laserfräsen ännu inte godkänts för slagprov då formtoleranserna inte hölls. Alla de 

laserskurna slagprovstavarna är dock filmade och studerade med värmekamera och sparade 

för att kunna gå vidare med utanför detta examensarbete. Samtliga motsvarigheter till SAJO 

är helt färdigproducerade och har även de sparats för att kunna användas för att jämföras 

med de tillverkade i Laserlinjen.  

 

 

5.9 DRAGPROVNING[14] 

Dragprovning har utförts i en Quasar 100/600 på Materialprovningen. Det är ett 

helautomatiskt system innehållande två materialprovningsmaskiner. En Quasar 600 där man 

drar varma/tjocka dragprovstavar det vill säga dem som är tre millimeter och tjockare, och 

en Quasar 100 där man drar de kalla/tunna dragprovstavarna som är tunnare än tre 

millimeter.  

 

Testanläggningen utför dragproven automatiskt efter att varje provstav först laddats 

manuellt i ett magasin. En robot tar sedan vid som matar de mellanliggande mätenheterna 

och provningsmaskinerna. 
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Alla dragproven som tillhörde samma stålsort, laserskurna och SAJO-tillverkade, drogs vid ett 

och samma tillfälle för att senare kunna jämföras med varandra.  Dragproven sorterades och 

laddades i Quasar i form av par som baserades på dragprovens position på provkupongen. 

På så sätt drogs varannan laserskuren och varannan SAJO-tillverkad.   

 

Ur dragprovresultaten togs de mekaniska egenskaperna sträckgräns Rp02, om flytgräns 

saknas, alternativt sträckgränserna ReH och ReL. För alla material bestämdes även brottgräns 

Rm och förlängning A80. För framförallt de mjuka materialen studeras även 

formningsparametrarna n15 (deformationshårdnande) och R4 (anisotropi).  

Formtoleranserna, dvs. maxvärde-minvärde, får inte överskrida 0,12 mm på 

dragprovstavarna. För n- och r-värde är kravet 0,02 mm. Dock är det inte hos alla MS som n- 

och r-värde ska bestämmas. MS står för materialspecifikation och beskriver hur materialet 

skall behandlas under tillverkningsprocessen. 

 

 
6. RESULTAT 
Resultaten presenteras en stålsort i taget, först slagproven och sedan dragproven. För varje 

stålsort presenteras resultaten i det mån det finns, i följande ordning: 

 

1. Bild och analysresultat från filmningarna med värmekamera vid laserutskärningen av 

drag- och slagprovstavarna i Laserlinjen.  

2. Resultaten från hårdhetstesten. Vickers mikrohårdhet á 50 g. 

3. Eventuella mikrobilder skapade i ljusoptiskt eller svepelektronmikroskop. 

4. Dragprovsresultaten inklusive Rp02 (alt. ReL/ReH), Rm, A80 och i några av fallen även 

n15 samt R4. 

5. Medelvärde, standardavvikelse och medelvärdets standardavvikelse för 

dragprovsresultaten. Det sistnämnda beräknas genom att dividera 

standardavvikelsen med roten ur antalet mätvärden.  

6. I ett par fall finns resultat från ytjämnhetstest; kontroll av Ra. 

7. Toleranskontroll av parallellitet hos dragproven tillverkade i laserlinjen samt 

provstavsmått hos SAJO-tillverkade slagprov. 

 

6.1 RESULTAT VARMVALSAT - SLAGPROV 
6.1.1 Dx355 15 mm – Slagprov – provID 1,2,6 och 7 

Slagprovstavar med stålsort Dx355 och tjocklek 15 mm skars ut i laserlinjen ur två stycken  

provkuponger, en med provstavar i form av längsprov och en i form av tvärsprov. ProvID 2 

respektive 7. I figur 22 visas bilder tagna ur filmen från värmekameran efter tre olika 

utskurna stavar under laserskärningen av provstavarna. Dessa slagprovstavar laserskars med 

en effekt av 2,3 kW.  
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Varje provkupong med längsprov ger totalt 20 slagprovstavar.  

 

 

 

 

Figur 22. Bild och temperaturangivelser på stavar utskurna tidigt (vänster), mitt i och sent 

(höger) från kupongen. L-prov, av stålsort Dx355 och tjocklek 15 mm. Lasereffekt: 2,3 kW. 

Använd mall/template: DIM_193*21_L20.  

 

Till vänster har vi det andra slagprovet som skars ut från kupong, provID 2, och den visade 

som max 187,8 °C. I figur 22 i mitten ses en av de lägsta uppmätta temperaturerna, 148 °C, 

av alla slagprovstavar från denna kupong, den skars ut i närheten av mitten på 

provkupongen. Till höger ses en av de sista slagprovstavarna som skars ut från denna 

provkupong. Temperaturerna på de övriga stavarna varierade mellan ca 130-180 °C. Dessa 

resultat visar att det inte behöver vara så att temperaturen ökar allt eftersom provstavarna 

skärs ut. Provkupongen verkar kallna snabbt. I figur 23 visas en bild från värmekamerafilmen 

från provkupongen med tvärprover, ID 7. 

 

Hos tvärproverna detekterades maxtemperaturer på 187,4 °C i änden på en slagprovstav och 

185,7 °C på en annan. Temperaturen varierade på liknande sätt som för provkupongen med 

längsprover. Ändarna är som väntat alltid värmare än långsidorna på provstavarna eftersom 

lasern tar längre tid på sig runt hörnen och värmen genereras från flera vinklar under kort tid 

på liten yta. 
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Figur 23. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

slagprov, T-prov, stålsort Dx355 och tjocklek 15 mm. Lasereffekt: 2,3 kW. Använd 

mall/template: DIM_193*21_T30.  

 

Ur två ytterligare provkuponger klipptes och frästes slagprov i form av längs- och tvärsprov i 

den traditionella SAJO:n istället. ProvID 1 respektive 6. Dessa skulle, om laserlinjens fräs 

fungerat, senare slås tillsammans med laserlinjens slagprov och resultaten skulle jämföras. 

Nu sparats istället stavarna för att kunna fräsas, studeras och slås till hösten. 

 

6.1.2. Dx355 12 mm – Slagprov – provID 11L ,12T 13L och 17T 
Slagprovstavar av stålsort Dx355 och tjocklek 12 mm skars ut i laserlinjen ur två 

provkuponger, en med provstavar orienterade som längsprover, provID 11, och en med 

orientering som tvärprover, ID12. Varje provstav skars ut på ca 45 sekunder med en 

lasereffekt på 1,5 kW. Inställningen på värmekamerans intervall var vid detta tillfälle tyvärr 

sådan att max 150,2 °C kunde detekteras. Därmed vet man inte i efterhand hur varmt det 

egentligen var. Värmekamerans intervall skulle istället ha varit på max 350 °C. Flera av 

provstavarna utskurna ur kupongen på Dx355, 12 mm, uppvisade en temperatur på >150,2 

°C. Figur 24 och 25 nedan visar ett par exempel. Här behöver ytterligare mätningar med rätt 

temperaturinställning eventuellt göras i en framtida fortsatt studie. 
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. 

Figur 24. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

slagprover (längs-prov) av stålsort Dx355 och tjocklek 12 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Skärtid: ca 

45 s per provstav. Använd mall/template: DIM_193*21_L20. ProvID 11L. 

 

 

Figur 25. Bild och analysresultat av filmning med 

värmekamera vid laserutskärning av slagprover (tvär-

prov) av stålsort Dx355 och tjocklek 12 mm. 

Lasereffekt: 1,5 kW. Skärhastighet: ca 34 s per 

provstav. Använd mall/template: DIM_193*21_T30. 

ProvID 12T. 

 

Ur två ytterligare provkuponger klipptes och frästes 

slagprov i form av längs- och tvärsprov i den 

traditionella SAJO:n istället. ProvID 13L respektive 

17T. Dessa för att jämföra slagprovsresultaten de 

olika tillverkningsmetoderna emellan. 

 

Hårdhetstesterna visade tydlig hur lasern värmepåverkar det yttersta materialet vid 

skärkanten. I figur 26 visas resultaten från provID 11L09, där 09 är positionen på den 

provkupong där provet tagits från. 

 



 32  

Dx355 12mm 

Laserskuren - ofräst

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Avstånd [mm]

H
å
rd

h
e
t 

[H
V

 0
,0

5
]

Intryck från kant av höger tvärnitt

Intryck i centrum av tvärnitt

 

Dx355 12mm

 Laserskuret - ofräst

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Avstånd [mm]

H
å
rd

h
e
t 

[H
V

 0
,0

5
]

Intryck från kant av

vänster tvärsnitt

Intryck i centrum av

tvärsnitt

 
Figur 26. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt. 

 

De rosa hårdhetsintrycken är gjorda i mitten av tvärsnittet, så långt från skärytan som 

möjligt och fungerar därför som referens. Båda tvärsnitten visar hur hårdheten är kraftigt 

förhöjd de 0,2 millimetrarna närmast skärkanten. Hårdhet på över 350 HV uppvisas precis 

längs skärkanten. Inte förrän minst 0,8 mm in i materialet är hårdhetsresultaten likvärdiga 

med bulkmaterialet, ca 175 HV.  

 

I figur 27 visas resultatet av samma material och likadant slagprov, gjort den traditionella 

vägen via Saxen och SAJO, ProvID 13L31. Det ses då, som väntat, ingen skillnad mellan 

kanten och centrum på tvärsnittet. Hårdhet ca 175 HV. Då detta är ett färdigtillverkat 

slagprov i SAJO, och inte bara en provstav, fungerar resultaten genomgående som 

referensmaterial. Mitten av alla tvärsnitt i denna rapport, de rosa intrycken i 
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hårdhetsdiagrammen, bör ha liknande resulat som dem gjorda i SAJO, oberoende om är från 

kant eller centrum. 
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Figur 27. Hårdhetsprofil av tvärsnitt. 

 

Mikrobilder gjorda på det laserskurna längsprovens tvärsnitt visas i figur 28. Här nedan visas 

de 33 stycken intrycken närmast kanten. Efter 0,5 mm börjar mikrostrukturen se ut som 

bulkmaterialet. Som resultaten visar sträcker sig den värmepåverkade zonen längre in i 

materialet än vad som syns i mikrobilden.  
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Figur 28. Två mikrobilder av det laserskurna materialet med mikrovickersintryck. I den 

översta bilden visas mikrostrukturen vid de första 33 intrycken från skärkanten sett. I den 

understa bilden visas de intryck som gjorts i centrum av tvärsnittet. Där materialet antas 

vara opåverkat av laserns värme.  

 

Kontroll av provstavsmått 

För samtliga, 44 slagprov med provID 13L, längsprov, gjorda i SAJO, gjordes en manuell 

kontroll av provstavsmåtten. Den innebar kontroll av höjden, och höjden under anvisning, 

det vill säga vid notchen. Resultatet visade med all önskad tydlighet att värdena låg 

uteslutande utanför de uppsatta gränserna. Åtgärder vidtogs genast genom att ställa om 

SAJO. Höjden skall vara 9,94 – 10,06 och Höjd under anvisning 7,94 – 8,06. Se Appendix. 

 

 

6.1.3. Dx700 8(A), 8 mm – Slagprov  - provID 21T, 22T, 26T och 27T 

Slagprovstavar med stålsort Dx700 8(A) och tjocklek 8 mm skars ut i laserlinjen ur två 

stycken provkuponger, båda med provstavar i form av tvärprov. ProvID 21T respektive 26T. 

Provkupongen för detta material var endast 1000 mm istället för 1500 mm som för de övriga 

slagprovsmaterialen. Genom att skära ut dessa slagprovstavar sist av alla slagprovstavar 

kunde jag använda samma template/mall i laserlinjen som för de med 1500 mm bredd. Jag 

raderade helt enkelt sista raden slagprov. Templaten för 1000 mm gav då 24 slagprovstavar 

istället för 30 stycken. Slagproven från provkupong med provID 21T hade följande resultat i 

värmekameran. 
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Högsta temperaturen som detekterades var 107,6 °C, se figur 29, och det var inte den sista 

slagprovstaven som skars ut utan snarare en av de första.  De flesta uppnådde temperaturer 

kring 70-80 °C. I ringarna och kvadraterna visas den maximala temperaturen. 

Maxtemperaturen visas i den ena bilden även längs en dragen rak linje genom 

slagprovstaven.  

 

 

 

 
Figur 29. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

slagprover (tvärprov) av stålsort Dx700 8(A) och tjocklek 8 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Använd 

mall/template: DIM_193*21_T24. 

 

Ur två ytterligare provkuponger klipptes och frästes slagprov i form tvärsprov i den 

traditionella SAJO:n istället. ProvID 22T respektive 27T. Dessa för att jämföra 

slagprovsresulteten de olika tillverkningsmetoderna emellan. 

 

6.1.4 Dx700 8(S), 8 mm – Slagprov - provID 31T, 32T och 33T 

Slagprovstavar med stålsort Dx700 8(S) och tjocklek 8 mm skars ut i laserlinjen ur två stycken 

provkuponger, båda med provstavar i form av tvärprov. En avsedd för slagprov i -20 °C och 

en för -40 °C. ProvID 31T respektive 32T. Bilder tagna ur filmen från värmekameran under 

laserskärningen av provstavarna visas I figur 30. Dessa totalt 2*20 slagprovstavar laserskars 

med en effekt av 1,5 kW och det tog ungefär 30 s för lasern att skära ut varje slagprovstav. I 

figur 30 ses de högsta uppmätta temperaturerna på stavarna. Maximala temperaturer på 

129,3 och 136,3 °C uppmättes på ett par av de varmaste provstavarna. 
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Figur 30. Bild och 

analysresultat av filmning 

med värmekamera vid laserutskärning av slagprover ,tvärprov, av stålsort Dx700 8(S) och 

tjocklek 8 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Skärhastighet: ca 30 s per provstav. Använd 

mall/template: DIM_193*21_T30. 

 

Hårdhetskurvorna, figur 31, visar dock relativt stark värmepåverkan i skärzonen. Nedan ses 

tre mikrovickersdiagram med intryck gjorda i tvärsnitt kapade från de tre ställen på 

slagprovstaven som de tre tänka slagprovens notcher skulle varit placerade. 

 

Närmast skärkanten uppvisas hårdheter på över 400 HV som sedan sänks relativt snabbt till 

nivåer på ca 350 HV 0,2 mm in i materialet. Bulkmaterialets hårdheter på ca 300 HV i 

centrum av tvärsnittet nås dock knappt vid intrycken upp till 1 mm in i materialet. Resultaten 

stöds av mikroskopibilderna som visas I figur 32 – 35.  
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Figur 31. Hårdhetsprofiler vid mitt, vänster respektive höger tvärsnitt. 
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Figur 32. Alla 41 intryck i mittprovet från kanten och 1 mm in i materialet. Drygt 250 μm in 

från kanten till höger ses den tydliga linjen med värmepåverkat material.  

 

Figur 33. De 16 första intrycken närmast kanten. 

 

 
Figur 34. De 12 intrycken som följer efter intryck nr 18, att jämföras med de fyra stycken i 

nästföljande bild, gjorda i mitten av tvärsnittet, med samma förstoring. 

 

 
Figur 35. Intrycken gjorda i centrum av tvärsnittet. Materialet förväntas här vara opåverkat. 
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6.1.5. Dx700 10 mm – Slagprov  - provID 41T, 42T och 43T 
Slagprover av stålsort Dx700 och tjocklek 10 mm skars ut i laserlinjen ur två stycken 

provkuponger, båda i form av tvärprov. En till slagprov i -20 och en till -40 °C. ProvID 41T  

respektive 42T. Lasereffekt: 1,5 kW. Skärhastighet: ca 35 s per provstav. Använd 

mall/template: DIM_193*21_T30. 

 Inga bilder från värmekameran finns då den rubbats ur sin position och slagproven därmed 

”simmade ur bild”.  

 

Ur ytterligare en provkupong klipptes och frästes slagprov i form av tvärsprov i den 

traditionella SAJO. ProvID 43T. Dessa för att jämföra slagprovsresulteten de olika 

tillverkningsmetoderna emellan. 

 

Ingen hårdhet eller mikroskopering gjord.  

 

6.1.6. Dx1100 6 mm – Slagprov – provID 51L, 52T, 53L och 54T 
Slagprovstavar av stålsort Dx1100 och tjocklek 6 mm skars ut i laserlinjen ur två stycken 

provkuponger. En i form av längs-prov och en som tvärprov. ProvID 51L respektive 52T. Av 

de  20 stycken slagprovstavar som skars ut ur provkupongen för längsprover var 108,6 °C den 

högsta detekterde temperaturen. Se figur 36.  

 

 

 
Figur 36. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

slagprover (längs-prov) av stålsort Dx1100 och tjocklek 6 mm. Lasereffekt: 2,3 kW. Skärtid: ca 

25 s per provstav. Använd mall/template: DIM_193*21_L20.  

 

Nedan följer först två diagram från mikrovickersprovningen i Dx1100 provID 51L01 gjorda i 

laserlinjen. Två tvärsnitt från tänkta positioner för notcher. 
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I figur 37 och 38 ses att provID 51L01, höger tvärsnitt, uppvisar hårdheter på över 500 HV de 

första 0,2 mm in från den laserskärda kanten. Därefter kommer en djup dipp då hårdheten 

är lägre än bulkmaterialets opåverkade zon. Från ca 0,3 mm in klättrar åter hårdhetsvärdena 

upp till att sluta kring 500 HV, precis som för bulken. Detta nås vid ca 0,6 mm in från 

skärkanten. 
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Figur 37. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt. 
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Figur 38. Resultat av hårdhetsmätningen för slagprovstavens tvärsnitt från andra sidan. Den 

visar på liknade resultat som ovan, liksom tvärsnittet från mitten av slagprovstaven. 

 

För en Dx1100, 6 mm, producerad i SAJO, se figur 39, är skillnaden som väntat inte stor eller 

obefintlig mellan skär/fräskanten och bulken. Det går dock att se en förändring kring 0,5 mm 

in i materialet på vänster och högersidan av provstaven. Innan dess är hårdheten ungefär 50 

HV förhöjd. Det i mitten är helt opåverkat. Mitten av alla tvärnitt i denna rapport som gjorts i 
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laserlinjen, de rosa intrycken i hårdhetsdiagrammen, bör ha liknande resulat som dem gjorda 

i SAJO, oberoende om är från kant eller centrum. 
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Figur 39. Resultat av hårdhetsmätningen för tre färdigproducerade SAJO-tillverkade slagprov 

av Dx1100, tjocklek 6 mm, och i form av längsprov. Då detta är färdigtillverkade slagprov i 

SAJO fungerar resultaten genomgående som referens.  

 

 

Mikrobilder på kant och centrum av de olika proverna visar resultat som stödjer 

hårdhetsprofilerna, se figur 40 - 43. 

 

Figur 40. Intryck 8-11 är vid den synligt tydliga värmepåverkade zonen runt 0,3 mm in i 

materialet. De sista intrycken i figuren, nr 12 och framåt är i en miljö som påminner mer om 

den i centrum på tvärsnittet, som visas i bilden nedan. 
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Figur 41. Rapportens alla intryck gjorda i centrum av tvärsnittet är 10 mm in i 

materialet/bulken, eftersom alla dragprov har en midja på 20 mm. 

 

Mikrobilder på slagproven preparerade i SAJO. Dessa har ingen synlig skillnad i strukturen 

mellan kant och bulk. 

 

 
Figur 42. Strukturen vid kanten av SAJO-provet. 

 

 
Figur 43. Strukturen vid centrum av SAJO-provet. 
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6.2. RESULTAT VARMVALSAT - DRAGPROV 
 
6.2.1. Dx355 12 mm – Dragprov – provID 61L och 62L 
Dragprovstavar med stålsort Dx355 och tjocklek 12 mm skars ut i laserlinjen ur en 

provkupong i form av längsprov. ProvID 61. Figur 44 och 45 visar bilder tagna ur filmen från 

värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Dessa dragprovstavar laserskars med 

en effekt på 1,5 kW. Ingen indikation finns på att varje provstav skulle bli varmare än den 

förra utskurna kunde ses.  Det tog en minut att skära ut en dragprovstav med då gällande 

parametrar. De absolut högsta temperaturerna som uppmättes av provkupongens totalt 20 

stycken dragprovstavar visade på 133,3 respektive 130,4 °C som visas i figuren.  

 

 

 
 

Figur 44 och Figur 45. Bild och analysresultat av 

filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längsprov) av stålsort Dx355 och tjocklek 12 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Skärtid: ca 

45 s per provstav. Använd mall/template: DIM_250*30_20. 

 

 

Hårdhet med Mikrovickers Dx355 12mm 

I figur 46 kan ses att strax efter 0,6 mm in i materialet har vi nått den början på den 

opåverkade zonen och hårdhetsresultaten ser ut som för intrycken gjorda i centrum på 

tvärsnittet. Dx355, med tjocklek på 12 mm har därmed en värmepåverkad zon på ca 0,6 mm 

med gällande laserskärningsparametrar. 
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Figur 46. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt. 

 

 

I figur 47 visas några utvalda bilder från LOM. Den översta av bilderna visar centrum av 

tvärsnittet, det vill säga, 10 mm in i bulken. Den undre bilden visar hur strukturen ser ut just 

vid skärkanten och den första halva millimetern inåt i bulken. Efter ca 400 μm börja 

strukturen se ut som inne i den opåverkade zonen.  
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Figur 47. Övre bilden visar centrum av tvärsnitt och den undre visar skärkanten. 

 

 

Dragprovning Dx355MCD 
Dragprovsresultaten för Dx355, 12 mm, för både laserpreparerade och motsvarande enligt 

traditionella SAJO, ses I figur 48 – 53 och tabellerna 5 – 8. Om ett material uppvisar 

sträckgräns i sitt dragprovresutlat skall man titta på ReL och ReH, i annat fall Rp02. Just i detta 

fall uppvisade de laserskurna sträckgräns, men inte de SAJO-tillverkade, som skall jämföra 

med. Figur 48 visar därför Rp02 för de lasertillverkade och ReL och ReH för de SAJO-tillverkade. 
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Figur 48. Sträckgräns, Rp02 och ReL och ReH för Dx355, 12 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- 

och SAJO-tillverkad dragprovstav. Resultaten visar flyt för tillverkade i laserlinjen men inget 

flyt för tillverkade SAJO. Därmed studeras Rp02 för SAJO- och ReL och ReH för lasertillverkade.  

 

 

Dragprovning – Dx355 – 12mm - Sträckgräns Rp02, ReL, ReH 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser – fräst ReH 416 2,18 0,58 

Laser – fräst ReL 414 1,23 0,33 

SAJO Rp02 415 2,76 0,63 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, ReL, ReH av Dx355MCD 
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Figur 49. Dragprovskurva av Dx355, 12 mm av SAJO-tillverkad provstav. Denna har ingen 

sträckgräns. 

 

 
Figur 50. Dragprovskurva av Dx355, 12 mm av Laser-tillverkad provstav. Denna har 

sträckgräns. 
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Figur 51. Brottgräns, Rm för Dx355, 12 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar ingen som helst skillnad på om dragproven är 

tillverkade i laserlinjen eller i SAJO. 

 

 

Dragprovning – Dx355 – 12mm Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 509 0,99 0,25 

SAJO 507 1,97 0,47 

Tabell 6. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm av Dx355MCD. 
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I figur 52 ses att förlängningen på alla SAJO-värden ligger mellan 25 och 28 %, medan de 

lasertillverkade har A80 på 29 – 31 %. 
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Figur 52. Förlängningen A80 för Dx355, 12 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven i laserlinjen har genomgående något högre A80-värden 

än de tillverkade i SAJO. 

 

 

Dragprovning – Dx355 – 12mm - Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser – fräst 30 0,83 0,21 

SAJO 27 0,89 0,22 

Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning A80 av Dx355MCD. 

  

Mellan 0,04 och 0,10 ligger samtliga n15-värden för Dx355, 12 mm, tillverkade i SAJO, medan 

dem tillverkade i Laserlinjen har n15-värden mellan 0,10 och 0,12. De ligger därmed 

konstant över men är mindre spridda än de från SAJO. 
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Figur 53 Formningsparametern n15 för Dx355, 12 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och 

SAJO-tillverkad dragprovstav. Dragproven i laserlinjen har genomgående något högre n-

värde än de tillverkade i SAJO. 

 

Dragprovning – Dx355 – 12mm – n15 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 0,11 0,01 0,00 

SAJO 0,08 0,02 0,00 

Tabell 8. Medelvärden och standardavvikelser för deformationshårdnandeexponenten n15 

av Dx355MCD. 

 

Kontroll av provstavsmått Dx355MCD 12mm 
Nedan i tabell 9 visas resultaten av utvalda dragprov där midjans parallellitet kontrollmätts. De sista 

två numren i provID markerar vilken position på plåten/provkupongen som det aktuella dragprovet 

har.  

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
absolutbelopp [mm] 

61L01 19,971 19,977 0,006 

61L02 19,988 19,981 0,007 

61L08 19,973 19,975 0,002 

61L15 19,976 19,970 0,006 

61L16 19,983 19,974 0,009 

61L17 19,994 20,008 0,014 

61L20 19,993 19,991 0,002 

Tabell 9. Kontrollmätning av dragprovstavarnas parallellitet 
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6.2.2. Resultat Dx700 2 mm – Dragprov – provID 71L och 72L 

Dragprovstavar med stålsort Dx700 och tjocklek 2 mm skars ut i laserlinjen ur en provkupong 

i form av längsproven. ProvID 72. Figur 54 visar tre bilder tagna ur filmen från värmekameran 

under laserskärningen av provstavarna. Dessa provstavar skars ut med en lasereffekt på 2 

kW och det gav en skärtid på cirka 17 sekunder per provstav. Totalt 12 stycken provstavar 

skars ut ur provkupongen som hade bredden 1000 mm. Dessa dragprov, som är 3 mm tjocka 

eller tunnare, är av mindre längd än dem som skärs ut ur provkuponger med tjocklekar på 

över 3 mm. Midjan på dragprovet är som för alla andra, 20 mm. De stavar med högst 

detekterade temperaturer är dessa tre som ligger på 59, 63 och 82°C.  

 

 
Figur 54. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längs-prov) av stålsort Dx700 och tjocklek 2 mm. Lasereffekt: 2,0 kW. 

Skärhastighet: ca 17 s per provstav. Använd mall/template: DIM_250*30_12. Totalt antal 

utskurna dragprov: 16. Uppmätta maxtemperaturer:  

 

I figur 55 visas resultaten av mikrovickersintrycken för provID 72L07. Resultaten från 

hårdhetsmätningen visar en kraftigt förhöjd hårdhet de första knappa 0,2 mm in i 

materialet. Därefter är värdena likvärdiga dem i centrum på provstavens tvärsnitt, 10 mm in 

i midjan på dragprovet. 
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Figur 55. Resultat av hårdhetsmätningen för dragprovstav av Dx700, tjocklek 2 mm, och i 

form av längsprov. 

 

Resultat av hårdhetstest på en SAJOpreparerad dragprovstav, se figur 56, uppvisar inga 

förhöjda värden nära skärkanten. Alla intrycken ligger runt 300 HV.  
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Figur 56. Resultat av hårdhetsmätningen för SAJO-tillverkat dragprov av Dx700, tjocklek 2 

mm, och i form av längsprov.  

 

Resultat från dragprovning av Dx700, 2 mm tjockt, för fräst och ofräst lasertillverkat samt för 

frästa SAJO-tillverkade dragprovstavar visas i figur 57 – 60 och tabell 10 - 12. Resultaten 

följer ett visst mönster över provkupongen där sträckgränsen sjunker ju närmare centrum på 

provkupongen dragproven kommer ifrån. De dragprov utskurna i laserlinjen som inte frästs 

utan dragits direkt har något lägre brottgräns än de SAJO-tillverkade 
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Figur 57. Sträckgräns Rp02 för Dx700, 2 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar att dragproven tillverkade i laserlinjen följer dem 

tillverkade i SAJO.  
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Dragprovning – Dx700 – 2mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 733 4,72 1,93 

Laser - fräst 732 4,36 1,95 

SAJO 736 4,92 1,56 

Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av Dx700. 

 

Brottgränsen Rm sjunker för både Laser- och SAJO-tillverkad stav ju längre in från kanten 

dragprovet är uttaget, precis som sträckgränsen, se figur 58. Skillnaderna mellan Laser- och 

SAJO-tillverkade stavar är även här att dem ofrästa lasertillverkade har något lägre 

brottgräns än de från SAJO, medan de skapta i lasern och som även frästs håller sig inom 

liknande intervall som de SAJO-tillverkade. 
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Figur 58. Brottgräns, Rm för Dx700, 2 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad 

dragprovstav. Resultaten visar precis som ovan att dragproven tillverkade i laserlinjen följer 

dem tillverkade i SAJO 

 

Dragprovning – Dx700 – 2mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 804 4,13 1,69 

Laser - fräst 802 3,94 1,76 

SAJO 804 4,59 1,45 

Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av Dx700. 
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Förlängningen för de dragproven tillverkade i SAJO ligger alla mellan 14 och 19 %, varav de 

flesta mellan 16-17 %. För dragproven tillverkade i laserlinjen är resultaten mer samlade och 

inte lika spridda som i dem från SAJO, se figur 59 och tabell 12. De ofrästa har alla en 

förlängning på antingen 16 eller 18 % och de frästa har en förlängning på 16-18 %. 
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Figur 59. Förlängningen A80 för Dx700, 2 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar att ingen tydlig skillnad finns mellan dragproven 

tillverkade i laserlinjen och SAJO. 

 

Dragprovning – Dx700 – 2mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 17 0,82 0,33 

Laser - fräst 17 0,45 0,20 

SAJO 16 1,13 0,38 

Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av Dx700. 

 

 

Ytjämnhetstest Dx700 2mm 
Ytjämnhetstest utfördes på detta material, både på fräst och ofräst provstav. Ra stannade på 

0,38 μm för båda mätningarna på fräst provstav, se figur 60. På den ofrästa dragprovstavens 

yta stannade Ra  på 3,65 μm och på 3,86 μm, figur 61 . Se appendix för fullständig 

resultatbild.  
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Figur 60. Resultat av två stycken ytjämnhetsmätningar på ofräst dragprovstav av Dx700, 2 

mm gav Ra på 3,65 respektive 3,86 μm.  
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Figur 61. Resultat av två stycken ytjämnhetsmätningar på fräst dragprovstav av Dx700, 2 mm 

gav Ra på 0,38 μm i båda körningarna.  

 

Toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna och frästa tunna dragprov gav resultaten i 

tabell 13 och förhåller sig till specifikation som så att alla mätresultat utom ett klarar 

formtoleranskravet på 0,04 mm. 

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
 absolutbelopp [mm]  

72L001 20,008 20,009 0,001 

72L002 20,003 20,002 0,001 

72L003 19,997 20,005 0,008 

72L004 20,006 20,007 0,001 

72L005 20,010 20,012 0,002 

72L006 20,009 20,007 0,002 

72L010 20,015 20,017 0,002 

72L016 20,016 20,018 0,002 

Tabell 13. Kontrollmätning av de frästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

Toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna och ofrästa tunna dragprov gav resultaten 

i tabell 14 och förhåller sig till specifikation som så att de flesta mätresultaten faller utanför 

formtoleranskravet på 0,04 mm. 

. 
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ProvID  
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
Absolutbelopp [mm] 

72L008 22,253 22,267 0,014 

72L009 22,276 22,278 0,002 

72L011 22,292 22,298 0,006 

72L012 22,274 22,279 0,005 

72L013 22,254 22,248 0,006 

72L014 22,286 22,292 0,006 

72L016 22,277 22,285 0,008 

Tabell 14. Kontrollmätning av de ofrästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

6.2.3. Dx700 10 mm – Dragprov – 76L, 77L och 78L 
Dragprovstavar med stålsort Dx700 och tjocklek 10 mm skars ut i laserlinjen ur två 

provkuponger i form av längsprover. ProvID 76L och 77L. Nedan visas bilder tagna ur filmen 

från värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Dessa dragprovstavar laserskars 

med en effekt på 1,5 kW. Provkupongen gav totalt 12 stycken dragprover. De högsta spårade 

temperaturerna på dragprovstavarna var ca 134,3 och 125,8 °C, se figur 62.  

 

 

Figur 62. Bild och analysresultat av 

filmning med värmekamera vid 

laserutskärning av dragprover (längs-

prov) av stålsort Dx700 och tjocklek 10 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Använd mall/template: 

DIM_250*30_12.  

 

Mikrovickersintrycken för Dx700 har resultat som visas i figur 63. Förhöjda värden på 

hårdheten nära skärzonen. Översta figuren, höger tvärsnitt, visar värden på upp till 425 HV 

första 100 μm. Sedan sjunker hårdheten successivt ner till bulkens värden snabbt. Vid 0,3 
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mm in i materialet är det normala värden. Ingen skillnad mellan dragprovstavens båda 

ändar. I båda ändar är det vid 0,3 mm in i materialet som bulklika resultat fås på hårdheten. 
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Figur 63. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt.  

 

 

Resultat från mikrovickersprovning av SAJO-tillverkat dragprov visas i figur 64. Förutom ett 

enstaka avvikande intryck ser man det förväntade att kantens och bulkens hårdhetsvärden 

inte skiljer sig från varandra. 
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Figur 64. Resultat av hårdhetsmätningen för SAJO-tillverkat slagprov av Dx700, tjocklek 10 

mm, och i form av längsprov.  

 

Man kan se en liten tendens till att ett dragprovresultat från SAJO ligger något oftare lägre 

än ett tillverkat i Laserlinjen, se figur 65. Mellan de två olika provkupongerna frästa i 

Laserlinjen går ingen trend att utläsa. 
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Figur 65. Sträckgräns, Rp02 för Dx700, 10 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven från Laserlinjen kommer från två olika provkuponger, 

därav ID-märkningen. Resultaten visar att ingen tydlig skillnad i sträckgräns finns mellan 

dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 
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Dragprovning – Dx700 – 10mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 771 2,09 0,48 

SAJO 770 4,50 1,42 

Tabell 15. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av Dx700. 

 

Brottgränsen på de dragproven tillverkade i Laserlinjen har ett något lägre medelvärde än 

dem tillverkade i SAJO, se figur 66 och tabell 16. Men värden från dragprovstavar tillverkade 

i SAJO är mer spridda än dem tillverkade i laserlinjen och finns också med resultat på samma 

låga nivåer som dem tillverkade i laserlinjen. Brottgränsen för SAJO-tillverkade provstavar 

håller sig inom intervallet 838 - 846 N/mm2, medan dem tillverkade i laserlinjen håller sig 

inom 837 – 842 N/mm2. 
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Figur 66. Brottgräns, Rm för Dx700, 10 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar en svag 

skillnad mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

 

Dragprovning – Dx700 – 10mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 840 1,51 0,35 

SAJO 842 2,30 0,73 

Tabell 16. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av Dx700. 
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Man kan i figur 67 direkt se hur alla dragprovsresultat på förlängningen är högre för en laser-

tillverkad än för en SAJO-tillverkad provstav. Dragproven från den ena provkupongen skiljer 

sig dessutom från dem andra gjorda på samma sätt. Denna skillnad är större än den mellan 

laser- och SAJO-tillverkade dragprovstavar. Det skiljer 1 % mellan laserlinjens ID 77 och 

SAJO´s stavar, men det skiljer 2 % mellan laserskuret ID 76 oco ID 77 i flera fall. De 

laserskurnas förlängning ligger alla utom en på 18-20 %, medan alla provstavar tillverkade i 

SAJO utom en ligger på en förlängning av 17-18 %. 
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Figur 67. Förlängningen A80 för Dx700, 10 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven från laserlinjen har genomgående något högre A80-

värden än de dragproven tillverkade i SAJO. 

 

Dragprovning – Dx700 – 10mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 19 0,76 0,17 

SAJO 17 0,52 0,16 

Tabell 17. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av Dx700. 
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6.2.4. Dx900 6mm – Dragprov – provID 81L och 83L 
Dragprovstavar med stålsort Dx900 och tjocklek 6 mm skars ut i 

laserlinjen ur en provkupong i form av längsprov. ProvID 81L. Bredvid 

visas en bild tagen ur filmen från värmekameran under laserskärningen 

av provstavarna. Dessa dragprovstavar laserskars med en effekt på 1,5 

kW. Provkupongen gav totalt 20 stycken dragprover. De högsta spårade 

temperaturerna på dragprovstavarna var ca 90 °C. 

 

Figur 68. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid 

laserutskärning av dragprover (längs-prov) av stålsort Dx900 och 

tjocklek 6 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Använd mall/template: 

DIM_250*30_20. Totalt antal utskurna dragprov: 20. Uppmätta 

maxtemperaturer: 91 °C. 

 

Dessa stavar uppvisade aldrig någon temperatur över 91 °C 

 

 

I figur 69 visas resultaten från mikrovickersintrycken på tvärsnitt från provID 81L16. Vänster 

och höger tvärsnitt visar båda att bulkens hårdhet är runt 350 HV, och den nås 0,3 mm in i 

materialet från skärytan. De två första 0,2 millimetrarna karaktäriseras av kraftigt förhöjda 

hårdhetsvärden. Medan det mellan 0,2 – 0,3 mm in finns en svacka där hårdheterna är 

under bulkegenskaperna. 
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Figur 69. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt. 

 

Sträckgränsen för dragprovstavar tillverkade i laserlinjen har liknande resultat som för dem 

tillverkade i SAJO. Som figur 70 visar är ibland SAJO’s värden högre, ibland tvärtom.  
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Figur 70 Sträckgräns, Rp02 för Dx900, 6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar att ingen skillnad finns mellan dragproven 

tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

 

Dragprovning – Dx900 – 6mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 945 3,10 0,77 

SAJO 945 3,42 0,88 

Tabell 18. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av Dx900. 

 

Brottgränsen visar ingen skillnad på Laser- eller SAJO-tillverkad dragprovstav, se figur 71 och 

tabell 19. Däremot syns en tydlig förskjutning av Rm längs provkupongen. Ju längre åt ena 

hållet på kupongen provstaven är tillverkad, desto högre brottgräns, oberoende 

tillverkningsstation. Brottgränsen ligger på 1015 - 1031 N/mm2 och standardavvikelsen visar 

bättre värden för de laserskurna. 
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Figur 71. Brottgräns, Rm för Dx900, 6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad 

dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att ingen skillnad finns 

mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

 

Dragprovning – Dx900 – 6mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 1026 1,56 0,49 

SAJO 1026 1,72 0,52 

Tabell 19. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av Dx900. 

 

I figur 72 ses att alla utom ett resultat för laserlinjens dragprov ligger på 11 eller 12 % 

förlängning medan förlängningen hos de SAJO-tillverkade dragproven ligger på 10 % på alla 

utom två, som har 11 % förlängning.  
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Figur 72. Förlängningen A80 för Dx900, 6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven i laserlinjen har genomgående något högre A80-värden 

än de tillverkade i SAJO. 

 

Dragprovning – Dx900 – 6mm – Förlängning A80 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 11,5 0,62 0,15 

SAJO 10,11 0,32 0,08 

Tabell 20. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av Dx900. 

 

Kontroll av formtolerans av provstavarna gjordes genom mätning av parallelliteten hos laserskurna 

och frästa dragprov. I tabell 21 ses att sex av 15 resultat ligger utanför gränsen, 0,04 mm, som 

standarden kräver.  
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ProvID Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

 Mätresultat  
absolutbelopp [mm] 

81L01 20,031 20,032 0,001 

81L02 20,031 20,024 0,007 

81L03 20,020 20,020 0,000 

81L04 20,019 20,018 0,001 

81L05 20,024 20,029 0,005 

81L06 20,025 20,027 0,002 

81L07 20,026 20,024 0,002 

81L08 20,026 20,024 0,002 

81L09 20,029 20,025 0,004 

81L10 20,022 20,024 0,002 

81L11 20,030 20,036 0,006 

81L12 20,023 20,029 0,006 

81L13 20,029 20,034 0,005 

81L15 20,027 20,022 0,005 

81L17 20,027 20,028 0,001 

Tabell 21. Kontrollmätning av dragprovstavarnas parallellitet 

 

 

6.2.5. Hx400 3mm – Dragprov – ProvID 86L, 87L och 88L 
Dragprovstavar med stålsort Hx400 och tjocklek 3 mm skars ut i laserlinjen ur två 

provkuponger i form av längsprov. ProvID 86L och 87L. Dessa dragprovstavar laserskars med 

en effekt på 1,5 kW. Provkupongen gav totalt 12 stycken dragprover. De högsta spårade 

temperaturerna på dragprovstavarna var ca 130 °C, se figur 73. Det tog ca 18 s att skära ut 

varje provstav. Plåten darrade något, speciellt i början av utskärningen. Efter tre 

dragprovsstavar hade provkupongen lugnat ner sig. Nedan visas bilder tagna ur filmen från 

värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Maxtemperaturerna för Hx400 efter 

lasern landade på ca 90 °C. 
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Figur 73. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längs-prov) av stålsort Hx400 och tjocklek 3 mm. Lasereffekt: 1,5 kW. Skärtid: ca 

18 s per provstav. Använd mall/template: DIM_380*30_12. 

 

I resultaten i figur 74 från mikrovickers intryck i tvärsnitten för Hx400, 3 mm, med provID 

86L02, ses stora förändringar de första 0,6 mm in i materialet från kanten sedan börjar det 

likna bulken men ändå inte med samma homogenitet. De rosa intrycken som är dem 10 mm 

in i bulken har betydligt jämnare resultat än dem 1 mm in i bulken. 
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Figur 74. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt.  

 

Ett dragprov preparerat i SAJO har däremot hårdhetsvärden som ser lika samstämmiga ut 

såväl inne i bulken som vid kanten av materialet. Alla ligger de mellan 446 – 495 HV in från 

kanten och mellan 432 – 475 HV inne i bulken. Se figur 75. 
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Figur 75. Resultat av hårdhetsmätningen för SAJO-tillverkat slagprov av Dx355,  

tjocklek 12 mm. 
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I figur 76 – 78 ses resultaten av mikroskopering av tvärsnitten från Hx400. I figur 76 ses från 

höger de första 16 intrycken närmast skärkanten på det laserskurna tvärsnittet. Man kan se 

hur strukturen vidd de sista intrycken i figuren börjar likna det strukturen i centrum vid en 

jämförelse av bilden därefter, figur 77. Efter dryga 0,5 mm in skall enligt hårdhetskurvan 

materialet vara likvärdigt det i bulken. Minimat i dippen i hårdhet som ses i hårdhetsbilderna 

ses i mikroskopibilderna som ett svart band. 

 

 
Figur 76. Mikroskopbild av struktur från kant av tvärsnitt, till höger. 

 

I figur 77 har vi tre av de sex intrycken gjorda i centrum av tvärsnittet som placeras i bulken 

10 mm in i materialet. 

 

 
Figur 77. Intryck utförda i centrum av tvärsnittet. 

 

 
Figur 78. Alla 41 stycken hårdhetsintryck från kanten, till höger, och 1 mm inåt i materialet. 
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De lasertillverkade dragproven ligger överlag lägre i sträckgräns än de tillverkade i SAJO, se 

figur 79. SAJO’s sträckgränser ligger mellan 1190 – 1235 N/mm2, medan de lasertillverkade 

dragproven har en sträckgräns som ligger på 1158 – 1198 N/mm2. Ingen större skillnad går 

att urskilja mellan de frästa och ofrästa lasertillverkade dragproven mer än att de tre lägsta 

resultaten tillhör ofrästa stavar och de tre högsta resultaten tillhör frästa dragprovstavar. 
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Figur 79. Sträckgräns, Rp02 för Hx400, 3 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att skillnad 

finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – Hx400 – 3mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm2] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 1190 8,04 3,04 

Laser - ofräst 1180 9,39 3,55 

SAJO 1209 10,14 3,38 

Tabell 22. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av Hx400. 

 

Brottgränsen, se figur 80, för Hx400 ligger i stora drag på 1330 – 1350 N/mm2 för dragproven 

tillverkade i SAJO, medan de tillverkade i laserlinjen mest ligger på 1295 – 1330 N/mm2. Två 

av de lasertillverkade överstiger 1330 N/mm2, ena ofräst det andra fräst. Två av de SAJO-

tillverkade understiger 1330 N/mm2. Å andra sidan ser man att alla resultat oberoende 

tillverkningsväg, förutom fyra, ligger mellan 1310 och 1340 N/mm2. De SAJO-tillverkade har 

både högre medelvärde och större standardavvikelse än lasertillverkade. 
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Figur 80. Brottgräns, Rm för Hx400, 3 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad 

dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att en liten skillnad 

finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – Hx400 – 3mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 1326 6,08 2,03 

Laser - ofräst 1314 5,61 2,12 

SAJO 1334 7,93 2,64 

Tabell 23. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av Hx400.   

 

Förlängningen ligger enligt figur 81 på 5 eller 6 % för samtliga dragprov oavsett 

tillverkningsväg. Alla utom ett av dem tillverkade i SAJO har en förlängning på 5 % medan De 

allra flesta av dem tillverkade i laserlinjen har en förlängning på 6 %, de övriga på 5 %. De går 

inte att utläsa någon skillnad mellan laserlinjens frästa och ofrästa dragprov.  
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Figur 81. Förlängningen A80 för Hx400, 3 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven i laserlinjen har i snitt något högre A80-värden än de 

tillverkade i SAJO. 

 

Dragprovning – Hx400 – 3mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 6 0,47 0,16 

Laser - ofräst 6 0,42 0,14 

SAJO 5 0,33 0,11 

Tabell 24. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av Hx400. 

 

Toleranskontroll av parallellitet 
I tabell 25 ses resultaten av formtoleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna och frästa 

tunna dragprov som visar att provstavsmåtten hålls inom givna ramar i samtliga fall utom 

två, som visar en avvikelse på 0,01 mm utanför gränsen 0,04 mm. 
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ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
Absolutbelopp [mm] 

86L01 20,023 20,024 0,001 

86L03 20,023 20,025 0,002 

86L05 20,020 20,024 0,004 

86L07 20,020 20,022 0,002 

86L12 20,022 20,023 0,001 

87L01 20,022 20,027 0,005 

87L02 20,028 20,029 0,001 

87L04 20,019 20,021 0,002 

87L11 20,021 20,016 0,005 

Tabell 25. Kontrollmätning av dragprovstavarnas parallellitet 

 

I tabell 26 ses resultaten av formtoleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna och 

ofrästa tunna dragprov. I detta fall är samtliga fall långt utanför 0,04 mm som är 

maxgränsen.  

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat  
Absolutbelopp [mm] 

86L04 22,139 22,100 0,039 

86L06 22,209 22,259 0,050 

86L06 22,223 22,279 0,056 

86L08 22,160 22,212 0,052 

86L09 22,103 22,152 0,049 

86L11 22,279 22,223 0,056 

Tabell 26. Kontrollmätning av de ofrästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

 

6.2.6. AR400 8 mm – Dragprov – provID 91L och 92L 
Dragprovenstavar med stålsort AR400 och tjocklek 8 mm skars ut i laserlinjen ur en 

provkupong i form av längsprov. ProvID 92L. Provstavarna skars ut med en lasereffekt på 3 

kW. Bilderna i figur 82 visar de högsta temperaturer som detekterades under 

laserskärningen på denna provkupong. 134,2 °C var högst och de övriga dragproverna 

landade på runt 100 °C. Linjerna dragna genom dragproverna visar den högst uppmätta 

temperaturen längs den dragna linjen. 
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Figur 82. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längs-prov) av stålsort AR400 och tjocklek 8 mm. Lasereffekt: 3 kW. Använd 

mall/template: DIM_380*30_20.  

 

Enligt figur 83 ligger hårdhetsvärdena i bulken av materialet mellan 450 och 500 HV för 

AR400, 8 mm. Från laserkanten ses en liten ökning i hårdhet de två första 0,2 millimetrarna, 

sedan djupdyker hårdheten till ca 350 HV, för att sedan successivt öka igen och återfå sina 

värden på cirka 450 HV 0,6 eller längre in i materialet. Vid 0,8 mm är det likt bulkmaterialet. 
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Figur 83. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt.  

 

I figur 84 ses att hårdhetsvärdena för ett SAJOpreparerat dragprov från AR400, 8 mm, från 

kanten och in, i stora drag ligger mellan 450 och 500 HV. Detta antas vara opåverkat av 

värme. Hårdhetsvärdena inne i bulken är betydligt lägre, vilket inte var väntat. 
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Figur 84. Resultat av hårdhetsmätningen för SAJO-tillverkat slagprov av AR400, tjocklek 8 

mm, och i form av längsprov. ProvID 91L05. 

 

Samtliga resultat från dragprovningen, utom ett par, visar att sträckgränsen är något lägre 

för de provstavar tillverkade i laserlinjen, se figur 85. Dessa är också mer samlade med ett 

jämnt resultat på 1145 – 1170 N/mm2, medan sträckgränserna för de SAJO-tillverkade ligger 

på 1170 – 1225 N/mm2. Dragprovsparet på position ett på provkupongen har ett resultat 

totalt motsatt de övriga.  
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Figur 85. Sträckgräns, Rp02 för AR400, 8 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar en tydlig skillnad mellan dragproven tillverkade i 

laserlinjen och dem i SAJO. 
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Dragprovning – AR800 – 8mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 1159 5,00 1,29 

SAJO 1196 17,44 4,50 

Tabell 27. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av AR400. 

 

Brottgränsen, i figur 86, för de lasertillverkade dragproven ligger jämnt fördelad mellan 1280 

– 1310 N/mm2, förutom resultatet från position ett på provkupongen som skiljer sig markant 

från de övriga, liksom resultatet på sträckgränsen. 
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Figur 86. Brottgräns, Rm för AR400, 8 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar att dragproven tillverkade i laserlinjen har en något 

lägre brottgräns än dem i SAJO. 

 

Dragprovning – AR800 – 8mm – Brottgräns Rm 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 1296 6,60 1,70 

SAJO 1302 5,92 1,53 

Tabell 28. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av AR400. 

 

Förlängningen hos dragproverna av AR400 ligger på 7 - 9 % i alla fall utom ett som faller ur 

mönstret, se figur 87. Ingen skillnad mellan de laser- och SAJO-tillverkade dragproven går att 

utläsa på förlängningen. 
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Figur 87. Förlängningen A80 för AR400, 8 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Resultaten visar att ingen skillnad finns mellan dragproven 

tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO.  

  

Dragprovning – AR800 – 8mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - fräst 8 0,56 0,14 

SAJO 8 0,35 0,09 

Tabell 29. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av AR400. 

 

Toleranskontroll av parallellitet 
Resultaten från toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna och frästa dragprov av 

AR400 visas i tabell 30. Något spridda resultat, tre värden som ligger långt utanför 

accepterad gräns.  
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ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
Absolutbelopp [mm] 

92L01 20,007 20,042 0,035 

92L02 20,027 20,016 0,011 

92L04 19,966 19,968 0,002 

92L06 20,031 20,025 0,006 

92L08 20,010 20,023 0,013 

92L10 20,021 20,024 0,003 

92L11 19,239 19,209 0,030 

92L14 20,031 20,016 0,015 

92L15 20,026 20,017 0,009 

92L17 19,960 19,971 0,011 

92L18 19,962 19,972 0,010 

92L19 20,016 20,040 0,024 

92L20 20,018 20,026 0,008 

Tabell 30. Kontrollmätning av dragprovstavarnas parallellitet 

 

 

6.3. RESULTAT KALLVALSAT – DRAGPROV 
6.3.1. DC600DP 1,5 mm – Dragprov – 96L och 97L 
Dragprovstavar med stålsort DC600DP och tjocklek 1,5 mm skars ut i laserlinjen ur en 

provkupong i form av längsprov. ProvID 97L. I figur 88 visas bilder tagna ur filmen från 

värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Provkupongen gav totalt 12 stycken 

dragprover. De högsta uppmätta temperaturerna på dragproven var dessa som visas här på 

32,8 °C respektive 29,2 °C 

 

 
Figur 88. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längs-prov) av stålsort DC600DP och tjocklek 1,5 mm. Använd mall/template: 

DIM_250*30_12.  
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Resultaten från mikrovickersintryck visas I figur 89. Resultaten av hårdhetsmätningen på 

tvärsnitten av laserskuret dragprov av DC600DP, tjocklek 1,5 mm, visar på det vänstra att det 

framförallt är de första 0,1 mm in i materialet som värmen påverkat. Över 350 HV närmast 

kanten och sedan sjunker hårdheten snabbt och strax före 0,2 mm in i materialet når 

hårdheten värden som i bulken. De något förhöjda värdena fortsätter dock in ända 0,5 mm 

in i materialet. På det högra tvärsnittet är de högsta värdena drygt 300 HV och sedan sjunker 

hårdheten snabbt och knappt 0,2 mm in i materialet har hårdhetsvärden lika dem i bulken 

nåtts. 
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Figur 89. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt. 
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I figur 90 visar dragproven gjorda i SAJO på värden mellan cirka 175 och 225 HV, både för 

intrycken gjorda i centrum och för dem från kanten. 
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Figur 90. Resultatet av hårdhetsmätningen av dragprov gjorda i SAJO. 

 

Resultaten från dragprovningen visar i figur 91 ingen skillnad mellan de lasertillverkade och 

de SAJO-tillverkade provstavarna vad gäller sträckgränsen. Ofräst eller fräst har heller ingen 

inverkan på det resultatet.  
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Figur 91. Sträckgräns, Rp02 för DC600DP, 1,5 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att ingen 

skillnad finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 
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Dragprovning – DC600DP – 1,5 mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 423 3,78 1,54 

Laser - fräst 417 3,25 1,23 

SAJO 420 3,50 1,06 

Tabell 31. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av DC600DP. 

 

För DC600DP går inte att se någon betydande skillnad mellan SAJO-tillverkade och 

lasertillverkade eller heller mellan ofrästa och frästa lasertillverkade dragprov, se figur 92. 

Brottgränsen ligger mellan 634 – 641 N/mm2 för de frästa lasertillverkade proven, medan de 

ofrästa ligger på 639 – 648 N/mm2.  

 

DC600DP 1,5 mm

632

634

636

638

640

642

644

646

648

650

652

0 2 4 6 8 10 12

Position på provkupong

B
ro

tt
g

rä
n

s
 R

m
 [

N
/m

m
2
]

Laserskuren - ofräst

Laserskuren - fräst

SAJO

 
Figur 92. Brottgräns, Rm för DC600DP, 1,5 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att ingen 

större skillnad finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – DC600DP – 1,5 mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 643 3,85 1,57 

Laser – fräst 638 2,76 1,04 

SAJO 642 4,35 1,31 

Tabell 32. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av DC600DP. 

 

En viss skillnad mellan de ofrästa och frästa dragproverna går att se på förlängningen, figur 

93 och tabell 33. De ofrästa dragproverna tillverkade i laserlinjen har förlängning på 20-24 %, 
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de frästa dragprover från lasern ligger på 17 – 21 %. Dragproverna tillverkade i SAJO har en 

förlängning på 18 – 23 % och spänner därmed i princip över hela intervallet av frästa och 

ofrästa lasertillverkade dragprovstavar. 

 

DC600DP 1,5 mm

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12

Position på provkupong

F
ö

rl
ä

n
g

n
in

g
 A

8
0

 [
%

]

Laserskuren - ofräst

Laserskuren - fräst

SAJO

 
Figur 93. Förlängningen A80 för DC600DP, 1,5 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Dragproven från laserlinjen har ingen tydlig skillnad på sina A80-

värden än de tillverkade i SAJO. 

 

Dragprovning – DC600DP – 1,5 mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 21 1,51 0,61 

Laser – fräst 20 1,38 0,52 

SAJO 21 1,51 0,45 

Tabell 33. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av DC600DP 

 

Av de dragproven som har något n15-värde ligger de flesta mellan 0,08 och 0,13. Ett värde 

på 0,05 finns hos ett SAJO-tillverkat dragprov. De ofrästa lasertillverkade dragproven ligger 

alla mellan 0,10 – 0,13 och är därmed mer samlade än de övriga resultaten som spänner 

över större intervall. Se figur 94 och tabell 34. 
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Figur 94 Formningsparametern n15 för DC600DP, 1,5 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- 

och SAJO-tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar 

ingen tydlig skillnad mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – DC600DP – 1,5 mm – n15 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 0,11 0,01 0,00 

Laser – fräst 0,09 0,04 0,02 

SAJO 0,11 0,02 0,01 

Tabell 34. Medelvärden och standardavvikelser för deformationshårdnandeexponenten n15, 

av DC600DP 

 

I tabell 35 redovisas resultaten av toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna frästa 

och ofrästa tunna dragprov av DC600DP. Fyra av 14 provstavar håller sig inom 

toleranskravens givna ramar på max 0,04 mm. 

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
Absolutbelopp [mm] 

97L02 20,013 20,010 0,003 

97L03 20,009 20,012 0,003 

97L04 20,011 20,009 0,002 

97L08 20,012 20,016 0,004 

97L09 20,007 20,008 0,001 

97L10 20,012 20,011 0,001 

97L11 20,009 20,006 0,003 

Tabell 35. Kontrollmätning av de frästa dragprovstavarnas parallellitet 
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ProvID  
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
Absolutbelopp [mm] 

97L01 22,47 22,467 0,003 

97L02 22,705 22,696 0,009 

97L03 22,458 22,456 0,002 

97L05 22,488 22,484 0,004 

97L06 22,446 22,459 0,013 

97L07 22,477 22,461 0,016 

97L12 22,528 22,515 0,013 

Tabell 36. Kontrollmätning av de ofrästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

 

6.3.2. DC06 (DOCOLform06) 0,6 mm – Dragprov – provID 101L och 102L 
Dragprovstavar med stålsort DC06 och tjocklek 0,6 mm skars ut i laserlinjen ur en 

provkupong i form av längsprov. ProvID 101L. I figur 95 visas bilder tagna ur filmen från 

värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Av de totalt 20 dragproven som skars 

ut ur provkupongen var dessa dem där den högsta temperaturen detekterades. Till vänster 

ses ett av den aktuella provkupongens första dragprov som skars ut med en maxtemperatur 

på 27,6 °C och till höger en av dem sista dragproven med en maxtemperatur på 27,1 °C. 

Därmed finns inga indikationer på att värmen skulle öka allteftersom alltfler dragprov skärs 

ut ur en å samma kupong.  

 

 
Figur 95. Resultat från värmekamerafilmning av laserutskärning av dragprover i DC06 med 

tjocklek 0,6 mm. Till vänster ses ett av de första dragproven som skars ut ur den aktuella 

provkupongen, och till höger en av dem sista. Använd mall/template: DIM_250*30_12.  
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Ytterligare en provkupong klipptes och frästes till dragprov i den traditionella SAJO. Prov-ID 

102 är SAJO-tillverkade dragprov.  

 

Ingen provstav sparades till hårdhetstest eller LOM. 

 

Dragprovsresultat DC06 
I figur 96 och tabell 37 ses att sträckgränsen för de ofrästa dragproven tillverkade i 

laserlinjen ligger på 172 – 176 N/mm2 och de frästa på 171 – 174 N/mm2. De tillverkade i 

SAJO ligger alla inom intervallet 172 – 175 N/mm2, förutom en som ligger på 178 N/mm2. 

Därmed följer de ofrästa från laserlinjen resultaten mer från de SAJO-tillverkade än vad de 

frästa gör. Ingen större skillnad går dock att utläsa mellan de tre tillverkningsmetoderna då 

resultaten är till största delen jämnt spridda mellan 172 – 175 N/mm2.  
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Figur 96. Sträckgräns, Rp02 för DC06, 0,6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att i princip 

ingen skillnad finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – DC06 - 6mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 174 0,98 0,37 

Laser - fräst 172 1,13 0,43 

SAJO 174 0,94 0,28 

Tabell 37. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av DC06.  

 

Ett av de SAJO-tillverkade dragproven har ett brottgränsresultat som sticker ut jämfört med 

de övriga. Detta är från position ett på provkupongen och ligger på 319 N/mm2, se figur 97. 

De övriga ligger alla mellan 323 – 327 N/mm2 oavsett vilken av de tre tillverkningsmetoderna 
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som använts. De ofrästa ligger mellan 323 och 326 N/mm2, medan de frästa mellan 324 och 

327 N/mm2. SAJOtillverkade mellan 323 och 327 N/mm2, plus ett på 319 N/mm2. I tabell 38 

visas jämna resultat i medelvärden de olika tillverkningsmetoderna emellan. Förutom ett 

avvikande värde har SAJO en mindre spridning på sina resultat än de lasertillverkade. 
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Figur 97 Brottgräns, Rm för DC06, 0,6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att i princip 

ingen skillnad finns mellan dragproven tillverkade i laserlinjen och dem i SAJO. 

 

Dragprovning – DC06 – 0,6mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 324 1,33 0,44 

Laser - fräst 325 1,35 0,51 

SAJO 326 1,17 0,34 

Tabell 38. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av DC06.  

 

Förlängningen som visas i figur 98 och tabell 39 varierar mellan 37 – 42 %, men det är endast 

en SAJO-tillverkad med 37 % och en ofräst lasertillverkad med 35 %, resten har 39 % eller 

högre. Endast en ofräst lasertillverkad har förlängningen 42 %, resten har lägre resultat. 

Därmed ligger nästa alla laser- samt SAJO-tillverkade på förlängning mellan 39 och 41 %, och 

ingen skillnad går att utläsa de tre olika tillverkningsmetoderna emellan. 
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Figur 98. Förlängningen A80 för DC06, 0,6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav. Det går inte att se någon betydande skillnad de tre 

tillverkningsmetoderna emellan. 

 

Dragprovning – DC06 – 0,6mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 40 1,04 0,30 

Laser - fräst 40 0,58 0,17 

SAJO 40 0,60 0,17 

Tabell 39. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av DC06. 

 

Deformationshårdnandeexponenten, n-värdet, ligger i princip fast på 0,21 oavsett 

tillverkningsmetod, se figur 99. Endast ett SAJO-dragprov och ett fräst dragprov från 

laserlinjen har avvikande resultat. Ett på 0,20 och ett på 0,22.  
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Figur 99. Formningsparametern, deformationshårdnandekoefficienten n15, för DC06, 0,6 

mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad dragprovstav. Nästan alla dragprov 

tillverkade i laserlinjen eller i SAJO har n-värdet 0,21. 

 

Dragprovning – DC06 – 0,6mm – n15 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 0,21 0,00 0,00 

Laser - fräst 0,21 0,00 0,00 

SAJO 0,21 0,00 0,00 

Tabell 40. Medelvärden och standardavvikelser för deformationshårdnandeexponenten n15 

av DC06. 

  

Enligt figur 100 ser inte R-värdet ut att påverkas av att dragprovet är ofräst då resultaten 

från de laserskurna och frästa ligger mellan 1,82 – 2,02 och de ofrästa dito mellan 1,86 – 

2,01. Även dragproven tillverkade i SAJO har r-värde inom liknande intervall, 1,89 – 2,05, 

förutom det från position ett som ligger på 2,25. Dock har de SAJO-tillverkade ett högre 

medelvärde och standardavvikelse, se tabell 41. 
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Figur 100. Plåtens anisotropi, formningsparametern R4, r-20 %, för DC06, 0,6 mm tjock, i 

jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad dragprovstav. Nästan alla dragprov tillverkade i 

laserlinjen eller i SAJO har r-värdet 0,21. 

 

Dragprovning – DC06 – 0,6mm – R4 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 1,93 0,05 0,01 

Laser - fräst 1,92 0,08 0,03 

SAJO 2,00 0,04 0,01 

Tabell 41. Medelvärden och standardavvikelser för plåtens anisotropi, r-värdet R4, av DC06.  

 

 

Toleranskontroll av parallellitet DC06 
Toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna frästa och ofrästa tunna dragprov. I tabell 

42 visas resultaten från de frästa dragproven och de klarar alla formtoleranskravet på 0,04 

mm.  

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
 absolutbelopp [mm] 

101L06 20,013 20,011 0,002 

101L07 20,012 20,015 0,003 

101L08 20,026 20,028 0,002 

101L09 20,040 20,040 0,000 

101L10 20,036 20,036 0,000 

101L14 20,034 20,034 0,000 

101L15 20,022 20,021 0,001 

Tabell 42. Kontrollmätning av de frästa dragprovstavarnas parallellitet 
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I tabell 43 visas resultaten från de ofrästa dragproven och de klarar inte alla 

formtoleranskravet. Tre av provstavarna hade en vågig form, se figur 101, efter 

laserskärningen som berodde på att den tunna och lätta provplåten darrade under tiden 

som dragprovet skars ut. Dessa har också de sämsta resultaten. Detta skedde endast på de 

tunnaste materialen. Det vill säga DC06 0,6 mm och DC04 0,7 mm. 

 

ProvID 
 [nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat  
Absolutbelopp [mm] 

101L01 VÅGIG 22,329 22,318 0,011 

101L02 VÅGIG 22,311 22,296 0,015 

101L03 22,249 22,245 0,004 

101L04 22,242 22,238 0,004 

101L05 22,162 22,157 0,005 

101L11 22,155 22,159 0,004 

101L12 22,229 22,222 0,007 

101L13 22,276 22,271 0,005 

101L16 VÅGIG 22,273 22,259 0,014 

Tabell 43. Kontrollmätning av de ofrästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

 
Figur 101. Foto taget på två av tre dragprov av de ofrästa DC06 som fick en vågig karaktär på 

delar av laserskurna kanten. I Figuren ses provID 101L01 och 101L16. Vågigheten gav 

svårigheter vid mätningen av parallelliteten. 

 

 

6.3.3. DC04 0,7 mm – Dragprov – provID 106L och 107L 
Dragprovstavar med stålsort DC04 och tjocklek 0,7 mm skars ut i laserlinjen ur en 

provkupong i form av längsprov. ProvID 107L. I figur 102 visas bilder tagna ur filmen från 
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värmekameran under laserskärningen av provstavarna. Dessa dragprovstavar laserskars med 

en effekt på 1,2 kW. Provkupongen gav totalt 16 stycken dragprover. De högsta spårade 

temperaturerna på dragprovstavarna var 26 °C och var en av de mittersta att laserskäras ur 

provkupongen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 102. Bild och analysresultat av filmning med värmekamera vid laserutskärning av 

dragprover (längs-prov) av stålsort DC04 och tjocklek 0,7 mm. Lasereffekt: 1,2 kW. Skärtid: 

ca 3m/min. Använd mall/template: DIM_250*30_12.  

 

Värmepåverkan i DC04 visar sig mycket tydlig fram till 0,2 mm in i materialet, se figur 103. 

Därefter är hårdhetsvärdena likvärdiga med dem inne bulken, 10 mm in i tvärsnittet. 
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Figur 103. Hårdhetsprofiler vid höger respektive vänster tvärsnitt.  

 

I figur 104 nedan ses resultatet där jag hårdhetsmätt även ett färdigfräst dragprov. Man tar 

bort 0,3 mm från de tunnare materialen vilket ser ut att vara tillräckligt för DC04, 0,7 mm. 

Hårdhetsvärdena i bulken såväl som i kanten håller sig strax över 100 HV. 
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Figur 104. Hårdhetsprofil vid tvärsnitt av SAJO-tillverkad provstav.  

 

 
Dragprovsresultat DC04  

Sträckgränsen redovisad i figur 105 och tabell 44 för de SAJO-tillverkade dragproven ligger 

mellan 183 – 187 N/mm2 medan laserlinjens dragprover ligger mellan 183 – 189 N/mm2 för 

de frästa, respektive 184 – 189 N/mm2 för de ofrästa. Därmed går det ej att utläsa någon 

större skillnad tillverkningsmetoderna emellan.  
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Figur 105. Sträckgräns, Rp02 för DC04, 0,7 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att ingen 

tydlig skillnad mellan de olika tillverkningsvägarna. 
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Dragprovning – DC04 – 0,7mm – Sträckgräns Rp02 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 186 1,77 0,67 

Laser - fräst 184 2,21 0,84 

SAJO 185 1,35 0,36 

Tabell 44. Medelvärden och standardavvikelser för sträckgräns, Rp02, av DC04.  

 

Brottgränsen som visas i figur 106 för DC04 varierar mellan 316 – 324 N/mm2. Endast ett 

resultat är dock på 324 N/mm2 resten håller sig inom 316 – 321 N/mm2. SAJO-tillverkade 

ligger på 317 – 321 N/mm2, ofrästa i lasern på 317 – 324 N/mm2 och frästa i lasern på 316 – 

319 N/mm2. De lasertillverkade har således de minst spridda resultaten. Ingen större skillnad 

finns mellan de olika tillverkningsvägarna och heller inte på vilken position i provkupongen 

dragprovet är taget ifrån, se tabell 45. 
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Figur 106. Brottgräns, Rm för DC04, 0,7 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern. Resultaten visar att ingen 

tydlig skillnad finns mellan de olika tillverkningsvägarna. 

 

 

Dragprovning – DC04 – 0,7mm – Brottgräns Rm 

Provkupong 
Medelvärde 

[N/mm
2
] 

Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 320 2,37 0,90 

Laser - fräst 318 1,15 0,44 

SAJO 319 1,27 0,34 

Tabell 45. Medelvärden och standardavvikelser för brottgräns, Rm, av DC04.  
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De frästa dragproven i figur 107 från laserlinjen har genomgående något mindre spridning på 

sina A80-värden än de ofrästa dito och de tillverkade i SAJO. De frästa tillverkade och frästa i 

laserlinjen har en förlängning på 42 – 43 %, medan de ofrästa ligger mellan 41 – 43 % och de 

SAJO-tillverkade har en förlängning på ett intervall om hela 40 – 43 %. Av sju stycken ofrästa 

är det dock endast en som ligger på 41 respektive 43 %, resten har en förlängning på 42 %, 

se även tabell 46 som visar på mycket liten skillnad de olika tillverkningsmetoderna emellan. 
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Figur 107. Förlängningen A80 för DC04, 0,6 mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-

tillverkad dragprovstav, och mellan fräst och ofräst från lasern.  

 

 

Dragprovning – DC04 – 0,7mm – Förlängning A80 

Provkupong 
Medelvärde 

[%] 
Standardavvikelse 

Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 42 0,58 0,22 

Laser - fräst 43 0,38 0,14 

SAJO 42 0,88 0,23 

Tabell 46. Medelvärden och standardavvikelser för förlängning, A80, av DC04. 

 

Ingen större spridning på n-värdet för DC04, se figur 108 och tabell 47. Alla SAJO-tillverkade 

har värdet 0,21, medan fyra lasertillverkade provstavar har värdet 0,22, varav en är en ofräst 

dragprovstav.  
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Figur 108. Formningsparametern, deformationshårdnandekoefficienten n15, för DC04, 0,7 

mm tjock, i jämförelse mellan Laser- och SAJO-tillverkad dragprovstav. Samtliga dragproven 

tillverkade i laserlinjen eller i SAJO har n-värdet 0,21 eller 0,22. 

 

 

Dragprovning – DC04 – 0,7mm – n15 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 0,21 0,00 0,00 

Laser - fräst 0,21 0,00 0,00 

SAJO 0,21 0,00 0,00 

Tabell 47. Medelvärden och standardavvikelser för deformationshårdnandeexponenten n15, 

av DC04. 

 

Figur 109 och tabell 48 redovisas formningsparametern över plåtens anisotropi R4, r-värdet. 

Inga tydliga skillnader mellan SAJO- och lasertillverkade dragprovstavar och inte heller 

mellan de frästa och ofrästa lasertillverkade provstavarna kan ses. De ofrästa har r-värde på 

1,95 – 2,25 och de frästa på 2,02 – 2,25. SAJO-tillverkade ligger mellan 2,02 och 2,28. 

Därmed kan man ana en tendens till ett något lägre medelvärde på r-värden från ofrästa 

dragprovstavar.  
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Figur 109. Formningsparametern, r-värdet R4, för DC04, 0,7 mm tjock, i jämförelse mellan 

Laser- och SAJO-tillverkad dragprovstav. 

 

 

Dragprovning – DC04 – 0,7mm – R4 

Provkupong Medelvärde Standardavvikelse 
Medelvärdets 

standardavvikelse 

Laser - ofräst 2,07 0,09 0,03 

Laser - fräst 2,09 0,09 0,03 

SAJO 2,16 0,06 0,02 

Tabell 48. Medelvärden och standardavvikelser för R4 av DC04. 

 

 
Toleranskontroll av parallellitet 

Toleranskontroll av parallelliteten hos laserskurna frästa och ofrästa tunna dragprov visas i 

tabell 49 och 50. De frästa dragproven ligger alla utom två inom kraven för formtolerans.  

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat 
[mm] 

Mätresultat  
Absolutbelopp [mm] 

107L02 20,024 20,024 0,000 

107L03 20,024 20,022 0,002 

107L04 20,049 20,057 0,008 

107L05 20,031 20,029 0,002 

107L07 20,022 20,025 0,003 

107L08 20,040 20,040 0,000 

107L09 20,026 20,032 0,006 

107L16 20,025 20,026 0,001 

Tabell 49. Kontrollmätning av de frästa dragprovstavarnas parallellitet. 
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I tabell 50 ses de ofrästa dragprovens resultat och där uppvisar endast en mätning godkänt 

resultat. Två av dragproven har vågig form och därmed betydligt sämre mätresultat än de 

övriga, se figur 110 och 111. 

 

ProvID 
[nr] 

Mätresultat 
 [mm] 

Mätresultat 
 [mm] 

Mätresultat  
absolutbelopp [mm]  

107L01 22,169 22,164 0,005 

107L06 22,197 22,187 0,010 

107L10 22,156 22,166 0,010 

107L11 VÅGIG 22,197 22,288 0,091 

107L12 VÅGIG 22,197 22,227 0,030 

107L13 22,147 22,163 0,016 

107L14 22,109 22,105 0,004 

107L15 22,207 22,198 0,009 

Tabell 50. Kontrollmätning av de ofrästa dragprovstavarnas parallellitet. 

 

 
Figur 110. Foto taget på två dragprov av ofrästa DC04 som fick en vågig karaktär på delar av 

laserskurna kanten. Endast de två överst på bilden med provID 107L12 och 107L11 fick detta. 

Den undre av de tre dragproven i figuren visar ett icke-vågigt dragprov. Vågigheten gav 

svårigheter vid mätningen av parallelliteten.  
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Figur 111. Detaljbild av den vågiga delen från figuren ovan. 

 

Anledningen till att lasern skar vågigt var att provplåten darrade under tiden som dragprovet 

skars ut. Detta skedde endast på de tunnaste materialen. Det vill säga DC06 0,6 mm och 

DC04 0,7 mm. 

 

 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
7.1. ALLMÄNT OM PROVNINGEN 

Det är viktigt att påpeka att skärparametrarna för Laserlinjen ännu inte helt fastställts och 

var under utarbetning parallellt med tiden för detta examensarbete. Resultaten i denna 

rapport avseende laserskärningens materialpåverkan baseras därför på de parametrar som 

varit gällande just vid skärtillfället, vilka idag redan är justerade och ändrade. När första 

halvan av de tänkta materialen kördes i laserlinjen användes endast halva effekten på lasern, 

dvs. 1,5kW istället för den maximala på 3kW. En slagprovstav på ett 12 mm tjockt material 

tar då cirka 1 min att skära ut. De material som laserskars under senare halvan av 

examensarbetet har körts efter omfattande justeringar på laserparametrarna och då med en 

effekt upp till 2,3 kW på vissa stålsorter och dimensioner. Då tar det bara en halv min att 

skära ut motsvarande material och tjocklek, vilket direkt påverkar hur långt in den 

värmepåverkade zonen går. Därmed behövs ännu en utredning så fort laserskärningens 

hastighet förändrats för en viss stålsort och dimension, för att veta hur långt in 

materialförändringen når i materialet. Optimeringen av parametrarna i lasern har utförts 

som så att först sökte man nå godkända provstavar utskurna med en effekt på 1,5 kW. Sedan 

har man försökt att optimera parametrarna för att nå en högre skärhastighet samtidigt som 

de resulterande provstavarna fortsätter att få godkänt. Detta betyder att mina resultat i 

detta examensarbete är det sämsta tänkbara resultatet för var och ett av ämnena och 
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dimensionerna. Till exempel så har nu redan Dx355 12 mm, som jag skar ut första 

omgången, förbättrade skärparametrar, och därför vet vi att i mina resultat ser vi en större 

värmepåverkan än vad som gäller i dagsläget. Med optimerade skärparametrar blir således 

resultaten bara ännu bättre. 

 

Överlag ger inte resultaten av filmning med värmekameran någon värdefullt information 

eftersom filmningen var tvungen att ske flera sekunder efter laserskärningen av varje 

provstav. Värmeutvecklingen i staven precis vid skärtillfället är vad som var intressant och 

det gick här inte att mäta. Ett sätt att dra nytta av den tekniken är att införskaffa en 

speciallins som fungerar som skydd för värmekameran. På så sätt kan den monteras inne i 

själva lasercellen. Utan en sådan lins är det förmodligen bortkastad tid att filma och därmed 

bättre att hoppa över filmning med värmekamera av laserskärningen. Istället bör man 

fokusera på att göra hårdhetstest med mikrovickersintryck rakt in från skärkanten på 

tvärsnitt av provstavar samt dra och slå drag- och slagproven, både laser- och SAJO-

tillverkade, för jämförelse. 

 

Hårdhetstest med Mikrovickers ger en tydlig bild av hur långt in den värmepåverkade zonen 

går. Det är förmodligen den bästa metoden för att undersöka värmepåverkan på 

provstavarna. Genom att göra intrycken från den ofrästa skärkanten och inåt får man en klar 

bild av hur långt in man har värmepåverkan. Det var tydligt att det för en fullkomligt 

optimerad metod i hur mycket som skall fräsas bort så skulle fräsningen behövas anpassas 

till var och en av alla stålsorter och dimensioner, då resultaten skiljer sig markant mellan 

dem. Karaktäristiska mönster i hårdhetstestens utseende går att utläsa med avseende på 

stålsort, och ju tjockare provstav desto större värmepåverkan. Resultaten skiljer sig mellan 

de olika stålsorterna och dimensionerna. För vissa är det förbestämda fräsdjupet på 0,3 eller 

0,5 mm tillräcklig. För andra sorter och dimensioner skulle en ökning av fräsningen behövas 

för att undvika risker med påverkade dragprovsresultat. En noggrann genomgång av 

resultaten där man analyserar en stålsort och dimensions hårdhet i kombination med 

motsvarande stålsort och dimensions dragprovresultat, för Laser- respektive SAJO-

tillverkade provstavar bör ge en tillfredsställande bild av hur mycket som behöver fräsas 

bort. Eftersom det inte fanns utrymme till att undersöka alla slagprovstavar med 

hårdhetstest och LOM och inte fanns möjlighet till att fräsa och slå slagproven 

rekommenderar jag följa ovan nämnda recept till det. 

 

7.2. ANGÅENDE SPECIFIKA STÅLSORTER 

Resultaten för följande stålsorter och dimensioner är värda att ge lite extra uppmärksamhet. 

 

Dx355 12 mm visade anmärkningsvärda dragprovsresultat. De som var tillverkade i Lasern 

uppvisade flyt, men inte dem tillverkade i SAJO. Vad det beror på vet man inte och vidare 

undersökning kommer att ske utanför detta examensarbete.  

 



 106  

Dx700 8 mm slagprovstav uppvisade hårdheter som inte skall vara möjliga att få, vilket 

startat en fortsatt undersökning av tvärsnittet i SEM för att få klarhet i vad som hänt. Inga 

tillfredsställande svar har kunnat ges och man fortsätter utanför detta examensarbete med 

att försöka hitta en förklaring. Ämnet anses ha för lite kol för att kunna nå de hårdheterna 

som ses i yttersta skärkanten. 

 

Dx900 6 mm: har en brottgräns som stiger linjärt från ena kanten till den andra på 

provkupongen. Att brottgränsen varierar över plåtens bredd i höghållfasta stål behöver inte 

vara något exceptionellt, men just denna profil var anmärkningsvärd. 

 

Hx400 3mm: Lasertillverkade provstavarna har lägre Rp02 och Rm än de SAJO-tillverkade, men 

skillnaden mellan ofräst och fräst provstav är mindre. Eftersom typisk parallellitet för SAJO-

prover är cirka 0,25 mm och därmed tio gånger sämre än i detta fall från lasern, så skulle 

man utifrån detta resultat kunna besluta att hoppa över fräsningen innan dragprovning. 

Men, i dagsläget vet man ej helt säkert vad dessa resultat betyder. Djupare studier behövs 

på mer material för att se förklaring till om och varför SAJO avviker  

 

AR400 8mm: enligt hårdhetsresultaten är den värmepåverkade zonen i det laserskurna upp 

till 1 mm in i materialet, och för SAJO ser det än värre ut. Lägre Rp02 och Rm för lasertillverkat 

material. Skillnaden man ser i Rp02 är tydlig om man jämför populationerna men om man 

istället jämför endast ett par av mätvärdena så överlappar tillhörande mätosäkerheter 

varandra, och man kan därmed säga att resultaten är lika. För att få en mer fullständig bild 

av läget behövs då en hypotesprövning. Orsaken till trenden skulle, liksom ovan, kunna ha 

att göra med formtoleransen. Hårdhetsresultaten är extra känsliga för riktigt höghållfasta 

material som detta. Det kan vara en inhomogenitet i materialet som orsakat 

hårdhetsprofilen. Eftersom jag inte har några decimaler med på förlängningen är det möjligt 

att skillnaden på denna nivå ej går att se. Det är tydligare skillnad på heltalsnivå för 

tillexempel nivån på 40 % förlängning. 

  

DC600DP: SAJO och laser har ingen eller en mycket knapp skillnad i Rp02 och Rm. Och mellan 

laserfräst och laserofräst finns en mycket liten. Ingen skillnad om resultaten jämförs mot 

SAJO dock, då den har större spridning på resultaten. Det går dock inte att på det knappa 

underlaget dra några säkra slutsatser. Vid parvis jämförelse med hänsyn taget till 

mätosäkerhet ser resultaten dock lika ut. 

 

DC06 och DC04: Samtliga resultat ger indikation på att det förmodligen går att skippa fräs-

steget. Gränsen för om det är möjligt att hoppa över att fräsa provstaven innan 

dragprovning är olika beroende på vilken stålsort det handlar om och sedan hur nära 

minimum- eller maximumgräns för materialspecifikationen (MS) som provresultaten ligger 

normalt. Vid gränsfall på någon parameter kan en ofräst stav leda till att ett material blir 
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underkänt och därmed kan det inte accepteras. Osäkerheten i den knappa resultatmängden 

gör att det tills vidare är bättre att fortsätta med fräsning av samtliga provstavar. 

 

 

7.3. ANGÅENDE FRÄSDJUP 

En sammanställning på hur långt in i materialet som värmepåverkan går, det vill säga, i detta 

fall hur långt in man måste gå för att komma till hårdhetsvärden som är samma som de i 

bulken ses i tabell 51. Till exempel visar resultat att det behövs tas bort minst 0,7 mm på 

laserskurna provstavar från DX1100, 6 mm, se hårdhetsprofiler figur 37 och 38. 

 

Dx355, 12 mm, sammanfaller i resultaten mellan kant och bulk för första gången strax före 

0,9 mm in i materialet enligt hårdhetsresultaten från tvärsnitten av slagprovstavarna och 

redan efter 0,5 mm respektive 0,6 för dragprovstavarna av samma stålsort och tjocklek. 

Resultaten från slagprovens hårdhetsintryck stabiliserades dock efter ca 0,6 mm och låg på 

ungefär samma värden fram till 1 mm in i materialet, även om det var ca 25 HV högre än 

dem gjorde i centrum.  

 

För stålsorten Dx700, 10 mm tjock, saknas hårdhetsprofiler och värmekamera bilder för 

slagprovstavarna. Dragprovstavarna av samma stålsort och dimension visar på temperaturer 

upp till 134 °C, figur 62. Hårdhetsprofilerna visar att materialet når bulkegenskaper redan 

efter ca 0,3 mm in från skärkanten, se figur 63. 

 

För stålsorten Dx700 8(A), 8 mm tjock, saknas hårdhetsprofiler men värmekamerans bilder 

påvisar temperaturer kring 107 °C som högst strax efter laserskärning och för Dx700 8(S), 8 

mm registrerades temperaturer upp till 136 °C. Inte förrän efter ca 0,8 mm in i materialet 

från skärkanten kan man se hur hårdheten matchar resultaten från centrum, i bulken, se 

figur 31, även om enstaka intryck redan efter 0,3 mm in når dessa värden.  

 

För AR400, 8 mm, visar resultaten på stor värmepåverkan i jämförelse med de flesta övriga 

stålsorter och dimensioner i denna studie. Hårdhetsresultaten visar att opåverkat material 

knappt har nåtts eller precis har nåtts 1 mm in i bulken, se figur 83. De SAJO-tillverkade 

visade att efter 1 mm hade ännu inte samma värden nåtts som inne i bulken. Därmed är det 

möjligt att även de SAJO-tillverkade dragprovstavarna värmepåverkas. Sträck- och 

brottgränsen visar tydligt hur SAJO-tillverkade har genomgående högre resultat än de 

Lasertillverkade, se figur 85 och 86 samt tabell 27 och 28. 

 

Hx400, 3 mm, uppvisar liksom AR400 stor värmepåverkan relativt långt in i materialet vid 

hårdhetstesten, se figur 74 och 75 som visar att först efter ca 0,6 mm börjar bulkvärden att 

nås. Det är här fråga om ett material på 3 mm, vilket leder till förmodan att ett tjockare 

HX400 påverkas än längre in i bulken. Liksom för AR400 är sträckgräns liksom brottgräns 
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högre för de SAJO-tillverkade än för de Lasertillverkade dragproven, se figur 79 och 80 samt 

tabell 22 och 23. 

 

För Dx700, 2 mm, är det troligen tillräckligt med att minst 0,2 mm av skärkanten fräses bort, 

se figur 55 och 56. 

 

Hårdhetsresultaten för DC600DP, 1,5 mm, visar att värmepåverkan når maximallt 0,3 mm in i 

materialet, figur 89 och 90, och dragprovsresultaten visar att ofrästa lasertillverkade och 

SAJO-tillverkade har liknande värden, figur 91 – 94, samt tabell 31 - 34.  

 

Enligt hårdhetsresultaten räcker det med att fräsa bort minst 0,3 mm av skärkanten på 

DC04, 0,7 mm, se figur 103 och 104. Sträckgränsen visar på spridning för samtliga 

tillverkningsalternativ, figur 105 och tabell 44. 

 

I avsaknad av hårdhetstest från DC06, 0,6 mm, blir rådet att fräsa bort minst 0,3 mm som för 

DC04 eftersom värmekameran detekterat maximal värme strax under 30 °C för båda 

stålsorter.  

 

Slagprov Dragprov 

Stålsort Tjocklek 

[mm] 

Nödvändigt att 

ta bort [mm] 

Stålsort Tjocklek 

[mm] 

Nödvändigt att 

ta bort [mm] 

Dx355  15 1,0 Dx355  12 1,0 

Dx355  12 1,0 Dx700  10 0,4 

Dx700  10 0,4 AR400  8 1,2 

Dx700 8(A) 8 0,8 Dx900  6 0,5 

Dx700 8(S) 8 0,8 Hx400  3 1,0 

Dx1100  6 0,7 Dx700  2 0,2 

   DC600DP  1,5 0,3 

   DC04  0,7 0,3 

   DC06  0,6 0,3 

Tabell 51. Sammanställning på hur mycket material som minst bör fräsas bort från respektive 

stålsort och tjocklek för att få bort värmepåverkat material med hänvisning till framförallt 

hårdhetsresultaten.  

 

 

7.4. ANGÅENDE FRAMTIDA PROCEDURER 

En tänkbar lösning på problemet att lasern verkar påverka många av materialen längre in i 

skärkanten än de SAJO-tillverkade, skulle vara att helt enkelt skära ut drag- och slagprov som 

är till exempel 1-2 mm större. Då kan man fräsa bort 1-2 mm på alla stavar och vara både 

helt säker på att hålla formtoleranserna liksom att vara av med allt värmepåverkat material, 
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förutsatt att inte medeluppvärmningen över hela provstaven blir för stor och därmed 

påverkar hela provstavens material.  

 

Ett förslag på vidare undersökning av laserns värmepåverkan var att titta närmare på 

kornstorleksförändringar i laserskurna prover. Detta för att få ett bättre underlag om vad 

som är värmepåverkat eller ej då fotografierna i LOM inte ger en fullt tydlig bild. Men 

eftersom kornstorlekar i påverkade och opåverkade inte sällan har lika kornstorlek är det 

troligtvis en mycket osäker metod. Hårdhetsmätning av tvärsnitt vid skärkanten och 

jämförelser mellan lasertillverkade och SAJO-tillverkade prover ger sannolikt tydligast och 

mest rättvist resultat. 

 

Förlängningen blir i de flesta fall längre för Lasertillverkade provstavar än för SAJO-

tillverkade. Detta var mer eller mindre väntat, och behöver inte vara något dåligt. Det är 

snarare troligen ett exaktare resultat som beror på antingen värmen från lasern som ger 

mindre sprickor eller på att laserfräsen efterlämnar sig en nästan perfekt geometri, till 

exempel parallelliteten, och detta påverkar provstavarnas förlängningsresultat. Denna typ av 

utjämning av resultaten kan man ana generellt på de flesta av resultaten, i synnerhet 

dragprovsparametrarna, att SAJO har större spridning på sina resultat än vad 

Lasertillverkade provstavar har. En ytterligare studie av dragprover är därför önskvärt och då 

med provstavar som dels är helt lasertillverkade och dels som är framtagna på det 

traditionella viset till att börja med, det vill säga genom Saxen och sedan grovfräsning i SAJO. 

Men att sedan utföra finfräsningen i Laserlinjen. Denna studie skulle kunna ge svar på om 

skillnader mellan lasertillverkad och SAJO-tillverkad i till exempel förlängning, A80, kan 

förklaras med bättre formtoleranser, eller om det beror på att den laserskurna provstaven är 

värmepåverkad i materialet.  
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Appendix 
 

Resultat för slagprov i SAJO - Råband 436621-12  -  
 L-prov - Dx355  12mm 

Kontroll av provstavsmått Tempo 2  

Slagprov enligt SS-EN 10 045-1  

   

IDnr 
HÖJD (yttermått)          

Min 9,94 
Max 10,06 

HÖJD UNDER 
ANVISNING                   

Min 7,94                             
Max 8,06 

 

10,06 8,28  

10,06 8,32  L1 

10,08 8,33   

10,06 8,39  

10,07 8,39  L2 

10,05 8,42   

10,13 8,23  

10,07 8,21  L3 

10,09 8,27   

10,06 8,29  

10,04 8,34  4 

10,04 8,28   

10,10 8,48  

10,08 8,49  5 

10,08 8,41   

10,06 8,22  

10,05 8,26  6 

10,05 8,24   

10,05 8,27  

10,08 8,26  7 

10,06 8,25   

10,05 8,28  

10,05 8,23  8 

10,06 8,28   

10,10 8,11  

10,12 8,05  9 

10,09 8,04   

10,03 8,07  

10,04 8,12  10 

10,03 8,03   

10,11 8,04  11 

10,09 8,03  
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10,10 8,10   

10,10 8,03  

10,10 8,09  12 

10,10 8,10   

10,15 8,30  

10,10 8,32  13 

10,07 8,26   

10,06 8,41  

10,07 8,39  14 

10,08 8,45   

10,09 8,51  

10,09 8,42  15 

10,07 8,48   

10,08 8,27  

10,06 8,29  16 

10,09 8,24   

10,08 8,04  

10,07 8,07  17 

10,07 8,04   

10,14 8,08  

10,13 8,07  18 

10,13 8,07   

10,13 8,26  

10,11 8,25  19 

10,05 8,21   

10,05 8,25  

10,04 8,31  20 

10,05 8,31   

10,06 8,04  

10,06 8,00  21 

10,06 8,09   

10,06 8,24  

10,07 8,26  22 

10,08 8,26   

10,07 8,30  

10,07 8,27  23 

10,09 8,33   

10,09 8,04  

10,09 8,05  24 

10,08 7,99   

10,06 8,27  

10,06 8,31  25 

10,07 8,28   

10,08 8,07  26 

10,07 8,13  
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10,07 8,07   

10,05 8,29  

10,05 8,26  27 

10,05 8,31   

10,05 8,43  

10,06 8,46  28 

10,05 8,44   

10,11 8,34  

10,01 8,24  29 

10,01 8,28   

10,04 8,30  

10,03 8,33  30 

10,07 8,29   

10,09 7,99  

10,08 8,05  31 

10,08 8,11   

10,06 8,49  

10,08 8,43  32 

10,09 8,49   

10,05 8,32  

10,05 8,30  33 

10,05 8,26   

10,10 8,42  

10,10 8,37  34 

10,08 8,46   

10,13 8,27  

10,10 8,32  35 

10,09 8,33   

10,06 8,06  

10,08 8,13  36 

10,06 8,22   

10,09 8,38  

10,08 8,39  37 

10,07 8,45   

10,03 8,45  

10,03 8,49  38 

10,04 8,50   

10,09 8,11  

10,08 8,13  39 

10,08 8,10   

10,06 8,23  

10,07 8,25  40 

10,05 8,28   

10,10 8,00  41 

10,09 8,09  
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10,09 8,05   

10,12 8,26  

10,05 8,24  42 

10,07 8,21   

10,08 8,29  

10,10 8,33  43 

10,08 8,34   

10,10 8,48  

10,08 8,46  44 

10,10 8,50   

 

 


