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Hösten 2018 är en hektisk tid på HV inte allra 
minst med tanke på AM. Tre stycken doktorander 
planeras ha sina respektive licentiatpresentationer. 
Dessutom så har Vahid Hosseini nyligen disputerat 
inom svetsning av superduplex rostfritt stål. Vahid 
fortsätter nu sitt äventyr på HV med nya projekt 
inom superduplexa rostfria stål och superlegering-
ar. Här följer en populärvetenskaplig sammanfatt-
ning av de nu aktuella doktorandprojekten.

VAHID HOSSEINI
E-post: vahid.hosseini@hv.se
Titel: Super duplex stainless steels – mi-
crostructure and properties of physical-
ly simulated base and weld metal.

För dig som är intresserad av: Superduplexa rost-
fria stål, svetsning, fysisk simulering, fasbalans, 
utskiljningar, sekundära faser, korrosion, kväveför-

lust, bågvärmebehandling, materialkarakterise-
ring och produktionsteknik.

Om superduplexa rostfria stål exponeras för höga 
temperaturer vid användning, bearbetning eller 
svetsning finns risk för förändringar i ferrit/aus-
tenitbalansen alternativt utskiljning av oönskade 
faser. Undersökningen syftade därför till att 
förbättra kunskapen om inverkan av termiska 
cykler på mikrostruktur och egenskaper hos 
superduplexa stål och svetsgods. Kontrollerade och 
repeterbara termiska cykler åstadkoms med hjälp 
av de innovativa multipel TIG-uppsmältning och 
bågvärmebehandlingsmetoderna. 

Med den första metoden TIG-uppsmältes plåt 
en till fyra gånger utan tillsatsmaterial. Vid båg-
värmebehandlingen användes en stationär ljusbåge 
för att skapa en stabil temperaturgradient, i ett 
cirkulärt prov monterat på en vattenkyld kam-
mare, för tider från 30 sekunder till 10 timmar. 
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 I figuren visualiseras en 
del av de tillverknings-
metoder som samman-
faller under AM och som 
det forskas på.

På Högskolan Väst (HV) i Trollhättan forskar ett 15-tal 
doktorander inom svetsning och additiv tillverkning 
(AM), inom olika processer och material. 
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Produktionstekniskt  
Centrum, Trollhättan, med 
forskning inom svetsning 
och additiv tillverkning.
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Mikrostruktur och egenskaper utvärderades 
därefter och kopplades till den termiska historien 
genom mätning av termiska cykler, termodynamis-
ka beräkningar och modellering av temperaturfält. 
Studier av återuppsmältning visade att kväveför-
lust från smältan styrdes av värmetillförseln och 
ursprungligt kväveinnehåll och kunde resultera i 
mycket ferritiska mikrostrukturer. 

Värmepåverkade zoner var känsliga för lokal 
korrosion på grund av nitridbildning intill smält-
gränsen och sigmafasutskiljning i områden expo-
nerade för maximala temperaturer mellan 828 °C 
och 1 028°C. Total tid i det kritiska temperatur-
intervallet, maximal temperatur och antalet ter-
miska cykler var de mest relevanta kriterierna vid 
utvärdering av risken för utskiljning av sigmafas.

SVETSA MED FÅ STRÄNGAR
Formler togs fram vilka förutsäger en större kvä-
veförlust för högre sträckenergi och material med 
högre kvävehalt. En praktisk rekommendation är 
att det är fördelaktigt att svetsa med få strängar, 
även om detta leder till en högre värmetillförsel, 
eftersom repeterad uppvärmning gynnar utskilj-
ning av oönskade faser.

Bågvärmebehandlingen producerade super-
duplexa stål och svetsgods vars mikrostruktur 
varierade kontinuerligt längs temperaturgradien-
terna de exponerats för. Ett helt ferritiskt område 
bildades för de högsta temperaturerna på grund 
av kväveförluster i fast fas, utskiljning av nitrider, 
sigma-, chi- och R-fas med olika morfologier ägde 
rum vid 550–1 010 °C och spinodalt sönderfall av 
ferrit <500 °C. Strukturändringarna orsakade sen-
sibilisering och/eller ökad hårdhet och sprödhet. 
Resultaten sammanfattades som tid-temperatur-
utskiljnings och egenskaps-diagram för stål och 
svetsgods.

ARUN BALACHANDRAMURTHI
E-post: arun-ramanathan.balachandra-
murthi@hv.se
Titel: Fatigue properties of additively 
manufactured Alloy 718.

För dig som är intresserad av: Utmattning, additiv 
tillverkning, superlegering, mikrostruktur och 
ytfinhet.

Additiv tillverkning (AM), eller 3D-printing som 
det är allmänt känt som, är en banbrytande 
tillverkningsprocess i vilken material byggs lager 
på lager. Även om AM-processer erbjuder många 
fördelar, måste lämpligheten av dessa processer 
studeras i detalj innan de fullt ut kan komma att 
ersätta konventionella tillverkningsprocesser. 

Därför är kunskap och förståelse för sambanden 
mellan AM-process – efterbehandling – mikro-
struktur – egenskaper avgörande för att möjlig-
göra tillverkning av högpresterande komponenter. 
Målet med detta arbete är därför att förstå hur ut-
mattningsegenskaperna hos pulverbäddtillverkad 
legering 718 material påverkas av mikrostrukturen 
och av ytfinheten hos material med såväl råytor 
som bearbetade ytor.

FÖRBÄTTRA UTMATTNINGSHÅLLFASTHETEN
Defekter kan ha en dramatisk negativ inverkan på 
utmattningshållfastheten. Beroende på olika fak-
torer, som defekters art, storlek, geometri, position 
och fördelning, så varierar deras påverkan. Varm 
isostatisk pressning (HIP) förbättrar utmattnings-
hållfastheten eftersom det leder till att de flesta 
defekterna stängs. Närvaron av oxider i defekterna 
hindrar emellertid fullständig stängning med hjälp 
av HIP. Bearbetning av den råa ytan hos färdig-
byggt material förbättrar utmattningshållfasthe-
ten betydligt. 

Graden av förbättring av utmattningshållfasthe-
ten beror emellertid på hur mycket material som 
avlägsnas ifrån ytan. Den grova  råa ytan i färdig-
byggt tillstånd har många sprickinitieringsställen, 
vilket leder till en mindre spridning i utmattnings-
hållfasthet. Vid utmattningsprovning av legering 
718-material tillverkad med båda pulverbäddstek-
niker sker sprickpropageringen transgranulärt; 
sprickpropagering påverkas av kornstorlek och 
textur hos materialet.

”En praktisk rekommendation är 
att det är fördelaktigt att svetsa 
med få strängar ... eftersom 
repeterad uppvärmning gynnar 
utskiljning av oönskade faser.” ›

”Varm iso
statisk press
ning (HIP) 
förbättrar 
utmattnings
hållfastheten 
eftersom det 
leder till att de 
flesta defek
terna stängs.”
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PARIA KARIMI
E-post: paria.karimi@hv.se
Titel: Electron beam melting of Alloy 
718 – influence of process parameters 
on the microstructure.

För dig som är intresserad av: Additiv tillverkning, 
pulverbädd, elektronstrålesmältning, mikrostruk-
turutveckling, enkelsträngar, enkelväggar, energi-
tillförsel, fokus-offset och legering 718. 

Additiv tillverkning (AM) är namnet för att illu-
strera teknologier som genom att bygga lager för 
lager används till att tillverka 3D-komponenter av 
exempelvis metalliska, polymera och keramiska 
material. En AM-komponent är vanligtvis konstru-
erad med hjälp av en dator och med ett så kallat 
cad-program (computer aided design). 

När cad-ritningen är klar så skickas den till 
AM-maskinen som i sin tur bygger upp komponen-
ten lager för lager tills den slutliga 3D-geometrin 
uppnås. Det finns flera olika typer av AM-metoder 
där just den så kallade elektronstrålesmältnings-
metoden (EBM) används. Det är en metod som är 
klassi ficerad som en pulverbäddmetod, och har 
använts i forskningen som presenteras här. 

Med EBM så tillverkas komponenter genom att 
ett metalliskt pulver smälts med hjälp av en energi-
tät elektronstråle. EBM erbjuder ökade möjligheter 
i jämför else med konventionella tillverkningsmeto-
der till att skräddarsy specifika komponenter gäl-
lande exempelvis flyg-, rymd- och medicinteknisk 
industri. 

EBM ger också möjligheten att tillverka betyd-
ligt mer geometriskt komplicerade komponenter 
än vad som är ekonomiskt gynnsamt om ens möj-
ligt med konventionella tillverkningsmetoder.

TRE FOKUSOMRÅDEN
Huvudfokus för den forskning som presenteras här 
har delats in i tre olika fokusområden och börjar 
med ett bredare perspektiv för att sedan snävas av: 
• Första fokusområdet handlar om att finna sam-

band mellan lägesrelaterade parametrar (av-
stånd mellan provkroppar, höjd från byggplat-
tan och avstånd mellan provkroppar) och vilken 
inverkan de har på materialets mikrostruktur. 
Det visade sig att avståndet mellan provkrop-
parna samt att höjden från byggplattan kan ha 
en signifikant effekt med avseende defektpopu-
lation samt andelen Nb-rika strukturbestånds-
delar.

• I det andra fokusområdet, utfördes experiment 
för att titta närmare på vad geometriskt relate-
rade parametrar hade för inverkan på legering 
718 genom att producera enkelsträngar bredvid 
varandra samt även genom att bygga enkelväg-
gar. Det primära syftet med studien var således 
att öka kunskapen till inverkan av successivt 
upprepade termiska cykler på materialets 
mikro struktur och dess utveckling. 

• I sista fokusområdet så undersöktes sambanden 
mellan maskinrelaterade parametrar (strålhas-
tighet, strömstyrka och fokus-offset) och dess 
inverkan på geometri (smältbredd, smälthöjd, 
omsmältningsdjup samt kontaktvinkel) samt 
mikrostruktur (som exempelvis kornstruktur 
och primärarmsavstånd) gällande enkel-
strängar av legering 718. Forskningen påvisade 
att strålhastigheten och strömstyrkan var de 
parametrar som hade störst signifikans gällande 
geometri och mikrostruktur för de så kallade 
enkelsträngarna.

›

”EBM erbjude r 
ökade 
möjlig  heter 
i jämförelse 
med kon
ventionella 
tillverknings
metoder till 
att skräddarsy 
specifika 
komponenter 
...”

”... finna samband mellan läges
relaterade parametrar ... och 
vilken inverkan de har på mate
rialets mikrostruktur.”
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Högskolan Väst lockar studenter  
och doktorander från hela världen.
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SNEHA GOEL
E-post: sneha.goel@hv.se
Titel: Post treatment of electron beam 
melted Alloy 718. 

För dig som är intresserad av: Additiv tillverkning, 
elektronstrålesmältning, legering 718, varm isosta-
tisk pressning, värmebehandling, mikrostruktur 
och hårdhet.

Additiv tillverkning är benämningen för en grupp 
av tillverkningsmetoder där man genom 3D-data 
kan bygga upp geometrier lager för lager tills dess 
att slutlig geometri erhållits. Bland tillverknings-
tekniker för additiv tillverkning så har elektron-
strålesmältning (EBM), en pulverbäddprocess, fått 
industriellt och akademiskt intresse eftersom den 
möjliggör tillverkning av komplexa komponenter 
med lägre vikt vilket tidigare varit antingen för 
dyra eller omöjliga att tillverka med traditionella 
tillverkningsmetoder. EBM-metoden undersöks 
nu för att på sikt kunna användas för tillverkning 
av avancerade kritiska komponenter gällande le-
gering 718. Legering 718 är en nickel- och järnbas-
erad superlegering som har en spännande kombi-
nation av bra mekaniska egenskaper till en relativ 
låg kostnad. EBM-processen har utan tvekan en 
ljus framtid, och stor potential att producera kom-
ponenter med skräddarsydd mikrostruktur.

SÄKERSTÄLLA KRAV MED VÄRME
På grund av värmeöverföringen som är inblandad 
under EBM-tillverkning så måste emellertid mate-

rialet nästan alltid gå igenom värmebehandlingar 
efter EBM-tillverkningen för att säkerställa att de 
högt ställda kraven uppfylls. Trots den stora poten-
tialen med EBM så finns det idag ytterst begränsad 
kunskap om de optimala värmebehandlingarna för 
EBM-byggda komponenter med legering 718. 

Syftet med forskningsarbetet har således varit 
att systematiskt undersöka materialets respons till 
värmebehandlingar efter EBM-tillverkning, vilket 
inkluderar varm isostatisk pressning (hipning), 
upplösningsbehandling och åldring.

FLERA FÖRDELAR MED HIPNING
Efter att ha exponerat EBM-byggda komponenter 
av legering 718 för hipning observerades en stor 
minskning av porer i materialet vilket avsevärt 
förbättrar materialets mekaniska egenskaper. En 
annan fördel som man fann med hipning i förelig-
gande studie var att variationen mellan proverna 
minskade. Prover med stor skillnad gällande 
defekt innehåll och mängd sekundära faser upp-
visade liknande mikrostruktur och även hårdhet 
efter att ha utsatts för hipning. Genom att syste-
matiskt undersöka utvecklingen av mikrostruktur 
under åldring fann man en möjlighet att korta 
ned den vanligtvis tidskrävande åldringen för 
legering 718 vilket potentiellt avsevärt kan minska 
kostnader och optimera resursutnyttjandet. Ett 
alternativt sätt gällande värmebehandling som 
undersökts i föreliggande studie avsåg en så kallad 
kombinerad hipning, upplösningsbehandling och 
åldring i en och samma oavbrutna cykel, vilket 
i sin tur ytterligare kan minska tiden som krävs 
under normal praxis för värmebehandling av EBM-
tillverkade komponenter av legering 718.

”Legering 718 
är en ... super
legering som 
har en spän
nande kombi
nation av bra 
mekaniska 
egenskaper 
till en relativ 
låg kostnad.”

På institutionen för ingenjörsvetenskap be-
drivs avancerad verksamhet inom forskning. 
De ger kvalificerade ingenjörs- och tekniker-
program och bedriver forskarutbildning. 

Omkring 50 forskare ingår i gruppen Produk-
tionsteknik Väst.Högskolan Väst har tillstånd att 
utfärda examen på forskarnivå inom området 
produktionsteknik.

Forskningen har i nära samverkan med närings-
livet ett 30-tal pågående forskningsprojekt. Den 
forskningsinriktade verksamheten äger till största 
delen rum på Sveriges modernaste produktionstek-

niska laboratorium, PTC. PTC drivs gemensamt av 
Innovatum Teknikpark, ett tekniskt utvecklings-
centrum, Högskolan Väst samt regionens verk-
stadsindustri.

FORSKNINGSÄMNEN
Institutionen har forskare inom följande ämnen:
• Datateknik
• Elkraftteknik
• Kvalitetsutveckling
• Matematik
• Mekatronik
• Produktions- och materialteknik

FORSKNING

 LÄS MER
På Högskolan Väst finns 
undervisning på alla 
nivåer – från tekniskt 
basår till avancerad 
forskning: www.hv.se.


