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Swerea-koncernen 



Fakta 

• Icke vinstutdelande 

• 550 anställda 

• 650 Mkr i årsomsättning 

• 600 medlemsföretag 

• 3000 företagskunder 



• Utveckling av metallurgiska 

processer 

• Industriell tillämpning av modellering 

och simulering 

• Avancerad mätteknik 

• Miljöeffektivitet 

• Energieffektivitet och 

energiproduktion 

• Processintegration 

Swerea MEFOS 



Avancerad 

mätteknik 

Akustisk emission 

MikroMach 

Bildanalys 

Gasanalys 

Dimensionsmätning 

Temperaturmätning 



Akustisk emission 

• Närbesläktad med ultraljud 

• Ljudvågorna (1kHz-1MHz) 

genereras via interna 

strukturförändringar i 

materialet. 

Användningsområden 
• Bearbetning 

• Läckdetektering 

• Utmattningssprickor 

• Korrosion 

• Roterande maskiner 

• Växelåda 

• Kullager 

 



Klippning 



Resultat 
Bra och dålig inställning 

Bra Dålig 



MikroMach- oförstörande egenskapsmätning  
-kopplar  mikromagnetiska egenskaper till materialegenskaper 

MikroMach kan identifiera  

• Egenskapsvariationer, 

sträckgräns, brottgräns, 

förlängning etc 

• Fasinnehåll (ferrit) på rostfritt 

• Hårdhet på valsar 

• Inre spänningar (plåt, valsar..) 

• Hårdhet på fordonsdetaljer 

• Härddjup 

 



 MikroMach 

Instrumentet använder 

• Barkhausenbrus 

• Virvelströmsanalys 

• Överlagringspermeabilitet 

• Harmonisk analys av det 

tangentiella magnetfältet 

magnetisk fältstyrka, remanens 
Magn. freq.  10Hz-1kHz 

Virvelström  1kHz-24kHz 

Barkhausenfilter  500Hz-24kHz 

Magnetfält  1A/cm -200A/cm 

Kan mäta till ett djup av 3-4 mm 

in i materialet 



MikroMach analysmetoder 

 
•      

 



MikroMach - Kalibrering 

 • För att kunna mäta med 
MikroMach måste 
kalibreringsdata skapas/mätas. 
Kända prover eller 
karakterisering i efterhand 

• Viktigt att ha prover som varierar 
i andra parametrar liknande de 
prover som ska mätas. Om 
brottgräns sökes så bör prover 
med känd brottgäns ex. ha 
varierande inre spänningar. Om 
man förväntar sig variation i inre 
spänningar på de okända 
proverna. 

• Om prover prepareras så bör 
man försöka följa en 
försöksplanering för att spåra 
kombinationseffekter 
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 MikroMach statistisk modell 

• MikroMach använder statistisk modellering för skapa en 
statistisk modell för att predikterar materialegenskaper 

• Modellen/polynomet bygger på de > 30 parametrar som mäts + 
allmäna inställningar 

Exempel på polynom för enaxlig spänning = 
 

7.341995626309216E+3*(1)   [Konstant] 

-9.357004174590391E+1*($ur_2)  [Permeabilitet vid remanenspunkten] 

+1.223188070446362E+1*($Vmag)2  [Justering fältstyrka] 

-2.061701985007367E+2*($A5)2  [Amplitud 5:e harmoniska överton] 

-1.837826422227750E-1*($umean_1)2  [Genomsnittliga cykeltid inkrementell perm.] 

-2.115076230526658E-1*($Hcu_1)2  [Coerciv Fältstyrka vid brusmax] 

+6.358483215260340E-1*(($Phs_2)2  [Impedansfas vid mättnad] 

-1.651103453505385E+3*(sqrt(abs(($Phs_2)))) [Impedansfas vid mättnad] 

+2.131294247247477E-1*($ur_2)2  [Permeabilitet vid remanenspunkten] 

+1.064204148965533E+3*(sqrt(abs(($ur_2))))  [Permeabilitet vid remanenspunkten] 



Kalibreringsutfall för tryck respektive 

dragspänningar på plåt 
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Eftersom uppställningen måste modifieras mellan mätningarna på drag och 

tryckspänningar så utförs den i två separata delar som därefter sattes ihop 

till en kalibrering.   



Plåt - varmvalsad 

8mm  1250 x 1600 mm  

 
•      

 



1:a mätningen: 

tre linjer med 200 mm avstånd 
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Resultat –undersida 

 
•      
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Mätresultat - översida 

 
•      
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Mätresultat – utvärdering inre spänningar 
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• Oglödgad plåt 

• Stora spänningsskillnader mellan över och undersida 

• Grovriktad, ”uträtad”, plåt SKA ha dragspänningar på ena sidan och 

tryckspänningar på den andra. 

• Avspänningsglödgad plåt 

• Väldigt små restspänningar, kan antagligen härledas till skillnaden 

mellan ”uppläggning” vid avspänningsglödgning och vid mätningen. 

• Slutsats 

• Mätutrustningen detekterar variationer i inre 

spänningar under förutsättning att kalibreringen 

utförs på rätt sätt. 



Thank you for your attenuation! 



Vi arbetar på vetenskaplig grund 

för att skapa industrinytta. 

www.swerea.se 


