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Abstract

Abstract
The purpose of this report is to evaluate the hardness and microstructure in bent and
welded samples of Alloy 718. The results will be used by GKN aerospace to evaluate
the simulated values of the production process of vines in a jet engine.
In total, eleven samples from three different production chains are evaluated. All
samples are bent and go through different stages within the production including
bending, solution treatment and welding. The samples are cut and mounted in bakelite
then polished and etched in order for the microstructure to be seen and evaluated.
Hardness tests were made on the mounts to evaluate how bending, solution treatment
and welding affects the hardness.
The bent samples without the solution treatment became harder depending on the
amount of cold deformation. The amount of cold deformation controls how fast the
material recrystallizes during subsequent solution treatment. During the solution
treatment, the δ-phase (Ni3Nb) is precipitated in the grain boundaries which prevents a
coarser grain size and therefore promotes a smaller grain size. The laser weld creates a
small HAZ (heat affected zone) that becomes softer because the heat dissolves the δphase which therefore triggers the grains to grow. The weld consists of eutectic γdendrites with interdendritic pools of alloying elements. After the solution treatment,
many needle shaped δ-phases arise from the pools and HAZ.
The hardness measurements were tested on a manual machine which makes potential
human error important to consider when the measurements are evaluated. When the
grain size measurements are done on the solution treated samples, the grain boundaries
can be difficult to determine because the δ-phases and twins create wide and incorrect
boundaries.
The results will be used by GKN Aerospace in order to verify their simulations. The
heterogenic material after solution treatment will probably be studied further.
Key words: Alloy 718, laser weld, bending, recrystallization, cold work, δ-phase, and
solution treatment
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syftet med projektet är att undersöka hårdhet och mikrostruktur i bockade och svetsade
prover tillverkade av Alloy 718.
Totalt undersöks elva stycken prover som är tillverkade på olika sätt enligt tre
tillverkningskedjor. Alla provbitar är bockade och har sedan genomgått olika många
steg i tillverkningen som består utav bockning, upplösningsbehandling och svets.
Genom att kapa upp provbitarna i mindre bitar, baka in de i bakelit och etsa de
studerades mikrostrukturen och hur den påverkas av bockning, upplösningsbehandling
och svets. Vidare gjordes hårdhetsmätningar över olika delar av proven för att
undersöka hur mycket hårdare materialet blir vid kalldeformation och hur
upplösningsbehandling och svets påverkar hårdheten i Alloy 718.
Endast bockade prov blir hårdare beroende på hur mycket kalldeformation provbiten
har utsatts för. Hur mycket provet har deformerats styr hur snabbt rekristallisationen
sker vid en efterföljande upplösningsbehandling. Under upplösningsbehandlingen
utskiljs även δ-fas (Ni3Nb) i korngränser vilket främjar en mindre kornstorlek.
Lasersvetsen ger ett litet värmepåverkat område men värmen från svetsen bidrar till att
δ-fasen löses upp och större korn bildas. Svetsen består av långa eutektiska γ-dendriter
med interdendritiska poler av mycket legeringsämnen. Vid upplösningsbehandling efter
utförd svets bildas det δ-fas i de värmepåverkade och i svetsen.
Hårdhetsmätningarna har utförts på en manuell hårdhetsmaskin vilket innebär att
felmarginalen blir större då den mänskliga felfaktorn spelar en stor roll. Vid beräkning
av kornstorlek har det varit svårt att utskilja vad som är en korngräns i
upplösningsbehandlade prov då mängden δ-fas efter upplösningsbehandling ger tjocka
korngränser.
Resultaten kommer användas av GKN Aerospace för att verifiera sina simulationer. Det
heterogena materialet efter upplösningsbehandlingen kommer troligtvis studeras
vidare.
Nyckelord: Inconel 718, Lasersvets, Bockning, Kalldeformation, Rekristallisation,
δ-fas, Upplösningsbehandling.
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Introduktion

I denna studie utförs en undersökning om hur bockning, upplösningsbehandling och
svets påverkar mikrostrukturen och hårdheten i provbitar tillverkade av superlegeringen
Alloy 718. Detta utförs genom att studera mikrostrukturen och utföra
hårdhetsmätningar på proven. Verifiering av olika karbider och faser eller dess kemiska
sammansättning kommer inte att tas upp. Endast upplösningsbehandlade prov
behandlas i denna rapport.

Bakgrund
I denna rapport undersöks hur bockning, upplösningsbehandling och lasersvets
påverkar mikrostrukturen och hårdheten i provbitar tillverkade av superlegeringen
Alloy 718. Detta kommer att kontrolleras genom att studera materialets mikrostruktur
och hårdhet. Proverna består utav plåtbitar med mått 100x50 mm. Studier kommer att
genomföras på bockade prover som genomgått ett eller flera steg i den efterföljande
tillverkningsprocessen, d.v.s. bockning, upplösningsbehandling och lasersvetsning.
Denna undersökning utförs som en del utav Joachim Steffenburg-Nordenström
doktorsavhandling där simulering av tillverkningsprocessen utav ”stag” genomförs.

Problembeskrivning
Alloy 718 är en nickelbaserad superlegering som används inom flygplansindustrin,
gasturbiner och kärnkraftverk på grund av dess goda hållfasthet i hög temperatur och
utmärkta svetsmöjligheter [1]-[3], [4, s. 168]. Alloy 718 består av FCC matrisen
γ(gamma) som innehåller karbider och faser som bidrar till metallens mekaniska
egenskaper [5]. Faser som bidrar till metallens hårdhet i åldrat tillstånd är γ´´Ni3Nb(gamma dubbelprim), γ´(Ni3(Al, Ti, Nb))(gamma prim) och karbider [1], [3], [5],
[6, s. 80, s. 302]. γ´´ är den främsta fasen som bidrar till metallens egenskaper i åldrat
tillstånd, dock är den metastabil och kan transformeras till δ(delta)-fas när den utsätts
för temperaturer över 700 °C under en längre tid [1], [6, s. 83]. När metallen bockas
bildas det spänningar i form av drag och tryckspänningar i materialet som bidrar till att
dislokationer skapas. Där dislokationstätheten är högre blir materialet hårdare. Vid
upplösningsbehandling (950°C, 1 h) av metallen utskiljs δ-fas i korngränserna och en
rekristallisation av materialet sker [7]. δ-fasen är en önskad fas vid
upplösningsbehandling och åldring då den utskiljs i korngränserna och försvårar
korntillväxten vilket resulterar i att en finkornig mikrostruktur skapas[6 s.77]. Ett
problem associerat med att svetsa i Alloy 718 är segregation av Niob som kan bilda
laves-faser som skapas då smältan från svetsen stelnar [1], [2], [5]. Genom minskad
värmetillförsel och hög kylhastighet minskas risken till segregation av Niob och
uppkomsten av laves-faser [1], [8]. Lasersvets har hög svetshastighet och låg
värmetillförsel som resulterar i ett litet värmepåverkat område. Därför är det en utmärkt
svetsmetod för Alloy 718 [1].
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Frågeställningar
I bockningsprocessen bildas det deformationsspänningar som påverkar metallens
hårdhet och mikrostruktur. Vid upplösningsbehandling av materialet efter bockningen
sker en rekristallisation i materialet och finare korn bildas.
[1]
[2]
[3]
[4]

Hur påverkar bockningen metallens hårdhet?
Hur påverkar bockningen metallens mikrostruktur?
Hur påverkar upplösningsbehandlingen metallens hårdhet?
Hur påverkar upplösningsbehandlingen metallens mikrostruktur?

Lasersvetsen påverkar hårdheten och mikrostrukturen i det värmepåverkande området.
När svetsen appliceras på bockningsradien skapas ytterligare spänningar i materialet.
[5] Hur påverkar lasersvetsen hårdheten i materialet?
[6] Vad händer vid svetsning i ett område med mycket deformationsspänningar?
[7] Hur påverkar lasersvetsen mikrostrukturen i det värmepåverkade området?
En fallstudie genomfördes i samarbete med GKN Aerospace för att besvara dessa
frågeställningar.

Omfång och avgränsningar
I denna rapport studeras hur bockning, upplösningsbehandling och lasersvets påverkar
metallens hårdhet och mikrostruktur. Svetsens parametrar kommer inte att studeras.
Prover i åldrat tillstånd kommer inte undersökas. Partiklarna γ´´/γ´ finns det få av i
upplösningsbehandlat tillstånd och kommer därför inte att undersökas. Partiklars och
karbiders kemiska sammansättningar kommer inte att undersökas. Mikrosprickor
kommer inte att studeras.

Disposition
I ”Teoretiskt ramverk” ges förklaringar till olika begrepp, faser och
tillverkningsmetoder. Under ”Metod och genomförande” presenteras de metoder som
användes för att samla in resultat. Under ”Empiri” presenteras resultaten som studien
har genererat. Först presenteras resultaten för de bockade proverna och därefter för de
svetsade. I ”Analys” besvaras och diskuteras de uppsatta frågeställningarna och under
”Diskussion och slutsatser” presenteras slutsatser och en diskussion om arbetet
generellt. I Bilagor presenteras samtliga hårdhetmätningar, samt bilder på svetsar och
det värmepåverkade området tagna i optiskt mikroskop och i scanning electron
microscope (SEM).
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Alloy 718 är en nickelbaserad superlegering som består av γ (gamma)-matrisen.
Matrisen har en FCC-struktur som innehåller olika faser och karbider vilket bidrar till
metallens hårdhet bild 1.

Bild 1 – FCC, BCT och HCP-struktur.

γ´ (gamma prim)
Fasen γ´ (Ni3(Al,Ti)) har en ordnad FCC-struktur bild 1. Partiklarna som bildas blir
sfäriska eller kubiska. Volymen γ´ ökar med ökad andel aluminium och titan.
Volymandelen γ´ och kornstorleken är parametrar som påverkar hårdheten och
krypegenskaperna hos metallen. Genom åldring bildas och växer γ´-partiklar i storlek
och hållfastheten ökar. När γ´ har antagit en viss storlek försämras hållfastheten, då
dislokationer rundar γ´ istället för att skära igenom dem. Det bildas också koherenta
spänningar i gittret men dessa är så små och har inte någon större effekt på hårdheten.[6,
s. 81], [4, s. 172-175].

γ´´ (gamma dubbelprim)
Fasen γ´´(Ni3Nb) har en ordnad BCT-struktur och skapas genom tillförsel av
legeringsämnet Niob bild 1. γ´´ är metastabil och kan omvandlas till δ-Ni3Nb eller γ´
om den över åldras eller används i temperaturer över 650 °C [1], [6, s. 83]. Studier om
hur γ´´- fasen fungerar är knappa, men antas ha liknande beteende som γ´. Det vill säga
att volymandelen och storleken på γ´´ påverkar hållfastheten och krypegenskaperna.
Där det finns en optimal storlek och volymandel av γ´´ för att uppnå maximal hållfasthet
och önskade krypegenskaper [6, s. 82].
I Alloy 718 existerar både γ´´ och γ´ där γ´´ blir den dominerande härdande partikeln
som bidrar till dess mekaniska egenskaper. Genom åldring bildas och optimeras
distributionen utav γ´´-partiklarna och dess kornstorlek.

Karbider
Karbider (M23C6, M7C3, M6C och MC) bildas framförallt i korngränserna, där M står för
någon av de ingående legeringsmetallerna. Karbider kan både vara till en fördel och en
nackdel. Karbider som antingen sitter i korngränser eller i matrisen kan bidra till att
utmattningssprickor uppkommer i förtid [6, s. 83 ]. Den vanligaste karbiden är M 23C6,
där “M” oftast är krom men nickel, kobolt, järn och molybden kan ersätta kromets plats.
Den bildas under åldring i korngränserna och ökar metallens hårdhet där klotformade
M23C6 -karbider är den mest eftertraktade formen [6, s. 304]. M6C observeras
framförallt i smitt tillstånd där molybden är “M”.
3
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δ (Delta) - fas
Fasen δ (delta) är en stabil fas som bildas vid temperaturer runt 750-1020 °C [9]. Vid
låga temperaturer dominerar γ´´ jämfört med temperaturen över 925 °C där δ-fasen är
den dominerande fasen. En studie på upplösningsbehandlade och deformerade prover
visade att spänningar och dislokationer som uppkommer vid kalldeformation främjar
utskiljningen av δ-fasen [7]. Utskiljningen av δ-fasen sker främst i korngränserna.
Utskild δ-fas i korngränserna hämmar korntillväxt vilket resulterar i en finkornig och
likformig mikrostruktur[10].

Laves
Laves-fas (Fe, Cr, Mn, Si)2(Mo, Ti, Nb) har en HCP-struktur och bildas främst mellan
dendritarmarna i svetsade områden bild 1. Det är en oönskad fas då den är rik på
legeringsämnen, speciellt Niob. Vid låg kylhastighet kan stora sammankopplade lavesfaser bildas vilket då fungerar som sprickbildare. Laves-fasen är vanligtvis vit i
ljusmikroskop. [11, 12]

Kalldeformation
Vid kallbearbetning plasticeras materialet vilket skapar dislokationer. Dessa
dislokationer ökar materialets hårdhet då de försvårar ytterligare dislokationsrörelse.
I bockningsförloppet bildas tryckspänningarna vid den inre radien och dragspänningar
vid den yttre radien. Den plastiska deformation som sker lagras i materialet som
restspänningar. Allteftersom materialet plasticeras byggs den elastiska energin upp
vilket bidrar till att det sker en återfjädring som vill återställa dess tidigare form när
bockningen är klar. Detta efterföljs ofta av en upplösningsbehandling för att
restspänningarna ska minska. [13].

Upplösningsbehandling
Genom upplösningsbehandling i 950°C under 60 minuter förbereds materialet för
åldring genom att urskilja δ-Ni3Nb i korngränserna. Upplösningsbehandlingen löser
även upp befintlig γ´ och γ´´, då δ-fasen är dominerande över 925°C.
Under upplösningsbehandlingen rekristalliseras materialet så att eventuella
deformationsspänningar försvinner. När δ-fasen bildas i korngränserna fungerar de som
spärrar för korntillväxten. δ-fasen främjar därför en liten kornstorlek vid
rekristallisation. γ-fasen påverkas genom att rekristalliseras och inlösning av
legeringsämnen från eventuell γ´ och γ´´ in i matrisen. Karbiderna påverkas inte av
upplösningsbehandlingen då lösningstemperaturen för dem är över 1200°C. Lavesfasen påverkas inte nämnvärt av upplösningsbehandling i 950°C, utan behöver högre
temperatur [9].

Rekristallisation
Rekristallisation är när korn omstrukturerar sig till nya korn. Rekristallisationen startar
när spänningar eller dislokationer som finns i kornen påverkas av värme från
upplösningsbehandlingen [14].
Desto mer kalldeformering som finns inarbetat i materialet desto mindre energi krävs
det för att påbörja en rekristallisation. Det krävs också mindre tid oberoende av
temperatur [6, s. 233].
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Heat affected zone ”HAZ - Värmepåverkat område”
HAZ är det område som påverkas utav värmen från svetsen utan att metallen smälter. I
det värmepåverkade området orsakar den förhöjda temperaturen att mikrostrukturen
och de mekaniska egenskaperna påverkas i metallen bild 2 [6 s. 246 ].

Bild 2 – Exempel på det värmepåverkade området (HAZ).

Svetsbarhet
Det huvudsakliga härdningsämnet i Alloy 718 är Niob, vilket tillsammans med nickel
bildar γ´´. Urskiljningen av γ´´ sker långsammare än urskiljningen av γ´. Den
långsammare urskiljningen av γ´´ skapar en relativt mjuk och duktil HAZ. Detta ger
materialet längre tid att släppa på spänningar och skapa den önskvärda hårdheten.
Superlegeringar med nickel som bas, som inte innehåller γ’’ blir ofta svårsvetsade då
det lätt bildas sprickor i det värmepåverkade området. [1], [4]

Koppling mellan frågeställningar och teori
För att ge en grundförståelse om hur Alloy 718 är uppbyggt beskrivs områdena
γ´(gamma prim) och ” γ´´(gamma dubbelprim) i det teoretiska ramverket.
För att kunna besvara frågeställningar som handlar om bockade och
upplösningsbehandlade prover ges en teoretisk grund i ”Kalldeformation”,
”Upplösningsbehandling” och ”Karbider”. Hur hård metallen blir är ett direkt resultat
av som händer under bocknings-processen och upplösningsbehandlingen.
För att kunna besvara frågeställningar gällande mikrostruktur ges utöver
”Kalldeformation”, ”Upplösningsbehandling” och ”Karbider” en teoretisk grund i
”δ(delta)-fas”, ”Svetsbarhet” och ”Laves-fas”
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Koppling mellan frågeställningar och metod

I denna rapport har en fallstudie gjorts på bockade prover som har svetsats samman i
par. För att studera mikrostruktur och hårdhet i materialet kapas proverna i mindre bitar,
därefter poleras proverna följt av etsning som angriper korngränserna i materialet vilket
framhäver mikrostrukturen. Proverna studeras därefter i ett optiskt ljusmikroskop och
hårdhetsmätningar genomförs.

Arbetsprocessen
I denna rapport undersöks elva prover tillverkade i legeringen Alloy 718, den kemiska
sammansättningen visas i tabell 1. Samtliga provbitar är bockade, därefter har de
genomgått olika många steg i tillverkningsprocessen enligt tre olika tillverkningskedjor
tabell 2. Upplösningsbehandlingen sker i 950 °C under 60 minuter. Svetsen är utförd
utan fyllnadsmaterial, utöver det undersöks inte svetsens parametrar. Mikrostruktur och
hårdhet är parametrar som undersöks.
Tabell 1 - kemisksammansättning av Alloy 718
Kemiska sammansättningen av Alloy
718 (vikt procent)
Legeringsämnen

Procent(%)

Nickel (Ni)

56,44

Krom (Cr)

19

Järn (Fe)

18

Niob (Nb)

5

Titan (Ti)

1

Aluminium (Al)

0,5

Kol (C)

0,05

Zirkonium (Zr)

0,01

Bor (B)

0,005
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Tabell 2 – Tillverkningskedjor
Kedja 1 - Tillverkningssteg

Plåtnummer:

Bockat

Svets

Upplösningsbehandling

Förkortning:

(B)

(Sv)

(Ub)

41

x

4-38

x

x

2-36

x

x

x

Kedja 2 - Tillverkningssteg

Plåtnummer:

Bockat

Upplösningsbehandling

Svets

Upplösningsbehandling

Förkortning:

(B)

(Ub)

(Sv)

(Ub)

62

x

x

23-57

x

x

x

20-54

x

x

x

x

Kedja 3 - Tillverkningssteg

Plåtnummer:

Halvbockat

Upplösningsbehandling

Helbockat

Svets

Upplösningsbehandling

Förkortning:

(Hvb)

(Ub)

(Hb)

(Sv)

(Ub)

110

x

106

x

x

103

x

x

x

32-66

x

x

x

x

29-63

x

x

x

x

7

x

Metod och genomföranden

3.2.1 Penetrantprovning
inspection” och röntgen

–

FPI

”Flourescent

penetrant

Penetrantprovning och röntgen genomfördes på GKN Aerospace i Trollhättan på fyra
prover som genomgått olika steg i tillverkningsprocessen. Prov 2-36, 20-54, 32-66 och
29-63 var prover som undersöktes.
Genom penetrantprovning undersöks om svetsen har några ytliga defekter, porer eller
sprickor ned till 0,001 * 1 mm kan upptäckas. Under röntgen undersöks om svetsen har
några inneslutna defekter, defekter ned till 2 % av materialets tjocklek kan upptäckas.
Testerna visade inga synliga eller inneslutna defekter på något av proverna som
undersöktes.

3.2.2 Kapning
Proverna kapas på olika sätt beroende på hur många steg de genomgått i
tillverkningsprocessen. Bockade prover (41, 62, 110, 106, 103) kapas enligt bild 3 (a)
med en vattenkyld såg.
Svetsade prover (4-38, 2-36, 23-57, 20-54, 32-65, 29-63) kapades enligt bild 3(b).
Proverna kapades först ut till 30 mm breda och 50 mm höga bockar med en vattenkyld
såg. Kapningarna genom svets genomförs med sågklingan “Isocut CBN LC” monterad
på en “IsoMet Low Speed Cutter”. Proverna monterades på en fästarmatur för att
stabilisera proven under kapningen. Tre kapningar genomfördes per prov.
(a)

(b)

Bild 3 – Hur bockade prover kapas (a), hur svetsade prover kapas (b).

3.2.3 Inbakning
Samtliga provbitar monterades i bakelitpulvret ”Multifast” med diameter Ø30-50 mm
beroende på storlek. Maskinen som användes var en “Struers CitoPress-1”.

3.2.4 Slipning
För att få ett bra resultat vid etsning av provbitarna, krävs det en mycket fin yta på
materialet. Detta fås genom slipning och polering av proverna.
Med en ”Mecapol P 310 VV” slipades proverna enligt tabell 3. Vattentåligt ”SiC foil”
från “Streuers” används som slippapper. Samma sliptryck och varvtal användes under
alla slip stegen. De svetsade proverna som kapades med en låghastighetssåg får en
finare kapad yta och har därför endast slipats från och med steg fyra enligt tabell 3.
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Tabell 3 – Slipmetod
Slipmetod
Tryck
0,5 bar

Varvtal
300 rpm

SiC foil
Grit
80
120
220
320
500

tid (min)
6
3
3
3
3

3.2.5 Polering
Poleringen utfördes med en “Struers Tegramin-30” enligt tabell 4. “DiaPro” är en
poleringsvätska som innehåller små diamanter vilket polerar ytan. Poleringsvätskan
“Op-s” innehåller hårda oxidpartiklar som polerar ytan.
Tabell 4 - Poleringsmetod
Yta
Dac
Chem

Poleringsmetod
Poleringsmedel
DiaPro 3 µm
Op-s 0,04 µm

Tid (min)
3
2

3.2.6 Etsning
För att framhäva mikrostrukturen etsas provbitarna med en lösning bestående av 10 g
Oxalsyra/100 ml H20. Blandningen appliceras genom en elektrolys på 4 V i cirka 8
sekunder.

3.2.7

Hårdhetsprovning

För att testa hårdheten har en Mikrovickers hårdhetsmaskin används med namn ”Ernst
Leitz Wetzlar nr: 1832”. Mätningen har skett enligt standardmetoden ISO 6507 –
1:2005 med vikt 500 gram.
Hårdheten har räknats ut enligt ekvation 1.
Ekvation 1 – Vickers hårdhet.

136°
2 × 𝐹 sin
1
2
𝑉𝑖𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 =
×
2
9,80665
𝑑
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F är testkraften i newton (0,5 kg x 9,804). 136° är vinkel på spetsen av intryckaren och
𝑑2 är diametern i kvadrat av de båda tvärsnitten på intrycket bild 4.

Bild 4 – Exempelbild på ett hårdhetsintryck.
3.2.7.1

Bockade Prover

Sammanlagt har 46 intryck mätts upp per prov enligt bild 5-6. Fem mätserier har
genomförts på varje prov där serie 1, 2 och 3 går tvärs över provets tjocklek bild 5, där
den första mätpunkten i varje serie är tagen vid inre radien. Mätserie 4 följer inre radien
och mätserie 5 följer yttre radien bild 6. Mätserier gjorda vid inre och yttre radie börjar
på vänster sida utav provet och slutar på höger sida.

Bild 5 – Positioner där mätserier 1-3
är utförda

Bild 6 – positioner där mätserier 4-5 är
utförda

10

Metod och genomföranden
3.2.7.2
Bockade och svetsade prover
Hårdhetsmätningarna på svets har skett på två olika sätt beroende på hur de är
tillverkade. På upplösningsbehandlade prover är hårdhetsmätningarna utförda enligt
bild 7 (a). Bockade och svetsade prover är utförda enligt bild 7 (b). Antalet
hårdhetsmätningar varierar från prov till prov beroende på hur mycket hårdheten
varierar.

Bild 7 – Visar vilka linjer hårdhetsmätningar är tagna utefter. (a) visar hur mätserierna
på prov 2-36, 23-57,20-54 är utförda. (b) visar hur mätserierna på prov 4-38 och 3266 är utförda.

3.2.8 Mikrostruktur
Proverna studerades separat i ett optiskt ljusmikroskop vid namn ”Olympus GX-71”.
Med hjälp av programvaran ”Stream motion” togs bilder på endast bockade och
upplösningsbehandlade prov enligt bild 8 för att enkelt kunna jämföra proverna med
varandra. I bockningsradien ”1”, där deformationen är störst, togs bilder över fem zoner
med olika förstoringar. I område ”2” och ”3” togs det bilder i tre zoner med olika
förstoringar. I varje enskilt område räknades den genomsnittliga kornstorleken ut för
att kunna vägas mot resultaten som fås från hårdhetsprovningen.

Bild 8 – Vart bilderna är tagna i optiskt ljusmikroskop för observation av mikrostruktur
och beräkning av kornstorlek.
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3.2.9 Kornstorlek
Enligt ASTM e112 räknades den genomsnittliga kornstorleken ut över de specifika
områdena bild 9. Ett rutmönster skapades i programvaran ”Stream motion” som
applicerades på bilder tagna i varje område. Fler bilder på rutmönstret visas i bilaga 1
och 2.

Bild 9 – Prov 41 zon 1.1 Exempelbild på ett rutmönster.
Ekvation 2 användes för att bestämma kornstorlek över specifika områden enligt
standarden ASTM e112.
Ekvation 2 – ASTM (G) värde.

ASTM (G) = (− 6,643856 ∗ log10(ℓ)) − 3,288)
Där ”ℓ” är genomsnittligt mellanrum mellan korngränserna.

Ansats
Efter en introduktion på GKN Aerospace i Trollhättan inleddes arbetet med en
litteraturstudie. Genom litteraturstudien skapades en förståelse om de mekaniska
egenskaperna hos Alloy 718 och hur olika faser, karbider och legeringsämnen påverkar
materialet. Därefter startades de praktiska testerna.

Datainsamling
Proverna utvärderades separat i ett ljusmikroskop. För att kunna jämföra proverna med
varandra togs bilder på samma område enligt bild 8. Enligt ASTM e112 räknades den
genomsnittliga kornstorleken ut över de specifika områdena bild 8. Cirka 500 intryck
gjordes med en Vickers hårdhetsmätare för att bestämma hårdheten. Ljusmikroskopet
som har använts är en ”Olympus GX-71” med tillhörande programvara.
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Trovärdighet
De böcker och artiklar som har används som källor i denna rapport kommer alla från
tillförlitliga källor. Många av artiklarna kommer från ”Sciencedirect” som är en
vetenskaplig databas som bland annat erbjuder forskningsartiklar.
Hårdhetsmätningarna har gjorts enligt standard ISO 6507 – 1:2005. Då ett avvikande
värde noterades gjordes provtagningen om. Kornstorleksbedömning har utförts och
beräknats enligt standard ASTM e112 med intercept-metoden.
En standardavvikelse räknades ut på alla mätserier i zon tre. Då alla mätpunkter i zon
tre borde vara lika hårda då de inte påverkas av bockningen fås en fel marginal som kan
antas stämma på alla hårdhetstagningar som gjorts
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I detta kapitel presenteras den data som genererades utifrån metoderna som tidigare
förklarats.

Hårdhetsprovning
De hårdhetsmätningar som genomfördes redovisas genom hårdhetsdiagram gjorda i
programvaran ”Microsoft Excel”. Alla mätserier är tagna i motsvarande områden på
samtliga prov bild 5.
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4.1.1 Hårdhetsprovning – Bockade prov
Nedan presenteras hårdhetsdiagram utförda på prov 41 bild 10 (a-b) och prov 110 bild
10 (c-d). Prov 41 är bockat och prov 110 är halvbockat. Fler mätserier tagna på prov 41
presenteras i bilaga 3 och på prov 110 i bilaga 4.

(a) - Prov 41 zon 1 (B)

(b) - Prov 41 zon 2 (B)

(c) - Prov 110 zon 1 (HvB)

(d) - Prov 110 zon 2 (HvB)

Bild 10 - Hårdhetsmätningar utförda på prov 41 (a-b), prov 110 (c-d)
Bild 10 (a-d) visar hårdhetsmätningar över zon ett och två på prov 41 och 110. Prov 41
och 110 är endast bockade och uppvisar liknande beteende. Mätningar gjorda i zon ett
och två visar ett tydligt U-format mönster som indikerar att metallen är som hårdast vid
inner och ytterkant och mjukast i mitten av provet. Ingen större skillnad i hårdhet mellan
proven observeras i zon ett. I zon två har prov 41 375 Hv bild 10 (b) jämfört med prov
110 som har 300 Hv bild 10 (d)
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4.1.2 Hårdhetsprovning – Bockade och upplösningsbehandlade prov
Nedan presenteras hårdhetsdiagram utförda på prov 62 bild 11 (a-b), prov 106 bild 11
(c-d) och prov 103 bild 11 (e-f). Fler mätserier tagna på prov 62 presenteras i bilaga 5,
prov 106 i bilaga 6 och prov 103 i bilaga 7.

(b) – Prov 62 zon 2 (B, Ub)

(a) - Prov 62 zon 1 (B, Ub)

(c) - Prov 106 zon 1 (Hvb, Ub)

(d) – Prov 106 zon 2 (Hvb, Ub)

(e) – Prov 103 zon 1 (Hvb, Ub, Hb)

(f) – Prov 103 zon 2 (Hvb, Ub, Hb)

Bild 11 – Hårdhetsmätningar utförda på prov 62 (a-b), prov 106 (c-d), prov 103(e-f)
Ett tydligt M-mönster observeras i zon ett och två på prov 62. Detta tyder på att det är
som mjukast närmast inre och yttre radie samt i mitten av provet. Däremellan blir
materialet som hårdast bild 11 (a-b). Prov 106 och 103 har liknande mönster i zon ett
bild 11 (c, e). I zon två uppvisar de ett annat beteende där det är som hårdast utmed
kanterna och mjukast i mitten, Prov 106 har 280 Hv utmed kanterna jämfört med prov
103 som har 350 Hv bild 11 (d, f).
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4.1.3 Standardavvikelse hårdhetsmätningar
En standardavvikelse räknades ut på alla mätserier i zon tre. Resultatet visade på en
standardavvikelse på 4,75 Hv.
Standardavvikelsen ”s” räknades ut i zon tre på prov 41, 62, 110, 106 och 103 enligt
ekvation 3-4.
Ekvation 3 – Formel för beräkning av standardavvikelse.
𝑛

1
𝑠2 =
(∑ 𝑥𝑖2 − 𝑛𝑥̅ 2 )
𝑛−1
𝑖=1

”n” är antalet mätvärden som räknades,
”𝑥𝑖2 ” är alla mätvärden i kvadrat,
”𝑛𝑥̅ 2 ” är antalet mätvärden gånger mätseriens medelvärde i kvadrat.
Därefter kalkylerades den sammanlagda standardavvikelsen ” 𝑠𝑝 ” ut enligt ekvation 4.
Ekvation 4 – Formel för beräkning av sammanlagd standardavvikelse.

(𝑛 − 1)𝑠𝑥2 + (𝑚 − 1)𝑠𝑦2
𝑠𝑝 = √
𝑛+𝑚−2
Där ”𝑠𝑥2 ”och ” 𝑠𝑦2 ” osv. är respektive standardavvikelse från de olika provtagningarna.

Mikrostruktur
För att utvärdera mikrostrukturen togs bilder i motsvarande områden som
hårdhetsmätningarna utfördes i, enligt bild 13.
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4.2.1 Mikrostruktur – Bockade prover
Nedan presenteras bilder tagna i zon ett på prov 41 som är bockad.
(a)

(b)

Prov 41 (B) zon 1.2

Prov 41 (B) zon 1.3
(c)

Prov 41 (B) zon 1.
Bild 14 – Bilder på mikrostruktur i bockningsradien på prov 41 (a-c)
Bilderna visar en tydlig mikrostruktur med endast γ-korn och karbider markerade i röda
cirklar bild 14 (a-c). Med artikel [1] och [5] som har likadant material kan vi anta att
det är karbider vi ser. Kedjor med karbider orienterade i valsriktningen observerades i
korngränserna. Kornen har en horisontell orientering i övre bockningsradie bild 14 (a)
jämfört med en vertikal orientering vid inre bockningsradie bild 14 (c). Mitten av provet
bild 14 (b), är mer eller mindre opåverkat av bockningen och någon särskild orientering
observerades inte. Liknande orientering noteras på prov 110 som är halvbockat.
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4.2.2 Mikrostruktur – Bockade och upplösnings behandlade prover
Prov 62 är bockad och upplösningsbehandlat. Nedan presenteras bilder tagna i zon ett
bild 14.
(a)

(b)

Prov 62 (B, Ub) zon 1.2

Prov 62 (B, Ub) zon 1.3
(c)

Prov 62 (B, Ub) zon 1.1
Bild 15 – Bilder på mikrostrukturen i bockningsradien på prov 62 (a-c)
Prov 62 är upplösningsbehandlad i 950 °C i 1 h efter utförd bockning bild 15 (a-c). En
rekristallisation har ägt rum och den Niobrika δ-fasen har utskilts i korngränserna.
Tvillingar markerade i röda cirklar, syns tydligast på bild 15 (a) men observerades över
alla tre zoner. Liknande observationer noteras på prov 106 som är halvbockat och
upplösningsbehandlat och prov 103 som är halvbockat, upplösningsbehandlat och
helbockat.
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4.2.3 SEM (Scanning Electron Microscope)
Bild 16 togs med SEM på prov 62 vid den inre radien bild 15 (c). Tydliga δ-faser syns
längs korngränserna och i matrix. Bilder från SEM presenteras i bilaga 8. Genom att
mäta energin från elektronerna mättes andelen legeringsämnen upp, dels i matrix och
dels på en δ-fas som presenteras i bilaga 9.

Bild 16 – Prov 62 (B, Ub) zon 1.1.
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Svetsade prover
I detta avsnitt presenteras datan som genererades från svetsade prover.

4.3.1 Hårdhetsprovning – Svetsade prover

Prov 4-38 (B, Sv).

Prov 32-66 (HvB, Ub, Hb, Sv).

Bild 17 – Visar hårdhets mätserier tagna på prov 4-38 (a) och prov 32-66 (b).
Bild 17 visar mätserier på prov 4-38 (a) och prov 32-66 (b) i zon ett, enligt bild 7 (b).
Proven har blivit svetsade direkt efter en bockningsprocess. Prov 4-38 är helbockat och
svetsat och är som mjukast i HAZ 200 Hv och hårdast i basmaterialet 325 Hv bild 17
(a). Prov 32-66 är halvbockat, upplösningsbehandlat, helbockat och svetsat och är något
hårdare i HAZ 225 Hv och mjukare i basmaterialet 300 Hv bild 17 (b). Då proverna
visar stora skillnader mellan HAZ och basmaterialet har en mer utförlig mätserie tagits
som även visar avståndet från mitten utav svetsen. Fler mätserier utförda på prov 4-38
presenteras i bilaga 10 och på prov 32-66 i bilaga 11.
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(a) - Prov 2-36 (B, Sv, Ub)

(b) - Prov 29-63 (Hvb, Ub, Hb, Sv, Ub)

(c) - Prov 23-57 (B, Ub, Sv)

(d) - Prov 20-54 (B, Ub, Sv, Ub)

Bild 18 – (a) prov 2-36, (b) prov 29-63, (c) prov 23-57, (d) prov 20-54. Visar mätserier
av hårdhet på svetsade prov.
Bild 18 (a-d) visar mätserier utförda på svetsade prov enligt bild 7 (a). Mätserierna visar
en mindre variation i hårdhet jämfört med mätserierna från bild 17 (a-b). Svetsarna blir
oavsett tillverkningsprocess ungefär lika hårda 250 Hv på samtliga prover. HAZ blir
hårdast på prov 29-63 bild 18 (b) och mjukast på prov 2-36 bild 18 (a). Basmaterialet
är olika hårt beroende på tillverkningssätt. Fler mätserier tagna på prov 2-36 presenteras
i bilaga 12, prov 29-63 i bilaga 13, prov 23-5 i bilaga 14 och prov 20-54 i bilaga 15
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4.3.2 Mikrostruktur – Svetsade prover
(b)

(a)

Prov 23-57(B, Ub, Sv) zon 1. Översikt
Haz.

Prov 23-57(B, Ub, Sv) zon 3. Översikt
Haz.

(c)

(d)

Bild
– Prov 29-63(Hvb,
Hb, 2.3.
Sv,
Prov 20
29-63(Hvb,
Ub, Hb, Sv, Ub,
Ub) zon
Bild
- Prov Ub,
23-57(B,
Ub,
Sv)Haz.
zon 2.2.
Prov19
23-57(B,
Sv) zon
2.2.
Ub)
Haz.zon 2.3. Haz.
Haz.
Bild 19 – Visar mikrostruktur i svetsade prover (a) Prov 23-57 zon 1, (b) Prov 23-57
zon 3, (c) Prov 23-57 zon 2.2, (d) Prov 29-63 zon 2.3.
En tydlig tillväxt av korn observeras i HAZ bild 19 (a-d). I HAZ observeras mindre
urskiljningar av δ-fas jämfört med det opåverkade området på prov som är bockade och
upplösningsbehandlade innan svetsning. Under upplösningsbehandlingen efter utförd
svets utskiljs δ-fas i korngränserna och tvillingar skapas. En förklarande bild på vad
som är δ-fas, tvillingar och karbider visas i bilaga 16.
Svetszonen består av långa dendritarmar som börjat växa ifrån det värmepåverkade
området för att sedan mötas i mitten av svetsen bilaga 17. Mellan dendriterna finns
mycket utskilda legeringsämnen.
Storleken på det värmepåverkade området varierar beroende på vilken del av provet
som undersöks och hur provet är tillverkat. Prov som är svetsade direkt efter utförd
bockning får en väldigt stor HAZ, där provet påverkas långt in i basmaterialet. I zon ett
är det värmepåverkade området bredare längs kanterna på provet och smalare i mitten
utav provet. Jämfört med zon tre som har ett jämnstort värmepåverkat område. I bilaga
18 presenteras en förklarande bild på HAZ.
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Genom en behandling av den teori och empiri som har redovisats utförs en analys där
de uppställda frågeställningarna besvaras.

Hur påverkar bockningen metallens hårdhet?
Den första frågeställningen handlar om hur bockningen påverkar metallens hårdhet.

Bild 20 – Jämförelse mellan prov 41 (B) och 110 (Hvb), i zon 1 (a) och zon 2 (b).
När provet bockas deformeras materialet. Det skapas deformationsspänningar närmast
kanterna. Där deformationsspänningar har påverkat metallen blir den hårdare på grund
utav att dislokationer hindrar rörelser i gittret. Bild 20 (a-b) visar hårdhetsprov tagna i
zon ett respektive zon två enligt bild 5, på prov 41 och 110. I båda mätserierna noteras
en tydlig deformationshärdning längst ut på kanterna där de största
deformationsspänningarna finns. I mitten av provet är det som mjukast då det har utsatts
för lite eller ingen deformation. Prov 110 är halvbockat och visar liknande beteende
som prov 41 som är helbockat.
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Bild 21 - Den ekvivalenta plastiska töjningen simulerad på ett helbockat prov - GKN
Aerospace simulation
Bild 21 visar den ekvivalenta plastiska töjningen på ett helbockat prov. Den plastiska
töjningen påverkar materialet olika mycket beroende på närheten till centrum utav
bockningsradien. Desto högre grad av plastisk töjning ett område utsätts för desto
hårdare blir det. I zon ett observeras den största töjningen längs kanterna. Töjningen är
störst längs inre radien (32 %) och lägst i mitten utav provet (4 %). I zon två är töjningen
generellt lägre, den största plastiska töjningen uppgår till (25 %) vid kanterna och lägsta
i mitten utav provet (7 %). Trots att den plastiska töjningen är lägre längs kanterna i
zon två på prov 41, blir materialet lika hårt och uppgår till cirka 375 Hv. Detta indikerar
att materialet uppnår sitt maximala deformationshårdnande vid cirka 25 % plastisk
töjning.
Prov 110 och 41 är båda som hårdast utmed kanterna och uppgår till cirka 375 Hv i zon
ett vilket tyder på att deformationshärdningen är lika stor. Hårdheten i mitten utav prov
41 uppgår till cirka 250 Hv jämfört med prov 110 som uppgår till 225 Hv. Då prov 110
är lika hårt i mitten utav provet som i zon tre, som är opåverkad utav bockningen, tyder
det på att deformationshärdningen påverkar mitten utav prov 41 men inte mitten utav
prov 110.
I zon två skiljer sig däremot de båda proven åt bild 20 (b). Prov 41 är något hårdare i
mitten 285 Hv jämfört med prov 110 225 Hv i zon två. Detta indikerar att bockningen
påverkar mitten utav materialet i zon två i en större utsträckning än i zon ett i båda
fallen. Prov 110 är mjukare lägst ut i kanterna i zon två jämfört med zon ett, 300 Hv
jämfört med 375 Hv. Då den plastiska deformationen börjar i centrum utav
bockningsradien ökar hårdheten i zon ett först. På grund utav att prov 110 endast är
halvbockat blir den plastiska deformationen mindre och materialet mjukare. Detta
noteras framförallt i zon två, men också i mitten utav proven i zon ett, där prov 110 är
något mjukare än prov 41. Då den plastiska töjningen är som störst vid inre radien, blir
hårdhetsintryck ett oftast hårdare än hårdhetsintryck tio som befinner sig vid den yttre
radien bild 21.
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Hur påverkar bockningen metallens mikrostruktur?
Bild 14 (a-c) visar hur prov 41 (B) har korn som är horisontellt utdragna i yttre
bockningsradie där den plastiska töjningen resulterar i att det bildas dragspänningar i
metallen. Förhållandet mellan antalen korsade korngränser horisontellt kontra vertikalt
är 1,82. Detta mättes genom att dela den genomsnittliga längden mellan korngränserna
med varandra. Vid insida bockningsradie är kornen horisontellt ihop tryckta där den
plastiska töjningen resulterar i att det bildas tryckspänningar i metallen. Förhållandet
mellan korsade korngränsen horisontellt kontra vertikalt är 1,76. I mitten utav provet
observeras ingen speciell orientering på kornen på grund utav att ytterst lite
kalldeformation har påverkat området. Andelen karbider är distribuerade över hela
provet, såväl som i deformerade området som i det opåverkade.

Hur påverkar upplösningsbehandlingen efter utförd
bockning, metallens hårdhet?

Bild 22 – Jämförelse mellan prov 62 (B, Ub) och prov 106 (Hvb, Ub), i zon 1
(a) och zon 2 (b).
Bild 22 (a-b) är en sammanställning på prov 62 och 106. Prov 62 är bockat och
upplösningsbehandlat och prov 106 är halvbockat och upplösningsbehandlat. Bild 5
visar zonerna som mätningarna är tagna i. I zon ett observeras liknande mätvärden från
de båda proverna. Båda proverna har en M-formad kurva vilket tyder på ett inhomogent
material. Under upplösningsbehandlingen startar rekristallisationen fortare i områden
som har deformerats. Därför mäts de mjukaste mätpunkterna upp vid inre och yttre
radie, där mest deformations-spänning har påverkat materialet, och i mitten av proven
som har utsatts för lite deformationsspänningar. Prov 62 uppgår till 300 Hv jämfört med
prov 106 som uppgår till 285 Hv. De lägsta mätvärdena på båda proven är cirka 250
Hv. I zon två skiljer sig mätserierna ifrån varandra. Mätserien på prov 62 i zon två
påminner om mätserien i zon ett jämfört med prov 106 som har en U-formad kurva.
Upplösningsbehandlingen har haft olika effekt på de båda proverna då prov 62 är mer
deformerat än prov 106 i zon två. Därför är prov 62 mjukare längst kanterna och hårdare
i mitten än prov 106.
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Bild 23 – Jämförelse mellan prov 106 (Hvb, Ub) och prov 103 (Hvb, Ub, Hb),
i zon 1 (a) och 2 (b).
Bild 23 visar en sammanställning på prov 106 och 103. Prov 106 är halvbockat och
upplösningsbehandlat och prov 103 är halvbockat, upplösningsbehandlat och
helbockat. Mätserien i zon ett har ett M-format mönster som är hårdare än prov 106 zon
ett. Då proven bockats färdigt efter upplösningsbehandling blir materialet hårdare på
grund utav de deformationsspänningar som uppstår i materialet. Provet blir framförallt
hårdare där materialet är mest plasticerat, vid inre och yttre radie. Mätvärdena närmast
kanten visar cirka 300 Hv på Prov 103 zon ett jämfört med 250 Hv på prov 106.
Hårdhetsprofilen i zon två är liknande med ca 50 Hv skillnad på grund utav att prov
103 är helbockat vilket resulterar i att provet deformeras ytterligare.

Hur påverkar upplösningsbehandlingen efter utförd
bockning, metallens mikrostruktur?
Vid upplösningsbehandlingen sker en rekristallisation. Beroende på hur stora
deformationsspänningar provet har innan det genomgår upplösningsbehandlingen blir
resultaten olika, vilket förklaras utförligt under kapitel 3.7 och visas i tabell 5. δ-fasen
utskiljs framförallt i korngränserna. δ-fasen hindrar också tillväxten av korn, vilket
bidrar till att kornstrukturen blir finare. Prov 62 är upplösningsbehandlat efter det att
provet har bockats bild 15 (a-c). Kornen bibehåller samma orientering som i det
bockade provet 41 bild 14 (a-c). Däremot är kornen mindre på prov 62 på grund utav
att det skett en rekristallisationen. Då δ-fasen har utskilts i korngränserna och hämmar
korntillväxten bildas en finare kornstorlek. I zon ett noteras den minsta kornstorleken
(ASTM 11,5) på grund utav att deformationsspänningarna har varit som störst i detta
område. Det resulterar i att det krävs mindre energi för rekristallisationen att börja, då
den plastiska deformationen är större. Tvillingar observeras utöver hela provet.
Liknande resultat observeras även på prov 106 och 103.
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Tabell 5 - Sammankoppling mellan hårdhet och kornstorlek
Prov
Hv

ASTM G

Zon 1
Zon 2
Zon 3
Zon 1
Zon 2
Zon 3

41 (B)
325
324
237
10
10
10

62 (B, Ub)
272
279
239
11,5
11
10

110 (Hvb)
317
268
224
10
10
10

106 (Hvb, Ub)
269
267
238
11
11
10

103 (Hvb, Ub, Hb)
294
338
239
10,5
10,5
10

Tabell 6- Vad det olika ASTM
värdena motsvarar i μm2
ASTM-värde kornarea i μm2
10
126
10,5
89,1
11
63
11,5
44,6

Tabell 5 visar medelvärdet från hårdhetsintryck och kornstorleken i zon 1-3 på
respektive prov. Då det har skett en rekristallisation under upplösningsbehandlingen
efter kalldeformationen fås en mer finkornig mikrostruktur. Prov 41 har ett medelvärde
i zon 1 på 325 Hv i hårdhet och ett genomsnittligt avstånd mellan korngränser på 9.97
µm (ASTM 10) jämfört med prov 62 som har ett medelvärde på 272 Hv i zon ett och
ett genomsnittligt avstånd mellan korngränser på 6,45 µm (ASTM 11,5). Tabell 6 visar
skillnaden mellan olika ASTM-värden.

Hur påverkar lasersvetsen hårdheten?
Då lasersvetsen appliceras på proverna smälter materialet i svetszonen. I det
värmepåverkade området blir metallen direkt påverkad av värmen från svetsen.
Materialet blir mindre och mindre påverkat av värmen från svetsen desto längre
avståndet blir. I det värmepåverkade området sker en rekristallisation och kornen blir
större vilket bidrar till att materialet blir mjukare bild 17 (a-b).
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Vad händer vid svetsning i ett område med mycket
deformationsspänningar?
På grund utav att materialet har kalldeformerats finns det inbyggda spänningar när
svetsen appliceras i tillverkningskedja ett och tre. De inbyggda deformationsspänningarna bidrar till att det sker en rekristallisation när svetsen appliceras och det
värmepåverkade området blir då mjukare än basmaterialet bild 24 (prov 4-38). Svetsen
blir hårdare än det värmepåverkade området och uppgår till cirka 225-250 Hv. Bild 24
visar mätserier utförda på prov 4-38 som är bockat och svetsat, samt prov 32-66 som är
halvbockat, upplösningsbehandlat, helbockat och svetsat. Då det finns mycket
deformationsspänningar i materialet krävs det lägre temperatur och mindre tid för att
en rekristallisation ska börja. Det medför att värmen från svetsen påverkar ett större
område jämfört med prov som är upplösningsbehandlade innan svetsen appliceras bild
17 (a-b). Prov 4-38 blir mjukare i HAZ, och hårdare i basmaterialet jämfört med prov
32-66 på grund utav att 4-38 har bockats i ett steg och har mer kvarstående
deformationsspänningar än prov 32-66. På prov 4-38 påverkas materialet till 5 mm ifrån
mitten utav svetsen jämfört med 3 mm på prov 32-66 vilket också kan kopplas till
graden av plastisk deformation.

Bild 24 – Sammanställning över mätserier i svets
zon 1. Prov 4-38 (B, Sv), prov 32-36 (Hvb, Ub,
Hb, Sv)
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Hur påverkar lasersvetsen mikrostrukturen i det
värmepåverkade området?
Lasersvetsen smälter samman två bockade prover vilket medför att det blir en
värmepåverkad zon. Den ökade temperaturen i den värmepåverkade zonen medför att
materialet glödgas under svetsförloppet. Glödgningen medför att det sker en
korntillväxt i det värmepåverkade området och resulterar i att större korn bildas bild 25.
Då temperaturen överstiger upplösningstemperaturen för δ-fasen, löses den upp under
svetsförloppet. Upplösningen av δ-fasen i korngränserna underlättar ytterligare till
korntillväxten då den inte längre hämmar den.

Bild 25 – Prov 20-54(B, Ub, Sv, Ub) zon 1.3 – Visar bas
material, HAZ och svets.
Den snabba kyltiden i lasersvets ger långa eutektoida γ dendriter som växer utifrån
gränsen mellan svets och det värmepåverkade området. När dendriterna växer, skjuts
de tunga legeringsämnena undan vilket ger en koncentrationen av δ och laves-fas
mellan dendritarmarna bild 26 [1]. Bilaga 16 visar detta fenomen på prov 23-57 och
29-63.

Bild 26 - Prov 23-57(B, Ub, Sv) zon 3 – Visar dendriter
och dendritarmar med utskilda laves-faser.
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I detta kapitel diskuteras den insamlade datan. Först ges en sammanfattning över
resultatet. Vidare beskrivs de implikationer och begränsningar som arbetet har haft.
Slutsatserna presenteras likväl och kapitlet avslutas med att ge förslag på vidare
arbete/forskning

Resultat
Vid bockning av proven bildas det deformationsspänningar i det plastiskt deformerade
området. Den plastiska deformationen från kalldeformationen påverkar både hårdheten
och mikrostrukturen i materialet. Där koncentrationen av deformationsspänningar är
som störst blir materialet som hårdast då kornen i metallen komprimeras och ökar
energin i materialet.
Vid upplösningsbehandling sker en rekristallisation d.v.s. nya korn bildas och
spänningar i materialet minskar. Områden med störst deformation har mest energi lagrat
i materialet. I de områdena sker rekristallisationen snabbare än i områden där energin
är lägre. Deformationsspänningarna triggar också utskiljningen av δ–fasen under
upplösningsbehandlingen. Vilket indikerar att utskiljningen av δ–fasen sker snabbare i
områden med mer dislokationsspänningar [7]. δ-fasen utskiljs främst i korngränserna
och hindrar tillväxten av kornen. Basmaterialet i samtliga prov har en kornstorlek på
ASTM 10 oavsett om provet har genom gått en upplösningsbehandling eller inte vilket
indikerar att upplösningsbehandlingen har obetydlig effekt på kornstorleken i
basmaterialet. Andra studier har visat att basmaterialet på ett upplösningsbehandlat
prov (980°C, 1 h) har en medel kornstorlek på ASTM 8.5-9 [1]. [1] har en större
kornstorlek trots att deras upplösningsbehandling utfördes i 30°C högre temperatur. Det
innebär att metallen som användes i denna studie hade en finare kornstruktur i det
levererade tillståndet.
Ett enbart bockat prov har en större drivkraft att rekristalliseras på grund av den
plastiska deformationen jämfört med ett prov som har upplösningsbehandlats innan
svetsen appliceras. Detta medför att HAZ blir större och att basmaterialet påverkas i en
större utsträckning av värmen från svetsen. Vid en efterföljande upplösningsbehandling
sker det en rekristallisation och materialet blir mer homogent.

Implikationer
Denna studie visar hur graden av deformation avgör hur hård och homogen metallen
blir när den upplösningsbehandlats. Det kan appliceras på diverse
tillverkningsprocesser av Alloy 718. De heterogena materialet som blir efter
upplösningsbehandlingen kommer troligtvis fortsättas studeras av GKN Aerospace.
Resultaten har gåtts igenom med GKN Aerospace och de kommer nu användas för att
verifiera simuleringar av tillverkningsprocessen i Joachim Steffenburg-Nordenströms
doktorsavhandling.
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Begränsningar
Proceduren att förbereda proverna har ändrats under studiens gång. Till en början togs
riktlinjer från ”ASM-handbook”. ”ASM-handbook” rekommenderade att först slipa
med vattentålig SiC foil upp till en grit storlek på 2000, för att sedan polera proven i tre
steg. Då det resulterade i att proverna blev repiga, testades andra metoder tills vi hittade
den som slutligen användes.
Hårdhetsmätningarna som utförts har gjorts på gammal utrustning som inte är kopplad
till någon dator. Varje hårdhetsintryck kräver manuellt navigering, vilket resulterar i att
vägen mellan punkt A och B inte alltid blir helt rak då den mänskliga faktorn spelar in.
Att göra intryck i exakt samma område på flera olika prov har varit problematiskt på
grund av samma anledning. I hårdhetsmätarens mikroskop kan inte karbider observeras
vilket innebär att många av provtagningarna har påverkats av karbider, vilket ger ett
högre värde än det bör. Hårdhetsmätaren är också väldigt känslig för stötar, vilket ger
ett lägre värde. Då ett avvikande värde har noterats har hårdhetsmätningar gjorts om så
nära den felaktiga mätningen som möjligt.
Då kornstorleken bestämdes, räknandes antal korsade korngränser i rutmönstret. I
endast bockade prover observeras korngränserna enkelt bild 27 (a) till skillnad från
upplösningsbehandlade prov bild 27 (b). Prov som är upplösningsbehandlade har δ-fas
i korngränserna och tvillingar som skär korn. Det medför att det blir svårare att räkna
antal korsade korngränser, och att avgöra när till exempel en korngräns tangerar linjen
eller inte.
(a)

Prov 41 (B) zon 1.1.

(b)

Prov 62 (B, Up) zon 1.1.

Bild 27 – Exempel rutmönster (a) prov 41 zon 1.1, (b) prov 62 zon 1.1.
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På proven 4-38 (B, Sv) bild 28 (a), 2-36 (B, Sv, Ub) bild 28 (b) och 32-66 (Hvb, Ub,
Hb, Sv) syns ett fenomen. Det ser ut som en fas inuti kornen och i korngränser. Fasen
förekommer i det värmepåverkade området och i svetsen utöver hela provet. Fasen
uppkommer endast på ett deformerat prov som inte har upplösningsbehandlats innan
svetsen appliceras. Dock så ”försvann” fasen i ett utav fallen vid en efterföljande
upplösningsbehandling. Troligtvis är denna fas en påbörjad rekristallisation. Det
förklarar dock inte att fasen förekommer i svetsen likväl.
(a)

Prov 4-38 (Hb, Sv) Zon 2.3 - Haz.

(b)

Prov 2-36 (Hb, Sv, Ub) Zon 1.1 – Haz.

Bild 28 – Exempel på fenomen (a) prov 4-38, (b) prov 2-36.
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Slutsatser
I detta styckes presenteras de slutsatser som tagits under arbetets gång.


Under bockningsprocessen då proven kall deformeras lagras det energi i
materialet. Metallen dras ut vid yttre radien av det bockade provet vilket
resulterar i att dragspänningar bildas under bockningsförloppet. På motsvarande
sätt bildas det tryckspänningar vid inre radien.



Kornen blir horisontellt orienterade där dragspänningar har påverkat materialet.



Kornen blir vertikalt orienterade där tryckspänningar har påverkat materialet.



Hårdheten i materialet varierar beroende på hur mycket metallen har
deformerats. Materialet blir hårdast där störst plastisk deformation har påverkat
materialet.
Materialets maximala deformationshärdning inträffar vid en ekvivalent plastisk
töjning på cirka 0,25. Vid högre grad av plastisk töjning blir inte materialet
hårdare.





Under upplösningsbehandlingen sker det en rekristallisation där den plastiska
deformationen har påverkat materialet. Rekristallisationen bildar en finare
kornstorlek. Dock blir inte rekristallisationen fullständig.



En tydlig korntillväxt noteras i HAZ på svetsade prover.



Hårdhetsmätningarna vid inre bockningsradie blir något hårdare än
hårdhetsmätningarna vid yttre bockningsradien.



Svetsning i kraftigt kall deformerat material ger ett stort värmepåverkad
område. Detta beror troligtvis på materialets vilja att rekristallisera. Det
konstiga fenomen som syns på prov 4-38, 2-36 och 32-66 kan orsakas av denna
vilja att rekristallisera.



Bockade prov som är upplösningsbehandlade blir lite hårdare i de deformerade
områdena än i det opåverkade materialet, ca 20 Hv. Detta beror troligtvis på den
finare mikrostrukturen efter rekristallisationen.



Upplösningsbehandling i 950 °C under en timme är inte tillräckligt för att få ett
homogent material.

Vidare arbete/forskning
Denna studie visar att svetsen påverkar metallen olika mycket beroende på hur mycket
proven har kalldeformerats. Vidare bör en omfattande studie om svetsens inverkan på
deformerade material göras och dessutom där olika tider och temperaturer på
upplösningsbehandlingen beaktas. En studie på kall deformerat, svetsat och åldrat
material bör göras för att undersöka hur dessa tre parametrar samverkar.
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Bilaga 1: Exempel rutmönster-bild på prov 41 (B) i zon 1.1. Bilden användes då kornstorleken räknades ut.
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Bilaga 2: Exempel rutmönster-bild prov 62 (B, Ub) i zon 1.1. Bilden användes då kornstorleken räknades ut.
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Bilaga 3:

Prov 41 är bockat och tillhör kedja 1. Nedan presenteras mätserie gjorde på prov 41 i respektive zon
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Bilaga 4:

Prov 110 är halvbockat enligt kedja 3. Nedan presenteras hårdhetsmätningar gjorda på prov 110 i respektive zon.
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Bilaga 5:

Prov 62 är bockat och upplösningsbehandlad och tillhör kedja 2. Nedan presenteras mätserier gjorde på prov 62 i respektive zon
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Bilaga 6:

Prov 106 är halvbockat och upplösningsbehandlat enligt kedja 3. Nedan presenteras hårdhetsmätningar utförda på prov 106 i
respektive zon.
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Bilaga 7:

Prov 103 är halvbockat, upplösningsbehandlat och helbockat enligt kedja 3. Nedan presenteras hårdhetsmätningar på prov 103
utförda i respektive zon.
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Bilaga 8:

Bild 1

Bilder SEM tagna vid inre radien på prov 62 som är bockat och upplösningsbehandlat.
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Bilaga 9:

Mätvärden från SEM

Mätvärden från SEM tagna i punkt (a)

Mätvärden från SEM tagna i punkt (b)
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Bilaga 10:

Prov 4-38 tillhör kedja 1 och är bockat och svetsat.

Bilagor

Bilaga 11:

Prov 32-66 tillhörd kedja 3 och är halvbockat, upplösningsbehandlat, helbockat och svetsat.
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Bilaga 12: Prov 2-36 tillhör kedja 1 och är bockat, svetsat och upplösningsbehandlat.
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Bilaga 13: Prov 29-63 tillhör kedja tre och är halvbockat, upplösningsbehandlat, helbockat, svetsat och upplösningsbehandlat.

Bilagor

Bilaga 14: Prov 23-57 tillhör kedja 2 och är bockat, upplösningsbehandlat och svetsat.

Bilagor

Bilaga 15: Prov 20-54 tillhör kedja 2 och är bockat, upplösningsbehandlat, svetsat och upplösningsbehandlat.

Bilagor

Bilaga 16:

Prov 20-54(B, Ub, Sv, Ub) i zon 1.2 HAZ. Karbider (A), nålformade δ utskiljningar (B) och tvillingar (C) observeras tydligt.

Bilagor

Bilaga 17: Visar laves-faser och dendriter. A är den vita eutektoida laves-fasen, B har samma austenitiska fas som dendriterna men med en
troligtvis högre Niob-halt och C är nålformad δ-fas. Pilen i bild (a) visar en dendrit och dess dendritarmar. Det syns tydligt hur laves-fasen har
tryckts undan av dendriterna och samlats emellan de primära dendritarmarna.

(a) 23-57 (B, Ub, Sv) Zon 3 Svets

(b) 29-63 (Hvb, Ub, Hb, Sv, Ub) Zon 3.1 Gränsområde mellan HAZ
samt svets

Bilagor

Bilaga 18:

Prov 23-57 (B, Ub, Sv) zon 1.2. Tydlig skillnad mellan HAZ, basmaterial (vänster) och svets (höger).

