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Examensarbete: Undersökning av kryp och relaxation vid rumstemperatur  

Vid design av stålkonstruktioner och komponenter som skall användas runt rumstemperatur brukar man 
antaga att deformationsbeteendet kan beskrivas av elastisk och plastisk deformation. Man bortser där-
med från den tidsberoende deformationen då den ofta kan försummas. För vissa applikationer där en 
konstant klämkraft är av intresse, till exempel för förspända skruvförband, förspänd betong, mobilkranar, 
kugghjul och rullningslager monterade med krympförband på axlar, så är dock den tidsberoende defor-
mationen av intresse då materialet inte får krypa eller relaxera allt för mycket.  

Inom ett EU-finansierat projekt har R&D Avesta, Outokumpu utvecklat en försöksmetodik för att karakte-
risera denna materialegenskap genom att använda en elektromekanisk dragprovmaskin. Inom projek-
tets ram karakteriserades ett större antal rostfria material. 

I Figur 1a visas deformationsbeteendet vid konstant last vid rumstemperatur för ett duplext rostfritt stål. 
Det initiala krypet antas bero på viskoplastiskt beteende då detta område är beroende av den initiala 
pålastningshastigheten. Efter en tid så övergår deformationsbeteendet till termisk aktiverad glidning (så 
kallad logaritmisk kryp) vilket är oberoende av den initiala pålastningshastigheten. Figur 1b visar 
liknande deformationsbeteende vid konstant töjning (spänningsrelaxation). 

 

a) 

 

b) 

Figur 1. Deformationsbeteendet för duplex rostfritt stål [1]. a) under konstant last, b) under konstant 
töjning. 
 
Av litteraturen att döma så är krypbeteendet vid rumstemperatur kraftigt beroende på vilket flytgräns-
beteende stålet har. Ett stål med definierad flytgräns sägs vara krypresistant (till exempel S355 
konstruktionsstål). Från litteraturen hävdas det även att rumstemperaturkryp inte kan ske vid spänningar 
under elasticitetsgränsen. Kryp runt rumstemperatur har även satts i samband med väteförsprödning 
för duplext rostfritt stål [2]. 

Figur 2 visar den schematiska tangentiella E-modulen som funktion av teknisk töjning för tre sorters stål 
och ett tillstånd för aluminium. För S355 och den austenitiska 316L är den initiala deformationen vid 
enaxligt drag linjär (minsta-kvadratmetoden). Efter en viss töjning börjar dock deformationen avvika från 
linjärt beteende. Detta beteende går att efterlikna med dislokationsteorier [2]. För det höghållfasta stålet 
och aluminiumlegeringen är deformationen aldrig linjär utan olinjär. 
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Frågan är därmed hur olika typer av stål och tillstånd (och även andra metallegeringar) beter sig under 
konstant last eller konstant töjning vid rumstemperatur. Det initiala deformationsbeteendet är även av 
intresse vid stålkonstruktioner då standarder är uppbyggda runt stål med definierad flytgräns (konstant 
E-modul). Detta påverkar bland annat knäckning och balknedböjning. 

 Figur 2. Tangentiell E-modul som funktion av teknisk töjning (schematisk). Dragprovsdata från [4]. 

 
Arbetet innebär att utföra konstant last/töjning för fler stålsorter och materialtillstånd, men framförallt 
kommer försöksmatrisen att inkludera ett urval av verktygsstål, kullagerstål, slitstål, konstruktionsstål, 
sätthärdningsstål, induktionshärdningsstål, duplexa och austenitiska rostfria stål. 

 
Arbetet innefattar: 

• Praktiska kryp/relaxationsförsök under 20 h och i utvalda fall 100 h. 

• Analys av försöksresultat i Matlab, inkluderande passning mot utvald materialmodell. 

• I ett urval av fall undersöka materialen efter provning med EBSD för att se om det går att få 
information om den inelastiska deformationen med hjälp av lokal misorientering. Till exempel se 
inverkan av kristallografisk riktning och faser. 

• Rapport samt presentation av resultaten för Jernkontorets teknikområde 41, Stålutveckling och 
applikationer (TO 41) 

Arbetet styrs av TO 41 på Jernkontoret med deltagande från Sveriges stålindustri. Arbetet kommer att 
genomföras i Avesta. Bostad kommer att ordnas vid behov. Kontakta Johan Pilhagen 
(johan.pilhagen@outokumpu.com) eller Erik Schedin (erik.schedin@outokumpu.com) om du är 
intresserad. 
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