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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver det austenitiska rostfria stålet Sanicro 25 utifrån ett termomekaniskt 
perspektiv. Materialets termiska och mekaniska egenskaper gör att det lämpar sig väl för 
användning i kraftvärmeverk. Genom att använda Sanicro 25 skulle verkningsgraden för 
dessa verk kunna ökas och koldioxidutsläppen minskas. 

En materialmodell har tagits fram utifrån gjorda materialprov och validerats genom 
simulering i finita elementprogrammet Abaqus. Den modell som tagits fram beskriver 
materialets egenskaper vid pålastning och spänningsrelaxation i den första cykeln hos ett 
termomekaniskt utmattningsprov väl. Däremot beskriver inte modellen avlastningen i cykeln 
korrekt.  
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Abstract 
The report aims to describe the austenitic stainless steel Sanicro 25 from a thermomechanical 
point of view. The thermal and mechanical properties of the material make it suitable for use 
in coal – and thermal power plants. By the use of Sanicro 25 it would be possible to bring the 
efficiency of these plants up while bringing the carbon emissions down. 

A material model is created from material testing and validated through simulation in the 
finite element software Abaqus. The model that has been derived describes the material 
behavior during loading and stress relaxation for the first cycle in a thermomechanical fatigue 
test well. The unloading part of the cycle however cannot be described correctly by the use of 
this model. 
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1. Inledning 
Världens energibehov ökar ständigt och för att minska klimatpåverkan behöver 
verkningsgraden för energiutvinningen öka. När jakten på högre effektivitet i 
energiutvinningsprocessen startar ökar även kraven på materialen. Man vill att miljöutsläppen 
ska minska, vilket för kraftvärmeverk betyder ökade driftstemperaturer och ökade tryck.  

För att möta dessa krav har nya material som till exempel Sanicro 25 tagits fram. För att 
avgöra om ett material klarar de nya diftförhållandena krävs utförliga tester av materialets 
egenskaper. Dessa egenskaper kan sedan beskrivas med hjälp av matematiska formler och 
diagram, vilka då skulle kunna användas av exempelvis en konstruktör för att avgöra hur ofta 
en viss del i t.ex. en värmepanna behöver bytas.  

 

1.1. Syfte 
Syftet med detta projekt är att modellera materialegenskaperna för Sanicro 25 vid 
termomekanisk utmattning (TMF). En beskrivning av materialet och dess potentiella 
användningsområden ska även ges. 

 

1.2. Frågeställningar 
• Varför utvecklades materialet? 
• Vilka applikationer lämpar sig materialet för? 
• Hur kan materialet modelleras? 

 

1.3. Avgränsningar 
Tiden är en faktor som begränsar detta kandidatarbete. Då det finns 430 timmar att tillgå 
kommer endast den första termomekaniska cykeln för ett IP – prov undersökas och 
modelleras. Egna TMF – prov kommer ej utföras, data hämtas istället från redan utförda prov. 
Materialbeskrivningen kommer endast fokusera på TMF och applikationer där detta är en 
viktig faktor. Materialbeskrivning med hjälp utav subrutiner till Abaqus kommer ej utföras 
om inte tid finns kvar mot slutet av projektet; detta då de mer avancerade licenserna endast 
kan göras åtkomliga vid behov. Subrutinen UMAT tar lång tid att skriva och kommer inte 
användas. 
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1.4. Metod 
Projektet delades upp i tre större segment för att enklare kunna planera arbetet. Segmenten 
och hur stor del av projektet de beräknades uppta var följande: 

• Litteraturstudie 20 % 
• Modellering och implementering 50 % 
• Dokumentering 30 % 

För att erhålla information om materialet, dess applikationer, TMF och modellering 
genomfördes en litteraturstudie. Resultatet från denna redovisas under stycket Teori. För att 
modellera materialet användes redan framtagna materialdata samt en kombination av 
befintliga materialmodeller. De termomekaniska egenskaperna erhölls genom tolkning av 
mätdata. 

Utifrån dessa skapades en materialmodell som sedan kunde implementeras i programvaran 
Abaqus, där simulering av den första TMF – cykeln genomfördes. Skapandet av 
materialmodellen delades in i flera mindre steg. Dessa kan beskrivas som skapandet av ett:  

• idealplastiskt material utan temperaturberoende 
• material med hårdnande utan temperaturberoende 
• material med hårdnande med temperaturberoende 
• material med krypegenskaper 
• material med temperaturberoende hårdnande och krypegenskaper  

 För att kunna simulera provet och validera modellen behövde även randvillkor identifieras. 
 

2. Teori 
I följande stycke kommer en introduktion till ståltillverkning ges. Materialet Sanicro 25, TMF 
och teorin bakom kryp presenteras. En beskrivning av finita elementmetoden och en överblick 
över olika materialmodeller ges även. 

 

2.1. Ståltillverkning 
Sverige har historiskt sett varit framgångsrikt inom stål- och järnframställning och producerar 
en stor mängd järnmalm även idag. Året var 1857, Göran Fredrik Göransson (G.F. Göranson) 
köper en femtedel av Sir Henry Bessemers patent på ståltillverkning. G.F. Göransson känner 
då inte till att Bessemer aldrig lyckats tillverka stål i stor skala. 1858 lyckades G.F. Göransson 
och för första gången producerades ett stål med Bessemermetoden [1]. Metoden går ut på att 
kol förbränns i en Bessemerkonverter tillsammans med kalk och järn. I denna kontrolleras 
andelen förbränt kol genom reglering av syretillförseln. Det kol som inte förbränns löses i 
järnmalmen och ett stål bildas [2]. 
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Harry Brearley stod bakom upptäckten av det rostfria stålet 1913. Den första upptäckten som 
Brearley gjorde var ett rostfritt stål med 15 % kromhalt. Detta hade bättre korrosionsmotstånd 
än de befintliga stålsorterna [3]. Men det kom att dröja ända fram till 1921 innan de rostfria 
stålen började produceras storskaligt i Sverige [1]. 

Efter det har Sverige varit ett världsledande land inom högkvalitativt stål. Stålindustrin ligger 
i utvecklingens framkant med nya metoder och nya arbetssätt. För Sveriges del är det viktigt 
att tillverka stål av hög kvalitet, för att göra detta måste man vara drivande i utvecklingen. 
Anledningen att tillverka högkvalitativt stål är att när det gäller hög volym av enkla stålsorter 
kan man inte konkurrera med lågkostnadsländer som t.ex. Kina och Indien. 

Under det senaste decenniet, med början år 2000, har outsourcing till lågkostnadsländer varit 
populärt. Enkla produkter och produkter som kräver stor arbetskraft har flyttats till länder där 
produktionskostnaden är låg. Detta har hjälpt dessa länder utveckla sin ekonomi, vilket har 
ökat behovet av resurser på en global nivå.  

Man har genom historien sett att länder med starkt växande ekonomi får större energibehov. 
För nuvarande kommer merparten av världens energi från förbränningen av olja och kol [4]. 
Förbränningen av dessa ämnen bidrar till klimatpåverkan och ger de högteknologiska stålen 
stor anledning att vidareutvecklas. Ett av dessa stål är Sanicro 25. 

 

2.2. Sanicro 25 
Sanicro 25 är ett austenitiskt rostfritt stål. Dessa stål består till stor del av krom och nickel. 
Nicklet utökar det austenitiska området (FCC – strukturen) till rumstemperatur vilket betyder 
att det ferritiska området (BCC – strukturen) i princip försvinner. FCC – strukturen medför att 
stålet får god duktilitet och bearbetbarhet. Kromet bidrar till att stärka materialet samt till att 
öka dess korrosionsmotstånd [5].  

Sanicro 25, 22Cr25NiWCoCu, är ett material som från början utvecklades för användning i 
avancerade kolvärmepannor som drivs av pulveriserat kol. Processen i en kolvärmepanna 
skapar en mycket påfrestande miljö; vilket innebär höga temperaturer, höga tryck samt en 
korrosiv miljö, vilket ställer många krav på materialet. Sanicro 25 klarar denna miljö tack 
vare hög krypstyrka, högt oxidationsmotstånd och stabil kristallstruktur [6]. Enligt Jamrozik 
och Sozańska har Sanicro 25 god krypstyrka vid trycket 100 MPa och temperaturen 700 ºC 
under driftstiden 10000 – 100000 h. De visar även att Sanicro 25 har ett bra 
oxidationsmotstånd och rekommenderar det som skydd för elektroniska komponenter i 
miljöer med hög halt av vattenånga. Detta är ett mycket bra betyg då de elektroniska 
komponenterna ofta är ömtåliga [7]. 
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Sanicro 25 har potential att förbättra befintliga kraftvärmeverk men kan även hjälpa till att 
utveckla nya innovationslösningar som t.ex. processen AD700. Rautio och Bruce skriver att 
med Sanicro 25 kan man höja temperaturen i kolkraftverken. Detta leder till minskade 
förluster, vilket kan öka verkningsgraden till ca. 50 % jämfört med dagens ca. 45 % [8]. Blum 
et al. skriver att med hjälp av austenitiska stål som t.ex. Sanicro 25 har man kunnat utveckla 
en ny process kallad AD700 i vilken ett ultrasuperkritiskt tillstånd kan uppnås. 
Kolvärmepannornas arbetspunkt hamnar då vid 700 ºC och 37,5 MPa, vilket är högre än de 
konventionella värmepannorna på 600 ºC och 30 MPa. Det leder till en reduktion av 
koldioxidutsläpp med upp till 15 % och en verkningsgradsökning på upp till 55 % jämfört 
med den nu befintliga medelverkningsgraden på 43,5 % [9]. Man kan se i tabell 1 och tabell 2 
att Sanicromaterialets värmekapacitet och värmekonduktivitet bidrar till den ökade 
verkningsgraden. Detta på grund av att den energi som krävs för att värma upp materialet ökar 
mer än vad dess ledningsförmåga gör; vilket leder till minskade ledningsförluster. Enligt 
tabell 3 har Sanicro 25 hög sträckgräns även vid högre temperaturer. Detta betyder att det kan 
utsättas för relativt höga laster innan det börjar plasticera. 

Oxidationsmotståndet har testats av Intiso et al. i förhållandet 5 % O2 + 40 % H2O vid 600 ºC 
med en SiC blandning med 1 𝜇m pulverstorlek. Detta förhållande anses av Intiso et al. vara 
likvärdigt med ett normalt driftsfall i en kolvärmepanna. Forskargruppen kom fram till att 
korrosionen i Sanicro 25 inte kunde accelereras. Endast små oregelbundna korn med 
korrosion erhölls vilket tillskrevs den höga närvaron av legeringsämnen [10]. 

 

2.2.1. Materialdata 
Här presenteras teknisk information om Sanicro 25 som är relevant för modelleringen av dess 
termomekaniska egenskaper och beskrivningen av materialet. Till att börja med kan nämnas 
att densiteten är 8100 𝑘𝑔

𝑚3 [6]. 

Sanicro 25 har en dålig värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet vilket man kan se i 
tabell 1 och tabell 2. Jämför med AISI 310S där värmekonduktiviteten är 26 W/mK och den 
specifika värmekapaciteten är 630 J/kgK vid 700 °C, [11]. 
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Tabell 1. Värmekonduktivitetens variation med temperaturen [6]. 

Värmekonduktivitet 
Temperatur [°C] [W/m°C] 

20 12 
100 13 
200 15 
300 16 
400 18 
500 20 
600 22 
700 23 
800 25 
900 27 

1000 28 
1100 30 

 

Tabell 2. Den specifika värmekapacitetens variation med temperaturen [6]. 

Specifik värmekapacitet 
Temperatur [°C] [J/kg°C] 

20 470 
100 485 
200 500 
300 520 
400 535 
500 555 
600 570 
700 585 
800 605 
900 620 

1000 640 
1100 665 

 

  



6 
 

De materialdata för plasticering och brott som erhållits för Sanicro 25 återfinns i tabell 3 och 
elasticitetsmodulens (E – modulens) variation med temperaturen presenteras i tabell 4. 

Tabell 3. Hållfastheten i förhållande till temperaturen [6]. 

Hållfasthet 
Temperatur [°C] Sträckgräns [MPa] Brottgräns [MPa] 

 
𝑅𝑝0.2 𝑅𝑝1.0 

 100 250 315 625 
200 225 255 575 
300 210 240 560 
400 200 225 550 
500 195 215 535 
600 180 205 500 
700 180 195 455 
800 180 195 355 

 

Tabell 4. Elasticitetsmodulens variation med temperaturen [6]. 

Elasticitetsmodul (E) 

Temperatur [°C] [GPa] 

20 197 

100 191 

200 183 

300 175 

400 168 

500 160 

600 153 

700 145 

800 137 
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Krypstyrkan beror av temperatur, tid och spänningen i materialet. Denna avgör hur lång tid 
materialet kan belastas innan brott inträffar, se tabell 5. 

Tabell 5. Här visas hur lång tid materialet kan utsättas för en viss last vid en given temperatur innan brott inträffar [6]. 

Krypstyrka  
Temperatur [°C] 10000 h vid p [MPa] 100000h vid p [MPa] 

500 500 405 
550 308 325 
600 310 230 
650 230 155 
700 145 95 
750 85 50 
800 50 25 

 

I tabell 6 nedan presenteras hur mycket ämnet expanderar per grad i intervall om hundra 
grader. 

Tabell 6. Termisk expansion i förhållande till temperaturen [6]. 

Termisk expansion 

 Temperatur [°C] 𝛼 ∗  10−6  / °𝐶 

 100-200 16 

 200-300 16,5 

 300-400 16,5 

 400-500 17 

 500-600 18 

 600-700 19 

 700-800 19,5 

 800-900 20 

 900-1000 21 

 1000-1100 23,5 
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2.3. Termomekanisk utmattning 
Då ett material utsätts för en cyklisk last kommer det efter en viss tid haverera på grund av 
utmattning. Beroende på hur många lastcykler som kan genomföras innan brott benämns 
utmattningen som låg (LCF) – eller högcykelutmattning (HCF) [12]. Materialet utsätts främst 
för plastiska respektive elastiska deformationer vid LCF respektive HCF. Då ett material 
utsätts för både cyklisk last och temperatur uppstår det som kallas för TMF. 

TMF är ett fenomen som är viktigt att ta hänsyn till då materialet ska användas vid höga och 
varierande temperaturer. Då temperaturen ökar kommer materialet expandera. Om detta 
material är fast inspänt, d.v.s. inte kan expandera, kommer höga spänningar att byggas upp i 
materialet. Detta behöver inte bara ske till följd av att materialet är låst utan kan även ske då 
materialet inte värms upp homogent [13]. Då bitar av materialet värms upp vill de expandera. 
Om övrigt material då är kallare expanderar det inte lika mycket, vilket leder till att 
spänningar byggs upp i materialet. 

TMF kan representeras på flera olika sätt. De två vanligaste fallen är i fas (IP) och ur fas 
(OP). IP betyder att temperatur och töjning ökar samtidigt och OP betyder att temperaturen 
ökar då töjningen minskar (d.v.s. kompression), se figur 1.  

 

Figur 1. Diagram som schematiskt illustrerar de två vanligaste TMF cyklerna (IP och OP). 
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Det har redan konstaterats att spänningar kan byggs upp i materialet då det värms upp, men 
det händer betydligt mer med ett material då temperaturen stiger. Om temperaturen höjs 
tillräckligt mycket kommer materialets kristallstruktur ändras vilket leder till att materialet får 
helt andra egenskaper vad gäller duktillitet, sträckgräns o.s.v. [5]. Men även om materialet 
inte värms till denna temperatur kommer dess E-modul förändras då denna är en funktion av 
bl.a. temperaturen, vilket kan ses i tabell 4. Vid ökad temperatur kommer även sträckgränsen 
minska p.g.a. att dislokationer i materialet får lättare att röra sig [5]. Detta betyder att 
materialet kommer plasticera betydligt tidigare vid högre temperaturer och således kommer 
plastisk deformation vara en viktig faktor vid TMF. 

 

2.4. Kryp 
Då ett material utsätts för laster vid höga temperaturer kan det plastiskt deformera även om 
spänningarna i materialet är lägre än sträckgränsen. Detta fenomen kallas för krypning och 
kan liknas vid hur margarin blir lättare att deformera då det står framme i rumstemperatur 
gentemot om det står i kylskåpet. Krypning är ett tidsberoende förlopp där materialets töjning 
ökar vid en konstant last med tiden [14]. 

Krypförloppet kan delas in i tre olika områden. Dessa benämns primär, sekundär respektive 
tertiär krypning, se figur 2. I denna utläses att kryptöjningshastigheten till en början är hög 
och sedan låg för att slutligen öka. Anledningen till att kryptöjningshastigheten minskar i den 
primära regionen beror på att antalet dislokationer ökar till följd av deformationshårdnande i 
materialet. I det sekundära området råder en jämvikt mellan antalet dislokationer och 
deformationen i materialet. Vid det tertiära området ökar kryptöjningshastigheten till följd av 
att antalet dislokationer i materialet minskar [15].  

 

Figur 2. Schematisk bild av en krypkurva, CC0 [16]. 

Krypfenomenet kan beskrivas med hjälp av tre olika mekanismer: dislokationsklättring, 
diffusionskrypning och korngränsglidning, där dislokationsklättring är den dominerande delen 
[15]. 
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Vid höga temperaturer kommer korngränserna i materialet att fungera som glidplan för 
dislokationer. Detta tillåter materialet att deformera genom att kornen förflyttar sig relativt 
varandra, kallat korngränsglidning [15]. Vid lägre temperaturer hjälper små korn till att höja 
materialets sträckgräns då de förhindrar dislokationsrörelse [5]. Stora korn medför däremot ett 
bättre krypmotstånd då dislokationerna får färre glidplan att röra sig längs. Följaktligen kan 
man inte höja materialets sträckgräns och krypmotstånd med hjälp av kornens storlek 
samtidigt. 

Vid höga temperaturer tillåts atomer i materialet diffundera. Detta betyder även att 
dislokationer lättare kan röra sig i materialet, anledningen till detta är att atomerna inte binder 
lika hårt till varandra vid högre temperaturer. Dislokationerna kan då till och med röra sig 
vinkelrätt mot glidplanen (så kallad dislokationsklättring); vilket leder till ökad deformation. 
Dessa båda mekanismer bidrar alltså till krypning i materialet då de förändrar dess 
mikrostruktur [5], [15]. 

 

2.5. Finita elementmetoden 
Finita elementmetoden är den dominerande beräkningsmetoden inom ingenjörsapplikationer 
idag och utgör en grund för en simuleringsbaserad design. Finita elementmetoden bygger på 
att partiella differentialekvationer löses numeriskt, vilka beskriver tillståndsvariationer. För att 
kunna beskriva variationerna i en kropp delas denna in i ett finit antal element, därav namnet. 
För varje sådant element kan sedan tillståndsekvationer lösas.  

Det grundläggande konceptet för finita elementmetoden är att med hjälp av givna randvillkor 
lösa ut sökt data med t.ex. Newton – Raphson metoden [17]. Det Newton och Raphson 
möjliggjorde när de tog fram sin metod var att iterativt kunna lösa ickelinjära 
ekvationssystem. Newtons – Raphsons metod beskrivs enligt ekvation (1): 

𝑥𝑠+1 = 𝑥𝑠 − [𝑓′(𝑥𝑠)]−1 𝑓(𝑥𝑠)  
 

(1) 

Ekvation (1) löser ekvationer på formen 𝑓(𝑥) = 0 och innebär att en graf itereras fram i steg 
[18]. Detta sker genom att en tangent rör sig mot ett gränsvärde. I varje iteration kontrolleras 
felet av slutvärdet mot ett givet målfunktionsvärde. När felvärdet befinner sig inom ett tillåtet 
område sägs lösningen ha konvergerat och inga fler iterationer görs. Plastisk töjning är ett 
exempel på när Newton-Raphsons metod ändvänds och en generell bild av denna visas i  
figur 3. 
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Figur 3. Generell graf med Newtons – Raphsons matematiska iterativa metod. 

Tillståndsekvationerna som behövs vid finita elementmetoden kan erhållas genom att tillämpa 
minsta energiprincipen (MPE). Denna bygger på att allt i universum strävar efter att ha så låg 
energinivå som möjligt. Figur 4 visar schematiskt hur de olika tillstånden länkas till varandra 
med hjälp av matrismultiplikationer. Ekvation (2) kan lösa samma problem numeriskt som 
ekvation (3) – (5) kan göra analytiskt. 

 

 

 

 [𝐾]𝐷 = {𝐹} (2) 
 

 𝜀 =  𝛿/𝐿 (3) 
 

 𝜎 = 𝐸 ∗ 𝜀 
 

(4) 

 𝐹 =  𝜎 ∗ 𝑡 (5) 

𝜎 

𝜀 

𝐸 

�[𝐵]𝑇𝑡𝑑𝑡 

[𝐵] 

[𝑘] [𝐾] 

� [𝐶]𝑇
𝑎𝑎𝑎. 𝑒𝑒

𝑒=1

 

[𝐶] 

𝑓 

𝑑 𝐷 

𝐹 

𝜕 
[𝑁] [𝜕] 

𝜕𝑎  [𝑁𝑎] 
[𝜕𝑎] 

[𝑇𝑎] 
[𝐵𝐼] 

[𝜕𝜕𝑎] 

[𝜕𝜕] 

Figur 4. Schematisk bild över hur de olika ekvationerna vid ett hållfasthetsproblem relaterar till varandra. 
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Figur 4 ger en klar bild av hur finita elementmetoden fungerar. Den understa horisontella 
raden innehåller förskjutningar, deformationer och dess samband. Vertikalen rymmer 
styvheter medan den övre horisontalen behandlar krafter, spänningar och tillhörande 
samband. Detta används då t.ex. spänningstillståndet är sökt i ett specifikt element eller hela 
modellen. Figur 4 är uppställd efter ett elastiskt fall. Övergången till plasticitet eller kryp 
medför att elasticitetsmodellen byts ut mot en hårdnade/krypmodell och 𝜀 kommer bytas ut 
mot 𝜀𝑝respektive 𝜀𝑐.  

Oftast vet man delar av den globala lastvektorn 𝐹 och den globala deformationsvektorn 𝐷 då 
dessa utgör randvillkor till ett FEM – problem. De globala last och deformationsvektorerna 
kan länkas samman med hjälp av den globala styvhetsmatrisen [𝐾]  enligt ekvation (2).  

För att kunna blida de globala vektorerna måste man ansluta elementen till varandra och detta 
görs via anslutningsmatrisen [𝐶]. [𝑘] är elementstyvhetsmatrisen och är den matris man 
ansluter med hjälp av [C] för att beräkna den globala deformationsvektorn. 
Elementstyvhetsmatrisen bygger på töjnings – förskjutningsmatrisen [𝐵] och materialets 
styvhetsegenskaper, i detta fall E från figur 4. Töjnings – förskjutningsmatrisen bygger i sin 
tur på derivator av formfunktionerna och beräkning av [𝐵] tas upp under rubriken finita 
elementberäkningar.  

 

2.5.1. Geometriska elementtyper 
För att kunna använda finita elementmetoden finns olika elementtyper att tillgå. Elementen i 
figur 5 och figur 6 är element som beskriver tvådimensionella (2D) problem. Enklare 
uppgifter som t.ex. stångbärverk kan räknas ut i 2D, vilket gör att beräkningarna blir enklare 
och går snabbare att genomföra. Figur 5 visar elementet konstant töjningstriangel (CST) vilket 
är det enklaste elementet. Figur 6 är ett kvadratiskt element (QUAD9) som ger högre 
noggrannhet men behöver transformeras till ett nytt koordinatsystem för att underlätta 
beräkningarna, se figur 7.  

 

 

 

Figur 5. CST element. Figur 6. QUAD9 element. 
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Figur 7. Transformeringsmodell till nya koordinater. 

Transformeringen av QUAD9 elementet sker via en koordinatsystemstransform enligt t.ex. 
ekvation (6) – (8). Målet med transformen är att ge N värdet noll i de noder man inte befinner 
sig i. Varje nodtransform är unik och tillhör ett specifikt element och en specifik 
nodplacering. 

𝑁1 =
1
4

(1 − 𝜉)(1 − 𝜂) −
1
2

(𝑁8 + 𝑁5) −
1
4
𝑁9  (7) 

 

(6) 

𝑁5 =
1
2

(1 − 𝜉2)(1 − 𝜂) −
1
2
𝑁9   

(7) 

 

𝑁9 = (1 − 𝜉2)(1 − 𝜂2)  (8) 
 

Vill man återskapa en mer realistisk kropp behöver man använda tredimensionella (3D) 
element. Tetraedern (TETRA) i figur 8 består av 4 stycken CST element. Hexaederelementet 
(HEX) i figur 9 transformeras via t.ex. ekvation (9) – (12), där övriga noder i elementet tas 
fram på liknande sätt. Det som blir skillnaden från 2D är att en ny basvektor 𝜁 tillkommer 
ortogonalt mot de befintliga basvektorerna.  

 

 

 
N9 

 

N5 
N1 

𝜉 

𝜂 
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𝑁1 =
1
8

(1 − 𝜉)(1 − 𝜂)(1 − 𝜁)   
(9) 

 

𝑁2 =
1
8

(1 + 𝜉)(1 − 𝜂)(1 − 𝜁)    
(10) 

 

𝑁3 =
1
8

(1 − 𝜉)(1 − 𝜂)(1 + 𝜁)   
(11) 

 

𝑁4 =
1
8

(1 + 𝜉)(1 − 𝜂)(1 + 𝜁)   
(12) 

  
 

  
 N3 

 

 

N1 
 

 

N2 

Figur 8. TETRA element.  

Figur 9. HEX element. 
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2.5.2. Funktioner för olika elementtyper 
Det är inte endast i geometrin som elementtyperna kan skilja sig. I Abaqus finns ett flertal 
funktionselement att välja mellan. En enkel studie har gjorts på följande funktioner för olika 
elementtyper i Abaqus: 

• 3D Spänningar – t.ex. S4R 
• Kopplad temperatur och spänning – t.ex. C3D8R 
• Värmeöverföring – t.ex. DGAP 

 

Vilken typ av data som kan behandlas under analys bestäms uteslutande av elementtypen. 
S4R är endast till för mekanisk spänningsanalys, C3D8R kan användas i en modell där de 
termiska och mekaniska egenskaperna ska analyseras. DGAP kan användas då termoelement 
vill simuleras. Det kan nämligen användas som omgivande luft vid simulering och medför att 
värme kan överföras från omgivningen till modellen [19]. 

 

2.5.3. Finita elementberäkningar 
Flernodselement transformeras enligt den gällande geometriska elementtypen och ger olika 
[𝐵] för olika element. Vid användandet av finta elementmetoden beräknas [𝐵] enligt ekvation 
(13): 

[𝐵] = [𝐵𝐼][𝑇𝑎]−1[𝜕][𝑁𝑎] 
 

(13) 

Detta kan sedan användas för att beräkna töjning och spänning. Dessa är ofta sökta och 
beräknas enligt ekvationerna (14) och (15):  

{𝜀} = [𝐵][𝐶]𝐷 
 
 

(14) 

{𝜎} = [𝐸][𝐵][𝐶]𝐷 
 

(15) 
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2.6. Materialmodeller 
Då ett material ska modelleras måste dess beteende beskrivas matematiskt. För att göra detta 
finns flera materialmodeller att tillgå. I detta stycke kommer några av de vanligaste 
materialmodellerna beskrivas. 

 

2.6.1. Flytytor 
För att kunna bestämma om ett material börjar flyta, d.v.s. plasticera, behöver flytkriterier 
definieras. För det enaxliga fallet gäller helt enkelt att flytning inträffar då spänningen når 
sträckgränsen. Detta kan beskrivas med ekvation (16).  

 𝑓(𝜎) = |𝜎| − 𝜎𝑠 = 0 (16) 

Då ekvation (16) är uppfylld har materialet nått sin sträckgräns och flytning inträffar. Detta 
fall kan generaliseras till ett fleraxligt spänningstillstånd enligt ekvation (17), [14]. 

 𝑓�𝜎𝑖𝑗� = 𝜎𝑒(𝜎𝑖𝑗) − 𝜎𝑠 = 0 (17) 
 

Genom materialtest har man kommit fram till att följande generella kriterier måste gälla för 
effektivspänningen 𝜎𝑒 hos isotropa material utan defekter [14]: 

• Symmetri m.a.p. drag och tryck, d.v.s. 𝑓�𝜎𝑖𝑗� = 𝑓(−𝜎𝑖𝑗) 
• Invarians m.a.p. koordinattransformation, d.v.s. 𝑓�𝜎𝑖𝑗� = 𝑓(𝜎1,𝜎2,𝜎3) eller 

𝑓(𝐼1, 𝐼2, 𝐼3) 
• Huvudspänningarnas storlek ska inte ha betydelse, de ska alltså vara utbytbara i 

funktionen. D.v.s. 𝑓(𝜎1,𝜎2,𝜎3) = 𝑓(𝜎2,𝜎1,𝜎3) o.s.v. 
• Effektivspänningen måste vara oberoende av hydrostatiska tryck (𝜎ℎ), d.v.s.  

𝑓(𝜎1 + 𝜎ℎ,𝜎2 + 𝜎ℎ,𝜎3 + 𝜎ℎ) = 𝑓(𝜎1,𝜎2,𝜎3)  
• Det enaxliga spänningsfallet måste uppfyllas, d.v.s. 𝑓(𝜎𝑠, 0, 0) = 0 

Då punkt 3 studeras inser man att den kan gestaltas som en yta i 𝜎1,𝜎2,𝜎3 planet. Denna yta 
kallas för flytyta. Enligt punkt 4 gäller att om 𝜎1,𝜎2,𝜎3 ligger på flytytan måste även 𝜎1 +
𝜎ℎ,𝜎2 + 𝜎ℎ,𝜎3 + 𝜎ℎ ligga på flytytan. Detta medför att flytytan kan gestaltas som en cylinder 
med axelriktning (1,1,1) i 𝜎1,𝜎2,𝜎3 planet [14], se figur 10.  
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Figur 10. Illustration av flytytan hos ett isotropt material. 

Den effektivspänning 𝜎𝑒 som bestämmer flytytans utseende kan beskrivas enligt flera olika 
flythypoteser. Några av de vanligaste flythypoteserna är von Mises, Tresca och Drucker – 
Prager. I denna rapport kommer endast von Mises tas upp. 

 

2.6.2. Von Mises flythypotes 
Den vanligaste beskrivningen av flytytan, mer bestämt cylinderns tvärsnitt, ges av von Mises 
flythypotes. Denna beskriver effektivspänningen enligt ekvation (18), [14]. 

 
𝜎𝑒�𝜎𝑖𝑗� = �

3
2

(𝜎𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗 −
1
3
𝜎𝑘𝑘𝜎𝑒𝑒�

1/2
 (18) 

Ekvation (18) kan även skrivas med hjälp av den deviatoriska spänningen 𝑠𝑖𝑗 enligt ekvation 
(19). 

 
𝜎𝑒 = �

3
2
𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗�

1/2
 (19) 

Den deviatoriska spänningen 𝑆𝑑 fås genom att subtrahera det hydrostatiska 
spänningstillståndet från spänningstensorn 𝑆 enligt ekvation (20), [14]. 

 𝑆𝑑 = 𝑆 − 𝜎ℎ𝐼 (20) 
 

Vidare gäller att den deviatoriska spänningens andra invariant 𝐽2 kan skrivas enligt ekvation 
(21), [14], [20]. Där 𝜎1,𝜎2,𝜎3 motsvarar huvudspänningarna. 

 𝐽2 =
1
2
𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗 =

1
6

[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎2)2] (21) 

(𝜎1,𝜎2, 𝜎3) 

(1,1,1) 

(𝜎1 + 𝜎ℎ, 𝜎2 + 𝜎ℎ, 𝜎3 + 𝜎ℎ) 

𝜎3 

𝜎2 

𝜎1 
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Ekvation (19) och (21) ger nu ett uttryck för effektivspänningen enligt ekvation (22). 

 𝜎𝑒 = �3𝐽2 (22) 

Ekvation (22) och (21) kan nu kombineras till ekvation (23). Denna beskriver en flytyta vars 
form är en cylinder med cirkulärt tvärsnitt, se figur 11. Von Mises flythypotes är den mest 
använda när det gäller att beskriva isotropa material, [14]. 

 𝜎𝑒2 =
1
2

[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎2)2] (23) 

 

 

Figur 11. Illustration av flytytan enligt von Mises flythypotes. 

Då ekvation (17) uppfylls nås flytytan och materialet börja flyta. Värt att notera är att flytytan 
sätter en yttre gräns, man kan alltså inte befinna sig utanför den utan endast innanför eller på 
den. Hur materialet beter sig vid flytning (ekvation (17) är uppfylld) kan beskrivas med flera 
olika modeller. 

 

  

 

𝜎3 

𝜎2 𝜎1 

𝜎𝑠 

𝜎𝑠 
𝜎𝑠 

−𝜎𝑠 

−𝜎𝑠 

−𝜎𝑠 
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2.6.3. Ideal plasticitet 
Då ett material börjar flyta kommer det följa en flytregel. Generellt kan denna skrivas enligt 
ekvation (24) och (25), [20]. Frågan är då hur den plastiska töjningen beskrivs. 

 𝜀𝑖𝑗 = 𝜀𝑖𝑗𝑒 + 𝜀𝑖𝑗𝑝 (24) 
 

 𝜀𝑖𝑗𝑒 = 𝑆𝑖𝑗𝑘𝑒𝜎𝑘𝑒 (25) 
 

Då ett material inte kan bära mer last efter det att sträckgränsen 𝜎𝑠 uppnås kallas det för 
idealplastiskt. Ett idealplastiskt material fortsätter dock fortfarande töjas vid sträckgränsen. 
För att beskriva flytregeln för ett idealplastiskt material kan ekvation (26) – (28) användas, 
[20]. 

 𝑑𝜀𝑖𝑗 = 𝑑𝜀𝑖𝑗𝑒 + 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝  (26) 

 

 𝑑𝜀𝑖𝑗𝑒 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑒𝑑𝜎𝑘𝑒 (27) 
 

 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝜀𝑖𝑗

𝑝 (𝑑𝜎𝑘𝑒) (28) 
 

Vid ideal plasticitet gäller 𝑑𝜎 = 0 (se figur 12) vilket medför att 𝑑𝜎𝑑𝜀𝑝 = 0. Vid ett fleraxligt 
tillstånd kan detta skrivas enligt ekvation (29). 

 𝑑𝜎𝑖𝑗𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 = 0 (29) 

Vid plasticering gäller att ekvation (17) är uppfylld. Dessutom gäller följande: 

 𝑑𝑓 = 0 (30) 

Då 𝑓 = 𝑓(𝜎𝑖𝑗) ger ekvation (30) följande: 

 𝑑𝑓 =
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝑑𝜎𝑖𝑗 = 0 (31) 

Om 𝑓(𝜎𝑖𝑗) följer von Mises effektivspänning (ekvation (22)) kan ekvation (31) skrivas som 
ekvation (32). 

 𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

=
𝜕𝑓
𝜕𝑠𝑘𝑒

𝜕𝑠𝑘𝑒
𝜕𝜎𝑖𝑗

=
3𝑠𝑖𝑗
2𝜎𝑒

 (32) 

Där 𝜎𝑒 är den ekvivalenta effektivspänningen. Flytregeln kan nu skrivas enligt ekvation (33). 

 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝑑 ∙

3
2
𝑠𝑖𝑗
𝜎𝑒

 (33) 
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Där 𝑑𝑑 är en obestämd materialegenskap som bestäms med hjälp av randvillkor vid 
beräkningar, [20].  

En schematisk bild av ideal plasticitet visas i figur 12. Detta är den enklaste materialmodellen 
och den går inte att applicera på många material. För att få en modell som går att applicera på 
flera material behöver hårdnandet vid plastisk deformation beaktas. 

 

Figur 12. Spännings - töjningskurva för ett idealplastiskt material. 

 

2.6.4. Hårdnandemodeller 
De flesta material, framförallt de metalliska, uppvisar någon form av töjningshårdnande då de 
belastas över sträckgränsen. Detta beror på att dislokationsdensiteten ökar vid plastisk 
deformation. Dislokationer hindrar nämligen fortsatt dislokationsrörelse vilket betyder att 
deformationen minskar (deformationen drivs nämligen av dislokationsrörelser) [5]. 

För att ett material ska anses vara stabilt vid töjningshårdnandet gäller ekvation (34), [20]. 

 𝑑𝜎𝑖𝑗𝑑𝜀𝑖𝑗 > 0 (34) 

För ett hårdnande material kan flytregeln beskrivas enligt ekvation (35). 

 𝑓�𝜎𝑖𝑗, 𝜅� = 0 (35) 

Där 𝜅 är en hårdnandeparameter som kan vara såväl en skalär som en tensor. 

𝜎𝑠 
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Figur 13. Lastcykel för ett stabilt töjningshårdnande material. 

Då ett material belastas enligt cykeln OABC enligt figur 13 kan det plastiska arbetet 
betecknas enligt ekvation (36).  

 𝑊𝑝 = �𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝑖𝑗∗ �𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 +

1
2
𝑑𝜎𝑖𝑗𝑑𝜀𝑖𝑗

𝑝 > 0 (36) 

Om vi låter 𝑑𝜎𝑖𝑗 → 0 är det logiskt att anta att även 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 → 0. I kombination med ekvation 

(34) får vi då ekvation (37), ofta kallad principen om maximalt plastiskt arbete. 

 (𝜎𝑖𝑗 − 𝜎𝑖𝑗∗ )𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 ≥ 0 (37) 

Utifrån ekvation (37) kan två slutsatser dras, [20]: 

1.) 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝  är vinkelrät mot flytytan 

2.) Flytytan måste vara konvex 

Utifrån slutsats 1 kan flytregeln för ett hårdnande material beskrivas enligt ekvation (38). 

 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 = 𝑑𝑑 ∙

𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

 (38) 

Värt att notera här är att 𝑑𝑑 är en materialparameter som kan bestämmas, [20]. 

Två av de vanligaste typerna av töjningshårdnande är linjärt töjningshårdnande och icke – 
linjärt töjningshårdnande (eng. power law strain hardening) [14]. Vid linjär töjningshårdnad 
antas materialet hårdna linjärt med ökad töjning efter det att sträckgränsen överskridits, se 
figur 14. 

 

 

𝜎 

𝜀 

𝜎 + 𝑑𝜎 

𝜎 

𝜎∗ 

𝑑𝜀 = 𝑑𝜀𝑝 

O 

A 
B 

C 
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Figur 14. Linjärt töjningshårdnande. Materialet hårdnar linjärt då det belastas över sträckgränsen. 

 

Vid icke – linjärt töjningshårdnande antas hårdnandet följa någon form av exponentiell kurva. 
En av de ekvationer som beskriver många materials hårdnande presenteras i ekvation (39), 
[14]. 

 
𝜎
𝜎𝑠

= �

𝜀
𝜀𝑠

            𝜀 ≤ 𝜀𝑠

�
𝜀
𝜀𝑠
�
𝑎

      𝜀 > 𝜀𝑠
 (39) 

Där σs och εs betecknar sträckgränsen och töjningen vid initiell plastisk flytning. Denna typ av 
hårdnande beskrivs enligt kurvan i figur 15. Det är även viktigt att beskriva hur materialets 
hårdnande påverkar dess egenskaper vid reverserad last. 

 

Figur 15. Exponentiellt töjningshårdnande. Materialet följer en exponentiell kurva då materialet belastas över 
sträckgränsen. 
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2.6.5. Isotropt hårdnande 
Då ett material belastas till en spänning 𝜎𝑓 som är större än sträckgränsen kommer denna 
spänning bli materialets nya sträckgräns. Detta beror på att det finns en kvarstående plastisk 
töjning i materialet. Hur detta påverkar materialets sträckgräns vid reverserad last beskrivs av 
dess hårdnande.  Det finns två extremfall av hårdnande: kinematiskt respektive isotropt 
hårdnande [14].  

Vid isotropt hårdnande antas sträckgränsen vid tryck och drag förändras likadant, 
se figur 16. 

 

Figur 16. Illustration av isotropt hårdnande. 

Vid isotropt hårdnande kan materialet antas följa en flytregel som i fallet med 
effektivspänningen enligt von Mises flythypotes, kan skrivas enligt ekvation (40), [20]. 

 
𝑓 �𝜎𝑖𝑗, 𝜅�𝜀𝑖𝑗

𝑝�� = �3
2
𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑗 − 𝜎𝑓�𝜀𝑖𝑗

𝑝� = 0 (40) 

Där 𝜎𝑓�𝜀𝑖𝑗
𝑝� kallas flytspänning och är en skalär och för von Mises gäller följande: 

• 𝜎𝑓�𝜀𝑖𝑗
𝑝� är den omedelbara plastiska sträckgränsen 

• Symmetriaxlarna för flytytan i 𝜎1,𝜎2,𝜎3 planet bevaras 
• Flytytans form bevaras 

När 𝜎𝑓�𝜀𝑖𝑗
𝑝� ökar kommer alltså flytytans diameter öka [20], se figur 17. 
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Figur 17. Illustration av flytytans förändring vid isotropt hårdnande. 

Den vanligaste beskrivningen av isotropt hårdande fås genom att sätta följande samband [20]: 

 𝜎𝑓�𝜀𝑖𝑗
𝑝� = 𝜎𝑓�𝜀𝑒

𝑝� (41) 

För von Mises gäller även ekvation (42), [20]. 

 
𝜀𝑒
𝑝 = � �2

3
𝑑𝜀𝑖𝑗

𝑝𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝

𝜀𝑖𝑗
𝑝

0
 (42) 

 

Då ekvation (42) och (38) kombineras erhålls följande samband: 

 𝑑𝜀𝑒
𝑝 = 𝑑𝑑 (43) 

Genom att kombinera ekvation (43) och (33) och sambandet 𝑑𝜎𝑓
𝑑𝜀𝑒

𝑝 = 𝑐(𝑖) kan flytregeln för 

isotropt hårdnande för ett von Mises material förenklas till ekvation (44). 

 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 =

𝑑𝜎𝑒
𝑐(𝑖) ∙

3
2
𝑠𝑖𝑗
𝜎𝑒

 (44) 

 

 

  

  

𝜎3 

𝜎2 𝜎1 

  

Flytyta efter plasticering 
𝑓 = 𝜎𝑒 − 𝜎𝑓 = 0 

Ursprunglig flytyta 
𝑓 = 𝜎𝑒 − 𝜎𝑠 = 0 
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2.6.6. Kinematiskt hårdnande 
Vid kinematiskt hårdnande kvarstår den ursprungliga skillnaden mellan sträckgränsen i drag 
och tryck; oftast 2σs då sträckgränsen vanligen är densamma i drag och tryck för ett orört 
material. Detta fenomen brukar kallas Bauschinger effekten och illustreras i figur 18.

 

Figur 18. Illustration av kinematiskt hårdnande. 

Det kinematiska hårdnandet kan beskrivas med ekvation (45), [20]. 

 𝑓 = 𝑓�𝜎𝑖𝑗,𝛼𝑖𝑗� = 𝜎𝑒�𝜎𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗� − 𝜎𝑠 (45) 

Där 𝛼𝑖𝑗 kallas för backspänning och är en andra ordningens tensor enligt ekvation (46), [20]. 

 𝛼𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗�𝜀𝑘𝑒
𝑝 � (46) 

Då effektivspänningen kommer beräknas enligt 𝜎𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗 istället för med 𝜎𝑖𝑗 efter det att 
plastisk flytning inträffat kan man enkelt dra slutsatesen att flytytan vid kinematiskt hårdande 
kommer flytta sig i 𝜎1,𝜎2,𝜎3 planet. Detta illustreras i figur 19. 
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Figur 19. Illustration av flytytans förändring vid kinematiskt hårdnande för ett von Mises material. 

Genom att derivera och differentiera ekvation (45) samt använda ekvation (30) och (38) kan 
följande samband tas fram: 

 𝑑𝑓 =
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝑑𝜎𝑖𝑗 −
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝛼𝑖𝑗
𝜕𝜀𝑘𝑒

𝑝 𝑑𝑑
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑘𝑒

= 0 (47) 

Från ekvation (47) kan 𝑑𝑑 lösas ut och detta ger en generell flytregel enligt ekvation (48). 

 
𝑑𝜀𝑖𝑗

𝑝 =

𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑚𝑎

𝑑𝜎𝑚𝑎

𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑝𝑞

𝜕𝛼𝑝𝑞
𝜕𝜀𝑘𝑒

𝑝
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑘𝑒

∙
𝜕𝑓
𝜕𝜎𝑖𝑗

 (48) 

Då von Mises flythypotes används kan ekvation (45) skrivas som ekvation (49) där 𝛼𝑖𝑗′  är 
deviatorisk backspänning, [20]. 

 
𝑓 = �3

2 �
𝑠𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗′ ��𝑠𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗′ � − 𝜎𝑠 (49) 

Med 𝑓 enligt ekvation (49) kan flytregeln i ekvation (48) skrivas för ett von Mises material 
enligt ekvation (50) där 𝛼𝑖𝑗 är deviatorisk, d.v.s. 𝛼𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗′ . 

 𝑑𝜀𝑖𝑗
𝑝 =

(𝑠𝑚𝑎 − 𝛼𝑚𝑎)𝑑𝜎𝑚𝑎

�𝑠𝑝𝑞 − 𝛼𝑝𝑞�
𝜕𝛼𝑝𝑞
𝜕𝜀𝑘𝑒

𝑝 (𝑠𝑘𝑒 − 𝛼𝑘𝑒)
∙ �𝑠𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑗� (50) 

 

  

𝜎3 

𝜎2 𝜎1 

  

Ursprunglig flytyta 

Flytytan efter plastisk 
flytning 
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Värt att notera är att ofta beskrivs ett materials hårdnande med hjälp av en modell som 
kombinerar det kinematiska och det isotropa hårdnandet, s.k. blandat hårdnande. Detta 
kommer dock inte tas upp i denna rapport. 

 

2.6.7. Krypmodeller 
Då ett material utsätts för spänningar vid höga temperaturer uppstår krypning. Även detta kan 
beskrivas med flera materialmodeller. Dock kommer endast den enklaste av dessa att 
presenteras här. 

Krypförloppet kan beskrivas med hjälp av kurvan i figur 2, vilken visar att det sekundära 
området är det dominerande. Lutningen på krypkurvan i det sekundära området ger 
kryptöjningshastigheten 𝜀̇𝑐. Då kryptöjningshastigheten och motsvarande spänningar från ett 
krypprov logaritmeras erhålls approximativt en rät linje [14], se figur 20. Detta tyder på att 
krypförloppet kan beskrivas med hjälp av en exponentialfunktion, där kryptöjningshastigheten 
beror av spänningen. Den enklaste av dessa beskrivningar kallas Nortons kryplag som i en 
dimension gestaltas enligt ekvation (51). 

 𝜀�̇� = 𝑡𝜎𝑎  (51) 
Där A och n är materialkonstanter.  

 

Figur 20. Log - log diagram över spänning och kryptöjningshastighet. 

  

log(𝜀̇𝑐) 

log(𝜎) 
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3. Genomförande 
I detta stycke kommer arbetsgången presenteras. Denna kan delas in i en experimentell del i 
vilken det förklaras hur mätvärden erhållits, samt en del där framtagande av 
materialparametrar och implementering av materialet i Abaqus presenteras. Notera dock att 
mätningar inte gjorts i detta projekt utan mätvärden har erhållits från Moverare [21]. Dessa 
värden kommer från fem olika TMF – prov där den totala mekaniska töjningen av provstaven 
varierar mellan de olika proven.  

 

3.1. Experiment 
För att erhålla en TMF – kurva måste ett TMF – prov utföras (vanligen enligt ISO 12111), i 
detta fall studerades ett IP – prov. Vid IP gäller att temperatur och mekanisk töjning ligger i 
fas med varandra, se figur 1. Detta uppnåddes genom att linjärt öka både temperatur och 
töjning till en viss gräns. De båda parametrarna hölls sedan en viss tid vid dessa värden för att 
sedan sänkas till sina respektive ursprungsvärden. I detta fall ökades temperaturen från 100 – 
800 °C och den mekaniska töjningen från 0 – 0,6 %, 0,7 %, 0,8 %, 0,9 % respektive 1,2 %. 
Ökning respektive sänkning av de båda parametervärdena skedde under 142 s med en hålltid 
på 300 s. Under hålltiden minskade spänningarna i materialet till följd av kryp. Figur 21 visar 
temperaturförändringen under en cykel och figur 22 visar töjningsförändringen för provet med 
1,2 % mekanisk töjning.  

 

Figur 21. Beskrivning av temperaturförändringen under en TMF – cykel för samtliga prov. 
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Figur 22. Den mekaniska töjningens förändring under en TMF – cykel för provet med 1,2 % mekanisk töjning. 

TMF – provet utfördes i en maskin som heter INSTRON 8801, se figur 23. I denna spänndes 
materialet i form av en provstav (se ”Bilaga 1. Ritning av provstaven”) upp. Materialet 
värmdes upp med hjälp av induktion. Dess temperatur registrerades av ett termoelement 
medan förlängningen mättes av en extensometer. Datorn som var kopplad till maskinen kunde 
utifrån detta beräkna det aktuella töjningstillståndet. Styrsystemet justerade utifrån detta den 
pålagda lasten så att töjningen följde den på förhand bestämda kurvan, se figur 22. 
Spänningen i stavens smalare del beräknades även den av datorn och lagrades tillsammans 
med alla andra mätdata.  
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Figur 23. Bild av maskinen för TMF - prov samt beskrivning av några viktiga komponenter. 
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Då materialet värmdes upp skedde en utvidgning vilket ledde till termiska töjningar. Dessa 
behövde kompenseras bort eftersom endast den totala töjningen kunde mätas, och det var den 
mekaniska som var av intresse. För att göra detta genomfördes en cykel utan pålagd yttre last. 
Detta resulterade i att den termiska töjningen kunde registreras. Denna antogs sedan vara 
samma vid varje cykel och kunde alltså helt enkelt subtraheras bort från den totala töjningen 
för att ge den mekaniska. De olika töjningarna under en cykel för provet med 1,2 % mekanisk 
töjning presenteras i figur 24.  

 

Figur 24. Storleken av de olika töjningarna i materialet under en cykel för provet med 1,2 % mekanisk töjning. 

Efter slutfört prov erhölls töjnings – spänningskurvor för samtliga cykler. Då detta projekt 
endast fokuserade på att beskriva den första av dessa cykler presenteras denna från samtliga 
genomförda prov i figur 25. Spänningsförändringen m.a.p. tiden för samtliga prov under den 
första cykeln beskrivs av figur 26. 
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Figur 25. TMF - kurva för hela den första cykeln för fem olika TMF - prov. 

 

 

Figur 26. Spänningsförändringen under den första TMF – cykeln för fem olika prov. 
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3.2. Implementering  
För att kunna implementera materialet Sanicro 25 i Abaqus behövde det först beskrivas med 
en materialmodell. Denna bestod av flera olika beståndsdelar (elasticitet, plasticitet och kryp). 
För att sätta ihop den kompletta modellen skapades delarna separat (se metod) för att sedan 
sammanfogas till den slutliga modellen.  

Den elastiska delen beskrevs med linjär elasticitet. För denna modell användes värden på E – 
modulen erhållna från Sandvik AB [6] (tabell 4). Poissons tal har inte erhållits från Sandvik 
och har heller inte kunnat hittas någon annan stans. Då Sanicro 25 är ett rostfritt stål och ett 
isotropt material kunde dock poissons tal antas vara 0,3 för samtliga temperaturer [22]. 

Abaqus ger spänningstillståndet i sann spänning. Denna relaterar till den verkliga 
tvärsnittsarean, på vilken kraften verkar, istället för den ursprungliga; vilken var referens vid 
mätningarna. Den sanna spänningen kunde beräknas med hjälp av ekvation (52). 

 𝜎𝑇 = 𝜎 ∙ (1 + 𝜀) (52) 

TMF – kurvorna samt spänningskurvorna med sann spänning presenteras i figur 27 och  
figur 28. 

 

Figur 27. TMF - kurvor för samtliga prov för den första cykeln med sann spänning på den vertikala axeln. 
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Figur 28. Spänningskurva under den första TMF – cykeln för samtliga prov med sann spänning på den vertikala axeln. 

För att beskriva den plastiska deformationen som skedde i materialet användes Abaqus – 
funktionen ”plastic”. I denna valdes kinematiskt hårdnande. Anledningen till detta var att 
denna typ av hårdnande beskriver en metall utsatt för en cyklisk last väl [14]. Materialets 
töjningshårdnande antogs kunna bestämmas med hjälp av linjärt töjningshårdnande mellan ett 
antal punkter. För att erhålla ett töjningshårdnande som beskrev samtliga kurvor väl behövde 
samtliga mätdata användas. För att avgöra om plastisk flytning inträffade använde 
programmet sig av von Mises flythypotes. 

Då figur 27 studerades syntes tydligt att två kurvor stack ut något. Dessa var kurvorna som 
svarade mot att materialet töjdes 1,2 % respektive 0,6 % (mekanisk töjning). Provet med en 
mekanisk töjning på 1,2 % hade högre sträckgräns än de andra medan provet med 0,6 % 
mekanisk töjning inte hade någon tydlig sträckgräns. På grund av detta bortsågs dessa från då 
hårdnandet skulle bestämmas. 

För att bestämma de punkter mellan vilka linjärt töjningshårdnande kunde antas togs ett 
medelvärde av spänningar och töjningar från samtliga prov (utom de som bortsågs från) vid 
samma temperatur. På samma sätt bestämdes materialets sträckgräns (236,6 MPa). 
Anledningen till att data togs vid samma temperatur berodde på att Abaqus behövde 
motsvarande spänning och töjning vid givna temperaturpunkter; för att kunna beskriva ett 
temperaturberoende töjningshårdnande. De framtagna punkterna matades sedan in i 
materialmodellen för att beskriva hela hårdnandeförloppet. Mellan dessa punkter antogs ett 
linjärt töjningshårdnande, vilket approximerades av Abaqus. Alla inmatade materialdata 
återfinns i ”Bilaga 3. Inmatningsdata till simuleringen i Abaqus”. 
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Då extensometern registrerade töjningen på stavens tunnare del och då denna kunde ses som 
den enda del som värmdes upp (se figur 23) modellerades endast denna i Abaqus, se figur 29. 
Detta för att enkelt kunna tillskriva kroppen korrekta randvillkor. Dessutom blev data från 
analysen enkel att jämföra med experimentella värden. Töjningarna och spänningarna i dessa 
kom nämligen från stavens tunnare del.  

 

Figur 29. Illustration av den del av provstaven som modellerades för att enkelt kunna simulera ett TMF – prov. 

I Abaqus tillskrevs inte provstaven värme utifrån termiska element, vilket var fallet vid de 
verkliga experimenten. Istället tilldelades hela staven en homogen temperatur. Detta kunde 
göras då staven var tunn, vilket betydde att temperaturen i staven blev relativt jämn. Detta 
betydde att termiska materialdata inte behövdes. Notera dock att temperaturberoendet hos 
sträckgräns och E – modul var viktigt att få med då materialets egenskaper förändrades. En 
förlängning u motsvarande den sökta töjningen (figur 30) tilldelades staven under 142 s 
(mekaniskt randvillkor), se figur 22. Under samma tid tilldelades staven en linjär 
temperaturhöjning T från 100 – 800 °C (termiskt randvillkor, figur 30) vilket motsvarade de 
verkliga förhållandena. Då det endast var den mekaniska töjningen som var av intresse 
tillskrevs inte materialet någon termisk expansionskoefficient. Denna ger nämligen upphov 
till termiska töjningar vilket inte är av intresse. 
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Figur 30. Schematisk bild över hur randvillkoren sattes för provstaven. 

Efter pålastningen hölls temperatur och mekanisk töjning konstanta under 300 s (u och T 
ändrade inte värde), se figur 22. Under denna del av provet relaxerade spänningarna till följd 
av kryp. Därefter skedde en avlastning där töjningen u och temperaturen T tilläts gå tillbaka 
till respektive ursprungsvärde under 142 s, se figur 22. 

För att beskriva krypfenomenet i materialet användes Nortons kryplag (51), dessutom antogs 
följande samband gälla för den totala töjningshastigheten: 

 𝜀̇𝑎𝑜𝑎 = 𝜀̇𝑒 + 𝜀̇𝑐 (53) 

Där c och e påvisar kryp respektive elastisk töjningshastighet. Den elastiska töjningen följer 
Hookes lag 𝜎 = 𝜀𝐸 vilket betydde att den elastiska töjningshastigheten kunde skrivas enligt 
ekvation (54). 

 
𝜀̇𝑒 =

�̇�
𝐸

 (54) 

Då den totala töjningshastigheten under hålltiden var noll (töjningen är konstant, se figur 22) 
kunde ekvation (53) tillsammans med ekvation (51) och (54) skrivas som ekvation (55). 

 
−
�̇�
𝐸

= 𝑡𝜎𝑎 (55) 

   

Då ekvation (55) logaritmerades erhölls ett uttryck enligt ekvation (56). 

 
log �−

�̇�
𝐸
� = log(𝑡) + 𝑛𝑙𝑜𝑔(𝜎) (56) 

 

  

 

u 

T 
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Detta uttryck svarade mot en rät linje i log-log planet vilket betydde att parametrarna A och n 
kunde bestämmas med hjälp av minsta kvadratmetoden [23] då ett antal mätpunkter fanns att 
tillgå. Sex mätpunkter plockades ur mätdata och finns redovisade i tabell 7. De flesta 
punkterna har tagits tidigt under relaxationstiden, se tabell 7. Detta på grund av att kurvan 
ändrade lutning snabbast där, se figur 28. Anledningen till att endast värden från en kurva (i 
detta fall från den med 0,7 % mekanisk töjning) användes var att krypdelen enligt figur 27 och 
figur 28 är väldigt lika mellan alla prov; alltså ansågs inte en anpassning mellan de olika 
proven behöva göras. 

Tabell 7. De mätpunkter som användes för att bestämma A och n. 

�̇� 
[MPa/s]  log (− �̇�

𝐸
)    log (𝜎) Tid [s] 

-5,66646 -4,38341 8,35375 142 
-2,86573 -4,67949 8,328687 144 
-1,49309 -4,96263 8,301496 150 

-1,1147 -5,08955 8,256444 163 
-1,83032 -4,87419 8,236236 177 
-0,23951 -5,7574 8,147259 294 

 

Dessa värden matades sedan in i MATLAB – koden som finns bifogad i ”Bilaga 2. MATLAB 
kod för kurvanpassning”. Kurvanpassningen gjord med hjälp av MATLAB redovisas i  
figur 31. 

 

Figur 31. Den linjär kurva som approximerades med hjälp av logaritmerade mätvärden från provet med 0,7 % mekanisk 
töjning. 
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Värdena på konstanterna blev följande: 

𝑡 = 1,2321 ∗ 10−53 [1/𝑠(𝑀𝑃𝑎)𝑎] 

𝑛 = 5,7978 

Detta medförde alltså att materialets krypegenskaper kunde beskrivas enligt ekvation (57). 

 𝜀̇𝑐 = 1,2321 ∗ 10−53 ∗ 𝜎5,7978 (57) 

Arbetet i Abaqus kan summeras med att man till en början skapade ett linjärelastiskt material 
med idealplastiskt hårdnande, vilket betydde att S4R elementen lämpade sig väl vid analysen. 
Efter detta tillskrevs materialet ett töjningshårdnande. Steg tre i processen var att införa ett 
temperaturberoende och C3D8R blev den elementtypen som utnyttjades, då den lämpar sig 
för att analysera mekaniska egenskaper med temperaturberoende. Därefter implementerades 
spänningsrelaxationen vilken också var temperaturberoende. Slutligen avlastades provstaven i 
Abaqus, inga nya egenskaper infördes. Den slutliga elementtypen för hela simuleringen blev 
ett åtta – nods hex element som hanterar temperaturberoende (C3D8R) se ”Bilaga 4. Inputfil 
till simulering med fältvariabel i Abaqus”.  

 

3.3. Subrutiner 
Efter det att materialet beskrivits enligt ovan studerades subrutiner. Subrutiner är en form av 
underprogram med vilka ett mer komplext materialbeteende kan beskrivas. Med hjälp av 
subrutinen USDFLD skapades en variabel som ändrade värde vid drag respektive tryck. I 
Abaqus tillskrevs då materialet två olika hårdnandekurvor som berodde på fältvariabeln. 
Beroende på vilket värde denna antog användes den ena eller den andra hårdnandekurvan för 
att beskriva materialet. Dessa båda kurvor beskrevs på samma sätt som den tidigare 
hårdnandekurvan, med linjärapproximationer mellan givna punkter. Dock användes inte 
punkter från Sanicromaterialets kurvor utan endast ett fåtal punkter användes för att illustrera 
principen av hur hårdnandet beter sig. Inputfilen till Abaqus samt subrutinen finns 
presenterade i ” Bilaga 4. Inputfil till simulering med fältvariabel i Abaqus” respektive 
”Bilaga 5. Subrutin till Abaqus”.  
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4. Resultat 
Då alla värden matats in i Abaqus och simuleringen av den första TMF – cykeln gjorts erhålls 
spänningar och töjningar. Spänningarna plottas mot tiden och jämförs med de experimentella 
värdena, resultaten presenteras i figur 32 – figur 36. 

 

Figur 32. Spänningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,6 % mekanisk töjning, både simulerade och 
experimentella värden presenteras. 

 

 

Figur 33. Spänningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,7 % mekanisk töjning, både simulerade och 
experimentella värden presenteras. 
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Figur 34. Spänningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,8 % mekanisk töjning, både simulerade och 
experimentella värden presenteras. 

 

 

Figur 35. Spänningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,9 % mekanisk töjning, både simulerade och 
experimentella värden presenteras. 
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Figur 36. Spänningar för den första TMF – cykeln för provet med 1,2 % mekanisk töjning, både simulerade och 
experimentella värden presenteras. 

Spänningen plottas även mot den mekaniska töjningen och jämförs med de experimentella 
värdena. Detta visas i figur 37 – figur 41. 

 

Figur 37. Spänningar och mekaniska töjningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,6 % mekanisk töjning, både 
simulerade och experimentella värden presenteras. 
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Figur 38. Spänningar och mekaniska töjningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,7 % mekanisk töjning, både 
simulerade och experimentella värden presenteras. 

 

 

Figur 39. Spänningar och mekaniska töjningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,8 % mekanisk töjning, både 
simulerade och experimentella värden presenteras. 

 

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Sp
än

ni
ng

 [M
Pa

] 

Töjning [%] 

TMF – kurva vid 0,7% mekanisk 
töjning 

Experiment

Abaqus

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

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

Sp
än

ni
ng

 [M
Pa

] 

Töjning [%] 

TMF – kurva vid 0,8% mekanisk 
töjning 

Experiment

Abaqus



43 
 

 

Figur 40. Spänningar och mekaniska töjningar för den första TMF – cykeln för provet med 0,9 % mekanisk töjning, både 
simulerade och experimentella värden presenteras. 

 

 

Figur 41. Spänningar och mekaniska töjningar för den första TMF – cykeln för provet med 1,2 % mekanisk töjning, både 
simulerade och experimentella värden presenteras. 
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4.1. Subrutiner 
Då subrutinen användes för att identifiera om materialet befann sig i drag eller tryck under en 
cykel innefattande drag, kryp och tryck erhölls en kurva enligt figur 42. 

 

Figur 42. Kurva för spänningar och töjningar då subrutin används. Blå kurva svara mot spänning, orange mot plastisk 
töjning och gul mot total töjning. 

5. Felkällor 
Som alltid när modeller av verkligheten används görs det en del förenklingar och antaganden. 
Dessa presenteras i listan nedan. 

• Temperaturen i provstaven antas vara homogen och ögonblicklig 
• Endast stavens smala del studeras  
• E – modulen är inte framtagen för exakt det material som testades under provet  
• Materialet antas hårdna linjärt mellan givna punkter  
• Kurvanpassningen för krypmodellen sker med data från endast ett fåtal punkter från 

endast ett prov  

För subrutinen finns det en mängd fel. Det som identifierats som källan till att denna rutin inte 
fungerar korrekt är att den inte kan kompensera för den plastiska töjning som kvarstår i 
materialet. Den andra hårdnandekurvan som ska användas utgår nämligen även den från att 
töjningarna vid initial plasticering är noll. Detta är dock inte fallet i verkligheten. 
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6. Diskussion 
I detta stycke kommer materialet, resultatet och felkällor samt framtida arbete diskuteras. 
Resultat och felkällor diskuteras under resultatdiskussion. 

 

6.1. Materialdiskussion 
Då vi studerar värmekonduktiviteten för Sanicro 25 (tabell 1) ser vi att den är relativt låg, 
jämför med AISI 310S som är ett vanligt material i kraftvärmeverk idag. Detta tyder på att 
Sanicro 25 är en bättre isolator, vilket bidrar till den ökade verkningsgraden hos kraftverken. 
Anledningen till detta är att i överhettarna i kraftverken vill man ha höga temperaturer på 
gasen inne i rören. För att temperaturen inte ska sjunka behöver alltså materialet som omger 
dem vara så isolerande som möjligt. 

Då materialet i kraftvärmeverken utsätts för höga temperaturer och tryck kommer dess 
krypegenskaper spela en viktig roll. Sanicro 25 har goda krypegenskaper och enligt tabell 5 
skulle det klara en drift vid ett ultrasuperkritiskt tillstånd i mer än 100000 timmar. För att 
avgöra hur väl det lämpar sig vid diskontinuerlig drift (mycket start och stopp) behöver dock 
utförligare TMF – tester som bättre gestaltar arbetsförhållandet göras. 

Materialets tilltänkta användningsområde ger dock upphov till frågor. Är det försvarbart att 
utveckla produkter för tjänster som inte är klimatvänliga? De fossila värmepannorna var i 
början målgruppen för Sanicro 25. Man utvecklade materialet för att förbättra 
värmepannornas effektivitet. Med tanke på miljön, skulle man inte vilja avveckla fossila 
värmepannor helt? Dagens industriländer (I – länder) har under det senaste decenniet blivit 
allt mer miljömedvetna och tar till fler och fler åtgärder för att minska miljöutsläppen. Vissa 
utvecklingsländer (U – länder) har under denna tid haft en stark ekonomisk tillväxt som 
skapar ett energibehov i den växande medelklassen. Det växande behovet bör tillhandahållas 
med de medel som finns och fossila bränslen blir då ett ekonomiskt försvarbart val. 
Metoderna för energiutvinning från fossila bränslen har funnits en längre tid och är väl 
beprövade vilket gör dem billigare. Behovet av energi kan ses som en god anledning att 
utveckla ett material som förbättrar prestandan på en fossilvärmepanna.  

Tillåter man en fossilvärmepanna att utvecklas och bli bättre betyder det då att man tillåter 
dess tillämpning? Denna fråga måste ställas, men den är inte lätt att svara på. För ett blankt 
nej skulle förhindra U – ländernas möjlighet till just utveckling, men ett ja ger en het 
diskussion angående klimatfrågan. Man måste tillåta utvecklingsländerna att växa och få 
samma levnadsstandard som länderna i västvärlden men detta måste göras på ett klimatsmart 
sätt. Måste man genomgå samma industriellarevolution och gå i samma teknikspår som 
dagens I – länder har gjort eller kan man hoppa över några tekniksteg i utvecklingen? 
Självklart skulle detta vara möjligt och det skulle ge en mindre global miljöpåverkan. Men för 
att det ska fungera måste U – länderna få hjälp och stöd av I – länderna där kunskap om dessa 
teknikområden finns. Man måste ge U – länderna möjligheten att hoppa tekniksteg för att 
kunna få ett globalt samhälle med jämlika villkor runt om i världen, för såväl kvinnor som 
män.  
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Skulle då Sanicro 25 kunna användas i några andra applikationer än i kolkraftverk? Ja detta är 
fullt möjligt. Då materialet klarar höga temperaturer och tryck och samtidigt har ett bra 
korrosionsmotstånd skulle det kunna användas i kraftvärmeverk som använder biologiskt 
avfall som bränsle. Biologiskt avfall ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid 
förbränning vilket är att föredra ur klimatsynpunkt. Då biologiskt avfall förbränns frigörs 
betydligt större mängd vattenånga än då kol eller olja förbränns, vilket betyder att 
arbetsmiljön blir betydligt mer korrosiv. Ett kraftvärmeverk i kontinuerlig drift kommer ha en 
jämn temperatur och då blir materialets krypegenskaper av stor vikt. När tabell 5 studeras 
inser man att materialet skulle klara av drift i ett ultrasuperkritiskt tillstånd i mer än 100000 
timmar. För att kunna hålla en hög verkningsgrad i kraftvärmeverken behövs alltså ett 
material vars egenskaper liknar de hos Sanicro 25. 

Man skulle även kunna tänka sig att använda materialet till komponenter i solkraftverk. Detta 
då processerna i dessa liknar de hos kraftvärmeverken. TMF – kommer vara en viktigare del 
hos ett solkraftverk då detta drivs av solen, vilket medför en temperatur som cyklas över ett 
dygn. TMF – kan även vara av vikt hos andra kraftvärmeverk om dessa inte drivs 
kontinuerligt utan är utsatta för mycket start och stopp.    

 

6.2. Resultatdiskussion 
Då figur 32 – figur 41 studeras syns det att kurvorna inte passar varandra perfekt. Dock passar 
de bra på flertalet prov. Den kurva där de experimentella och de analytiska värdena avviker 
mest är det prov där den mekaniska töjningen är 1,2 %. Detta beror främst på att 
sträckgränsen för detta prov är betydligt högre än för de andra proven. Detta tros bero på 
skillnader i mikrostrukturen mellan de olika proven. Detta prov bortsågs även från vid 
framtagningen av materialmodellen just på grund av detta och det skulle då vara konstigt om 
modellen kunde beskriva den. 

E – modulen kan skilja något beroende på hur den har mätts upp och i vilken maskin den har 
testats. Den kan även naturligt variera något mellan material framställt från olika smältor. 
Detta på grund av att viss skillnad mellan ingående element, stelningstid m.m. existerar 
mellan olika smältor; även om det vanligen är väldigt lite. Då E – modulen inte mätts upp 
under proven kan detta leda till fel mellan modell och verklighet. 

Skillnader i mikrostrukturen kan naturligt variera mellan material från olika smältor. 
Skillnaderna kan även bero på att det finns en högre ansamling av legeringsämnen i vissa 
provstavar på grund av att legeringsämnena inte har fördelat sig helt jämnt i den ursprungliga 
smältan, eller att skillnader uppstått vid glödgningen. Detta skulle kunna medföra att 
materialets sträckgräns ändras.  
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Det antagande som gjorts angående uppvärmningen spelar också in på kurvpassningen. I 
verkligheten värms inte endast den smala delen upp (även om induktionsspolen sitter runt just 
denna). Anledningen till det är att de tjockare delarna inte är isolerade. Värme leds hela tiden 
till dessa från den smalare delen. Temperaturen blir dessutom inte densamma i hela den tunna 
delen omgående. För att värma upp den måste nämligen värme i praktiken ledas från ytan till 
dess centrum, vilket inte är en ögonblicklig process. Även om detta antas ha liten inverkan på 
modellens avvikelse kommer det ändå ha en inverkan.  

Då extensometern mäter staven vid dess smala del kommer inte de tjockare delarnas töjning 
spela in på de experimentella värdena. Men det faktum att den smala delen av staven inte har 
samma kärntemperatur som yttertemperatur spelar in. Detta då staven vid uppvärmning 
kommer vara lite svalare mot mitten än vad den är vid ytan. Detta betyder att E – modulen 
kommer vara något högre i mitten vilket kommer ge en något brantare kurva än i vår analys. 
De termiska parametrarna är dessutom viktiga om materialmodellen ska kunna användas i 
någon praktisk applikation. Bitarna kanske inte längre är tunna utan värmefördelningen är av 
stor betydelse som t.ex. i ett tjockväggigt rör. 

Kurvans töjningshårdnande antas följa ett linjärt töjningshårdnande mellan ett antal punkter. 
Detta är en grov förenkling av verkligheten och ett mycket stort antal punkter skulle behövas 
för att perfekt beskriva den verkliga kurvan på detta sätt. Modellen har tagits fram med hjälp 
av ett medelvärde mellan tre av TMF – proven, vilket bidrar till att samtliga prov kan 
beskrivas väl. Då en generell modell vill tas fram är det inte bra att endast utgå från ett prov, 
då det skulle kunna vara avvikande som provet med 1,2 % mekanisk töjning. Om fler prov 
hade genomförts för samtliga töjningar hade det varit betydligt lättare att hitta avvikande 
prov. Den ökade mängden data skulle även bidragit till en bättre generell beskrivning av 
materialet. 

Det faktum att endast sex punkter användes för att approximera krypmodellen gör att denna 
inte blir perfekt anpassad efter den kurva som finns. Detta är något som skulle kunna 
förbättras genom att fler punkter används vid approximationen. Anledningen till att detta inte 
gjorts är att kurvan kan approximeras tillräckligt bra med endast sex punkter. Detta är även 
anledningen till att endast en kurva studerades och inte ett medelvärde mellan samtliga 
användes. Om kurvan anpassades efter fler prov än ett skulle naturligtvis kurvan passa 
samtliga prov bättre, dock passar den redan nu väldigt bra vilket betyder att skillnaden om 
detta genomfördes antagligen skulle bli liten. Då mätningarna innehåller visst mätbrus kan 
inte punkterna tas för tätt då modellen tas fram. Det är viktigare att följa den observerade 
trendlinjen än att få med samtliga punkter. 
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Då figur 32 – figur 41 studeras syns det tydligt att kurvorna inte passar bra mot den 
plasticering som sker vid avlastningen. Detta beror på att materialet då utsatt för 
tryckspänningar uppvisar ett annat töjningshårdnande än vad det gör vid drag. Det är även så 
att materialet kommer ha olika sträckgräns vid drag och tryck då belastningen sker vid olika 
temperaturer. Sträckgränserna vid drag och tryck antas enligt definitionen på effektivspänning 
vara lika till beloppet. Materialet kan inte beskrivas med olika töjningshårdnanden vid drag – 
respektive kompressionsspänning. Detta beror på att en subrutin som hanterar detta inte har 
lyckats tas fram. Anledningen till detta är att den plastiska töjningen inte har lyckats 
kompenseras bort under uträkningen av spänningarna i materialet. Vilket är anledningen till 
att kurvan avviker kraftigt då provstaven utsätts för tryck.  

Att modelleringen i Abaqus delades in i flera mindre steg gjorde det möjligt att felsöka varje 
del för sig. Då det är många olika beteenden som ska beskrivas underlättade detta mycket. Det 
gav oss även en större förståelse för hur de olika delarna i modellen fungerar. Vi skulle vilja 
rekommendera denna systematik då den ger möjlighet att dela upp en större uppgift i mindre 
deluppgifter vilka ofta är lättare att hantera. Det underlättar även parallellt arbete. 

 

6.2.1. Subrutiner 
Då figur 42 studeras syns det att kurvan börjar plasticera i tryck då den totala töjningen är lika 
stor som den plastiska. Plasticeringsvärdet svarar dock inte mot det som angivits vid 
sträckgränsen i tryck, se ”Bilaga 4. Inputfil till simulering med fältvariabel i Abaqus”. 
Anledningen till detta är att den plastiska töjningen vid sträckgränsen matas in som 0 %. I 
analysen är den dock inte 0 % utan har ett värde på ca.0,6 % då plastisk töjning inträffat vid 
drag. Detta betyder att programmet tillskriver spänningen det värde som svarar mot 0,6 % 
plastisk töjning i tryck och inte 0 %. Kurvan följer då givna värden utifrån denna startpunkt 
istället för den från början tänka vid 0 % plastisk töjning. 

Flera materialmodeller har undersökt, både den som beskrivs ovan och en som använder sig 
av ”back stresses”. Hur dessa identifieras tas inte upp i denna rapport men vad som iakttagits 
är att även för denna modell beror felet på att den plastiska töjningen inte kunnat kompenseras 
bort.   

Då subrutiner är en mer avancerad del av Abaqus ansågs detta olämpligt att använda till en 
början då gruppmedlemmarna inte hade någon tidigare erfarenhet av programmet. Istället 
studerades detta då mer erfarenhet och kunskap erhållits. 
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6.3. Framtida arbete 
Ett fortsatt arbete av detta kandidatprojekt skulle vara att ta fram en optimeringsmodell för 
framtagandet av materialets plastiska egenskaper i tryck – och dragspänning. 
Optimeringsmodellen skulle ge en bättre kurvanpassning och om många kurvor användes 
skulle en mer generell bild av det plastiska beteendet av Sanicro 25 kunna ges. 
Optimeringsmodellen skulle även kunna utökas till att inkludera krypbeteendet vilket skulle 
ge liknande förbättring. 

Materialets töjningshårdnande skulle även kunna beskrivas med hjälp av en formel istället för 
med linjärt töjningshårdnande mellan mätpunkterna som nu. Detta skulle medföra att hela 
kurvans töjningshårdnande kunde beskrivas mer generellt. Om dragprov vid olika 
temperaturer fanns att tillgå skulle töjningshårdnandet kunna beskrivas med hjälp av den 
kombinerade (blandat hårdnande) temperaturberoende hårdnandemodellen i Abaqus. För att 
kunna använda denna behöver så kallade ”back stresses” tas fram från dragprovskurvorna vid 
de olika temperaturerna, vilket skulle resultera i att materialet beskrevs av flera olika 
exponentialfunktioner. Detta skulle kunna vara lösningen på tryckhårdnandeproblemet. 

Flera cykler är något som skulle kunna arbetas vidare med. Genom att göra detta skulle större 
delen av det verkliga termomekaniska provet kunna simuleras. Man skulle även kunna 
beskriva TMF – kurvan då den ställt in sig (mitt i dess livslängd) samt i slutet av dess 
livslängd för att på så sätt bättre beskriva hela utmattningsförloppet. Man skulle även kunna 
modellera flera på varandra följande cykler för att beskriva vad som händer i verkligheten. 
Anledningen till att inte modellera hela utmattningsförloppet är att detta är tidskrävande, det 
är då bättre att som vi säger ovan endast simulera delar av dess liv. 

Sandviks materialdata har inte utnyttjats till fullo. Man skulle kunna återspegla verkligheten 
bättre genom att använd materialets termiska egenskaper (tabell 1, tabell 2 och tabell 6). 
Temperaturökningen skulle då kunna tilldelas omgivningen med hjälp av termiska 
värmeelement. Detta skulle ge en mer naturlig beskrivning av uppvärmningsförloppet vilket 
även medför att materialmodellen kan användas vid simulering av verkliga komponenter. Om 
den termiska utvidgningen kan inkluderas i materialmodellen skulle även de termiska 
töjningarna kunna simuleras. Även detta skulle leda till en modell som kan användas till 
verklighetsbaserade simuleringsproblem. 

Subrutiner är ett stort område som man skulle kunna arbeta vidare inom. Genom att använda 
dessa skulle man kunna uppnå en nära inpå perfekt materialmodell för Sanicro 25. För att få 
USDFLD rutinen att fungera skulle den plastiska töjningen behöva kompenseras bort på något 
sätt. Problemet med olika hårdnandekurvor i drag och tryck skulle annars kunna lösas med 
hjälp av subrutinen VUMAT eller UMAT där materialet kan beskrivas helt fritt av 
användaren. 
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7. Slutsats 
Sanicro 25 är ett austenitiskt rostfritt stål med goda kryp, korrosions samt termiska 
egenskaper. Dess höga krypstyrka gör att det lämpar sig väl för användning i exempelvis 
kraftvärmeverk, vilket är anledningen till att det utvecklades. Vid användning av Sanicro 25 
skulle dessutom kraftvärmeverkens verkningsgrad kunna ökas med upp till 55 % medan 
koldioxidutsläppen skulle kunna reduceras med 15 %. På grund av materialets höga 
korrosionsmotstånd skulle det även kunna lämpa sig för användning i kraftvärmeverk där 
biologiskt avfall används som energikälla. 

Det elastiska beteendet hos Sanicro 25 kan modelleras med linjär elasticitet medan det 
plastiska beteendet beskrivs bra med kinematiskt hårdnande. Töjningshårdnandet kan 
beskrivas med linjärt töjningshårdnande mellan ett antal punkter. Dess beteende under kryp 
kan modelleras med Nortons kryplag. Avlastningen kan inte beskrivas på samma sätt som 
pålastningen då materialet uppvisar olika töjningshårdnande vid drag och tryck. För att kunna 
göra skillnad på drag och tryck behöver en subrutin användas. Detta skulle ge möjligheten att 
fritt beskriva materialets beteende. 
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Bilaga 1. Ritning av provstaven 

Tillåtelse till publicering av ritningen har givits av Johan Moverare.  
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Bilaga 2. MATLAB kod för kurvanpassning 
 

A=[1 8.353750156; 1 8.328686711; 1 8.301496398; 1 8.256444; 1 8.236235503; 
1 8.147259022]; 
b=[-4.383408987; -4.679485776; -4.962634775; -5.089546946; -4.874193413; -
5.757398688]; 
Y=A'*A; 
X=A'*b; 
x=Y\X; 
n=x(2); 
a=10^x(1); 
y_axis=A(:,2); 
x_axis=b; 
plot(x_axis,y_axis,'*'); 
hold on; 
log_eps=A*x; 
plot(log_eps,A(:,2)); 
xlabel('log(epsilon prick c)'); 
ylabel('log(sigma)'); 
disp(['n= ' num2str(n)]); 
disp(['A= ' num2str(a) ' 1/sMPa']); 
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Bilaga 3. Inmatningsdata till simuleringen i Abaqus 

 
    Conductivity 

  Isotropic Temperature-dependent data 
  Conductivity Temp 
  12 20 
  13 100 
  15 200 
  16 300 
  18 400 
  20 500 
  22 600 
  23 700 
  25 800 
  27 900 
  28 1000 
  30 1100 
  

    Creep 
Strain-Hardening Temperature-dependent data     
Power Law Multiplier Eq Stress Order Time Order Temp 

1,23E-53 5,7978 0 800 

    Density 
   Uniform 
   Mass Density 
   8100 
   

    Elastic 
 Isotropic Temperature-dependent data   
 Young's Modulus Poisson's Ratio Temp 
 1,97E+11 0,3 20 
 1,91E+11 0,3 100 
 1,83E+11 0,3 200 
 1,75E+11 0,3 300 
 1,68E+11 0,3 400 
 1,6E+11 0,3 500 
 1,53E+11 0,3 600 
 1,45E+11 0,3 700 
 1,37E+11 0,3 800 
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    Plastic 
 Kinematic Temperature-dependent data   
 Yield Stress Plastic Strain  Temp 
 236645240,4 0 224,2792 
 248045895 0,131523223 339,9735 
 248045905 0 340 
 239930678,3 0,158464522 480,6802 
 239930688,3 0 481 
 239916841 0,092235012 560,1837 
 239916851 0 560,5 
 207547517,6 0,270039659 800 
 

    Specific Heat 
  Canstant Volume Temperature-dependent data 
  Specific Heat Temp 
  470 20 
  485 100 
  500 200 
  520 300 
  535 400 
  555 500 
  570 600 
  585 700 
  605 800 
  620 900 
  640 1000 
  665 1100 
    



57 
 

Bilaga 4. Inputfil till simulering med fältvariabel i Abaqus 
 

*Heading 
** Job name: Job-1 Model name: Model-1 
** Generated by: Abaqus/CAE 6.12-1 
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO 
** 
** PARTS 
** 
*Part, name=Part-1 
*Node 
      1, -0.949999988, -0.0500000007,           1. 
      2, -0.949999988,  0.949999988,           1. 
      3, -0.949999988, -0.0500000007,           0. 
      4, -0.949999988,  0.949999988,           0. 
      5, 0.0500000007, -0.0500000007,           1. 
      6, 0.0500000007,  0.949999988,           1. 
      7, 0.0500000007, -0.0500000007,           0. 
      8, 0.0500000007,  0.949999988,           0. 
*Element, type=C3D8R 
1, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 4, 3 
*Nset, nset=Set-1, generate 
 1,  8,  1 
*Elset, elset=Set-1 
 1, 
** Section: Section-1 
*Solid Section, elset=Set-1, material=test 
, 
*End Part 
**   
** 
** ASSEMBLY 
** 
*Assembly, name=Assembly 
**   
*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1 
*End Instance 
**   
*Nset, nset=Set-1, instance=Part-1-1 
 1, 2, 5, 6 
*Nset, nset=Set-2, instance=Part-1-1, generate 
 5,  8,  1 
*Nset, nset=Set-3, instance=Part-1-1, generate 
 1,  7,  2 
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*Nset, nset=Set-4, instance=Part-1-1, generate 
 2,  8,  2 
*Elset, elset=Set-4, instance=Part-1-1 
 1, 
*Nset, nset=Set-5, instance=Part-1-1, generate 
 2,  8,  2 
*Elset, elset=Set-5, instance=Part-1-1 
 1, 
*Nset, nset=Set-6, instance=Part-1-1, generate 
 1,  8,  1 
*Elset, elset=Set-6, instance=Part-1-1 
 1, 
*End Assembly 
**  
** MATERIALS 
**  
*Material, name=test 
*Creep, dependencies=1 
 1.23e-53, 5.7978,     0.,   800.,     1. 
*Elastic 
 2.1e+11, 0.3,  0. 
*Plastic, dependencies=1 
 1.8e+08,    0.,    0.,    0. 
 2.0e+08, 0.010,    0.,    0. 
   2e+08,    0.,    0.,    1. 
   3e+08, 0.003,    0.,    1. 
*USER DEFINED FIELD 
*DEPVAR 
1 
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
Set-1, 3, 3 
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
Set-2, 1, 1 
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
Set-3, 2, 2 
**  
** PREDEFINED FIELDS 
**  
** Name: Predefined Field-1   Type: Temperature 
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*Initial Conditions, type=TEMPERATURE 
Set-6, 100. 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: Loading 
**  
*Step, name=Loading 
Displacement of the free end 
*Static, direct 
1., 90.,  
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-4 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary 
Set-4, 2, 2, 0.008 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=0 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, RF, U 
*Element Output, directions=YES 
E, EE, LE, PE, PEEQ, PEMAG, S 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: Relaxation 
**  
*Step, name=Step-3, inc=300 
*Visco 
1., 300.,  
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
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*Restart, write, frequency=0 
**  
** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, RF, U 
*Element Output, directions=YES 
E, EE, LE, PE, PEEQ, PEMAG, S 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 
** ---------------------------------------------------------------- 
**  
** STEP: Compression 
**  
*Step, name=Compression 
*Static, direct 
1., 90.,  
**  
** BOUNDARY CONDITIONS 
**  
** Name: BC-1 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
Set-1, 3, 3 
** Name: BC-2 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
Set-2, 1, 1 
** Name: BC-3 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
Set-3, 2, 2 
** Name: BC-4 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
** Name: BC-5 Type: Displacement/Rotation 
*Boundary, op=NEW 
Set-5, 2, 2, -0.008 
**  
** OUTPUT REQUESTS 
**  
*Restart, write, frequency=0 
**  
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** FIELD OUTPUT: F-Output-1 
**  
*Output, field 
*Node Output 
CF, RF, U 
*Element Output, directions=YES 
E, EE, LE, PE, PEEQ, PEMAG, S 
*Contact Output 
CDISP, CSTRESS 
**  
** HISTORY OUTPUT: H-Output-1 
**  
*Output, history, variable=PRESELECT 
*End Step 

  



62 
 

Bilaga 5. Subrutin till Abaqus 
 

C     User defined field  
      SUBROUTINE USDFLD (FIELD, STATEV, PNEWDT, DIRECT, T, 
     1 CELENT, TIME, DTIME, CMNAME, ORNAME, NFIELD, 
     2 NSTATV, NOEL, NPT, LAYER, KSPT, KSTEP, KINC, NDI, 
     3 NSHR, COORD, JMAC, JMATYP, MATLAYO, LACCFLA) 
C 
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' 
       
C 
      CHARACTER*80 CMNAME,ORNAME 
      CHARACTER*8 FLGRAY(15) 
      DIMENSION FIELD(NFIELD), STATEV(NSTATV), DIRECT(3, 3), 
     1 T(3, 3), TIME(2) 
      DIMENSION ARRAY(15), JARRAY(15), JMAC(*), JMATYP(*), 
     1 COORD(*) 
      REAL S11,S22,S33,SIGMA,SIGMA_OLD,SIGMA_DIFF 
C 
      CALL GETVRM('S',ARRAY,JARRAY,FLGRAY,JRCD,JMAC,JMATYP,MATLAYO,LACCFLA) 
      S11=ARRAY(1) 
      S22=ARRAY(2) 
      S33=ARRAY(3) 
      SIGMA = S11 + S22 + S33 
C  
      IF (SIGMA.GT.0) THEN 
      FIELD(1) = 1 
      WRITE(*,*) 'TENSION',SIGMA, FIELD(1), TIME(1) 
      ELSEIF (SIGMA.LT.0) THEN 
      FIELD(1) = 0 
      WRITE(*,*) 'COMPRESSION', SIGMA, FIELD(1), TIME(1)     
      ELSE 
      FIELD(1) = 1 
      WRITE(*,*) 'TRIVIALT',SIGMA, FIELD(1), TIME(1) 
      END IF 
      STATEV(1) = FIELD(1) 
C     If error, write comment to .DAT file: 
      IF(JRCD.NE.0)THEN 
      WRITE(6,*) 'REQUEST ERROR IN USDFLD,COMP OR TENS FOR ELEMENT NUMBER ', 
     1     NOEL,'INTEGRATION POINT NUMBER ',NPT 
      END IF       
C       
      RETURN 
      END 
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