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Termodynamisk utvärdering av borstål
Daniel Persson
Vid framställning av olika material är introduceringen av legeringselement ett
betydelsefullt område. Vid framställning av stål kan egenskaperna för stålet optimeras
genom att styra de kemiska reaktionerna som sker i samband med att stålet legeras. För
legeringar av stål är låga halter av grundämnet bor av intresse. Tillsatser av bor vid
ståltillverkningen har visats ge betydande förbättringar av olika materialegenskaper för
stål. Ett känt problem är att bor uppvisar hög affinitet till flera andra grundämnen. Detta
leder till att bor vid materialtillverkningen bildar ej önskvärda kemiska föreningar med
dessa ämnen vilket leder till att borets bidrag till stålets egenskaper förloras i hög
utsträckning.
Med hjälp av termodynamiska beräkningsmodeller, såsom CALPHAD-metoden, går det
att beräkna olika termodynamiska beskrivningar av kemiska föreningar. Dessa kan därefter
sammanställas i databaser för framtida beräkningar. Genom att utföra utvärderingar och
beräkningar på system av lägre grad, t.ex. binära system, kan i förlängningen mer
komplexa beräkningar utföras på multikomponenta system som innehåller flera olika
grundämnen. Databasen i detta projekt saknar en uppdaterad beskrivning av tillgänglig
termodynamisk informationen för vissa borkarbider.
Syftet med detta examensarbete var att utföra en utvärdering av stål mikrolegerat med bor
och utföra en uppdatering av en databas med avseende på utvalda kemiska föreningar. Med
programvaran Thermo-Calc har en termodynamisk utvärdering skett av Fe-B-C-systemet
med avseende på de tidigare ej beskrivna borkarbiderna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6. De
framtagna beskrivningarna av föreningarna implementerades i databasen på ekvationsform
och beräkningar utfördes för att påvisa pålitligheten i beskrivningarna. Resultaten från
beräkningarna visades överensstämma väl med referenser i litteraturen.
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Abstract
Thermodynamic Evaluation of Boron Steel
Daniel Persson
When studying the production of different materials, the introduction of alloying elements
is of great importance. The material properties of steels can be optimized through control
of the different chemical reactions taking place in the production process. For different
steel alloys, alloying with the element boron has shown an increased hardenability for the
end products. One problem with boron is that it shows high affinity to several other
elements. This can lead to boron forming different chemical compounds that are not
desired and thus losing the contribution of boron to the hardenability effect.
With the help of thermodynamic calculation models, such as the CALPHAD-method, it is
now possible to calculate different kinds of thermodynamic descriptions for chemical
compounds. These descriptions can be used in databases for future calculations. By making
evaluations of thermodynamic systems of lower degrees, for example a binary system, one
could perform more complex calculations of systems involving many elements and
compounds. The database used in this project lacked an updated thermodynamic
description of selected boron carbides.
The purpose of this Master’s Thesis was to perform a thermodynamic evaluation of steel
alloyed with small amounts of boron. Using the updated descriptions, the database was
updated with the latest thermodynamic information regarding the chemical compounds of
Fe3(C,B) and Fe23(C,B)6.
A thermodynamic evaluation has been performed using the software Thermo-Calc for the
boron carbides Fe3(C,B) and Fe23(C,B)6 in the ternary system Fe-B-C. These new
descriptions were implemented in the database and through calculations validated against
published articles and journals. The results from the calculations were shown to be
satisfactory when comparing to other published results.

Keywords: Fe-B-C, Thermo-Calc, Boron steel, Thermodynamic Evaluation of Steel,
CALPHAD, Low Alloyed Steel.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Termodynamisk utvärdering av borstål
Daniel Persson
Vid framställning av olika material är introduceringen av legeringselement ett relevant
område. Ett legeringselement i stålframställning kan vara ett grundämne, t.ex. kol eller
kväve, som ger upphov till ändrade egenskaper hos slutprodukten. Beroende på hur
ingående kunskap som finns angående legeringselementen kan slutproduktens egenskaper
skräddarsys efter önskemål. Ett av dessa legeringselement är grundämnet bor som har visat
sig förbättra egenskaperna för stål vid låga tillsatser, bland annat enligt tidigare studier av
Djahazi (1989), Azarkevich m.fl. (1995), Terzic m.fl. (2013). Ett problem vid
användningen av bor som legeringselement är att bor oavsiktligt bildar andra oönskade
kemiska i samband med ståltillverkningen. Detta medför att de önskade förbättringarna
som erhålls av att använda bor som legeringselement förloras .
För att undvika att dessa oönskade föreningar bildas går det att med hjälp av
termodynamiska beräkningsmodeller beräkna fram olika sorters termodynamisk
information. Denna information bidrar sedan till en ökad förståelse för hur olika
legeringselement beter sig vid stålframställningen. En framstående modell kallas
CALPHAD och syftar till att insamla och sammanfatta all tidigare tillgänglig
termodynamisk information angående en specifik stålsort. Därefter så är det möjligt att
med datorprogram simulera nya och uppdaterade resultat, i detta fall fasdiagram, för
stålsorten.
I och med denna termodynamiska information går det att beskriva olika föreningar som
grundämnet bor bildar under de aktuella förhållandena. Dessa beskrivningar kan sedan
sammanställas i databaser för framtida beräkningar. Genom att utföra utvärderingar och
beräkningar på enklare system går det att utföra komplexa beräkningar på mer avancerade
system som innehåller många olika grundämnen. Detta gör i sin tur att det går att
undersöka stål legerat med bor som är aktuellt i denna studie.
Den aktuella databasen i detta projekt denna saknar en uppdaterad beskrivning av den
senaste termodynamiska informationen för vissa borkarbider (kemisk förening med bor
och kol). Borkarbiderna är stabila vid relativt låga temperaturer vid ståltillverkning och är
därför av intresse. Syftet med examensarbetet var att generera underlag som kan användas
vid framställning av stål legerat med bor och därmed öka kontrollerbarheten av
egenskaperna för slutprodukten.
Användbar termodynamisk information angående de termodynamiska systemen erhölls
genom en litteraturstudie. Underlaget var främst olika studier från olika forskargrupper.
Kvalitén på den termodynamiska informationen hade stor inverkan på hur välbeskriven
och representativ slutresultatet av undersökningen blev och en kritisk granskning av
källornas kvalité genomfördes löpande. Information sammanfattades i olika
programmeringsfiler som användes av programmet Thermo-Calc. Med hjälp av denna nya
information, tillsammans med den redan befintliga databasen, kunde nya beskrivningar
genereras för borkarbiderna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6 och därefter kunde databasen
uppdateras.

För att verifiera att resultatet av undersökningen och de nya termodynamiska
beskrivningarna var rimliga utfördes mer komplexa beräkningar med flera ingående
grundämnen som ett test. När resultaten från dessa beräknings jämfördes med befintliga
resultat från litteraturstudien kunde slutsatsen dras att de nya beskrivningarna stämmer
relativt väl.
Resultaten från studier av detta slag kan ge en ökad förståelse för hur grundämnen beter sig
vid materialtillverkning. Detta gör i sin tur att det går att utveckla material med bättre
egenskaper varefter mer kunskap införskaffas. Istället för att testa en idé genom fysiska
experiment skulle det kunna gå att simulera experimenten istället. Detta sparar både tid och
pengar för användaren i fråga. Detta kan även leda till att mindre råmaterial behöver
användas i processen vilket genererar ekonomisk vinning för företag involverade i den
aktuella materialprocessen. Det kan också i förlängningen leda till miljömässiga vinningar
p.g.a. att mindre material behövs och ett mer hållbart användande av dessa tillämpas.
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1.

Inledning

Vid framställning av olika hårdmaterial är introduceringen av legeringselement ett
betydelsefullt område. För framställningen av stål kan materialets egenskaper optimeras
genom att styra de kemiska reaktionerna som sker i samband med att materialet legeras. På
detta sätt går det att tillverka olika sorters material med önskvärda egenskaper beroende på
vilket/vilka legeringselement som används (Callister & Rethwisch, 2011).
Bor som fritt ämne har i tidigare studier visats höja härdbarheten för mikrolegerade stål,
Azarkevich m.fl. (1995), Djahazi (1989), Terzic m.fl. (2013). Härdbarheten avser
förmågan att bilda martensit eller bainit vid avkylning av stålet. Denna effekt har visats för
extremt låga legeringshalter av bor. Ett problem som förekommer med bor är att ämnet
uppvisar hög affinitet till många andra grundämnen. Detta gör att bor bildar oönskade
kemiska föreningar med dessa ämnen vid materialtillverkningen och på så sätt uteblir i
olika utsträckning borets bidrag till härdbarheten.
Med hjälp av termodynamiska beräkningsmodeller, såsom CALPHAD-metoden, går det
att beräkna fram olika typer av termodynamisk information. Beräkningar av fasdiagram
med hjälp av Gibbs fria energi inleddes av van Laar som år 1908 applicerade konceptet
med Gibbs fria energi tillsammans med kemisk jämvikt. Det var inte förrän år 1970 som
Larry Kaufman kom ut med en mer generell beskrivning av CALPHAD-metoden där han
förklarade konceptet av fasstabilitet (Saunders & Miodownik, 1998). I boken förklarade
Kaufman hur termodynamiska parametrar kunde erhållas från experimentell information
och teoretiska ab initio-beräkningar för att kunna beräkna fasdiagram. Med hjälp av
termodynamiska beräkningsverktyg och modeller kan fördelningen av bor i olika typer av
kemiska föreningar utvärderas. Termodynamiska beskrivningar av kemiska föreningar kan
sammanställas i databaser som kan användas i framtida beräkningar. Dessa databaser
används genom beräkningsverktyg för att generera olika typer av termodynamisk
information. Genom att utföra utvärderingar och beräkningar på system av lägre grad, t.ex.
binära system, kan mer komplexa beräkningar på multikomponenta system genomföras
som innehåller flera olika grundämnen. Detta gör i sin tur att det går att utvärdera stål
mikrolegerat med bor som är aktuellt i denna studie (Saunders & Miodownik, 1998).
Den aktuella databasen i detta projekt benämns som CCTMA och saknar en uppdaterad
beskrivning av den senaste termodynamiska informationen för vissa borkarbider och
titanborider. Borkarbiderna är stabila vid låg temperatur och kan eventuellt bibehållas upp
till austenitiseringstemperatur (930-990°C) (Rogl, 2008). Detta är en viktig utgångspunkt i
examensarbetet där kartläggning av mängden fritt bor vid austenitiseringstemperatur
genomfördes. Utvärderingen genomfördes för att generera underlag som kan användas vid
framställning av borstål och för att då kvarhålla fritt bor i lösning vilket kan ge en ökad
kontrollerbarhet av härdbarheten i borstål.

1.1

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete var att med hjälp av termodynamiska beräkningar
kartlägga hur bor fördelar sig i mikrostrukturen för mikrolegerade stål.
Ett mål var att erhålla en förståelse för hur bor påverkar härdbarheten av borstål med hjälp
av termodynamiska beräkningar. Ett annat mål var att genomföra en termodynamisk
utvärdering av det ternära Fe-B-C-systemet med avseende på borkarbiderna Fe3(B,C) och
Fe23(B,C)6.
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2.

Teori

2.1

Grundläggande termodynamiska begrepp

Om inget annat anges är källan på nedanstående teoriavsnitt Saunders & Miodownik
(1998).
2.1.1 Entalpi
Den första lagen i termodynamiken kan förklaras genom att energi aldrig kan nyskapas
eller förstöras i ett system som har en konstant massa. Energin kan dock omvandlas mellan
olika former i systemet. Vid extern tillförsel av energi till systemet kan systemet antingen
öka sin interna energi, , och/eller måste systemet utöva ett arbete. Då energi varken kan
skapas eller förstöras erhålls följande ekvation:
(1.1)
där
är ändringen i den interna energin, är värmen eller energi som tillförs till
systemet och är det resulterande arbetet som utförs av systemet.
Om ett slutet system med konstant tryck, , får ett tillskott av energi, , ökar den interna
energin, , för systemet. Om systemet dessutom ska hålla ett fortsatt konstant tryck sker en
expansion av systemet. Det måste alltså utföras ett arbete p.g.a. den tillförda energin. Det
utförda arbetet beskrivs med ekvationen:
(1.2)
där

är ändringen i volymen av systemet. Om detta sätts in i ekvation (1.1) erhålls:
(1.3)

Uttrycket

kallas för entalpi och kan fortsättningsvis definieras som:
(1.4)

Vidare innebär detta att en ökad entalpi för ett system, vid konstant tryck, motsvarar
absorptionen av värme i systemet. Bildningsentalpin är definierad som den värme som
genereras eller absorberas när en kemisk förening bildas från sina grundkomponenter. Om
en reaktion sker och värme genereras benämns reaktionen som exoterm. Bildningsentalpin
får då ett negativt värde. Det motsatta sker då värme absorberas och då benämns
reaktionen som endoterm. Bildningsentalpin får då ett positivt värde.
2.1.2 Entropi
Termodynamikens första lag handlar om samspelet mellan värmen, arbetet och energin i en
reaktion. Detta är dock inte tillräcklig information för att påvisa om en reaktion kommer att
ske eller inte. Betrakta ett reversibelt system där det sker små förändringar av parameterar
som t.ex. tryck, volym och temperatur. Detta innebär att om man går från punkt A till
punkt B i systemet kommer man ha passerat många små jämviktssteg vid konstant
temperatur innan man har tagit sig tillbaks till punkt A. Låt sedan den värme som upptas
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vid varje litet steg betecknas
bevisats att:

för en given viss temperatur . Experimentellt har det då
(1.5)

Detta betyder att summan av alla steg i cykeln är lika med noll vilket innebär att värdet på
denna summa beror mer på systemet i fråga än på systemets historiska värden.
Summatermen har vid senare tillfälle getts benämningen entropi med symbolen .
Termodynamikens andra lag lyder därmed att ”entropin för ett slutet system kan bara öka (i
en irreversibel reaktion) eller förbli konstant (i jämvikt).” (Saunders & Miodownik, 1998)
Den tredje lagen i termodynamiken lyder: ”entropin för ett rent element eller substans, i sin
perfekta kristallina form, är noll vid temperaturen noll Kelvin.” (citat Planck (1911) från
(Saunders & Miodownik, 1998), s. 41). Detta gör det behändigt att beräkna den totala
entropin hos en substans om det går att mäta upp entalpin och värmekapaciteten för
tillräckligt låga temperaturer hos substansen.
2.1.3 Gibbs fria energi
Ekvationen som beskriver om en reaktion kommer att ske eller ej beror av ändringen i den
fria energin,
. Den beskrivs med följande ekvation:
(1.6)
där
= ändringen i Gibbs fria energi,
= ändringen i den interna energin, = trycket i
systemet, = värme/energi tom tillförs till systemet, = det resulterande arbete som
utförs av systemet, = temperaturen i systemet och
= ändringen i entropi för systemet.
För att en reaktion skall ske krävs det att ändringen i den fria energin är negativ och för en
process med konstant tryck blir uttrycket:
(1.7)
2.1.4 System i jämvikt
Ett system som är i jämvikt har uppnått ett minimum i den fria energin under rådande
förhållanden. Med rådande förhållanden menas att parametrar kan ändras så att jämvikten i
systemet förskjuts. Exempel på parametrar som kan ändras är t.ex. temperatur, tryck eller
sammansättning av systemet. En ändring av någon av dessa parametrar kan göra så att
systemet hittar en ny jämvikt genom att ett nytt minimum av den fria energin erhålls.
När ett system har tillåts fortgå under en tillräcklig lång tid så inga ändringar i den fria
energin sker i systemet säger man att systemet är i jämvikt. Detta kan dock vara svårt att
avgöra då vissa reaktioner i systemet kan pågå under en väldigt lång tid. Vilket gör att man
inte kan säga helt säkert om systemet är i jämvikt eller inte. System som inte befinner sig i
jämvikt kallas för instabila. Förståelsen för instabila system eller instabila faser är viktigt
då dessa gör att utvecklandet av nya material och tillverkningsprocesser blir mer
kontrollerbart. Vidare kan ett system dock sägas vara stabilt i den meningen att inga
drastiska förändringar sker i systemet inom en överskådlig framtid. Systemet behöver dock
inte vara i jämvikt för att det ska betraktas vara stabilt.
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2.1.5 Gibbs fasregel
För att konstruera fasdiagram måste man ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter
som termodynamikens lagar ger. En regel relaterad till dessa är Gibbs fasregel som ser ut
som följande:
( 1.8)
Regeln beskriver hur många faser som kan samexistera inom ett system som är i jämvikt. I
regeln står P för antalet faser som är närvarande. Termen F står för antalet frihetsgrader
eller antalet externa kontrollerbara variabler. Dessa variabler måste vara specificerade för
att kunna beskriva ett system i jämvikt. Termen C representerar antalet komponenter med i
systemet och den sista termen N representerar antalet variabler oberoende av
sammansättningen (oftast temperatur och tryck).
Ett exempel på detta kan ges om fasdiagrammet i Figur 1 betraktas. Om det antas att
trycket är konstant för systemet, t.ex. atmosfärstryck, så är variabeln N=1. Fasregeln får då
formen:

I systemet så finns två komponenter, alltså är C=2.

Om ett av enfasområdena α eller L betraktas fås att P=1 inom dessa områden.

Detta kan tolkas som att det finns två frihetsgrader och dessa måste definieras innan en
legering kan beskrivas som befinner sig inom något av dessa enfasområden. Exempelvis
blir det då nödvändigt att definiera temperaturen och sammansättningen för systemet.
Termerna återfinns på axlarna i fasdiagrammet. För fallet då två faser samexisterar, t.ex.
området α + L, så ger fasregeln:

Detta innebär att det finns en frihetsgrad som måste definieras. Denna frihetsgrad kan då
antingen vara temperaturen eller sammansättningen för systemet (Callister & Rethwisch,
2011) .
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2.2

Gibbs energi för lösningar

I en legering av olika grundämnen kommer det totala uttrycket för Gibbs fria energi att
bestå av flera olika bidrag beroende på vilka grundämnen som är närvarande. Dessa
kommer att beskrivas mer i detalj i följande kapitel.
2.2.1 Gibbs energi för rena element
Alla legeringar kommer att ge ett bidrag till Gibbs energi från de ingående grundämnenas
rena form, d.v.s. då ämnet ej är blandat med något annat grundämne som skulle kunna
påverka Gibbs energi. Detta bidrag från grundämnets rena form benämns oftast som
följande:
(1.9)
där

= Gibbs fria energi,

= bildningsentalpi från referenstillstånd.

Detta uttryck kan bäst tolkas som att Gibbs fria energi kan delas in i ett entalpibidrag och
ett entropibidrag (se ekvation 1.7). Entropibidraget för en viss fas har ett absolut värde
medans entalpibidraget inte har det. Detta gör att ett referenstillstånd måste introduceras.
Referenstillståndet utgår från grundämnet i fråga vid trycket 105 Pa och temperaturen
298,15 K. Bildningsentalpin för grundämnet blir då benämnt som
där ”SER” står
för ”Standard Element Reference”. Många av dessa referensvärden går att finna från en
gemensam källa baserat på ett arbete av A.T. Dinsdale (1991). Värdena är då listade enligt
en standard kallad från SGTE (Scientific Group Thermodata Europe), vilket är ett
konsortium av olika organisationer i Europa som har som uppgift att sammanställa en
gemensam termodynamisk databas för oorganiska och metallurgiska system (Dinsdale,
1991).
2.2.2 Ideal blandning
Betrakta en kristall med antal platser tillgängliga för atomer eller molekyler som kan
ockupera dessa platser och beblandas med varandra. Om det antas att
styck av dessa
platser redan är ockuperade av atomen/molekylen A och att
styck platser är ockuperade
av atom/molekyl B. I och med detta kan följande samband fås:
(2.0)
I sambandet ovan är antalet möjliga sätt att distribuera atomerna/molekylerna A och B
på. Om logaritmeras med den naturliga logaritmen och multiplicerar med Boltzmanns
konstant fås:
(2.1)
där

= entropi,

= Boltzmanns konstant.

Om man dessutom använder sig av Stirlings approximation (Lukas m.fl. (2007)) för att
hantera logaritmen av detta komplicerade fakultet får man följande uttryck:

(2.2)
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Molfraktionerna för A respektive B definieras enligt:

där
= betecknar olika antal platser som är ockuperade av atomer eller molekyler.
Med dessa molfraktioner samt definitionen av gaskonstanten enligt
blir
uttrycket för entropi:
(2.3)
där

= Avogadros konstant,

= den allmänna gaskonstanten.

Detta uttryck definierar den ideala entropiförändringen vid blandning. Om det dessutom
inte finns några attraherande eller repulsiva krafter närvarande mellan A och B i lösningen
kallas lösningen för ideal. Gibbs energi för en ideal blandning fås då av följande uttryck
(Lukas m.fl. (2007)):
(2.4)
2.2.3 Icke-ideal blandning
I reella fall är en blandning sällan ideal utan blandningsenergier tillkommer p.g.a.
attraherande och repellerande krafter mellan ingående föreningar i lösningen. Även ett
överskott i blandningsenergi tillkommer. Denna term kan åskådligöras genom följande
uttryck för överskottsbidraget till den totala Gibbs energin:
(2.5)
där står för standardmodellens interaktionsparameter för överskottet av
blandningsenergi. Termen kan relateras till energierna för bindningarna mellan
föreningarna A och B. När har ett positivt värde motsvarar det repulsiva interaktioner
mellan föreningarna och när har ett negativt värde motsvarar det attraherande
interaktioner mellan föreningarna.
I ekvation (2.5) antas interaktionerna mellan olika föreningar vara oberoende av
sammansättningen hos komponenterna. Detta är inte helt korrekt då det varit känt att det
förekommer interaktioner mellan föreningar som är beroende av sammansättningen hos
komponenterna. Detta har lett till ekvation (2.6) som tar hänsyn till att
interaktionsenergierna ändras linjärt med sammansättningen hos komponenterna.
(2.6)
där termen
är en binär interaktionsparameter som är beroende på värdet av som är en
konstant som varierar mellan 0-2 beroende på vilken förening som ska beskrivas. I
praktiska sammanhang brukar inte detta värde överstiga 2. Om värdet skulle överstiga 2
beror det troligtvis på fel val av modell för beskrivningen av föreningen. I och med detta
uttryck kan interaktionsparametern anpassas till flera komplexa sammansättningar hos de
ingående komponenterna (Saunders & Miodownik, 1998).
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För beskrivningar av mer komplexa föreningar kan termen subgitter användas (Lukas et
al., 2007). Med hjälp av denna term blir det enklare att beskriva kristallstrukturer för
lösningar och komplexa föreningar. Ett vanligt tillvägagångssätt är att tillåta stora
substitutionella atomer beblandas på ett subgitter, och små interstitiella atomer på ett annat
subgitter. För stål beskrivs både austenit och ferrit med denna typ av modell med två
subgitter. Det ena subgittret behandlar substitutionell inlösning av atomer och det andra
interstitiell inlösning plus vakanser. Denna metod är flexibel och kan hantera många olika
beskrivningar av komplexa faser vilket har gjort att det är en metod som är utbredd i
användandet av termodynamisk modellering. Att beskriva Gibbs energin för faser med
subgitter görs på samma form som ekvation 2.6 men med mer komplicerade uttryck. För
vidare läsning av modellen med subgitter hänvisas till Lukas m.fl. (2007).
2.2.4 Magnetiskt bidrag till Gibbs energi
För vissa grundämnen tillkommer det även ett magnetiskt bidrag för att helt kunna
beskriva den totala Gibbs energin för en lösning. För paramagnetiska material förekommer
det ingen polarisation av elektronspinn och därför tillkommer inget bidrag från
paramagnetiska material. I ferromagnetiska, antiferromagnetiska och ferrimagnetiska
material förekommer det dock polarisation av olika elektronspinn. Olika konfigurationer
för elektronspinnen har effekten av att materialen kan anta olika värden på entalpin vid
fasomvandlingar. Effekten kan vara tillräckligt stor för att den skall tas hänsyn till. Ämnen
om uppvisar denna effekt är b.la. järn, nickel och kobolt (Saunders & Miodownik, 1998).
Det magnetiska bidraget till Gibbs energi kan ses i ekvation 2.7.
(2.7)
där n står för antal atomer per formelenhet som har det magnetiska momentet β. Lukas
m.fl. (2007) ger ett uttryck för
som ser ut som följer:

där A står för:

där p är en konstant som varierar med strukturen på den förening som beskrivs.
betecknas som kvoten:

där

är den absoluta temperaturen och

står för

Curietemperaturen. Detta är den temperatur som det magnetiska omslaget sker vid (Lukas
m.fl. (2007)). Det totala uttrycket för Gibbs energi i en binär lösning kan slutgiltigt ses i
ekvation 2.8.
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2.2.5 Den totala Gibbs energin för lösningar
Det totala Gibbs uttrycket för lösningar är att inkludera alla tidigare nämnda bidrag: rena
element, ideal blandning, icke-ideal blandning, och magnetiskt bidrag. Den totala Gibbs
fria energin blir därmed:
(2.8)
Där
= bidrag från rena element,
= bidrag från icke-ideal blandning och

2.3

= bidrag från ideal blandning,
= magnetiskt bidrag.

Fasdiagram

2.3.1 Grundläggande begrepp
Komponenter betecknar vilka rena grundämnen eller föreningar som återfinns i lösning
eller legering. T.ex. i en lösning innehållandes koppar och zink är komponenterna i
lösningen just koppar och zink. När man talar om system inom termodynamiken kan detta
innebära två saker. Antingen refererar detta till en specifik typ av material under
bearbetning (t.ex. en skänk av smält stål) eller så refererar systemet till en serie av möjliga
sammansättningar av en legering utan att legeringens komponenter ändras, t.ex. det binära
fasdiagrammet mellan järn och kol (Callister & Rethwisch, 2011).
En ren fas i ett fasdiagram kan ses som ett område som innehar samma kristallstruktur och
egenskaper. Alla ämnen i sin rena form betraktas som en fas. Ett och samma ämne kan
omvandlas till olika faser beroende på tryck och temperatur, och dessa betraktas olika i ett
fasdiagram. Varför de betraktas olika beror på att de har olika fysiska och kemiska
egenskaper. Ett system som består av bara en fas kan betraktas som ett homogent system.
Om man ser i ett fasdiagram ett område med bara en fas innebär det att detta område
definieras av att fasen (och den kristallografiska strukturen) har den lägsta Gibbs energin
vid de rådande förutsättningarna för sammansättning, temperatur och tryck.
Dock består de flesta system av flera olika faser och kan därför betraktas som heterogena.
Ett ämne kan befinna sig i ett fast aggregationstillstånd men ändå uppvisa flera olika faser.
Man kan hitta många skillnader mellan faserna men det mest särskiljande mellan dessa är
att de ofta har en annan kristallografisk struktur. Ett exempel på detta är förekomsten av αFe som har en BCC-struktur jämfört med γ-Fe som har en FCC-struktur. Samma
grundämne men som förekommer i flera olika faser med olika kristallstruktur. Oftast kan
blandningar av faser ses i fasdiagram. Detta betyder att just en blandning av de två faserna
ger den lägsta och termodynamiskt mest stabila konfigurationen i fasdiagrammet. Ett
exempel på detta kan ses i tvåfasområdet (γ + Fe3C) i det binära fasdigrammet för järn och
kol (Callister & Rethwisch, 2011).
Den enklaste typen av fasdiagram är ett som består av bara en komponent. För att
kontrollera vilken fas som uppkommer i fasdiagrammet finns det några externa och
kontrollerbara variabler. Dessa är typiskt temperatur, tryck och sammansättning hos
systemet. Beroende på vilken kombination som dessa har kan en önskad fas erhållas i
fasdiagrammet. Fasdiagram med två ingående komponenter kallas för binära fasdiagram.
Den vanligaste varianten av dessa är när trycket hålls konstant och när sammansättningen
och temperaturen är variabla parametrar. En värdefull egenskap hos binära fasdiagram är
att man enkelt kan utläsa vilken kristallstruktur en legering erhåller genom
temperaturförändringar (Callister & Rethwisch, 2011).
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Figur 1 visar ett enkelt binärt fasdiagram för två olika komponenter A och B. I diagrammet
kan dels en vätskefas, L, och en fast fas, α, åskådliggöras. Liquiduslinjen definieras som
den sammansättning och temperatur där första stelnandet sker. På motsvarande sätt,
definieras soliduslinjen som den sammansättning och temperatur där sista stelnandet sker.
Området mellan dessa linjer karaktäriseras av en blandning mellan den fasta fasen och
vätskefasen. För att avgöra vilken sammansättning som erhålls i ett fasdiagram kan
hävstångsregeln användas, vilket kan ses i ekvation (2.9). För att tolka denna ekvation så
kan ett system med två faser, α och β, betraktas. Dessa två faser innehåller i sin tur två
komponenter, A och B. Hävstångsregeln ger då att viktsprocenten av fasen α i enlighet
med ekvation (2.9) (Callister & Rethwisch, 2011).
(2.9)
där
står för viktsprocenten av fasen α, står för viktsprocenten av komponent B i hela
systemet, står för viktsprocenten av komponent B i β-fasen och står för viktsprocenten
av komponent B i α-fasen (Callister & Rethwisch, 2011).

Figur 1. Binärt fasdiagram för komponent A och B (Villars & Cenzual, 2006).

De flesta kemiska föreningarna som kommer att tas upp i arbetet är så kallade fasta
lösningar. En fast lösning består av minst två olika atomslag. De atomer som inlöses i
strukturen kan antingen befinna sig substitutionellt eller interstitiellt i kristallstrukturen.
Detta med kriteriet att kristallstrukturen kommer att vara bibehållen även efter inlösning av
atomerna (Callister & Rethwisch, 2011).
För många kristallstrukturer, t.ex. FCC-struktur hos γ-Fe (austenit), finns det en
löslighetsgräns för hur mycket det går att lösa in av ett ämne i kristallstrukturen. Ett
exempel på löslighetsgräns kan ses i Figur 1 när man vid minskad temperatur passerar från
smältan in i tvåfasområdet smälta + α-fas (L+α). Vid denna fasgräns, vid en given
temperatur, kan inga fler atomer av A-typ lösas in i smältan utan att det bildas en till fas
vid denna sammansättning och temperatur. I den övermättade smältan bildas då
utskiljningar av α-typ. Utskiljningarna som bildas är en egen fas som byggs upp av A- och
B-atomer med en sammansättning som ges av soliduslinjen. Denna fas har en egen
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kristallstruktur, jämfört med smältan, och har egna fysiska och kemiska egenskaper
(Callister & Rethwisch, 2011).
2.3.2 Minimering av Gibbs fria energi
Den vanligaste metoden för att beräkna en jämvikt är att minimera Gibbs fria energi för
konstanta värden på temperatur, tryck och för sammansättning i systemet. Istället för andel
av komponenter går det även att använda molfraktioner av komponenterna sett till den
totala andelen mol i systemet. Gibbs fria energi för systemet kan ha flera olika minimum
för dessa villkor. Det mest negativa värdet är ett globalt minimum och motsvarar då den
stabila jämvikten. Uttrycket för Gibbs energi för enskilda faser definieras i ekvation (3.0)
Ett sammanvägt uttryck för minimeringen av Gibbs fria energi för systemets alla faser kan
ses i ekvation (3.2). Andelen av en fas betecknas,
, och den molära Gibbs energi för
fasen betecknas,
.
(3.0)
Andelen av varje stabil fas i jämvikt kan beskrivas med hjälp av ekvation (3.0) där andelen
av en fas relateras till molfraktionen för fasen, .
(3.1)
Det totala jämviktsuttrycket för minimering av Gibbs fria energi kan nu skrivas:
(3.2)
I uttrycket står
2007).

för fraktionen av en konstituent k i subgittret l i fasen (Lukas m.fl,

2.3.3

Kristallstruktur, mikrostrukturer och fastransformationer i järn-kolsystemet
Järn-kol systemet är det centrala binära systemet för all tillverkning av kommersiella
stålsorter. Att förstå kristallstrukturer, och hur dessa kristallstrukturer infinner sig i
mikrostrukturer är en central del av legeringsutveckling. Dessa mikrostrukturer kan
omvandlas vid olika termomekaniska processer vilket kommer beskrivas i detta kapitel.
En struktur som förekommer vid väldigt låga kolhalter och låga temperaturer är α-ferrit.
Denna struktur är kubisk rymdcentrerad, även kallad BCC (Body Centered Cubic)
(Durand-Charre, 2003). En skiss på en kristallstruktur av BCC-typ kan ses i Figur 2.
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Figur 2. Kubisk rymdcentrerad struktur, BCC, (International Tables for Crystallography, 2006).

En egenskap med α-ferriten är att över en viss temperatur, den så kallade Curietemperaturen på 771°C, genomgår fasen en övergång till ett annat magnetiskt tillstånd. Det
urspungliga magnetiska tillståndet för α-ferrit är att fasen är ferromagnetisk. Vid Curietemperaturen övergår α-ferrit till β-ferrit. Denna nya fas har en paramagnetisk orientering
av domänerna i materialet. Både α-ferrit och β-ferrit har en BCC-struktur så den
magnetiska övergången ger ingen påverkan på kristallstrukturen. Denna fas har dock ingen
praktisk nytta vid ståltillverkning så därför brukar denna oftast försummas (Avner, 1974).
Mellan temperaturerna 1394°C och upp till 1538°C återfinns ett litet homogenitetsområde
av ytterligare en BCC-struktur kallad δ-ferrit. Liknande fallet med β-ferrit är δ-ferrit endast
stabil vid dessa höga temperaturer. Vid ståltillverkning så kan det vara av intresse att
mängden δ-ferrit är under uppsikt. Detta eftersom vid tillverkning av stål där slutprodukten
önskas vara av helaustenitisk karaktär så är det viktigt att avgöra vart δ-ferrit uppkommer i
fasdiagrammet (Callister & Rethwisch, 2011).
En annan viktig struktur som förekommer är den för γ-järn. Ett vanligare namn för γ-järn
är austenit. Denna struktur är kubisk ytcentrerad och, även kallad FCC (Face Centered
Cubic) (Durand-Charre, 2003). En skiss på en kristallstruktur av FCC-typ kan ses i Figur 3.

Figur 3. Kubisk ytcentrerad struktur, FCC, (International Tables for Crystallography, 2006).
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För att lättare kunna visualisera den ovan beskrivna teorin kan det binära fasdiagrammet
för järn-kol-systemet ses i Figur 4. I detta fasdiagram ser man fasområden för alfa, gamma,
delta och smälta. En viktig sak i att ha i åtanke när det gäller detta system är att
fasdiagrammet oftast bara sträcker sig från 0-6,7 viktsprocent kol på x-axeln. Detta p.g.a.
att över denna kolhalt bildas föreningen grafit som inte är av större intresse när det
kommer till ståltillverkningen. Detta med tanke på att stål i kommersiell betydelse har en
mycket lägre kolhalt än 6,7 viktsprocent. Därför brukar oftast fasdiagram som sägs
representera järn-kol-systemet bara beskriva den delen som går mellan 0-6,7 viktsprocent
kol. I Figur 4 går skalan dessutom från 0-5,0 viktsprocent kol för att bara åskådliggöra de
viktigaste delarna av fasdiagrammet (Callister & Rethwisch, 2011).

Figur 4. En del av det binära fasdiagrammet mellan komponenterna Fe och C (Key to Metals AG, 2005).

En av flera viktiga reaktioner i systemet är den eutektiska reaktionen vilken kan ses vid
punkt C i diagrammet där sammansättningen är 4,30 vikts% kol och vid temperaturen
1147°C:
(3.3)
där = smältan i systemet, = austenit och
= cementit.
Den eutektiska reaktionen beskriver när en vätskefas går över till två fasta faser vid
kylning av vätskefasen. Den omvända reaktionen sker vid uppvärmning av de två fasta
faserna.
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En annan viktig reaktion är den eutektoida reaktionen. Den beskriver när en fast fas
övergår till två andra fasta faser vid nedkylning. På liknande sätt som i den eutektiska
reaktionen övergår de två fasta faserna i en ny gemensam fast fas vid uppvärmning av
systemet. Ett exempel på den eutektoida reaktion kan ses vid punkt S i diagrammet där
sammansättningen är 0,76 vikts% kol och vid temperaturen 727°C.
(3.4)
En tredje viktig reaktion är den peritektiska reaktionen. Den beskriver när en fast fas och
en vätskefas befinner sig i jämvikt och dessa två vid avkylning bildar en ny gemensam fast
fas. På en generell form kan reaktionen skrivas(Callister & Rethwisch, 2011):
(3.5)
Flertalet viktiga mikrostrukturer som utvecklas i järn-kol-systemet härstammar från den
eutektoida reaktionen i ekvation (3.4). Vid nedkylning av denna reaktion bildas som
tidigare nämnt en blandning av α-järn och cementit som gemensamt kallas för perlit.
Denna blandning kommer att uppträda som alternerade lameller av cementit och α-järn.
Mekaniska egenskaper för perlit ligger mellan den mjuka, duktila ferriten och den hårda,
spröda cementiten. I Figur 5 kan en bild av bildad perlit ses. I bilden motsvarar de ljusa
lamellerna fasen cementit och de mörka partierna motsvarar α-ferriten (Callister &
Rethwisch, 2011).

Figur 5. Lamellär perlit tagen av ett svepelektronmikroskop (Walentek m.fl, (2008)).

En annan möjlig mikrostruktur av den redan nämnda eutektoida reaktionen är bainit.
Denna mikrostruktur består av en matris av α-ferrit och i matrisen har avlånga partiklar av
cementit bildats. Värt att nämnas är också att bildningen av perlit och bainit konkurrerar
med varandra. Så när en av dessa har bildats kan ej den andra reaktionen ske utan att
materialet återupphettas så att austenit bildas igen. På grund av att bainit oftast har en
finare mikrostruktur än perlit så är bainitiska stål oftast hårdare och starkare än perlitiska
stål. Man erhåller även en högre seghet och duktilitet hos de bainitiska stålen (Callister &
Rethwisch, 2011). Olika typer av bildad bainit kan ses i Figur 6 och 7.
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Figur 6. Bildad bainit vid hög
avkylningshastighet (Yang & Fang, 2005).

Figur 7. Bildad bainit vid låg avkylningshastighet
(Yang & Fang, 2005).

Den kristallstruktur med den högsta hårdheten, dock också mest spröd, som kan bildas för
en stållegering är martensit. Denna fas uppstår när austenit, som har FCC-struktur,
snabbkyls så att kristallstrukturen ändras till rymdcentrerad tetragonal, BCT-struktur
(kallad Body-Centered Tetragonal). Hårdheten hos denna struktur beror främst på hur
effektivt de interstitiella kolatomerna i strukturen hindrar dislokationsrörelser och hos de få
glidsystem som återfinns i BCT-strukturen (Callister & Rethwisch, 2011).

Figur 8. Rymdcentrerad tetragonal struktur enligt International Tables for Crystallography (2006).
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Figur 7. Bildad plattmartensit enligt Bramfitt (1997).

Med den höga hårdheten hos martensiten medföljer det att denna struktur är väldigt spröd
vilket gör att den blir svårhanterad vid praktiska sammanhang. Det kan även finnas inre
spänningar i strukturen som riskerar att försvaga materialet. För att lättare kunna bearbeta
martensiten appliceras en process som kallas anlöpning. Vid anlöpningen värmebehandlas
martensiten, vid en temperatur som ligger under den för den eutektoida reaktionen, i en
viss tid. Efter denna anlöpning släpper interna spänningar och materialet blir mindre sprött
och mer duktilt. Materialet efter anlöpning kallas för anlöpt martensit och består då av små
sfärliknande partiklar av cementit inbäddade i en kontinuerlig matris av α-ferrit. Detta
material har både en hög hårdhet men även en viss duktilitet och hög seghet (Callister &
Rethwisch, 2011). En bild på anlöpt martensit kan ses i Figur 8.

Figur 8. Anlöpt martensit tagen med elektronmikroskop. Sfäriska partiklar är cementitfasen och den
kontinuerliga matrisen α-ferrit (Callister & Rethwisch, 2011).

Vid tillverkning av många material, i synnerhet stål, kommer det att inträffa ett antal olika
fastransformationer för de ingående komponenterna. Dessa fastransformationer innebär att
det har skett en förändring av den kristallografiska strukturen hos materialet som
genomgått transformationen. Fastransformationerna kan grovt delas upp i tre fall.
Det första fallet innefattar diffusionskontrollerad transformation där det sker en ändring i
sammansättning hos de ingående faserna.
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Denna typ av transformation är oftast termiskt aktiverad vilket gör att när reaktionen är
”klar” så har termodynamisk jämvikt uppnåtts. Exempel på dessa typer av reaktioner är
utfällningsreaktioner och den eutektoida reaktionen i ekvation (3.3). För
diffusionsoberoende transformation, även kallas massiv transformation, så sker det en
förskjutning eller förflyttning av stora block av atomer. Denna förflyttning eller
förskjutning är tillräcklig för att kristallstrukturen ska förändras sett till ursprungsfasen.
Till skillnad i föregående fall så är sammansättningen konstant genom hela
transformationen. Ett exempel på denna typ av transformation är den massiva
transformationen från austenit till martensit. Det sista fallet är när det både sker en massiv
transformation och en atomär diffusion i samma transformation. Ett exempel på detta är
den bainitiska transformationen i stål (Durand-Charre, 2003).
Kinetiken för fastransformationer kan delas upp i tre steg: kärnbildning, tillväxt och
förgrovning. Vid kärnbildning av en ny fas bildas ett litet antal av väldigt små partiklar
som sedan tillväxer. Under tillväxten växer dessa partiklar i storlek och gör att
ursprungsfasen helt eller delvis upphör (Callister & Rethwisch, 2011). När olika partiklar
som kärnbildats och tillväxt stöter på varandra kommer de få utseendet av korn. Eftersom
kärnbildningen och tillväxten har skett slumpmässigt i systemet kommer det återfinnas
många korngränser efter tillväxten. Då kommer det ske en förgrovning av kornen för att
minska antalet korngränser. För partiklarna så tillväxer större partiklar på bekostnad av de
mindre. Det som sker då är att den totala energin för systemet sänks genom att den totala
korngränsarean också sänks genom att kornen och partiklarna blir större. (Voorhees, 1985).

Figur 9. Schematisk bild av förgrovning av en partikel (Particle Sizing Systems, 2014).

Kärnbildningen kan i sin tur delas upp i två olika fall. Antingen homogen kärnbildning
eller heterogen kärnbildning. För det homogena fallet sker kärnbildningen av den nya fasen
homogent ur ursprungsfasen. I det heterogena fallet sker kärnbildningen av den nya fasen i
strukturella inhomogeniteter i ursprungsfasen. Dessa kan till exempel vara korngränser,
dislokationer eller defekter (Callister & Rethwisch, 2011).
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2.4

Aktuella termodynamiska beskrivningar

Allmänt om den hierarkiska ordningen för fasdiagram kan det sägas att binära system
bygger på kombinationen av två unära system (rena komponenter). På samma sätt byggs
ternära system upp av de tre binära systemen för de ingående komponenterna. I och med
detta byggs det ternära Fe-B-C-systemet upp av de binära systemen Fe-B, Fe-C och B-C.
De binära systemen Fe-B, Fe-C, och B-C kommer att beskrivas nedan.
2.4.1 Fe-C-systemet
Ett av de viktigare binära legeringssystemen i modern tid är det som beskriver järn och kol.
I Figur 4 kan detta binära fasdiagram ses. Det är svårt att ge någon exakt definition på
begreppet stål utifrån järn-kol systemet, eftersom vissa legeringar har hög halt
karbidbildare och därmed också hög halt kol. En grov gränsdragning är dock att stål brukar
klassificeras som en legering av järn och kol med en löslighetsgräns upp till 2 vikts% kol.
Legeringar med mer inlöst kol än 2 vikts% brukar kallas för gjutjärn. Så vid praktiska
tillämpningar för ståltillverkning används mestadels bara den delen av fasdiagrammet för
järn och kol som ses i Figur 4 (Callister & Rethwisch, 2011).
Vid väldigt låga kolhalter och låga temperaturer bildas, förutom α-ferrit, fasen cementit
som har formeln Fe3C och en ortorombisk struktur. Vid ökad temperatur ökar även
kolhalten som behövs för att erhålla cementitfasen. Cementit har ett väldigt snävt
homogenitetsområde vid 6,70 viktsprocent kolhalt och för kolhalter över denna bildas ren
grafit i systemet. Grafit är en fas som inte används nämnvärt vid ståltillverkning och brukar
därför inte inkluderas i fasdiagrammet. Dock för vissa gjutjärn, som har en högre kolhalt,
är grafit av intresse(Callister & Rethwisch, 2011) .
2.4.2 Fe-B-systemet
Rompaey m.fl (2002) undersökte det binära Fe-B-systemet. De kom fram till att bor löses
in i α-Fe och γ-Fe både interstitiellt och substitutionellt och att bor har en väldigt låg fast
löslighet i både α-Fe och γ-Fe. Fasdiagrammet där båda modellerna har simulerats och
beskrivs kan ses i Figur 10Figur 10. Författarna till rapporten använde termodynamisk
information som införskattas genom autoradiografi. Denna metod gör det möjligt att
särskilja mellan atomärt bor i lösning, bor som återfinns i utskiljningar och bor som har
diffunderat till korngränser. Detta gör att resultaten har en hög noggrannhet och kan sägas
beskriva systemet väl.
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Figur 10. Det binära fasdiagrammet för Fe-B. Streckade linjer beskriver substitutionell inlösning av bor i
järnstrukturen och hela linjer beskriver interstitiell inlösning av bor i järnstrukturen enligt Van Rompaey m.fl.
(2002).

I Figur 11 kan inlösningen av bor i järn ses vid väldigt låga halter av bor. De olika
markeringarna i figuren indikerar på olika värden av lösligheten av bor som olika studier
har kommit fram till. Som kan ses skiljer sig dessa avsevärt mot varandra vid en
jämförelse. Det viktiga att komma ihåg med detta exempel är att värden kan ändra sig
beroende på hur väl utförda experimenten är. Vissa värden som kan ha varit extremt svårt
att mäta experimentellt för många år sedan kan med dagens teknik vara fullt möjligt att
mäta och med hög noggrannhet (Van Rompaey m.fl (2002)).

Figur 11. Borlöslighet i järn enligt Van Rompaey m.fl. (2002).
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2.4.3 B-C-systemet
En sammanställning av B-C-systemet går att hitta i Landolt-Börnstein sammanfattat av
Franke & Neuschütz. I sammanställningen visas att lösligheten av kol i β-bor är väldigt
låg. Över denna gräns bildas borkarbiden B4C som återfinns inom ett brett intervall. Denna
förening förekommer i stål som används i kärnreaktorer där den fungerar som en
absorbator av neutronstrålning. En figur av B-C-systemet kan ses i figuren nedan.

Figur 12. Fasdiagram för B-C-systemet (Franke & Neuschütz).

2.4.4 Fe-B-C-systemet
För att kunna fastställa stabiliteten hos uppkomna faser i det ternära Fe-B-C-systemet är
det viktigt att fastställa lösligheten av bor i ternära Fe-B-C-legeringar. Det har diskuterats
mycket angående på vilket sätt boratomerna löses in i strukturerna. Djahazi (1989)
sammanställde studier som visade på en substitutionell inlösning av bor men även en
interstitiell inlösning. Med tanke på boratomens knappa atomradie kan svaret ligga i att
boratomerna kan både lösas in intersitiellt och substitutionellt i kristallstrukturerna.
En äldre termodynamisk utvärdering av systemet utfördes av Ohtani m.fl. (1988). Denna
studie har legat till teoretisk grund för detta projekt men resultaten i Ohtanis studie
kommer att skilja sig något från resultaten i detta projekt. Detta p.g.a. olika beskrivningar
av de lägre systemen Fe-C, Fe-B och B-C. Dessutom finns det ett antal experimentella
studier som aldrig beaktades av Ohtani m.fl.
Två andra viktiga studier för detta arbete är utförda av Borlera och Pradelli (1967; 1968)
som tillsammans ger en fullständig beskrivning av båda smälta och fasta faser i det ternära
systemet. Dessa kommer beskrivas utförligare i nedanstående kapitel.
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2.4.5 Borkarbiderna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6
En utförlig sammanställning av det ternära Fe-B-C-systemet kan ses i Landolt-Börnstein
sammanställt av Peter Rogl (2008). I sammanfattningen är flertalet forskargrupper överens
om förekomsten av de två faserna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6. Dessa faser existerar i en
kontinuerlig substitution mellan kol- och boratomer i strukturerna. Faserna kan beskrivas
mer generellt enligt följande formler: Fe3(Bx,C1-x) och Fe23(Bx,C1-x)6.
En experimentell stelningsstudie av det ternära Fe-B-C-systemet utfördes av Borlera och
Pradelli (1968). I denna studie tillverkades prover dels genom gjutning och dels genom
sintring av stålpulver.
Proverna värmebehandlades därefter i 700°C, 800°C, 850°C, 900°C, 950°C och 1000°C.
Proverna som värmebehandlades vid den lägsta temperaturen behandlades under två
månader och proverna som värmebehandlades upp till den högsta temperaturen behandlas
upp till 100 timmar. Detta för att författarna till rapporten ville säkerställa att jämvikt
mellan olika faser hade uppnåtts i proverna. Proverna genomgick under behandlingstiden
kontinuerliga analyser med hjälp av röntgenanalys för att se vilka faser som hade
uppkommit. Kolhalten i proverna bestämdes med hjälp gasvolymetriska undersökningar.
Borhalten i proverna undersöktes med hjälp av titrering och vid låga borhalter användes
kolometriska analyser för att få en säker analys av de låga halterna bor i proverna.
Fasen Fe3(B,C) återfanns i ett brett sammansättningsområde enligt sammanställningen.
Även den andra fasen, Fe23(B,C)6, återfanns fast i mycket mindre omfattning. I Figur 13
och Figur 14 kan pseudobinära fasdiagram ses för båda föreningarna. Viktigt att tillägga
för dessa figurer är att punkterna som kan ses i figurerna inte motsvarar mätpunkterna från
Borleras och Pradellis studie från 1968. Ett pseudobinärt fasdiagram avser i det här fallet
ett avsnitt av det ternära systemet där en sammansättning hålls konstant, järnhalten i detta
exempel, och de två andra sammansättningarna varierar.
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Figur 13. Pseudobinärt fasdiagram för metastabila Fe3B-Fe3C (Rogl, 2008).

Figur 14. Pseudobinärt fasdiagram för metastabila Fe23B6-Fe23C6 (Rogl, 2008).
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I Ohtanis m.fl. (1988) studie påvisades ett brett sammansättningsområde för föreningen
Fe3(B,C). Studien visade att cementitfasen kan lösa in runt 5 vikts% av atomärt bor vid en
temperatur på 900°C. Detta skulle då motsvara ett utbyte av 80 % mellan kol- och
boratomer i strukturen. Samma studie visade även att lösligheten av bor i austenitfasen var
extremt låg. Endast runt 10 ppm bor visade sig kunna lösas in vid denna temperatur. Det
visade sig även att lösligheten av bor minskar med en ökande kolhalt, vilket kan ses i Figur
13. Den andra metastabila fasen, Fe23(B,C)6, uppvisade ett snävt homogenitetsområde
vilket kan ses i Figur 14. Detta område kan enligt en studie av Kaneko m.fl. (1966)
märkvärt förstoras vid tillsats av andra legeringselement som krom eller molybden.
Förekomst av denna förening vid olika temperaturer från avkylning från austenitområdet
kan ses i Figur 15.

Figur 15. Områden för utskiljning av Fe23(B,C)6 vid olika temperatur från austenitområdet från Ohtani m.fl.
(1988).

2.5

Termodynamiska beräkningsverktyg och
CALPHAD-metoden

Med hjälp av termodynamiska modeller och simuleringsverktyg kan komplexa beräkningar
utföras på fasjämvikter och på så sätt generera fasdiagram. Fasjämvikter i ett system beror
på termodynamiska funktioner som i sin tur beror på variabler som temperatur, tryck och
sammansättning. Dessa funktioner kan, med hjälp av simuleringsverktyg, extrapoleras för
experimentella villkor som ännu ej har testats fysiskt. Detta är ett viktigt verktyg i
legeringsutveckling, genom att optimera materialets egenskaper och kontrollera kemiska
reaktioner. En metod för att kunna utföra denna optimering och anpassning har utvecklats
genom åren och har fått benämningen CALPHAD-metoden. Denna metod går ut på att all
tillgänglig experimentell och teoretisk termodynamisk information för ett system insamlas
för analys. De termodynamiska egenskaperna hos varje ingående fas i systemet beskrivs
sedan med hjälp av modeller för Gibbs fria energi. I dessa modeller återfinns de variabla
parametrarna som beskrivits tidigare (Saunders & Miodownik, 1998).
Principen går ut på att man anpassar parametrarna i de termodynamiska funktionerna för
beräkningen av Gibbs fria energi för de ingående faserna i systemet. Resultatet från
anpassningen gör att differensen mellan de experimentella resultaten och de beräknade
resultaten minimeras. Optimeringsprogrammet i detta arbete går under benämningen
PARROT och har utvecklats som en del av programvaran Thermo-Calc.
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I denna modul kan ett stort antal möjliga parametrar anpassas till många olika sorters
experiment som har uppmätts vid jämvikt, stabila tillstånd eller metastabila tillstånd (Lukas
m.fl. (2007)). Viktigt att ha i åtanke är dock att optimeringar av system kan ge missvisande
resultat. Detta beror främst på att den information som optimeringen hade att tillgå var
bristfällig. En grundförutsättning för att optimeringsmetoden ska fungera beror på hur
användaren ser kritiskt till den befintliga informationen. Slutresultatet av optimeringen
kommer därför alltid att vara begränsad av de tillgängliga experimentens tillförlitlighet och
omfattning. Därför är det viktigt att inte bara begränsa insamlingen av experimentella data
till enskilda experiment utan data från många och oberoende källor kan vara att föredra
(Saunders & Miodownik, 1998).
Enstaka simuleringar av fasdiagram med hjälp av experiment är värdefulla var för sig men
den verkliga fördelen är när resultaten från dessa går att implementera i en större databas.
Genom att använda sig av databasen i senare beräkningar går det då att utföra
komplicerade beräkningar på multikomponenta system. En databas blir då ett viktigt
verktyg för att simulera och utveckla mer komplexa system inom legeringsutveckling.
Mycket p.g.a. att motsvarande fysiska experiment skulle vara mycket tidskrävande och
mycket dyrt (Saunders & Miodownik, 1998).
En annan fördel med utvärderingar utförda för multikomponenta system är att de kan
påvisa att modifieringar är nödvändiga för de lägre binära systemen. Osäkerheterna i de
binära systemen kan bero på en mängd olika orsaker men en stor bidragande orsak kan
vara att experimentella resultat från dessa skiljer sig från varandra. Vilket gör att de i
extrapoleringar till högre system kan ge missvisande resultat (Lukas m.fl. (2007)).

2.6

Härdbarhet i stål

2.6.1 Allmänt om borets inverkan på härdbarhet
I en litteraturstudie av Nilsson & Roberts (1984) sammanfattades en rad olika förslag av
borets inverkan på härdbarheten i stål. D.v.s. förmågan att bilda martensit eller bainit vid
avkylning av stålet. Det första förslaget handlar om att atomärt bor diffunderar till
austenitkorngränser och därmed sänker ytenergin i gränsytan. Här menas att bor i fast
lösning i närhet av austenitkorngränser diffunderar till inhomogeniteter i dessa. När
boratomer sätter sig i dessa inhomogeniteter kan det leda till en sänkning av ytenergin för
korngränsen och därmed hämma möjligheten till ferritkärnbildning. Detta skulle då ge en
ökad härdbarhet. Dock återfanns en gräns av hur mycket atomärt bor som kunde diffundera
till korngränserna för att uppnå maximal härdbarhet. Då bor har mättat alla tillgängliga
inhomogeniteter i korngränsen kommer överflödiga boratomer att inta mindre energetiskt
gynnsamma lägen och därmed öka ytenergin. Vilket leder till en försämrad härdbarhet och
ökad möjlighet till ferritkärnbildning.
Det andra förslaget innebar att boratomer som diffunderar till austenitkorngränser och
sätter sig på inhomogeniteter vilket då automatiskt minskar antalet möjliga platser för
kärnbildning och tillväxt av proeutektoid ferrit. Därmed minskas andel bildad proeutektoid
ferrit och en ökad härdbarhet uppnås. En annan alternativ förklaring till detta är också att
det finns vissa lägen i korngränserna där möjligheterna för bildandet av proeutektoid ferrit
är väldigt god. När boratomer diffunderar till dessa lägen ändras avståndet mellan
närliggande atomer så att strukturen på korngränsen ändras. Strukturändringen medför en
mer stabiliserad korngräns och försämrad möjlighet, både energetiskt och till antalet
platser, för bildandet av den proeutektoida ferriten.
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En tredje möjlighet är att eventuell förekomst av föreningar av borkarbider på formen
Fe23(B,C)6 skulle öka härdbarheten. Dessa utskiljningar ligger i korngränsytan och
samverkar med denna. Gränsytorna för borkarbiden kan antingen vara koherenta (låg
ytenergi) eller inkoherenta (hög ytenergi). Den inkoherenta gränsytan har en högre ytenergi
jämfört med austenitkorngränsen vilket gör att proeutektoid ferrit bildas i första hand på
den inkoherenta gränsytan. Vid en ökad tillväxt kommer koherensgraden för borkarbidens
gränsytor att successivt minska vilket gör att proeutektoid ferrit bildas i första hand runtom
borkarbiden istället för i austenitkorngränsen (Nilsson & Roberts, 1984).
En liknande förklaring till varför bor höjer härdbarheten i stål beror är att grundämnet bor
har en liten atomradie och har en låg löslighet i austenitfasen. Detta gör att bor föredrar att
diffundera till austenitkorngränser där man ofta finner strukturella defekter i materialet.
När bor är närvarande i en austenitkorngräns sänks energin för korngränsen och
sannolikheten för bildandet av initieringsplatser för kristallisering minskar. Detta gör att
det blir svårare för kärnbildning och tillväxt av framförallt ferrit och perlit i stålet vilket
gör att det blir lättare att kontrollera härdbarheten i stålet. Defekter i austenitkorngränser är
annars en typisk primär initieringsplats för kärnbildning av ferrit (Krasnopolskii &
Azarkevich, 1995).
2.6.1 Continuous Cooling Transformation Diagrams – CCT-diagram
För att lättare kunna förutse och styra den slutgiltiga mikrostrukturen hos ett stål används
CCT-diagram. Med dessa diagram kan man avgöra vilken mikrostruktur man får i sitt
material beroende på vilken avkylningshastighet som används. Ett exempel på ett sådant
diagram kan ses i Figur 16. Om man vill ha stor del martensit i sitt stål som resulterande
mikrostruktur borde en hög avkylningshastighet användas. För kurva A kan detta ses då
man inte korsar in i några andra transformationszoner för andra mikrostrukturer. För
kurvorna B-D kan vi se att avkylningshastigheten inte är hög nog för att undvika att andra
mikrostrukturer än martensit bildas (Bates m.fl. (1991)).
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Figur 16. CCT-diagram med inritade avkylningshastigheter (A-D) (Bates m.fl. (1991)).

2.6.2 Borets inverkan på kinetiken i CCT-diagram
Olika CCT-diagram har studerats av Terzic m.fl. (2013) som testade att legera ett stål med
olika låga halter av bor. Resultatet av studien visade att bor hade en betydande inverkan på
härdbarheten i stålen. Framförallt på kinetiken bakom fastransformationer i stålen. Bor
hade effekten att kärnbildningen och tillväxten av ferrit och perlit reducerades och försköts
till längre tider. Fasomvandlingstemperaturerna sänktes också för samtliga reaktioner i
CCT-diagrammet. Vid en avkylningshastighet av 28°C/s återfanns runt 80 % bainit i stålet
och vid ännu högre avkylningshastigheter kunde upp till 95 % bainit återfinnas. Den
minsta andelen av bainit i provet (36 %) återfanns vid en långsam avkylningshastighet av
8°C/s. Vid den högsta avkylningshastigheten av 280°C/s återfanns runt 10 % martensit i
provet.
Studien kom även fram till att den optimala halten av bor uppgick till 30 ppm då lägre och
högre halter hade en negativ inverkan på härdbarheten. CCT-diagrammet för stål ej legerat
med bor kan ses i Figur 17 och ett referensdiagram för stål legerat med 30 ppm bor kan ses
Figur 18. En tydlig skillnad i position för fasområdet för bildning av ferrit- och perlit kan
åskådliggöras.
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Figur 17. CCT-diagram (som referens) för stål ej legerat med bor enligt Terzic m.fl. (2013).

Figur 18. CCT-diagram för stål legerat med 30 ppm bor enligt Terzic m.fl. (2013).
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Borets inverkan vid bildning av martensit har undersökts ytterligare av Jun m.fl. (2006).
Dessa kom fram till att ett tillskott av bara 15 ppm bor var tillräckligt för att förskjuta
bildning av ferrit och perlit åt höger i CCT-diagrammet vilket gjorde det lättare att erhålla
bainit och martensit vid ståltillverkningen. Bortillsatsen gjorde även att
fasomvandlingstemperaturerna för samtliga förekommande faser i CCT-diagrammet
sänktes. Detta gav slutsaten att väldigt små halter av bor kunde höja härdbarheten för stål.
2.6.3 Skydd av bor i legeringar
I studien av Nilsson & Roberts (1984) sammanfattades även information om borets
affinitet till att reagera med andra grundämnen. Bor har en stark tendens till att reagera
framförallt med kväve och syre där boret bildar föreningar som B2O3 och BN. Därför är det
nödvändigt att tillsätta ämnen som är starka oxid- och nitridbildare, t.ex. aluminium och
titan, som i tillverkningen då reagerar med syret eller kvävet och låter boret förbli i atomär
form. Problemet med titan är att föreningar som bildas, titannitrider och titanoxider, ger ett
stål med sämre mekaniska egenskaper med avseende på seghet, utmattning och skärbarhet.

3.

Metod

3.1

Insamling av termodynamisk information

En viktig del av litteraturstudien var att hitta användbar termodynamisk information
angående de termodynamiska systemen. Kvalitén på den termodynamiska informationen
hade stor inverkan på hur välbeskriven och representativ slutresultatet av optimeringen
skulle bli. Informationen som återfanns i olika källor behövde granskas kritiskt innan den
eventuellt kunde användas i det fortsatta arbetet.
Följande experimentella resultat användes i optimeringen:






Rapport från Hasebe m.fl. (1974) där jämvikt mellan austenitfasen och de
metastabila faserna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6 studerades.
Rapport från Kaneko m.fl. (1966) där sammansättningen av de metastabila faserna
Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6 studerades med avseende på borhalter.
Rapport från Takako m.fl. (1999) där sammansättningen i Fe3(B,C) studerades med
avseende på bor- och kolhalter.
Rapport från Borlera & Pradelli (1967) där olika legeringar med olika halter av boroch kol värmebehandlades och analyserades med avseende på förekomsten av olika
faser, b.la. Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6
Rapport från Borlera & Pradelli (1968), stelningsstudie från en smälta av Fe-B-C
där primära kristallisationsfaser studerades.

Dessa rapporter utgjorde en grund för över 100 experiment som användes i optimeringen
av Fe-B-C-systemet. Viktigt att tillägga är också att utöver dessa rapporter har en stor
mängd litteratur studerats för att kunna ge bekräftelse till ovanstående experimentella
studier.

3.2

Sammansättning av SETUP-filen och POP-filen

I programmeringen användes en SETUP-fil. I denna fil definierades den aktuella databasen
som skulle optimeras. I denna databas fanns bland annat uttryck för de lägre systemen FeB, Fe-C, och B-C, vilka har beskrivits i kapitel 2.4. I databasen implementerades sedan
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uttryck för Gibbs energi för de olika föreningarna som skulle läggas till i beskrivningen av
systemet. Ett antal variabler, benämnda här som Vx, där x står för godtycklig siffra, lades
till varje Gibbs uttryck som sedan skulle optimeras med hjälp av PARROT-modulen i
Thermo-Calc.
POP-filen var den fil som all termodynamisk information matades in i. Informationen
skrevs in som experiment i tabellform där dessa senare kunde modifieras separat i
PARROT-modulen på ett enkelt sätt vid behov. I POP-filen kunde sedan varje experiment
ges en viktning som beskrev hur stor hänsyn optimeringen skulle ge till de experiment som
viktningen gällde. Viktningen betydde i detta sammanhang att man ansätter en större
felmarginal på vissa utvalda experiment vilket gör att de får en mindre inverkan på
slutresultatet. Att vikta experimenten var praktiskt p.g.a. att vissa experiment kunde vara
viktiga för systemet i helhet men kanske bara beskriv en liten del av systemet. Det kunde
också vara så att experimentet i fråga vid kritisk granskning uppvisade vissa bristfälligheter
eller var viktigt för optimeringen i helhet men uppvisade skiftande uppmätta värden. Detta
gav anledning att sätta en större viktning på dessa experiment så att de inte påverkar
optimeringen i orimligt stor grad. Optimering i PARROT-modulen
I själva optimeringssteget var första steget att SETUP-filen kördes i Thermo-Calc. I detta
steg lästes den befintliga databasen in i programmet tillsammans med de tillagda uttrycken
för Gibbs energi. POP-filen kompilerades därefter till en arbetsfil (PAR-filen). Denna fil
innehöll alltid de senaste resultaten från en körning som kunde vara behändigt att spara om
en rimlig anpassning av variablerna hade uppnåtts.
Optimeringen kunde sedan utföras i ”noll steg” för att se om programmet kunde beräkna
alla jämvikter. Vissa jämvikter var för svåra för programmet att beräkna. Dessa experiment
fick en viktning som gjorde att de ej påverkade slutresultatet i för stor omfattning. Därefter
kunde de variabler som skulle optimeras väljas. Anledningen till detta var att om för
många variabler optimerades samtidigt kunde oftast PARROT-modulen inte hitta en
tillräckligt god anpassning. Genom att då optimera en variabel i taget, temperaturoberoende variabler innan temperaturberoende, gick det lättare för modulen att hitta en
bästa anpassning. När de separata variablerna var för sig inte ändrades nämnvärt vid
fortsatt optimering kunde flera variabler testas att optimeras samtidigt. Till slut som sista
steg i optimeringen kunde alla variabler optimeras samtidigt för att minimera det totala
felet och få en bästa anpassning. Variablerna fick sedan uppdaterade framräknade värden
ju fler optimeringssteg som valdes.
Efter ett visst antal optimeringssteg ändrades inte variablerna nämnvärt. Då kunde det
anses att PARROT-modulen hade hittat en rimlig anpassning av variablerna. För att
kontrollera hur resultatet såg ut kunde man dels lista resultatet från beräkningarna men
även beräkna fram och åskådliggöra fasdiagrammen grafiskt. I detta skede kunde man
tydligt se om en tillräcklig god optimering hade skett eller ej. Oftast skedde optimeringen
stegvis genom att vissa variabler gavs ett fixt värde medan andra variabler optimerades
vidare. Detta gjordes för att programmet lättare skulle hitta en god anpassning för
variablerna. För att kontrollera att optimeringen inte styrdes åt fel håll eller orimliga
anpassningar erhölls kunde kontinuerliga tester mot kända system och fasdiagram utföras.
Ett exempel på detta var om programmet hade hittat en bästa anpassning som kunde tänkas
vara rimlig. Då testades de framberäknade värdena av de termodynamiska uttrycken mot
olika typer av binära och ternära system för att se om anpassning var rimlig. Om resultaten
av dessa kontroller inte var önskvärda fortsatte optimeringen.
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3.3

Termodynamisk beskrivning av faserna Fe3(B,C)
och Fe23(B,C)6

Gibbs fria energi för lösningsfaser, likt de metastabila faserna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6,
kräver Gibbs energi uttryck för de stökiometriska föreningarna Fe3C och Fe3B, respektive
Fe23C6 och Fe23B6. Uttrycket för ren cementit, Fe3C, fanns redan i befintlig beskrivning i
den aktuella databasen. Den andra delen bestod av ren trijärnborid, Fe3B. Uttrycket för
denna borid togs ursprungligen från Ohtanis m.fl.(1988) arbete. Men det visade sig att
detta uttryck inte gick att använda rakt av, eftersom de binära systemen var olika.
Konsekvensen blev att Ohtanis m.fl. uttryck för Fe3B gjorde denna fas stabil i Fe-B
systemet, vilket inte stämmer. Men genom att ge denna borid ett något mindre värde på
Gibbs fria energi, erhölls ett uttryck för boriden.
I likhet med beskrivningen för borcementiten beskrevs M23-fasen med två uttryck för dels
Fe23C6 respektive Fe23B6. Uttrycket för Fe23C6 är taget från en utvärdering av kromkarbider
av Andersson (1988). För kromkarbider har järn en hög inlösning och detta uttryck för
Fe23C6 är väl dokumenterat och använt. En fördel med detta uttryck är också att man kan
expandera modellen för borkarider och inkludera både krom och molybden. Två element
som är betydligt starkare karbidbildare än järn, och kommer ytterligare stabilisera
borkarbiden.
Den andra järnboriden, Fe23B6, beskrevs genom uttryck från en rapport av Pan (1992). Till
denna tillkom även ett temperaturberoende. Detta temperaturberoende var viktigt för att
kunna beskriva stabiliteten av denna järnborid. Dessa två sammansättningar av M23-fasen
fick sedan en interaktionsparameter tilldelad sig som beskrev interaktionen mellan dessa.
Denna parameter hade också ett temperaturberoende i sig för att kunna beskriva fasen i sin
helhet. Slutligen tilldelades en parameter som skulle beskriva smältan i det ternära Fe-B-Csystemet och denna beskrevs av bara en temperaturoberoende variabel.
De termodynamiska beskrivningarna av faserna beskrevs på formen av en ekvation som
sedan kunde läggas in i den befintliga termodynamiska databasen. Ekvationerna i fråga
kunde ha olika grad av komplexitet beroende på om de behövde innefattas av ett
temperaturberoende eller inte. Ekvationerna omfattades också av en undre och en övre
temperaturgräns som randvillkor.

3.4

Verifiering av framräknade termodynamiska
beskrivningar

Avslutningsvis har beräkningar utförts på gamla studier för att efterlika resultaten av dessa.
Detta gjordes för att se om de framtagna termodynamiska beskrivningarna var korrekta och
rimliga. Beräkningar har gjorts på studier av Ohtani m.fl. (1988) och Hasebe m.fl (1974).
Dessa valdes p.g.a. att de utförde egna termodynamiska utvärderingar av Fe-B-C-systemet
och det föreföll sig därför lämpligt att jämföra olika termodynamiska utvärderingar med
varandra. Till sist har beräkningar utförts på ett höghållfast stål där flera komponenter
ingår och med en typisk sammansättning av dessa. Beräkningar har dels gjorts med den ej
uppdaterade databasen och med den uppdaterade databasen. Detta gjordes för att enklare
åskådliggöra skillnader i resultaten som optimeringen har gett upphov till.
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4.

Resultat

4.1

Optimering för borkarbider och smälta

I Figur 19 kan ett pseudobinärt snitt för borcementiten ses. I detta fasdiagram användes en
konstant järnhalt, 75 atom%, vilket motsvarar järninnehållet i cementitfasen. I figuren är
några experiment utmärkta från studien av Borlera och Pradelli. Dessutom är resultat från
en äldre studie vid 1000ºC på borcementit av Nicholson med i figuren, där den maximalt
uppmätta borhalten i cementit redovisas. I Figur 20 visas motsvarande resultat efter
Borleras och Pradellis studier från 1967 och 1968.

Figur 19. Pseudobinärt snitt för borcementit, Fe3(B,C) med varierande kol- och borhalt och temperatur.
Molfraktion av järn i systemet är runt 0,755. Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran
Thermo-Calc. Observera att alla faser i diagrammet ej är utmärkta.
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Kol-halt: 0 at%
Bor-halt: 25 at%

25 at%
0 at%

Figur 20. Pseudobinärt snitt för borcementit efter Borlera & Pradellis studier från 1967 och 1968. I figuren
motsvarar: ρ=Fe3(B,C), τ=Fe23(B,C)6, γ=austenit, β=Fe2B, α=ferrit och L=smälta. Järnhalt i diagrammet är 75
at%.

I Figur 21 visas ett motsvarande pseudobinärt snitt för Fe23(B,C)6 och i Figur 22
visas motsvarande pseudobinära snitt som Borlera och Pradelli genererat. I Figur 22
är alla mätpunkter från Borlera och Pradellis studie utmärkta.
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Figur 21. Pseudobinärt snitt för Fe23(B,C)6 med varierande kol- och borhalt och temperatur. Molfraktion av järn i
systemet är runt 0,7980. Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran Thermo-Calc. Observera
att alla faser i diagrammet ej är utmärkta

Kol-halt: 0 at%
Bor-halt: 20,7 at%

20,7 at%
0 at%

Figur 22. Pseudobinärt snitt för Fe23(B,C)6 efter Borleras och Pradellis studier från 1967 och 1968. I figuren
motsvarar: ρ=Fe3(B,C), τ=Fe23(B,C)6, γ=austenit, β=Fe2B, α=ferrit och L=smälta. Järnhalten i diagrammet är 79,3
at%.

32

4.2

Jämförelse gammal/ny databas med äldre studier
och för ett multikomponentstål

Generellt genererade den uppdaterade databasen olika typer av fasdiagram som påvisade
att ändringarna i databasen gav en korrekt beskrivning av hela Fe-B-C-systemet.
I Figur 23 visas ett fasdiagram för det ternära Fe-B-C-systemet med varierande kolhalt och
temperatur. Borhalten i systemet uppgick till 30 ppm. I diagrammet motsvarar
”CEMENTITE” föreningen borcementit, Fe3(B,C), och föreningen M23X6 motsvarar
M23(B,C)6. Som figuren visar överensstämde fasdiagrammet väl med Ohtanis m.fl. (1988)
fasdiagram vilket kan ses i Figur 24.

Figur 23. Fasdiagram med temperatur och varierande kolhalt. Massfraktion bor i legeringen är 30 ppm.
Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran Thermo-Calc.
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Figur 24. Fasdiagram med temperatur och varierande kolhalt från Ohtani m.fl. (1988). Massfraktion bor i
legeringen är 30 ppm.
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Angående resultaten i figurerna 27, 28 och 29 så är det viktigt att tillägga att dessa
baserades på en studie enligt Hasebe m.fl. (1974) där bor- och kolhalterna var väldigt höga.
Mycket högre än vad som egentligen brukar anses som mikrolegerat stål. Det är därför som
vissa faser, t.ex. Fe3(B,C), kan verka väldigt stabil upp till höga temperaturer.
I Figur 25 kan fasfraktioner ses mot en ökande temperatur. Beräkningen baserades på 0.85
atom% bor (0,169 vikts%) och 2.58 atom% kol (0.57 vikts%) i likhet med en experimentell
studie av Hasebe m.fl. (1974). I studien undersöktes förekomsten av faser vid olika
temperaturer för olika legeringshalter. Med hjälp av den uppdaterade databasen
genererades följande fasdiagram där förekomsten av M23-fasen kan ses. Enligt studien
skulle M23-fasen vara stabil vid 850ºC, 900 ºC upp till 950ºC. Beräkningar i detta arbete
uppvisade liknande resultat enligt figuren.

Austenit

Ferrit

Fe23(B,C)6

Fe3(B,C)

Figur 25. Fasfraktioner mot ökande temperatur. Borhalt: 0,85 atom% kolhalt: 2,58 atom%, i enlighet med
experimentell studie av Hasebe m.fl. (1974). Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran
Thermo-Calc.
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Ytterligare en beräkning gjordes för att jämföras med experimentella data av Hasebe m.fl.
(1974). Denna beräkning gjordes för 0,70 atom% bor (0,139 vikts%) och 3,07 atom% kol
(0,68 vikts%). I detta fall var M23-fasen nu stabil vid 800ºC till och med 900ºC, i enlighet
med vad som rapporterades av Hasebe m.fl. (1974). Resultatet av denna beräkning kan ses
i Figur 26.

Ferrit

Austenit

Fe23(B,C)6

Fe3(B,C)

Figur 26. Fasfraktioner mot ökande temperatur. Borhalt: 0,70 atom%; kolhalt: 3,07 atom%. Data från
experimentell studie av Hasebe m.fl. (1974). Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran
Thermo-Calc.
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En sista jämförelse med Hasebe m.fl. gjordes, denna gång för ett material med
sammansättningen 0,50 atom% bor (0,1 vikts%) och 4,04 atom% kol (0,9 vikts%). Enligt
experimentella studien skulle M23-fasen vara stabil upp till 950 °C. Detta stämmer väl
överens med beräknat resultat som kan ses i Figur 27.

Ferrit
Austenit

Fe23(B,C)6

Fe3(B,C)

Figur 27. Fasfraktioner mot ökande temperatur. Borhalt: 0,50 atom%; kolhalt: 4,04 atom%. Data från
experimentell studie av Hasebe m.fl. (1974). Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran
Thermo-Calc.
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Beräkningar utfördes även på ett stål med en typisk sammansättning för att påvisa vad
uppdateringarna i databasen hade gjort för skillnad. Sammansättningen för stålet vid
samtliga beräkningar var enligt Tabell 1.
Tabell 1. Sammansättning för ett typiskt mikrolegerat stål (Tibnor, 2012).

Vikts% (Ti)
0,01

Vikts% (Nb)
0,01

Vikts% (B)
0,0025

Vikts% (N) Vikts% (C)
0,0025
0,1

Resultatet av denna simulering kan ses i bilden nedan. Som väntat var de mest stabila
faserna cementit (Fe3C) och austenit. Vid högre temperaturer var även de olika ickestökimetriska föreningarna av TiN-typ och NbC-typ närvarande.

Fe3C

Austenit

TiN-typ

NbC-typ
BN

Figur 28. Fasfraktioner mot temperatur för ett multikomponentstål med äldre databas. Fasdigrammet är
genererat från detta arbete i programvaran Thermo-Calc.
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Med den uppdaterade databasen kunde uppenbara förändringar i resultatet urskiljas. B.la.
kan en skillnad ses med cementiten som var mer stabil i detta diagram. Det gick även att
urskilja den nya M23-fasen, i diagrammet betecknad som Fe23(C,B)6, till skillnad från
tidigare diagram.

Fe3(B,C)
Austenit

Fe23(B,C)6
TiN-typ

NbC-typ
BN

Figur 29. Fasfraktioner mot temperatur för ett multikomponentstål med ny databas. Fasdigrammet är genererat
från detta arbete i programvaran Thermo-Calc.
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I Figur 30 kan det ses hur mycket bor som gick in i de olika fasfraktionerna för stålet. Som
ses försvann en hel del in i fasen bornitrid (röd färg och numrerad som nummer 2 i
diagrammet).

Austenit
BN

Ferrit
Fe2B

Figur 30. Massfraktion av bor i alla faser mot temperaturen för ett multikomponentstål med äldre databas.
Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran Thermo-Calc.
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Liknande i Figur 30 kan det ses i Figur 31 hur bor fördelades i de olika faserna i stålet. En
uppenbar skillnad mot tidigare var att fasen bornitrid återfanns i en lägre grad medans det
motsatta skedde med cementitfasen. Detta var väntat p.g.a. att bor enligt teorin skulle
stabilisera cementitfasen. Detta skulle då göra att mindre bor fanns tillgängigt för fritt
kväve i framställningen som i sin tur skulle leda till mindre halt av producerad bornitrid.

Austenit

Fe3(B,C)

Fe23(B,C)6
BN
Ferrit

Figur 31. Massfraktion av bor i alla faser mot temperaturen för ett multikomponentstål med ny databas.
Fasdigrammet är genererat från detta arbete i programvaran Thermo-Calc.
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5.

Diskussion

Efter att ha utfört optimeringen av det ternära Fe-B-C-systemet kunde resultaten användas
för att bekräfta att den beskrivning av systemet som använts var korrekt. Det blev därmed
möjligt att beräkna fasdiagram med de tidigare ej beskrivna faserna Fe3(B,C) och
Fe23(B,C)6. Dessa fasdiagram stämde överlag väl överens med olika äldre experimentella
studier och även liknande studier av Ohtani m.fl.
Det pseudobinära snittet från optimeringen i detta arbete (Figur 19) stämde i stora drag
med det som har föreslagits av Borlera och Pradelli, se Figur 20. En skillnad var att
lösligheten av bor i cementit faller med temperaturen, vilket det inte gör i Borlera och
Pradelli. Man kan även se att just dessa experiment av Borlera och Pradelli visar att
cementit bör ha en lägre inlösning av bor. Men detta stämmer inte helt överens med övriga
experiment, samt försöken från Nicholson som visar en betydligt högre löslighet av bor.
En svårighet i studien var hur bedömningen och modelleringen av de olika faserna skulle
gå till. De båda faserna Fe3(B,C) och Fe23(B,C)6 har bara observerats som lösningsfaser
(blandning) och flertalet av de stökiometriska varianterna är endast metastabila. Därmed
var det väldigt svårt att uppskatta stabiliteten av dessa metastabila faser. Metoden som
användes i examensarbetet där kända stabila faser användes för att beskriva de metastabila
faserna visade sig fungera väl. För fasen Fe3(B,C) föreföll det sig naturligt att använda den
välkända cementitfasen Fe3C då denna finns väl beskriven i den befintliga databasen.
För beskrivning av föreningen Fe3B var det svårare med tanke på att denna är en metastabil
förening och ej särskilt väl dokumenterad. Beskrivningen av föreningen Fe3B utgick ifrån
rapporten av Ohtani m.fl. (1988). I rapporten antogs uttrycket för Gibbs energi för
föreningen men vissa modifieringar behövde göras. Uttrycket i original medförde att
föreningen Fe3B blev stabil både i det ternära Fe-B-C-systemet och i det binära Fe-Bsystemet. Detta var troligtvis inte korrekt då Fe3B ej har rapporterats som stabil i det binära
Fe-B-systemet och därmed inte borde uppkomma. Det som gjordes då var att uttrycket
modifierades så att föreningen ej blev stabil i det binära Fe-B-systemet. Detta ledde också
till att den maximala lösligheten av bor i Fe3(B,C) minskades till runt 80-85 atom%. Detta
var ett mycket rimligare värde på den maximala lösligheten av bor, baserat på vad som är
rapporterat i litteraturen. Detta bekräftade ytterligare att användaren behövde göra en
kritisk tolkning av tidigare arbete med dessa system, och en förståelse hur beskrivningar av
binära system, t.ex. från Fe-B och B-C, påverkade beskrivningen av det ternära Fe-B-Csystemet.
Det pseudobinära snittet för Fe23(B,C)6 från optimeringen (se Figur 21) överensstämde väl
i jämförelse med Borleras och Pradellis motsvarighet vilket kan ses i Figur 22. Ett något
snävare område där fasen Fe23(B,C)6 uppkommer kan ses i resultatet från denna
optimering. För att få området med M23-fasen bredare och ännu mer likt fallet i Figur 14
skulle det få konsekvensen att området sträcker sig upp mot smältan. Experimenten från
Borlera och Pradelli har visat att Fe23(B,C)6-fasen var stabil upp till ungefär 950ºC och ej
del av likvidusytan vilket äldre rapporter anger ((Fomichev m.fl. (1978), (Stadelmaier &
Gregg, 1963)).

42

För fasen Fe23(B,C)6 utnyttjades information från andra legeringssystem. För karbiden,
Fe23C6, valdes ett värde som används vid modellering av kromkarbider i stål. Just denna
M23 -karbid är en viktig karbid för olika kromstål (9-12% Cr), verktygsstål och rostfria stål.
Genom att då använda detta uttryck för fasen möjliggjordes det för en expansion av Fe-BC-systemet med andra element som är typiska bildare av faser på M23-typ. Krom var en
intressant kandidat. Kaneko m.fl. (1966) visade att tillsatser med låga halter av krom och
molybden kunde märkbart förstora området för utskiljning av fasen på M23-typ. Detta är
dock något som skulle behövas undersökas ytterligare.
För boriden av M23-typ, Fe23B6, behövdes också ett uttryck för Gibbs energi uppskattas för
den metastabila föreningen. Uttrycket för Gibbs energi antogs först från Ohtani m.fl.
(1988) men detta förkastades då det visade sig att det pseudobinära snittet för Fe23(B,C)6
blev förskjutet med detta uttryck. Istället valdes ett uttryck från Pan (1992). Bakgrunden
till detta var att Pan hade observerat förekomsten av varianter av denna förening i de
legeringssystem som studien gällde. Pan hade även granskat Ohtanis studie och tagit
dennes resultat i åtanke vid hans egna modelleringar. Pans studie var även mer omfattande
än Ohtanis så i detta arbete valdes uttrycken för Gibbs energi från Pans rapport. Detta
gjordes dels p.g.a. tillförlitligheten av informationen och dels för att det pseudobinära
snittet överensstämde bättre när Pans data användes i optimeringen.
En svår bedömning i detta projekt var att bestämma hur mycket tid som skulle läggas på
den initiala litteraturstudien. I detta fall blev litteraturstudien en kontinuerlig process där
inläsning, kritisk genomgång och omvärdering av termodynamisk information var ett
nödvändigt moment genom hela projektarbetet. I vissa fall kunde termodynamisk
information från en rapport initialt se väldigt lovande ut men efter kritisk genomgång
kunde vissa brister i informationen urskiljas. Detta gjorde att det inte gick att använda
informationen helt okritiskt i optimeringen.
En genomgående felkälla i arbetet var att all jämförelse av termodynamisk information,
speciellt för högre system, måste jämföras till hur de lägre systemen var beskrivna. Två
ternära system som borde vara identiska kunde uppvisa stora skillnader beroende på hur de
underliggande binära systemen hade beskrivits. Den i sin tur underliggande informationen
får de binära eller unära systemen kunde dessutom vara svår att få tillgång till. Ett exempel
uppkom när termodynamisk information om smältan för Fe-B-C-systemet skulle läggas
till. Det visade sig då att informationen för det ternära systemet var mätt vid en högre
temperatur än motsvarande mätningar på smältan för det underliggande Fe-B-systemet.
Detta gjorde att det inte gick att använda informationen för smältan i det ternära systemet
p.g.a. för stor osäkerhet.
Under litteraturstudien uppkom en hel del frågor angående resultaten i vissa studier. Ett
exempel på detta var studier av liquidusytor för Fe-B-C-systemet. I Borleras och Pradellis
(1968) stelningsstudie, vars resultat har använts i detta arbete, observerades inget primärt
kristallisationsområde för fasen Fe23(B,C)6 vid stelning från smälta. I studierna av
Stadelmaier & Gregg (1963) och Fomichev m.fl. (1978) påvisades att ett primärt
kristallisationsområde för M23-fasen visst fanns. I en sammanställning i databasen LandoltBörnstein (Rogl, 2008) diskuteras detta i samband med stabiliteten hos fasen Fe23(B,C)6.
Majoriteten av studierna som observerat fasen är överens om att denna är stabil upp till
runt 950 °C. Över denna temperatur är det föreslaget, och konsistent med resultaten av
detta arbete, att fasen sönderdelas i reaktionen:
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(3.6)
Experimenten i Borleras och Pradellis studie från 1967 är också utförda under lång tid för
att säkerställa att systemet har uppnått jämvikt. Detta var en bidragande orsak till varför det
i detta arbete togs större hänsyn till dessa resultat sett till andra studiers resultat.
Förslag till framtida studier skulle naturligt vara att undersöka andra legeringselements
påverkan av det ternära Fe-B-C-systemet. Framförallt borde elementen krom och
molybden som också har observerats som komponenter i faser av M23-typ studeras (Pan,
1992). Dessa ämnen är betydligt starkare karbidbildare än järn, vilket skulle kunna
stabilisera borkarbiderna ytterligare. Fortsatta studier av fasen Fe23(B,C)6 skulle vara av
nytta för att förklara vissa studiers väldigt spridda temperaturstabilitet för denna fas.
Eventuellt skulle utförliga stelningsstudier kunna utföras med olika kylningshastighet för
att se om detta har någon påverkan på förekomsten av fasen. Ytterligare arbete skulle
också vara att utförligare beskriva smältan för Fe-B-systemet vid högre temperaturer vilket
skulle göra att smältan för Fe-B-C-systemet skulle kunna genomgå motsvarande uppdatering.

6.

Slutsatser


En termodynamisk utvärdering av Fe-B-C-systemet har utförts med följande
ändringar tillagda som termodynamiska beskrivningar:
-

Föreningen Fe3B har blivit tillagd som komplement till Fe3C med tillhörande
interaktionsparameter.

-

Föreningarna Fe23C6 och Fe23B6 har blivit tillagda med tillhörande
interaktionsparameter.

-

En liten ändring i smältan för det ternära systemet är också tillagd.

-

Ändring av löslighetsgräns för grundmassa (ferrit/austenit) var ej nödvändigt
p.g.a. väldigt låg löslighet av bor i dessa.



Det går nu att beräkna nya fasdiagram med hjälp av den uppdaterade databasen.



Det har visats att bor stabiliserar cementitfasen med bildandet av fasen Fe3(B,C).
Denna fas uppkommer som en kontinuerlig substitution av bor- och kolatomer.
Boratomerna kan substituera kolatomerna upp till 80 atom%.



Fasen Fe23(B,C)6 har visats vara stabil upp till ungefär 950°C.



Nya beräkningar, baserade på den nya databasen, på ett multikomponentstål har visat
sig ge stora skillnader i resultat jämfört med beräkningar gjorda med den äldre databasen.



Det har föreslagits att ökningen i härdbarhet, i samband med legering med bor,
uppkommer från att atomärt bor sätter sig i defekter och inhomogeniteter i
austenitkorngränser. Detta ger då upphov till ett härdningsbidrag. Vid en kritisk
halt mättas grundmassan på bor och utskiljningar av Fe23(B,C)6 kan då hittas i
korngränserna. Dessa karbider kan i rätt mängd och storlek ytterligare förbättra
härdbarheten för stålet.
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7.

Förslag till framtida studier


Ytterligare undersökningar av fasen Fe23(B,C)6 vid lägre temperaturer än i detta
arbete skulle vara av intresse.



Undersökningar över andra legeringselements påverkan av faserna Fe3(B,C) och
Fe23(B,C)6 i multikomponenta system skulle vara en naturlig fortsättning i arbetet.



Även undersökningar på andra system som är relevanta inom ståltillverkning skulle
vara av intresse. Detta för att tillsammans med denna aktuella studie bidra till en
utökad och fullständig förståelse av termodynamiken bakom de kemiska
processerna i ståltillverkningen.



Studier på hur förekomsten av borkarbiden Fe23(B,C)6 ser ut vid olika temperaturer
vid austenitisering.
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