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Sammanfattning 

På Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde tillverkas cylinderblock, cylinderhuvud 

och svänghjul genom gjutning med sandformar. Då formverktygen som formar sandformarna 

fylls uppkommer slitage där sandpartiklarna träffar, vilket leder till att formverktygen behöver 

underhållas regelbundet. 

Målet med denna studie är att hitta alternativa material som formverktygen kan tillverkas i 

alternativt förstärkas eller beläggas med för att minska slitaget i formverktygen och på så sätt 

minska kostnader genom att förlänga underhållsintervallen. Problemet analyseras och en 

litteraturstudie kring erosiv och abrasiv nötning genomförs. 

Ett antal material tas fram genom en materialvalsprocess som lämpliga kandidater baserat på 

litteraturstudien, materialkartor och diskussion. Materialprover testas med en standardmetod 

för erosion med gasburna partiklar. Resultat från tidigare empiriska studier tyder på att 

erosion påverkas starkt av materialegenskaper så som hårdhet och seghet men även de 

eroderande partiklarnas infallsvinkel och hastighet.  

Erosionstestet utförs för 30 och 90 graders infallsvinkel. Testet visar att de mjukare stålen, 

Holdax och Sverker 21, har högre beständighet mot erosion vid låga infallsvinklar och det 

hårdare stålet Nimax har högre beständighet vid höga infallsvinklar. Nimax anses vara ett 

lämpligt material till formverktyget då Nimax har den totalt lägsta erosionstakten vid 

hopslagning av den totala erosionstakten över båda infallsvinklarna. Nimax har den lägsta 

erosionstakten vid 30 graders infallsvinkel och anses även ha god beständighet mot erosion 

vid 90 graders infallsvinkel.  

Rekommendation ges kring upprepade erosionstester för att säkerställa resultatet. 

Rekommendationer finns också kring materialprovning i formverktyget för att se om ett 

materialbyte skulle leda till besparingar. Undersökning av möjligheter att konstruera bort 

nötning i formverktyget genom ändring av infallsvinklar mellan den inblåsta sanden och 

formverktyget, samt ändring av lufttryck rekommenderas.  
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Abstract 

At Volvo Group Trucks Operations (GTO) in Skövde, cylinder blocks, cylinder heads and 

flywheels are manufactured through sandcasting. As the forming tools that forms the sand 

forms are filled with sand, wear occurs where the sand particles hit the tool surface. The 

forming tool thus needs to be regularly maintained. 

The aim of this study is to evaluate alternative materials that the forming tools can be 

manufactured in to reduce wear, and thereby reducing costs by extending maintenance 

intervals. The problem is analyzed and a literature study on erosive and abrasive wear is 

carried out. 

A number of materials are presented as suitable candidates based on the literature study, 

material charts and discussion. Material samples are tested using a standard method for solid 

particle erosion using gas jets. Results from previous empirical studies indicate that erosion is 

strongly influenced by material properties such as hardness and toughness but also the angle 

of impingement and velocity of the erosive particles. 

The erosion test is performed at 30 and 90 degree angle of impingement. The test shows that 

the softer steel, Holdax and Sverker 21 have higher resistance to erosion at low angles of 

impingement and the harder steel Nimax has higher resistance at high angles of impingement. 

Nimax is considered a suitable material for the forming tool, as Nimax has the overall lowest 

erosion rate when adding the total erosion over both angles of impingement. Nimax has the 

lowest erosion rate at 30 degrees angle and is also considered to have good resistance to 

erosion at 90 degrees angle. 

Recommendation is given on repeated erosion tests to validate the results. There are also 

recommendations regarding material testing in the forming tool to see if a material change 

would lead to savings. Examination of possibilities to make changes in the sand filling 

process, altering angle of impingement between the sand blown and the forming tool as well 

as air pressure is recommended. 
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1. Introduktion 

På Volvo Group Trucks Operations (GTO) i Skövde finns Sveriges största järngjuteri som 

producerar drygt 100 000 ton gjutgods per år. På gjuteriet i Skövde gjuts cylinderblock, 

cylinderhuvud och svänghjul genom gjutning med sandformar. På avdelningarna för 

modellkonstruktion och modellverkstad konstrueras och tillverkas formverktyg som används 

vid formning av sandformar. 

1.1 Bakgrund 

Modellkonstruktion och modellverkstad på Volvo GTO har genom ett nära samarbete till 

uppgift att konstruera, tillverka och underhålla formverktyg. Kontinuerlig utveckling av 

arbetsmetoder sker och nya effektiva lösningar som bland annat innefattar materialval, 

Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM) och Computer 

Numerical Control (CNC) undersöks för att effektivt kunna ta fram formverktyg efter behov. 

Gjutning av produkter innebär att ett flytande material hälls i en form för att sedan stelna 

(Fredriksson, 2017).  Vid sandgjutning hälls smältan i en form av sand. Sandformen tillverkas 

i sig genom att kvartssand tillsammans med ett bindemedel blåses in i formverktyget genom 

munstycken av olika storlekar. När formverktyget är helt fyllt så härdas sandblandningen med 

hjälp av svaveldioxid varpå den färdiga sandformen kan avlägsnas från formverktyget. 

Sandkärnor för inre hålrum i gjutgods tillverkas på samma sätt. På Volvo GTO används 

simuleringsverktyg vid kärntillverkning för att optimera sandinblåsningsprocessen. Se Figur 1 

för process vid sandformning. 

 
Figur 1. Process vid sandformning. 

För att sanden ska hålla samman och kunna formas måste sanden bindas med hjälp av 

bindemedel. För att härda blandningen av sand och bindemedel blåses svaveldioxid (SO2) i 

gasform genom kärnan. På så sätt härdas sandformen mycket snabbt (Gjuteriföreningen, 

2017). När härdningen är klar finns en färdig sandform eller sandkärna som kan plockas ur 

formverktyget. Efter urtagning av sandform så rengörs formverktyget genom blästring med is 

och granulat. Se Figur 2 för ett formverktyg som studeras. 
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Figur 2. Formverktyg för sandformning. 

1.2 Problembeskrivning 

Vid inblåsning av sand i formverktygen uppkommer slitage där sanden träffar, se Figur 3 för 

slitage i formverktyg. Sanden består av sfäriska korn av kvartssand med en kornstorlek mellan 

25-30 μm. Kvartssanden antas ha en hårdhet på cirka 800 HV (Hutchings, 1992). Sanden 

blåses in i formverktyget med ett lufttryck på ca 5 bar. Slitaget ändrar formen på 

formverktyget vilket i sin tur leder till defekta gjutna produkter om formverktygen inte 

underhålls. Formverktygen har komplicerade geometrier för att kunna forma sanden till den 

önskade geometrin. Underhåll av formverktyg sker idag efter två veckors användning enligt 

Breding
1
 (2017). Efter användning i två veckor så har sand blåsts in under en total tid av ca 

1,7 timmar. Nötning från sanden vid inblåsning på formverktyget lagas genom svetsning eller, 

vid mer omfattande slitage, med lösbitar. Svetsning görs på den utsatta ytan med samma 

material som formverktyget är tillverkat i och ojämnheter tas sedan bort genom fräsning. Vid 

användning av lösbitar fräses den bit utsatt för nötning bort och ersätts med en lösbit som 

skruvas fast.  Materialet måste inte bara klara slitage från inblåsningen av kvartssanden, utan 

måste även vara formbeständigt, inte påverkas av SO2-gas och kunna is- och granulatblästras.  

                                                 
1
 Joachim Breding, Konstruktör på Volvo Powertrain Skövde, personlig kontakt 20 januari 2017 
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Figur 3. Slitage i formverktyg. 

1.2.1 Nuvarande material 

Formverktygen är idag tillverkade i stålet Holdax från leverantören Uddeholm (2008). Holdax 

är ett krommolydenlegerat stål med förhöjd svavelhalt som levereras med en hårdhet på 290-

330 HV och en sträckgräns mellan 750 och 950 MPa. Uddeholm Holdax kännetecknas av 

mycket god bearbetbarhet, god motståndskraft mot intryckningar och jämn hårdhet i alla 

dimensioner (Uddeholm, 2008). Nedan i Tabell 1 visas sammansättningen för stålet.  

Tabell 1. Sammansättning för nuvarande materialet Holdax (Uddeholm, 2008). 

Sammansättning [%] 
Fe C Si Mn S Cr Mo 

Balans 0,4 0,4 1, 5 0,07 1,9 0,2 

 

1.3 Mål 

Målet med denna studie är att hitta alternativa material som formverktygen kan tillverkas i, 

alternativt förstärkas eller beläggas med för att minska slitaget. Avsikten är att få en ökad 

livslängd och förlänga underhållsintervallen, vilket i sin tur leder till besparingar och 

förbättrad kvalitet på de gjutna produkterna. Resultat av detta arbete ska medföra: 

 Kartläggning av material med dess styrkor och svagheter som överensstämmer med 

önskade egenskaper avseende slitage.  

 Litteraturstudie med information baserad på vetenskaplig fakta. Verifiering av 

materialstudie ska ske genom praktiska prov.  

 Rapport innehållande en detaljerad beskrivning av studie och prov som har 

genomförts och de resultat som har uppnåtts. 

 En enkel prisjämförelse med det nuvarande materialet som referens. 
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1.4 Avgränsningar 

Endast materialval för formverktyget analyseras, inga processrelaterande ändringar 

undersöks. Bindemedlet som används tillsammans med kvartssanden analyseras ej då det inte 

anses påverka slitaget. Slitage från granulatblästring försummas efter diskussion med Volvo 

då denna typ av rengöring inte ger upphov till slitage på materialet. 

2. Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden innehåller fakta kring nötning. Nötning är förlust av material från 

ytor vid inverkan av friktionskrafter. Nötning uppstår när kontaktytor rör sig relativt varandra 

och påverkas av till exempel yttryck, glidhastighet, material och ytornas hårdhet. Nötning är 

en av de största orsakerna till funktionsproblem och driftstörningar i maskiner och skapar 

behov av reparationer och underhåll (Folkeson, 2013). Begreppet kan delas in i olika 

huvudgrupper; adhesion, abrasion, ytutmattning och tribokemisk reaktion. Det finns också 

kombinationer av olika typer av nötning, en sådan är erosion (Zum Gahr, 1987). De begrepp 

som behandlas i detta arbete är abrasion och erosion. Teoretiska bakgrunden innehåller även 

litteratur kring partikelegenskaper vid abrasion och erosion, materialegenskaper vid abrasion 

och erosion och nötning av ytbeläggningar.   

2.1 Abrasion 

Abrasiv nötning uppstår då hårda partiklar pressas längs med en mindre eller lika hård yta. 

Denna nötning kan sen delas in i två mekanismer; abrasion med två kroppar och abrasion med 

tre kroppar. Tvåkroppsabrasion uppstår då hårda utbuktningar på en kropp skrapar den andra 

kroppen. Trekropps-abrasion uppstår när en hård partikel rullar eller glider mellan två ytor 

vilket nöter på båda ytorna (Kahlman, 1994). Abrasiv nötning kan uppkomma både från 

mekanismer dominerade av plastisk deformation och för sprödhetsbrott. För plastisk 

deformation har hårdheten för ytan stor betydelse för materialets nötningsmotstånd, medan för 

sprödhetsbrott är brottsegheten av större betydelse men även hårdheten spelar in (Hutchings, 

1992). Hur den abrasiva nötningen deformerar ytan kan delas in i olika mekanismer. Fyra 

vanliga deformationsmekanismer relaterade till abrasion presenteras nedan. 

2.1.1 Mikroflagning 

Vid abrasion kan kraftig sprickbildning förekomma vilket kan leda till att fragment flagnar 

loss bredvid kontaktområdet, detta kallas mikroflagning. För att begränsa mikroflagning 

behöver inte bara materialets hårdhet beaktas utan även brottssegheten. Hög brottseghet 

begränsar sprickutbredningen, vilket leder till en mindre risk för mikroflagning. Stora 

partiklar ger i högre utsträckning upphov till mikroflagning än små partiklar (Kahlman, 1994).  

2.1.2 Mikroplogning 

När en abrasiv partikel plöjer ett spår i materialet så att det skjuts mot sidorna och bildar 

vallar kallas detta för mikroplogning. Vid perfekt mikroplogning avverkas inget material utan 

materialet förflyttas enbart åt sidan (Hutchings, 1992). 
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2.1.3 Mikroutmattning 

Mikroutmattning uppkommer om plogning av material sker på samma område flera gånger. 

Materialet utmattas i detta område och blir sprödare, vilket i sin tur ökar risken för sprickor 

(Hutchings, 1992). 

2.1.4 Mikrospånbildning 

Mikrospånbildning är när en abrasiv partikel plöjer genom materialet och bildar en spåna. Vid 

mikrospånbildning avverkas materialet till skillnad mot mikroplogning. Små partiklar ger ofta 

upphov till mikrospånbildning (Hutchings, 1992). 

2.2 Erosion 

Erosion kan definieras som en extremt kort glidrörelse för en partikel som utförs inom ett kort 

tidsintervall (Hutchings, 1992). Erosiv nötning uppkommer när en partikelström i en vätska 

eller gas glider längs eller studsar mot en yta. Erosionstakt beräknas antingen som 

massförändring eller volymförändring för materialet, dividerat med massan av de eroderade 

partiklarna. Detta medför en enhet som är gram (g) per gram (g) eller kubikmillimeter (mm
3
) 

per gram (g). Partikelhastigheten vid erosion ligger vanligtvis mellan 5-500 m/s. Slitage från 

erosiv nötning anses försumbar för partikelhastigheter under 5 m/s på grund av gasflödet 

(Jacobson & Hogmark, 1996). Erosion delas upp i hög- och låghastighetserosion. Gränsen för 

höghastighetserosion ligger vid en relativ hastighet av 200 m/s. Erosion kan antas vara 

proportionell mot partikelhastigheten (Hutchings, 1992). Utbredningen av erosionen beror på 

antal och vikt för partiklarna som träffar ytan och partiklarnas hastighet. Vid erosiv nötning 

kan nötningen uppstå genom plastisk deformation eller sprödhetsbrott. Geometrin för 

deformationen vid erosion beror på hastighet, form, orientering och infallsvinkeln för 

partikeln (Hutchings, 1992). 

Erosion ger ofta upphov till flera olika mekanismer som samverkar till att avverka material. 

Det tre vanligaste mekanismerna som har identifierats är spånavskiljande erosion, 

utmattningserosion och avflagningserosion (Jacobson & Hogmark, 1996). Vid 

spånavskiljande erosion avskiljs material i form av spånor, detta uppstår främst vid låga 

infallsvinklar och då materialytan är grov. Utmattningserosion uppstår då många partiklar 

träffar ett och samma område så att materialet tillslut börjar att deformera plastiskt. Enstaka 

partikelträffar på en spröd yta kan ge upphov till sprickbildningar. Avflagningserosion uppstår 

då fler partiklar träffar dessa sprickor och därigenom slår upp större flagor av material. Detta 

uppstår främst på spröda material som träffas av partiklar med höga infallsvinklar. Dessa tre 

materialavverkning mekanismer illustreras i Figur 4. 
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Figur 4. De tre vanligaste materialavverkning mekanismerna vid erosion  (Jacobson & Hogmark, 1996). 

Infallsvinkeln för erosion har stor betydelse. Infallsvinkeln vid erosion definieras relativt 

planet för ytan (Hutchings, 1992). En 90 graders infallsvinkel träffar rakt ned på materialets 

yta och en 30 graders infallsvinkel har 30 grader mellan materialets yta och partiklarnas bana. 

Se Figur 5 för partiklarnas infallsvinkel mot materialet. 

 

 
Figur 5. Partiklarnas infallsvinkel mot materialet. 

Generellt gäller att erosionstakten för en spröd yta ökar med ökande infallsvinkel medan 

erosionstakten för en duktil yta minskar vid ökande infallsvinkel (Kahlman, 1994). Erosion 

för duktila material, som innefattar de flesta metaller och polymerer, påverkas starkt av 

infallsvinkeln, se Figur 6. Duktila material har högst erosionstakt runt 20 till 40 grader. Vid 

erosiv nötning så genomgår de flesta duktila material en så kallad inkubationstid då nästan 

inget material nöts bort. Materialet kan under denna tid till och med öka i vikt, vilket 

resulterar i en negativ erosionstakt. Detta beror på att de erosiva partiklarna trycks in i 

materialet vilket främst förekommer när partiklarnas hastighet och infallsvinkel är hög 

(Jacobson & Hogmark, 1996). Spröda material upplever högst erosionstakt vid 90 graders 

infallsvinkel. Detta kan förklaras med att duktila material främst uttsätts för spånavskiljande 

och utmattningserosion medan spröda material utsätts för avflagningserosion.  

 

Erosion vid låga infallsvinklar, under 40°, leder oftast till abrasiv erosion i form av 

mikroplöjning och mikrospånbildning (Zum Gahr, 1987). För dessa nötningsmekanismer har 

hårdheten för partiklarna och den träffade ytan stor inverkan för erosionen. Spröda material 
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klarar mikrospånbildning bättre än duktila material vilket kan förklara skillnaden i erosion för 

duktila och spröda material vid låga infallsvinklar. Sprödhetsbrott vid erosion uppkommer 

genom sprickor. Vid erosion är utbredningen av sprickor på grund av partiklar störst vid 90 

graders infallsvinkel (Hutchings, 1992). Risken för mikrosprickor ökar även vid ökande 

partikelstorlek och partikelhastighet (Zum Gahr, 1987). I Figur 6 visas erosionstakten för 

spröda och duktila material vid olika infallsvinklar.  

 

 
Figur 6. Erosion för duktila och spröda material vid olika infallsvinklar. 

2.2.1 Numeriska modeller för beräkning av erosion 

Eftersom flera olika materialavverkningsmekanismer oftast samverkar vid erosion så är det 

svårt att förutse hur ett givet material kommer att svara då det träffas av erosiva partiklar. 

Detta till trots så har ett flertal olika modeller tagits fram för att kunna förutse erosionstakten 

hos ett givet system. Här nedan följer några utav de högst ansedda modellerna. 

2.2.1.1 I. M. Hutchings 1 

En modell för nötningstakten hos metaller som utsätts för eroderande sfäriska partiklar som 

träffar med 90 graders infallsvinkel beskrivs i ekvation 1 (Hutchings, 1981). ER betecknar 

erosionstakten i massförlust av det nötta materialet per massa av de eroderande partiklarna. 

 

 
   

        

       
 (1) 

   

Denna modell innefattar tre, till det eroderade materialet kopplade parametrar; densiteten  , 

kritiska töjningen   och hårdheten  . Den kritiska töjningen    som uppstår i ytan då material 

börjar att avverkas från denna kan dock inte mätas med konventionella mätmetoder.  

2.2.1.2 I.M. Hutchings 2 

En enklare modell för nötningstakten hos metaller som utsätts för erosiva sfäriska partiklar 

som träffar med lägre infallsvinklar beskrivs i ekvation 2 (Hutchings, 1992). 
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 (2) 

   

Här tas endast hänsyn till två materialparametrar; densiteten   och hårdheten  .  

2.2.1.3 Patnaik. A 

En modell för att beräkna erosionstakten hos kompositer som utsätts för erosiv nötning 

baserad på principen om konservering av kinetisk energi för enstaka partiklar presenteras i 

ekvation 3 (Patnaik, et al., 2007).  

 
   

         

  
 (3) 

   

Erosionseffektiviteten   är specifik för det eroderade materialet och kan inte mätas på annat 

sätt än genom just erosionstest. 

2.2.1.3 J. K. Edwards 

Erosionsstakten hos metaller som utsätts för eroderande partiklar med godtycklig infallsvinkel 

kan enligt J.K Edwards (2001) beräknas enligt ekvation 4. 

 

          
  (4) 

Där A är en funktion av materialets dynamiska hårdhet, Fs är en geometriparameter för de 

eroderande partiklarna, Fθ en funktion av infallsvinkeln θ och v är partiklarnas hastighet. 

Flertalet studier tyder på att många fler parametrar än de som är givna i ovanstående modeller 

har betydelse för erosionstakten, till exempel den eroderade ytans topografi och mikrostruktur 

(Finnie, 1995). Att dessa modeller inte alltid överensstämmer speciellt väl med verkligheten 

går dessutom lätt att påvisa genom jämförelse med resultatet från tester i kontrollerad miljö 

(Bingley & O'Flynn, 2005). Modellerna kan dock ge en fingervisning om hur vissa parametrar 

spelar in även om inga tydliga hypoteser angående samband mellan dessa och 

nötningsbeständigheten hos ett godtyckligt material bör göras. 

Inga välbeprövade modeller som fokuserar mer specifikt på keramer står att finna i dagsläget, 

dock så tyder det mesta på att keramiska ytor främst bör vara mycket hårda för att motstå 

erosiv nötning (Stachowiak & Batchelor, 2014). Detta kan förklaras med att en keramisk yta 

har sådan liten möjlighet att elastisk deformeras så det finns ingen annan möjlighet än att ytan 

är tillräckligt hård för att tillintetgöra de erosiva partiklarna. 

2.2.2 Materialprovning för erosion 

Ett stort antal testmetoder finns för att fastställa nötningsmotstånd hos material. En nackdel 

med många framtagna metoder är att parametrar så som hastighet och belastning inte 

motsvarar de som används i verkliga applikationer. Säkraste sättet att undersöka 

nötningsbeständigheten för en viss komponent är att utföra provning i den verkliga 

applikationen (Kahlman, 1994). Detta är inte alltid möjligt så oftast sker provning genom ett 

laborationsförsök. Vid testning är det också en fördel att ta med material med stor bredd i 
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egenskaper för att få förståelse för vilka egenskaper som i huvudsak styr tillämpningen. 

Provmetoden ska likna verkligheten i så stor utsträckning som möjligt och om möjligt med 

väl kända referensmaterial (Kahlman, 1994). Nedan i Tabell 2 visas de vanligaste 

testmetoderna för erosiv nötning. Testmetoderna förklaras i kapitel 2.2.2.1 till 2.2.2.4. 

Tabell 2. Testmetoder för erosiv nötning. 

 
 

2.2.2.1 Erosion med gasstråle  

I denna metod skjuts partiklar i ett gasflöde genom ett munstycke och träffar en provbit. 

Provbiten är fäst vid ett bestämt avstånd och med en bestämd vinkel från munstyckets ände. 

För detta erosionstest finns ASTM-standardmetoden G76-13 att tillgå från Swedish Standard 

Institute (Swedish Standards Institute, 2017).  

 

2.2.2.1.1 ASTM G76-13 

ASTM G76-13 är en standardmetod för erosionstest genom kontrollerad erosiv nötning från 

gasburna partiklar (Swedish Standards Institute, 2017). Figur 7 visar en schematisk bild av 

testanordningen, där L är längden för munstycket och d är avståndet mellan provbit och 

munstyckets ände. Erosiv nötning skapas genom att partiklar skjuts med hjälp av ett jämnt 

gasflöde mot ett materialprov. Erosionstakten kan sedan beräknas. 

 

 

 
Figur 7. Utrustning för standardprovning med ASTM G76-13. 
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2.2.2.2 Erosion med pumpande loop 

Vid erosion med pumpande loop finns ett tvåfasflöde av partiklar med gas eller vätska som 

drivs runt i en slinga av rörledningar. Detta är en bra metod för att undersöka erosionen vid 

krökar i rörledningar. 

2.2.2.3 Erosion med centrifugalaccelerator 

I denna metod används en cirkulerande rörelse för att generera en kontinuerlig ström av 

partiklar i luft. De erosiva partiklarna matas genom en rotor, rör sig utåt, skjuts ut genom 

radiella rör eller kanaler och lämnar rotorn med en hastighet som styrs av periferihastigheten 

för rotorn.  

2.2.2.4 Erosion med virvlande arm 

Vid erosion med virvlande arm rör sig två provbitar, som är utplacerade vid varsin ände av en 

balanserad rotor, med hög hastighet genom en långsamt fallande ström av partiklar som 

träffar ytan med periferihastigheten för rotorn.  

2.3 Partikelegenskaper vid abrasion och erosion 

Hårdheten för partiklarna vid abrasion och erosion påverkar nötningstakten. Partiklar med 

lägre hårdhet än ytan som träffas av partiklarna ger ett lägre slitage än hårdare partiklar. 

Hårdheten av partikeln i förhållande till ytans hårdhet spelar stor roll för nötningstakten för 

olika material. För partiklar som är hårdare än ytan ses att metaller har lägre nötningstakt. För 

partiklar lika hårda som ytan eller hårdare visas att keramer har lägst nötningstakt (Hutchings, 

1992). Nötningstakten beror också på partiklarnas form, där kantiga partiklar ger större slitage 

än sfäriska. Experimentella resultat visar att partiklar av alla olika former ger plastiska repor 

när hårdheten för partiklarna är större än 1,2 gånger hårdheten för ytan (Hutchings, 1992). En 

annan faktor för nötningen är partikelstorleken. Större partiklar orsakar en högre erosionstakt. 

De större partiklarna kan gräva sig djupare in i materialet och orsaka kortare livslängd för 

materialet (Nguyen, et al., 2015).  

2.4 Materialegenskaper vid abrasion och erosion 

Olika material uppträder på olika sätt då de utsätts för påfrestningar från samma erosiva 

nötning. Detta gör det nödvändigt att ange olika typer av krav för olika materialgrupper. 

Något förenklat kan det sägas att vissa material uppträder duktilt medan andra sprött, vilket 

ger olika typer av mikroslitage. Normalt spröda material kan dock komma att uppträda duktilt 

då de eroderande partiklarna är mycket små (Wensink & Elwenspoek, 2002). Både duktila 

och spröda material kan användas i ingenjörsapplikationer där beständighet mot erosiv 

nötning är av stor vikt. De spröda material som används är främst tekniska keramer och olika 

typer av ytbeläggningsmaterial med mycket hög hårdhet. Dessa material kan effektivt förstöra 

de inkommande partiklarna, och kallas material med destruktivt erosionsmotstånd (DEM). 

Duktila material som används är oftast metaller, men kan också vara polymerer eller 

kompositer med god seghet som kan ta upp partiklarnas energi genom att deformeras 

elastiskt, dvs. material med elastiskt erosionsmotstånd (EEM).  
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I regel används två olika angreppssätt för att motverka erosiv nötning i 

ingenjörsapplikationer. Den första metoden går ut på att skapa en så seg och hård yta som 

möjligt vilket gör att den effektivt slår sönder de infallande partiklarna alternativt slår iväg 

dem studsandes. Den andra metoden går istället ut på att använda ett mycket segt material 

med låg elasticitetsmodul som kan absorbera energin från partiklarna och sedan återhämta sig 

(Hutchings, 1992).  

2.4.1 Relativa egenskaper hos olika materialklasser 

Nötningsbeständigheten för ett material vid abrasion och erosion beror mycket på om ytan 

kan göras hårdare än partiklarna (Hutchings, 1992). De kvantitativa materialegenskaper som 

traditionellt antas påverka mest för beständighet mot abrasion och erosion är hårdhet och 

seghet. För erosion är försiktighet med sprödhet viktigare än vid abrasion (Hutchings, 1992). 

Nedanstående kapitel beskriver olika materialklasser och dess relativa egenskaper vid erosion 

och abrasion. 

2.4.1.1 Metaller 

En metall är ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper så som metallglans 

och hög värmeledningsförmåga. Metaller som kombinerar hög hårdhet och seghet visar högt 

erosionsmotstånd vid olika infallsvinklar (Levin, et al., 1999). Hårdheten är nödvändig för att 

minska energin som överförs från partikeln in i materialet. Segheten är viktig för förmågan 

hos materialet att absorbera energin utan brott. Vid abrasion gäller att metallens hårdhet bör 

överstiga halva hårdheten av den abrasiva partikeln för att en ökning av hårdheten ska ha 

någon effekt på abrasionen (MNC, 1987). 

En av de vanligaste metallerna är stål. Bland de olika mikrostrukturerna för stål, visas att 

mjukglödgat stål har hög erosionsresistans (Shabgard, et al., 2015). Vid mjukglödgning 

minskas stålets hårdhet och det sker en ökning i duktilitet och formbarhet. Enligt Rodríguez 

(2006) har även seghärdade stål med en hårdhet runt 300 HV god erosionsbeständighet. 

Seghärdade stål ger en god kombination av hållfasthet och seghet. Legering av stål med 

element som krom, mangan och nickel resulterar enligt Hutchings (1992) i betydande 

förbättringar i nötningsbeständighet. Med förhöjd kolhalt höjs hårdheten och styrkan för 

stålet. Hög kolhalt med tillsättning av krom höjer slitstyrkan, genomhärdningen och 

härdningstemperaturen. Hög kolhalt vid tillsättning av nickel förbättrar segheten och höjer 

genomhärdningen. Volfram medför bibehållen hårdhet och slitstyrka vid förhöjda 

temperaturer. Vanadin höjer slitstyrkan och slaghållfastheten för stålet vid höga kolhalter 

(StenaStål, 2015). Nickel ökar segheten och förbättrar slagsegheten för stålet. Ökad halt av 

molybden ökar stålets härdbarhet och seghet. Svavel betraktas som en förorening och har 

negativ inverkan på materialets seghet (StenaStål, 2015).  

2.4.1.2 Polymerer 

Polymerer är kemiska föreningar som består av mycket långa kolkedjor av molekyler. 

Polymerer i form av konstruktionsmaterial kallas i dagligt tal för plaster. Med plaster menas 

konstruktionsmaterial som baseras på polymerer, i allmänhet med olika tillsatser för att ge 

materialet önskade egenskaper. Polymerer visar mycket stor variation i erosionsbeständighet. 

Polymerer kan deformeras kraftigt av hårda eroderande partiklar som träffar dess yta med en 



12 

 

låg infallsvinkel. Sprödbrott kan inträffa i vissa polymerer som utsätts för eroderande partiklar 

med hög infallsvinkel (Hutchings, 1992). Enlig Arjula (2008) ökar erosionsbeständigheten för 

polymerer med ökad brottsseghet och minskad hårdhet. Polymerer med låg hårdhet har högre 

energiabsorberande förmåga.  Polymerer med låg elasticitetsmodul och hög seghet kan 

tillhandahålla god motståndskraft mot erosiv nötning på grund av sitt elastiska 

erosionsmotstånd (Arjula, et al., 2008). 

2.4.1.3 Elastomerer 

Elastomerer är en typ av lättrörliga polymerer med gummiegenskaper. Elastomerer skiljs ofta 

från ordet polymer då polymerer i största utbredning används för konstruktionsplaster. 

Elastomerer kan ha god motståndskraft mot erosion, speciellt vid höga infallsvinklar och vid 

relativt låg partikelhastighet. Anledningen är deras förmåga att kunna deformeras elastiskt till 

en stor omfattning utan skador. Elastomerer med god abrasionsbeständighet tenderar att ha 

dålig beständighet mot erosion, och vice versa. Det har i allmänhet visat sig att elastomerer 

med låg elasticitetsmodul och hög stötupptagningsförmåga ger det bästa erosionsmotståndet. 

Elastomerer med hög elasticitetsmodul tenderar att ge den bästa nötningsbeständighet mot 

abrasion (Arnold & Hutchings, 1991). Erosionstakten för vissa elastomerer kan öka på grund 

av oxidation som uppstår då väte- eller syremolekyler från fuktabsorberande partiklar reagerar 

med materialet (Arnold & Hutchings, 1991). 

2.4.1.4 Keramer 

Keramer är en sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material. 

Framställning av keramer utgår från råmaterial i pulverform, som smälts eller där partiklarna i 

råmaterialet via fysikaliska processer alternativt kemiska reaktioner binds samman vid höga 

temperaturer. Keramer har generellt ett mycket sprött erosionsuppträdande och kräver därför 

en hög hårdhet för att kunna motstå nötning från hårda partiklar som träffar med hög 

infallsvinkel (Oka, et al., 2008). Vid låga infallsvinklar har keramer utmärkt resistans mot 

erosion, men vid högre infallsvinklar har keramer för låg brottseghet och sprickor uppkommer 

(Zhang, et al., 2001). Nötningsbeständigheten för keramer är beroende av brottsegheten, då 

högre seghet leder till minskad sprickutbredning. För att undvika erosion för keramer 

rekommenderas låga infallsvinklar (Kahlman, 1994). Vid erosion bör keramer vara minst lika 

hårda som partiklarna men gärna 1,5 gånger hårdare. Den största fördelen med keramer 

jämfört med metaller som erosionsresistent material är dess tålighet mot höga temperaturer 

(Kahlman, 1994). 

2.4.1.5 Kompositmaterial 

Kompositmaterial, även benämnt kompositer, är en klass material som består av minst två 

eller flera komponenter. Kompositer har ofta unika egenskaper som skiljer sig från de 

ingående komponenternas egenskaper. På senare tid har allt fler kompositmaterial som 

utnyttjar fördelarna hos olika materialgrupper tagits fram för användning i erosiva miljöer 

(Patnaik, et al., 2007). Egenskaper för kompositer beror på egenskaperna hos de ingående 

faserna, deras relativa mängd samt partikelstorlek, form och orientering i materialets matris 

(Rahman & Rashed, 2014).  
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2.5 Nötning av ytbeläggningar 

Tribologiska egenskaper, som är vetenskapen om ytor i kontakt, bestäms av ytskiktets 

egenskaper vilket gör det gynnsamt att belägga grundmaterial. Möjligheter finns att belägga 

billiga grundmaterial och därigenom uppnå hög slitstyrka (ivf.se, 2017).  

Nötningsbeständigheten för ytbeläggningar beror på spänningarna och temperaturskillnaden 

mellan beläggningen och det underliggande materialet. Nötningsbeständiga ytbeläggningar 

utnyttjas för att förstärka materialegenskaper, såsom hårdhet och seghet (Wu, et al., 2014). 

Ytbeläggningar kan göras hårdare eller mjukare än det underliggande materialet. Hårda 

ytbeläggningar är beroende av sin hårdhet vid nötning. Vid mjuka ytbeläggningar utnyttjas 

hög energiabsorberingsförmåga. Deformation och förslitning av ytbeläggningar kan ske på 

samma sätt som för bulkmaterial, genom sprickor eller plastisk deformation (Kramer, 1988).  

2.5.1 Sprickor  

Vid sprickor i ytbeläggningar sker sprödhetsbrott i ytan av beläggningen eller i gränsskiktet 

mellan beläggningen och underliggande material. Föroreningar i gränsskiktet mellan 

beläggningen och materialet ökar risken för brott. Då en spricka bildas i ytan tar den sig 

därefter in i det underliggande materialet (Kramer, 1988). Sprickor som skapas i 

ytbeläggningen på grund av nötning kan enligt Kahlman (1994) bero på tre faktorer: 

 Beläggningsmaterialet har lägre brottgräns än underliggande material.  

 Spänningskoncentrationer på grund av defekter i ytbeläggningen 

 Spänningen i ytan oftast är störst  

2.5.2 Plastisk deformation 

Plastisk deformation sker oftast i det underliggande materialet. Detta beror på att det 

underliggande materialet oftast har lägre hållfasthet än ytskiktet. Ett system av underliggande 

material med ytbeläggning måste ha tillräckligt hög hållfasthet för att inte deformeras 

(Kramer, 1988).  

2.5.3 Typer av ytbeläggningsmetoder 

En mängd olika ytbehandlingstekniker, i form av beläggningsmaterial och yt-modifiering 

finns att tillgå för olika typer av applikationer. Här nedan presenteras några utav de metoder 

som med fördel kan utnyttjas för att minska erosiv nötning (W.Tillmann & E.Vogli, 2006). 

2.5.3.1 Kemisk förångningsdeposition (CVD)  

Vid kemisk förångningsdeposition utsätts arbetsstycket som ska beläggas för en reaktiv gas 

som då den värms upp bryts ned ovanpå ytan för att skapa en tunn hinna. Fördelar med CVD 

är god vidhäftningsförmåga och hög hårdhet. Nackdelar är svårigheter vid beläggning av 

komplexa geometrier. 

2.5.3.2 Fysisk förångningsdeposition (PVD) 

Fysisk förångningsdeposition fungerar på liknande sätt men skiljer sig från CVD i det att inga 

kemiska reaktioner uppstår under processen, istället kondenseras beläggningsgasen molekyl 

för molekyl på ytan för att skapa en tunn hinna. Fördelar med metoden är att PVD inte kräver 
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höga temperaturer och den skapar en jämn och tät yta. Nackdelar är att det är en dyr process 

och det är svårt att belägga komplexa geometrier. 

2.5.3.3 Termisk sprutning 

Som namnet antyder så avser termisk sprutning en process där ett material hettas upp, med 

hjälp av t.ex. plasma, till hög temperatur och sprutas på ytan avsedd för beläggning. Olika 

sprutningstekniker ger olika egenskaper för ytan. Fördelar med termiska sprutning är att det 

finns stor erfarenhet inom detta område, samt ett stort utbud av beläggningsmaterial. 

Nackdelarna är att ojämnheter och porösa fragment kan skapas på ytbeläggningen. 

2.5.3.4 Doppbeläggning  

Vid doppbeläggning sänks arbetsstycket ned i ett bad med beläggningsmaterial vilket ger 

fördelen att det enkelt kan appliceras på en mängd olika detaljer med komplicerande 

geometrier. Nackdelar är att det sällan ger någon signifikant förbättring av slittålighet och att 

vidhäftningsförmågan är låg. 

2.5.3.5 Pulverpåsvetsning (LMD) 

Pulverpåsvetsning är när en smältpool genereras utav en laser och smälter metallpulver som 

appliceras genom ett separat munstycket. Fördelar med denna metod är att den är exakt och 

ger starka metallurgiska bindningar. Nackdelen är att det är en dyr teknik.  

3. Metod 

Metoden för detta arbete är en materialvalprocess som genomgås i olika steg för att till sist 

välja ut det material som lämpar sig bäst för formverktyget. Materialvalsprocessen sållar bort 

material som inte är lämpliga baserat på litteratur, materialkartor från programmet CES 

Edupack och diskussion med företag. CES Edupack är en databas med ett stort urval av 

material och tillverkningsmetoder. CES Edupack sorterar ut de material som är mest lämpliga 

utefter de krav som sätts (Granta, 2017). Vid ett sista steg i materialvalsprocessen sker 

materialprovning genom praktiskt prov. Materialvalsmetoden som används är 

kravprofilsmetoden (Kilström, 1992). 

3.1 Kravprofilsmetoden 

Kravprofilsmetoden går ut på att förutsättningslöst bland alla material välja det eller de 

material som bäst lämpar sig för den speciella applikationen. Materialval enligt 

kravprofilmetoden tar hänsyn till produktkrav och materialegenskaper (Kilström, 1992). 

Metoden visar de krav som ställs på materialet inom funktion, miljö och tillverkning. Efter att 

detta är gjort kan en grovsållning av material göras för att få fram vilka olika materialklasser 

som kan vara tänkbara, därefter sker ett sorterande materialval för en mer djupgående 

sållning, ett optimerande och ett analyserande materialval. I detta arbete görs ett erosionstest 

som analyserande materialval.  
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3.1.1 Funktionsspecifikation 

Funktionsspecifikationen har till uppgift att tydligt specificera de krav och önskemål som 

ställs på komponenten. Funktionsspecifikationen tar hänsyn till funktionskrav, miljökrav och 

tillverkningskrav. Kraven analyseras och sammanställs i en tabell. 

3.1.1.1 Tillverkningskrav 

Materialet ska kunna formas till önskad geometri. Formverktygen har komplicerade 

geometrier som ställer höga krav på tillverkningen. 

3.1.1.2 Funktionskrav 

Materialet ska klara erosiv nötning från sandpartiklar vid inblåsning av sand i formverktyget 

utan att ändra form.  

3.1.1.3 Miljökrav 

Materialet måste tåla att utsättas för svaveldioxid. De flesta materialskadorna som 

uppkommer i samband med svaveldioxid eller andra föroreningar orsakas av 

långtidsexponering. Svaveldioxid är känd för att orsaka betydande skador på material. 

Svaveldioxid kan påskynda korrosion av metaller och kan påverka vissa plaster, gummin och 

ytbeläggningar (Gillette, 2012). 

Materialet måste även ha hög resistans mot termiska chockar som uppstår då formverktyget 

rengörs genom isblästring. En termisk chock är en snabb växling i temperatur vilket kan 

orsaka brott i materialet. En termisk chock kan ge ett spänningskontollerat brott eller ett 

sprickkontrollerat brott. Ett spänningskontrollerat brott beror på brottspänningen σf, 

elasticitetsmodulen E och värmeutvidgningskoefficienten α för materialet. Ett 

sprickkontrollerat brott beror på brottssegheten KIC, elasticitetsmodulen E och 

värmeutvidgningskoefficienten α (Lu & Fleck, 1998). Resistans mot termisk chock betecknas 

TSR och kan för spänningskontrollerat brott beräknas genom ekvation 5 enligt Lu & Fleck 

(1998). 

                          
  

  
 (5) 

   

Resistans mot termisk chock för sprickkontrollerat brott kan beräknas genom ekvation 6 

enligt Lu & Fleck (1998). 

 
                      

   
  

 (6) 

 

3.1.1.4 Sammanställning av funktionsspecifikation 

De krav som ställs på materialet för formverktyget sammanställs i Tabell 3.  
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Tabell 3. Funtikonsspecifikation för material till formverktyg. 

 

3.1.2 Grovsållning av materialklasser 

För att materialet ska kunna användas i sin tillämpning måste grundläggande egenskapskrav 

uppfyllas. Från materialklasser enligt Ashby (2005) i Tabell 4 sållas de materialklasser som är 

olämpliga bort med respekt till materialtillstånd, nötningsbeständighet, hållbarhet i 

svaveldioxid och resistans mot termiska chockar.  

  

Krav för material till formverktyg 

Tillverkning 

 
Formbart Ska kunna formas till önskad geometri  

Funktion 

 
Formbeständigt 

Ska behålla formen vid och efter inblåsning av kvartssand 

med hårdheten 800 HV och ett systemtryck på 5 bar 

Miljö 

Mekanisk Ska klara nötning från erosiva partiklar 

Kemisk Ska kunna utsättas för svaveldioxid 

Snabb 

temperaturväxling 
Ska ha hög resistans mot termiska chockar pga. isblästring  
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Tabell 4. Materialklasser för grovsållning (Ashby, 2005). 

Materialklass Exempel 

Metaller Metaller och metallegeringar 

Tekniska keramer Volframkarbid, aluminiumoxid 

Porösa keramer Tegel 

Polymerer Termoplaster och härdplaster 

Elastomerer Gummi, Polyuretan 

Skum skummande polymerer 

Trä Trä och träprodukter 

Kompositer Glasfiberförstärkta polymerer 

Glas Kvartsglas 

 

3.1.3 Val av principutformning 

Med val av principutformning bestäms hur materialet ska utformas. Alternativ för utformning 

av material från grovsållning bestäms genom att undersöka egenskaper och tidigare använda 

principutformningar för materialen. 

3.1.4 Sorterande materialval 

Vid sorterande materialval analyseras användningsegenskaper, tillverkningsegenskaper och 

tillgänglighetsegenskaper. Förutom de krav som redan tagits upp i grovsållningen så finns 

krav på tillverkning och tillgänglighet. Användningsegenskaperna är tidigare begränsade till 

nötningsbeständighet, hållbarhet i svaveldioxid och resistans mot termiska chockar. Sållning 

sker baserad på litteraturen, materialkartor från programmet CES Edupack och genom 

diskussion.  Sorterande egenskaper för materialval visas i Tabell 5.  
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Tabell 5. Sorterande egenskaper för materialval till formverktyg. 

Sorterande egenskaper för materialval till formverktyg 

Användningsegenskaper 

Nötningsbeständighet mot erosiva partiklar från 

godtycklig infallsvinkel. Hållbarhet i svaveldioxid och 

hög resistans mot termiska chockar. 

Tillverkningsegenskaper 

Bulkmaterial: Materialet ska kunna formas till önskad 

geometri genom t.ex. fräsning av material eller gjutning.  

Ytbeläggning: Beläggning ska kunna göras på befintligt 

material. 

Tillgänglighetsegenskaper 

Bulkmaterial: Levererad med färdig dimension eller 

levererad för bearbetning i fräs till önskad dimension. 

Ytbeläggning: levererad färdigbelagd från 

beläggningsföretag eller tillgängligt för 

beläggningsarbete på Volvo. 

 

För att få ett materialurval används materialprogrammet CES Edupack. Ett första steg i valet 

är observation av vilka material inom materialklasserna som har en accepterad eller utmärkt 

hållbarhet i svaveldioxid i CES Edupack. Se Figur 8 för materialkarta för material med 

acceptabel och utmärkt hållbarhet i svaveldioxid. 

 
Figur 8. Material med acceptabel och utmärkt hållbarhet i svaveldioxid. 

Vid ett nästa steg i sållningsprocessen tas resistans mot termiska chockar med i bedömningen. 

I CES Edupack tillämpas formlerna för resistans mot termisk chock från kapitel 3.2.1.3. 

Spänningskontrollerad resistans (ekvation 5) läggs på x-axeln och sprickkontrollerad 
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(ekvation 6) på y-axeln, vilket betyder att de material med högst resistans mot båda typerna av 

termisk chock hamnar i övre högra hörnet av materialkartan. Materialkartan används för att 

jämföra resistansen mot termiska chockar mellan de olika materialklasserna och även 

analysera vilka material inom de olika materialklasserna som har högst resistans mot termiska 

chockar. Se Figur 9 för materialens resistans mot termiska chockar.   

 

Figur 9. Olika materials resistans mot termiska chockar. 

Vid analys av nötningsbeständighet i CES Edupack plottas brottsegheten mot hårdheten för 

materialen. Detta görs för att få en överblick över olika materials brottseghet och hårdhet och 

jämförelse sker med relativa egenskaper för materialen. Materialkartan tas i åtanke vid val av 

material. Se Figur 10 för materialkarta med brottsseghet och hårdhet. 
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Figur 10. Materialkarta med brottsseghet och hårdhet för olika material. 

Materialspecifika egenskaper och krav presenteras nedan i kapitel 3.2.4.1. Därefter väljs de 

materialtyper ut som är lämpliga material för formverktyget.  

3.1.4.1 Materialspecifika egenskaper och krav 

Egenskaper och krav för de olika materialtyperna skiljer sig åt inom de sorterande 

egenskaperna. Nedan följer kravprofiler för de olika materialklasserna. 

3.1.4.1.1 Metaller 

Tillverkning och lagning av metaller avser främst fräsning och svetsning då dessa metoder 

enkelt kan utföras av Volvo. Vad gäller nötningsbeständigheten så bör, vilket diskuteras i 

kapitel 2.4.1.1, metaller ha en kombination av hög hårdhet och seghet för att motstå nötning 

från eroderande partiklar med varierande infallsvinklar. Tillgängligheten av metaller är hög 

många olika företag finns för försäljning av metaller.  

3.1.4.1.2 Polymerer och kompositmaterial 

Polymerer och kompositer gynnas av ett duktilt erosionsuppträdande och bör därför ha samma 

krav på seghet och hårdhet som metaller. Polymerbaserade material kan med fördel användas 

mot erosion eftersom de har hög stötabsorberande förmåga. Däremot så bör ytterligare 

egenskaper så som kemisk och mekanisk formbeständighet, formbarhet samt isotropi 

undersökas ytterligare för dessa materialtyper. Detta för att undvika kritiska 

geometriförändringar. Vid användning av plaster och kompositmaterial inom industrin är det 

ofta små komponenter som tillverkas i dessa material. Komponenter av polymerer kan 

tillverkas genom gjutning eller, för vissa material, genom fräsning till önskad form. 

Kompositkomponenter tillverkas framförallt genom gjutning men fräsning av material 

förekommer. Kompositer kräver komplicerad utrustning för tillverkning och är svåra att laga. 
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3.1.4.1.3 Keramisk ytbeläggning 

Nötningsbeständigheten hos keramer beror främst på ytans hårdhet som bör vara minst lika 

hög som de erosiva partiklarnas hårdhet. Ytterligare krav som ställs på ytbeläggningar överlag 

är god vidhäftningsförmåga och låg porositet (Vicenzi, et al., 2008). Dessutom så bör 

restspänningar som kan uppstå i materialet vid beläggning kunna anses som tillräckligt små. 

Vid keramiska beläggningar är lagning av underliggande material ett problem. Keramiska 

ytbeläggningar finns tillgängligt på olika företag där oxiderande keramer är vanligast.  

3.1.5 Optimerande materialval 

Alla material som går vidare till optimerande materialval kan användas till komponenten. 

Optimerande materialval görs för att reducera antalet material (Kilström, 1992). För att få ett 

urval och göra en kartläggning av olika material väljs material, med dokumenterat god 

nötningsbeständighet, ut från de olika materialtyperna. Material jämförs därefter inom 

tillverkning och lagningsmöjlighet, tillgänglighet, hårdhet, seghet samt pris för att göra ett 

optimerande materialval.  

3.1.6 Analyserande materialval 

Ett analyserande materialval görs då flera material finns kvar efter optimerande sållning. Vid 

ett analyserande materialval jämförs material genom experimentell testning. Ett analyserande 

materialval görs i detta arbete för kvarvarande material genom ett erosionstest. 

3.1.6.1 Erosionstest 

Ett erosionstest genomförs där metoden för testet grundar sig i ASTM-standarden G76-13. 

Erosionstestet utförs från två olika infallsvinklar för att se erosionen vid både höga och låga 

infallsvinklar för varje material. 

3.1.6.1.1 Standard för provning 

För testning av erosion från solida partiklar finns, som tidigare nämnts i kapitel 2.2.2.1.1, 

standarden ASTM G76-13 (Swedish Standards Institute, 2017). En standarduppsättning av 

testbetingelser beskrivs i standarden. Vissa avvikelser från standarduppsättningen är tillåtet 

om en beskrivning kring detta finns. Se standarduppsättning av testbetingelser nedan. 

 Munstyckets längd i förhållande till munstyckets innerdiameter bör vara 25:1 eller 

större för att uppnå en acceptabel partikelhastighetsfördelning i strömmen. 

Rekommenderat munstycke har en innerdiameter på 1,5 mm och är 50 mm lång.  

 

 Nödvändiga funktioner hos testutrustning skall vara kontrollering och justering av 

partikelhastighet, partikelflöde, materialprovets läge och orientering i förhållande till 

den infallande partikelströmmen. 

 

 Krav på likformigt partikelflöde och att justering är möjlig för att ställa in önskade 

partikelflödesvärden. 

 

 En metod för att mäta partikelhastigheten skall vara tillgänglig. Partikelhastigheten 

mäts där de erosiva partiklarna träffar provbitens yta.  
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 En lämplig provstorlek är en rektangulär bit ca 10x30x2 mm. Större provbitar och 

andra former kan användas om det är nödvändigt, men måste dokumenteras. 

 

 Det eroderande materialet som används skall vara enhetligt i väsentliga egenskaper 

såsom partikelstorlek, fukt, kemisk sammansättning, och så vidare. 

 

 Provbitarna ska undersökas enligt en accepterad metod för att se om materialet är 

representativt. 

 

 Partikelhastighet rekommenderas vara 30 m/s. Vid denna hastighet kommer gasflödet 

vara cirka 0,13 liter/s och systemtrycket cirka 1,4 bar om rekommenderat munstycke 

används. 

 

 Avståndet från provytan till munstyckets ände skall vara 10 ± 1 mm. 

 

 I standarden ska erosionstestet vara i minst 600 sekunder.  

Utöver dessa så skall även materialdata, geometri inklusive yttopografi, samt 

bearbetningsmetoder anges för materialproven och de eroderande partiklarna. Även den 

bärande gasens egenskaper skall anges. Ett referensmaterial skall testas under samma 

förhållande för att bedöma osäkerheten hos testresultatet.  

3.1.6.1.2 Utförande av test 

Erosionstestet utförs på alla materialprover från 30 och 90 graders infallsvinkel och är baserat 

på ASTM-standarden G76-13. 

Varje material skärs till två bitar om 30x25x10mm för 30 respektive 90 graders infallsvinkel. 

Utöver en enkel rengöring så sker ingen förberedning av provbitarnas ytor. Provbitarna vägs 

med hjälp en Mettler Toledo Hk 160 (2001) laboratorievåg (okalibrerad sedan 2011) med 

visning av vikt ned till 0,1 mg.  

ASTM G76 rekommenderar en ytjämnhet på 0,1 µm rms (root mean square) eller mindre. 

Ytjämnheten aritmetiska medelvärdet Ra mäts med hjälp av en Mitutoyo Surftest 201 

ytjämnhetsmätare (okalibrerad). 

Erosionstestet utförs inuti en skyddskammare, som visas i Figur 11. Testutrustningen består 

av en blästerpistol med ett 70 mm långt munstycke som har innerdiametern 4,5 mm, se Figur 

12. Blästerpistolen är kopplad till en lufttrycksslang med tryckregulator och manometer som 

kan justeras till önskat lufttryck (Norgren, 2017). Ett lufttryck på 2 bar väljs vilket är något 

högre än rekommendationen i standarden. Detta lufttryck baseras på att diametern för 

munstycket är större än i rekommendationen och anses behöva ett högre tryck för att uppnå 

ett stabilt partikelflöde. På blästerpistolen monteras en hållare som håller provbiten på 10 mm 

avstånd från munstycket. Hållaren kan monteras på två olika sätt, antingen 30 eller 90 graders 

infallsvinkel, se Figur 13.  
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Figur 11. Skyddskammare för erosionstest. 

 

Figur 12. Testapparatur för erosionstest. 
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Figur 13. Inställning för 30 respektive 90 graders infallsvinkel. 

Testet genomförs genom följande procedur baserat på ASTM G76-13: 

1. Provbiten vägs. 

2. Sandbehållare fylls med kvartssand (samma som används till sandformarna) och vägs. 

3. Provbiten fästs i anordningen som ställs in i rätt position. 

4. Sandpartiklar skjuts med ett lufttryck på 2 bar på provbiten i 150 sekunder. 

5. Provbiten avlägsnas från anordningen, rengörs och vägs. Vikten dokumenteras. 

6. Sandbehållaren vägs och viktskillnaden från förra vägningen beräknas. 

7. Steg 2 till 6 upprepas fyra gånger (undantaget att anordningen ej justeras). 

 

Testmetoden avviker från ASTM-standarden på ett antal punkter: 

1. Munstyckets längd (70 mm) i förhållande till munstyckets innerdiameter (4,5 mm) är 

mindre än 25:1. 

2. Eventuell erosion av munstycket undersöks ej. 

3. Partiklarnas hastighet mäts ej och kan därför inte heller kontrolleras. 

4. Ingen kontroll görs av provbitarna för att undersöka om materialet är representativt. 

5. Inga referenstester görs för kalibrering. 

6. Luftens fukthalt mäts ej. 

3.1.6.1.3 Utvärdering av test 

Utvärdering av prov sker genom beräkning av erosionstakt för varje material. Utvärdering 

sker även genom analys av provbitarnas yta och deformation efter erosionstest.  

4. Resultat 

Resultat från kravprofilsmetoden innehållande grovsållning, principutformning, sorterande 

sållning, optimerande sållning och analyserande sållning presenteras nedan.   

4.1 Grovsållning av materialklasser 
De flesta porösa keramer har låg hållbarhet i svaveldioxid och låg resistans mot termiska 

chockar och är således inte lämpliga för denna applikation. Elastomerer antas inte klara 

erosion vid låga infallsvinklar vilket förekommer i formverktyget. De flesta elastomerer har 

även dålig hållbarhet i svaveldioxid. Skummaterial går inte att tillämpa i applikationen på 

grund av materialets formtillstånd. Trä har dålig hållbarhet i svaveldioxid vilket gör det till ett 

olämpligt material. Glas är inte tillräckligt nötningsbeständigt mot partiklar då materialet är 
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sprött. Glas är inte heller lämpligt i applikationen då glas har låg resistans mot termiska 

chockar (Granta, 2017). Porösa keramer, elastomerer, skum, trä och glas sållas bort då de inte 

anses vara lämpliga i applikationen. 

Grovsållning ger: 

 Metaller 

 Tekniska keramer 

 Polymerer 

 Kompositer 

 

Dessa material är absolut vanligast i applikationer där erosiv nötning förekommer. 

4.2 Val av principutformning 
Principutformning för formverktyg begränsas till att formverktyget eller delar av 

formverktyget tillverkas i ett material med god nötningsbeständighet mot erosion, eller att 

formverktyget tillverkas i nuvarande material och beläggs med ett nötningsbeständigt material 

mot erosion. 

4.3.1 Återstående material efter sorterande sållning 

Nedan följer en sammanfattning av återstående materialtyper och vilka egenskaper 

materialtypen ska ha för att erhålla högsta beständighet mot erosiv nötning.  

4.3.1.1 Stål 

Stål har hög hårdhet och hög brottsseghet vilket är de materialparametrar som anses ha störst 

inverkan i att förbättra erosionsmotståndet (Finnie, 1995). Stål är en legering som består av 

största delen järn. Kol är ett viktigt legeringsämne i stål och ingår, i varierande mängd, i alla 

stål. Det finns lågkolhaltiga stål som har en kolhalt på max 0,3 procent. Medelkolhaltiga stål 

har en kolhalt mellan 0,3 och 0,7 procent och högkolhaltiga en kolhalt mellan 0,5 och 1,7 

procent. Stål som innehåller hög halt av andra legeringsämnen utöver stål kallas för legerade 

stål. Legerade stål delas sedan upp i låglegerade och höglegerade stål. Låglegerade stål har 

legeringsämnen under 5 procent medan höglegerade har över 5 procent. Den kemiska 

sammansättningen spelar roll för stål. Ämnen som nickel, krom, molybden och vanadin anses 

medföra förbättrade egenskaper vid nötning (StenaStål, 2015). Tester har visat att 

mjukglödgade stål och seghärdade stål har god erosionsbeständighet (Shabgard, et al., 2015), 

(Rodríguez, et al., 2006).  

4.3.1.2 Superlegeringar 

En superlegering är en stark legering, huvudsakligen bestående av nickel, nickel-järn eller 

kobolt och som uppvisar goda egenskaper inom många olika områden. Egenskaperna hos 

nickelbaserade superlegeringar kan skräddarsys till en viss grad genom tillsats av element så 

som krom, vanadin, molybden och volfram som har visat förbättrade egenskaper vid nötning 

(StenaStål, 2015). Legeringarna används ofta i höga temperaturer då de är förstärkta för att 

klara av det. Tester visar att en kombination av hög hårdhet och hög seghet är viktigt för 

erosionsbeständigheten för superlegeringar (Levin, et al., 1997).   
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4.3.1.3 Gjutjärn 

Gjutjärn kallas järn med en kolhalt mellan 2 och 4 procent. Det finns olika sorters gjutjärn; 

gråjärn, segjärn, aducerjärn och vitt gjutjärn. Gråjärn som är den vanligaste typen av gjutjärn 

har god skärbarhet och god draghållfasthet. Gråjärn har låg seghet. Vitt gjutjärn utmärker sig 

med hög hårdhet och mycket god nötningsbeständighet. Segjärn har som namnet antyder en 

hög seghet men även god skärbarhet. Aducerjärn har hög slagseghet och hög hållfasthet. 

Aducerjärn framställs genom upphettning av vitt gjutjärn. Gjutjärn ska ha en kombination av 

hög hårdhet och seghet för att erhålla högt nötningsmotstånd (Wang, et al., 2013). 

4.3.1.4 Termoplaster 

Termoplaster är en plast som vid uppvärmning blir plastisk och som flera gånger kan 

överföras till plastiskt tillstånd. Termoplaster kan formas och omformas och har god 

beständighet mot kemikalier. Termoplaster är starka, lätta och har egenskaper som motverkar 

utmattning och nötning. Termoplasternas höga slagseghet och goda stötabsorberande förmåga 

visar god beständighet mot erosion (Arjula, et al., 2008). Duktila termoplaster utsätts för 

plastisk deformation vid erosiv nötning och har generellt störst erosionstakt vid låga 

infallsvinklar. 

4.3.1.5 Oxidkeramer 

Oxidkeramer är oorganiska föreningar av metaller (t.ex. Aluminium, zirkonium och titan) 

eller metalloid (kisel) med syre. Oxider kan kombineras med kväve eller kol för att bilda mer 

komplexa material som kiseloxidnitrider eller oxidkarbider. Keramiska material är generellt 

spröda och hårda och bör därför ha en högre hårdhet än de erosiva partiklarna för att 

tillhandahålla ett destruktivt erosionsmotstånd (Kahlman, 1994). Keramiska ytbeläggningar 

används ofta mot slitage. Oxidkeramerna är de vanligaste keramerna för ytbeläggning i 

ingenjörsapplikationer (Kahlman, 1994).  

4.3.1.6 Karbidkeramer 

En karbid är en kemisk förening av kol och ett metalliskt alternativt semimetalliskt element. 

Karbidkeramer karaktäriseras av extremt hög hårdhet och god korrosionsbeständighet. 

Karbiders egenskaper gör det lämpligt att använda dessa i metalliska legeringar och som 

ytbeläggningar där de ökar nötningsbeständigheten. Karbidkeramer tål mycket höga 

temperaturer och används ofta på skärverktyg (Sandström, 2017).  

4.3.1.7 Metallmatriskompositer 

Kompositmaterial används för att kombinera olika materials egenskaper. En 

metallmatriskomposit är ett kompositmaterial med åtminstone två beståndsdelar, varav ett är 

en metall och det andra materialet antingen en annan metall eller annat material såsom en 

keram eller polymer (TevoLokomo, 2017). Generellt så bör metallmatriskompositer ha 

samma egenskaper som metaller för att motstå erosiv nötning, d.v.s. hög hårdhet och seghet. 

4.3 Sorterande materialval 
Från materialkarta för hållbarhet i svaveldioxid, se Figur 8, ses att flera materialklasser har 

några materialtyper som klarar av att utsättas för svaveldioxid. Vissa polymerer och metaller 

har enbart begränsad hållbarhet i svaveldioxid och har därför sållats bort vid detta steg. 
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Vid inspektion av materialkarta för resistans mot termiska chockar, se Figur 9, ses att metaller 

visar en hög resistans mot sprickkontrollerande termiska chockar. Detta kan bero på att de har 

hög brottseghet. Rena metaller så som zink, bly, brons och silver har dock relativ låg resistans 

mot termiska chockar. Vissa keramer visar hög resistans, medan andra keramer visar låg 

resistans mot spänningskontrollerade termiska chockar. Därför bör val av keramer som utsätts 

för termiska chockar göras med försiktighet (Lu & Fleck, 1998). Polymerer har låg 

elasticitetsmodul vilket ger dem en skälig resistans mot termiska chockar. Härdplaster har låg 

resistans mot termiska chockar. Vissa kompositmaterial har hög resistans mot både 

sprickrelaterade och spänningskontrollerande termiska chockar. 

Som nämns i kapitel 2.4.1.1 så är brottssegheten hög för de flesta metaller vilket har visat sig 

ha positiv inverkan för erosionsmotståndet. Rena metaller har oftast lägre hårdhet än stål. Stål 

har både en hög brottseghet och hög hårdhet. Keramer har väldigt hög hårdhet men en lägre 

brottsseghet som har förklarats i kapitel 2.4.1.4. Karbidkeramer är de hårdaste keramerna 

(Granta, 2013). Bland polymerer har de flesta härdplaster en lägre brottseghet än 

termoplasterna.  
 

Sorterande sållning ger: 

Metaller 

 Stål 

 Superlegeringar 

 Gjutjärn 

Keramer 

 Oxidkeramer  

 Karbidkeramer 

Polymerer 

 Termoplaster 

Kompositer 

 Metallmatriskompositer 

4.4 Optimerande materialval 

Från återstående materialgrupper i kapitel 4.3.1 väljs ett antal kandidater ut som har 

dokumenterad bra nötningsbeständighet för att reducera antalet material.  

4.4.1 Verktygsstål 

Verktygsstål är en mängd olika stållegeringar som främst används för att tillverka verktyg 

som används för bearbetning eller andra tillverkningsprocesser. Verktygsstål gjuts oftast först 

i block för att sedan bearbetas till önskad geometri. Verktygsstålen måste kunna motstå höga 

specifika laster samt vara stabila vid höga temperaturer. Ett verktygsstål karaktäriseras av en 

god beständighet mot nötning och plastisk deformation även vid höga temperaturer. 

Verktygsstål med god nötningsbeständighet från Uddeholm är Nimax och Sverker 21 

(Uddeholm, 2008). 
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4.4.1.1 Nimax 

Uddeholm Nimax är ett plastformningsstål som levereras härdat till en hårdhet mellan 370-

410 HV. Utmärkande egenskaper för Nimax, enligt Uddeholm (2008), är utmärkt skärbarhet, 

mycket goda svetsegenskaper, högt motstånd mot intryckningar och god seghet.   

Den utmärkta skärbarheten och goda svetsbarheten minskar tiden för att tillverka ett verktyg 

och gör underhållsarbetet enklare. Den höga hårdheten i kombination med hög seghet 

resulterar i ett verktyg med bra motstånd mot nötning och intryckningar och ger minimal risk 

för oväntade haverier. Nimax innehåller krom, mangan, nickel och molybden som har visat 

goda förbättringar av nötningsbeständighet som förklaras i kapitel 2.4.1.1. Sammansättning 

för Nimax visas i Tabell 6. 

Tabell 6. Sammansättning för Nimax (Uddeholm, 2008). 

Sammansättning [%] 
Fe C Si Mn Ni Cr Mo 

Balans 0,1 0,3 2, 5 1,0 3,0 0,3 

 

4.4.1.2 Sverker 21 

Uddeholm Sverker 21 är ett verktygsstål med mycket god abrasiv slitstyrka. Sverker 21 har 

hög kol- och kromhalt och är legerat med molybden och vanadin. Sverker 21 rekommenderas 

för verktyg som kräver hög slitstyrka i kombination med god seghet. Sverker 21 har en 

hårdhet på 210 HV. Stålet levereras i mjukglödgat tillstånd som enligt Shabgard (2015) har 

hög beständighet mot erosion. Sammansättning för material visas i Tabell 7. 
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Tabell 7. Sammansättning för Sverker 21 (Uddeholm, 2008) . 

Sammansättning [%] 
Fe C Si Mn V Cr Mo 

Balans 1,55 0,3 0,4 0,8 11,3 0,8 

 

4.4.2 Rostfritt stål  

Rostfritt stål är järnlegeringar med nickel och krom som har hög hållfasthet samt beständighet 

mot korrosion. Ett rostfritt stål som anses ha god nötningsbeständighet är AISI 410 

(Akbarzadeh, et al., 2012). 

4.4.2.1 AISI 410 

AISI 410 är ett standardiserat rostfritt stål som kombinerad hög nötningsbeständighet och hög 

korrosionsbeständighet (Granta, 2013). AISI 410 innehåller krom och mangan som har visat 

goda egenskaper mot nötning som förklaras i kapitel 2.4.1.1. Se Tabell 8 för sammansättning 

för AISI 410. 

Tabell 8. Sammansättning för AISI 410 (Granta, 2013). 

Sammansättning [%] 

Fe C (max) Si Mn S (max) Cr P 

Balans 0,15 1,0 1,0 0,03 
11,5 – 

13,5 
0,04 

 

4.4.3 Nickelbaserad superlegering  

Nickelbaserade superlegeringar visar utmärkt korrosions- och oxidationsbeständighet samt 

hög hållfasthet vid höga temperaturer. En nickelbaserad superlegering som anses ha god 

nötningsbeständighet är Inconel 718 (Tabakoff, 1999). 

4.4.3.1 Inconel 718 

Inconel 718 är en nickelbaserad legering som är konstruerad för att visa goda egenskaper vid 

nötning framförallt vid höga temperaturer. Denna legering används ofta till komponenter i 

gasturbiner och jetmotorer. Legeringen innehåller många olika ämnen med störst andel nickel 

och krom. Nickel och krom har visat goda egenskaper mot nötning. Se Tabell 9 för 

sammansättning av material.  

Tabell 9. Sammansättning för Inconel 718 (Granta, 2013). 

Sammansättning 

[%] 

Ni C Mo Nb Co Mn Cu Al Ti Si S P C 

50,0-

55,0 

17,0-

21,0 

2,8–

3,3 

4,75- 

5,5 
1,0 0,35 

0,2-

0,8 

0,65–

1,15 
0,3 0,35 0,015 0,015 0,08 
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4.4.4 Volframkarbid  

Volframkarbid (WC) används oftast i metallkeramisk komposit form där WC partiklarna hålls 

samman av en metallisk bindefas som oftast är kobolt. Hög hårdhet och en mycket god 

beständighet mot kemiska angrepp gör volframkarbid till ett attraktivt beläggningsmaterial för 

de mest krävande applikationerna. ISO K40 är en volframkarbid som anses ha god 

nötningsbeständighet (Akbarzadeh, et al., 2012).  

4.4.4.1 ISO K40 

ISO K40 är en standard legering av volframkarbid. Materialet är mycket hårt och tillämpas 

vid applikationer som kräver högt abrasivt nötningsmotstånd. ISO K40 används ofta som 

beläggning på skärverktyg. ISO K40 innehåller en stor mängd volfram som gör materialet 

mycket hårt. Se Tabell 10 för sammansättning av material. 

Tabell 10. Sammansättning för ISO K40 (Granta, 2013). 

Sammansättning [%] 
CO WC NBC 

11,0 88,5 0,5 

 

4.4.5 Vitt gjutjärn  

Allt kol i vitt gjutjärn är i form av järnkarbid (FeC), i en martensit/austenit metalmatris vilket 

ger materialet sin vita yta. En god nötningsbeständighet med hög hårdhet och ett relativt lågt 

pris gör att vitt gjutjärn är attraktivt för en mängd olika applikationer, UNS F45009 är ett vitt 

gjutjärn som anses ha god nötningsbeständighet (Tian & Addie, 2005).  

4.4.5.1 UNS F45009 

UNS F45009 är vitt gjutjärn framställt för att användas i applikationer som kräver hög 

beständighet mot abrasiv nötning. Materialet har hög beständighet mot oxidation och 

tillämpas vid lågspänningsapplikationer. Materialet innehåller ämnena krom, nickel, mangan 

och molybden som har visat goda egenskaper vid nötning. Se Tabell 11 för sammansättning 

av material. 

Tabell 11. Sammansättning för UNS F45009 (Granta, 2013). 

Sammansättning [%] 

Fe C (max) Si Mn 
Ni 

(max) 
Cr 

Mo 

(max) 

Balans 2,3 - 3,0 1,5 2,0 2,5 
23,0-

30,0 
3,0 

 

4.4.6 Semikristallina termoplaster 

Semikristallina polymerer har en högordnad molekylstruktur. Dessa termoplaster mjukas inte 

upp vid höjning av temperatur och har en bestämd smältpunkt. Semikristallina polymerer har 

hög kemisk resistans och låg friktionskoefficient (Redwoodplastics.com, 2017). Dessa plaster 

används ofta som lagermaterial (AB SKF, 2017). Polyetereterketon och ultra-högmolekylär 
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polyeten är två semikristallina termoplaster som har visat god nötningsbeständighet (Arjula, et 

al., 2008), (Hutchings, 1992). 

4.4.6.1 Polyetereterketon (PEEK) 

PEEK är en termoplast som har signifikant mycket högre hållfasthet, styvhet och smältpunkt 

än konventionella termoplaster. Detta gör att PEEK kan användas till mycket krävande 

applikationer så som lagertätning och bussningar. Polyetereterketon används för många 

tekniska tillämpningar som kräver hög mekanisk hållfasthet och en mycket god 

termomekanisk stabilitet. Denna termoplast har en hög smältpunkt och god 

erosionsbeständighet (Arjula, et al., 2008). PEEK är känd bland polymermaterial på grund av 

sin goda bearbetbarhet och är också lämplig för 3D-skrivning.  

4.4.6.2 Ultra-högmolekylär polyeten (UHMWPE) 

UHMWPE är en typ av polyeten (PE) med förhöjd molekylmassa och extremt långa kedjor av 

molekyler. De långa kedjorna gör att UHMWPE är mycket segare och därmed har bättre 

nötningsbeständighet än vanlig PE. Ultrahögmolekylär polyeten är ett material med goda 

nötningsegenskaper. Den höga nötningsbeständigheten tillsammans med låg 

friktionskoefficient gör att materialet framförallt används som ersättare för metall i 

konstruktioner där friktion och nötning mellan olika delar ger upphov till stor 

materialavnötning. Andra egenskaper som utnyttjas i användningen är den höga slagsegheten 

och god kemisk resistans (ivf.se, 2017). UHMWPE har en låg elasticitetsmodul som i 

kombination med hög seghet som ger ett elastiskt erosionsmotstånd (Hutchings, 1992).  

4.4.7 Kromkarbid  

Kromkarbid är ett namn för tre olika kemiska föreningar av krom och kol; Cr3C2, Cr7C3 och 

Cr23C6. Alla tre karaktäriseras av hög hårdhet och beständighet mot korrosion och lämpar sig 

främst som beläggningsmaterial på detaljer med höga krav på nötningsbeständighet. Inom 

gruppen kromkarbider anses Diamalloy 3007 ha god nötningsbeständighet (Sidhu, et al., 

2007).  

4.4.7.1 Diamalloy 3007 

Diamalloy 3007 är en kromkarbidsbeläggning som produceras av Metco (2017). 

Ytbeläggningen levereras i pulverform och appliceras genom termisk sprutning. Diamalloy 

3007 kännetecknas med förmåga att stå emot slitage, oxidation och korrosion vid förhöjda 

temperaturer. Diamalloy 3007 visar utmärkta egenskaper i applikationer med erosiv nötning 

och urholkande nötning enligt Metco (2017). Beläggningen innehåller krom och nickel som 

har visat goda egenskaper mot nötning. Tabell 12 visar sammansättningen för Diamalloy 

3007.  

Tabell 12. Sammansättning för Diamalloy 3007 (Metco, Oerlicon, 2017). 

Sammansättning [%] 
Cr3C2 NiCr 

80,0 20,0 

 



32 

 

4.4.8 Aluminiumoxid  

Aluminiumoxid (Al2O3) är en kemisk förening av aluminium och syre som karaktäriseras av 

hög hårdhet och hög smältpunkt. Aluminiumoxid är en av de mest använda tekniska 

keramikerna inom ingenjörsapplikationer. Typiska användningsområden är beläggning till 

skärverktyg och termisk eller elektrisk isolering. En aluminiumoxid som anses ha god 

nötningsbeständighet är METCO 105NS (Metco, Oerlicon, 2017).   

4.4.8.1 METCO 105NS  

METCO 105NS är en ytbeläggning av aluminiumoxid. Ytbeläggningen levereras i 

pulverform och appliceras genom termisk sprutning, förslagsvis med plasmasprutning. 

METCO 105NS bildar en hård och slitstarkt yta med hög täthet. Denna ytbeläggning har hög 

beständighet mot abrasiv och erosiv nötning (Metco, Oerlicon, 2017). Se Tabell 13 för 

sammansättning av material. 

Tabell 13. Sammansättning för METCO 105NS (Metco, Oerlicon, 2017). 

Sammansättning [%] 
Al2O3 

Na2O 

(max) 

SiO2 

(max) 

98,0+ 0,75 2,0 

 

4.4.9 Optimeringsmatris 

Materialen ovan sammanställs i en optimeringsmatris, se Tabell 14. Optimeringsmatrisen 

innehåller fakta från olika källor. Granta (2013) anger machinability som är ett mått på hur 

lätt ett material kan bearbetas baserat på skärkrafter, skärhastighet, slitage av verktyg och 

ytfinish (från mycket svårbearbetad 1 till utmärkt bearbetbarhet 5). Möjlighet till lagning 

anger vilka lagningsmetoder som kan användas för varje material, antingen genom 

tillverkning av lösbitar eller additiv lagning i form av t.ex. påsvetsning, 3D-printing eller 

pulverpåsvetsning. 

Hårdhet anges i vickersskalan (HV) för alla material för att få materialen jämförbara. 

Brottsegheten K1c är det värde på spänningsintensitetsfaktorn K1 vid vilket sprickor börjar att 

växa. Brottsegheten kan således ses som ett mått på ett materials motstånd mot sprödbrott och 

är närmast proportionerlig, efter hårdhet, mot erosion för spröda material (Momber, 2014). 

Tillgänglighet till råmaterial och materialprover är fastställt genom kontakt med leverantörer. 

Fler leverantörer än de som anges här finns dock att tillgå då alla listade legeringar är 

standardiserade. Här prioriteras svenska leverantörer som kan tillhandahålla materialprover. 

Priser anges från materialprogrammet Granta eller leverantören Uddeholm. Referenser avser 

vetenskapliga studier av erosion där materialet förekommer i praktiska tester alternativt 

information från leverantören. 
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Tabell 14. Optimeringsmatris. 

Material Bearbetbarhet 
Möjlighet 

till lagning 
Hårdhet 

Brottseghet 

[Mpam
1/2

] 

Tillgänglighe

t 

Pris 

[Kr/kg] 

Referen

s 

Låglegerat 

verktygsstå

l Holdax 

(Granta, 2013) 

(P20) 

Machinability 

rating: 3-4 

(Uddeholm, 

2008) 

Påsvetsning 

TIG, MMA 

alt. lösbitar 

(Uddehol

m, 2008) 

290-330  

HV 

(Granta, 2013) 

26,4-41,1 

(Uddeholm, 

2008) 

Svensk 

leverantör + 

prov 

(Uddeho

lm, 

2008) 

40 

(Rodrígue

z, et al., 

2006) 

Högkolhalt

igt 

verktygsstå

l Sverker 21 

(Granta, 2013) 

(D2) 

Machinability 

rating: 3-4 

(Uddeholm, 

2008) 

Påsvetsning 

TIG, MMA 

alt. lösbitar 

(Uddehol

m, 2008) 

210 

HV 

(Granta, 2013) 

18,3-21,5 

(Uddeholm, 

2008) 

Svensk 

leverantör + 

prov 

(Uddeho

lm, 

2008) 

100 

(Uddehol

m, 2008) 

Låglegerat 

verktygsstå

l 

Nimax 

(Uddeholm, 2008) 

 Fräsning och 

borrning motsv. 

Holdax 

(Uddeholm, 

2008) 

 Påsvetsning 

TIG, MMA 

alt. lösbitar 

(Uddehol

m, 2008) 

370-410 

HV 

- 

(Uddeholm, 

2008) 

Svensk 

leverantör + 

prov 

(Uddeho

lm, 

2008) 

60 

(Uddehol

m, 2008) 

Nickel 

baserad 

superlegeri

ng 

Inconel 718 

(High 

Performance 

Alloys, Inc, 2014) 

Machinability 

rating: 3 

(Granta, 

2013) 

 Påsvetsning 

TIG, SAW, 

plasma, MIG 

(Granta, 

2013) 

400-500 

HV 

(Granta, 2013) 

94,2-98,3 

 

Inga svenska 

leverantörer, 

inga prov 

(Granta, 

2013) 

161-177 

(Tabakoff

, 1999) 

Rostfritt 

stål 

AISI 410 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 2-3 

(Granta, 

2013) 

 Påsvetsning 

TIG, MIG, 

plasma 

alt. lösbitar 

(Granta, 

2013) 

150-190 

HV 

(Granta, 2013) 

36-114 

Livallco (2014) 

Svensk 

leverantör, inga 

provbitar 

(Granta, 

2013) 

7,47-

8,28 

(Akbarza

deh, et al., 

2012) 

Volframka

rbid ISO 

K40 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 1-2 

Inga 

traditionella 

metoder. 

(Granta, 

2013) 

1060-1170 

HV 

(Granta, 2013) 

15,3-16,8 

Inga svenska 

leverantörer, 

inga prov 

(Granta, 

2013) 

416-600 

(Akbarza

deh, et al., 

2012) 

Vitt 

gjutjärn 

UNS 

F45009 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 1-2 

Inga 

traditionella 

metoder. 

(Granta, 

2013) 

510-700 

HV 

(Granta, 2013) 

11-22 

Inga svenska 

leverantörer, 

inga prov 

(Granta, 

2013) 

12,2-

13,4 

(Tian & 

Addie, 

2005) 

PEEK 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 3-4 

(Granta, 

2013) 

 lösbitar 

(Granta, 

2013) 

26,1-28,5 

HV 

(Granta, 2013) 

2,73-4,3 

(Möller & 

Carlsson AB, 

2017) 

Svensk 

leverantör + 

prov 

(Granta, 

2013) 

667-734 

(Arjula, et 

al., 2008) 

UHMWPE 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 3-4 

(Granta, 

2013) 

 lösbitar 

(Granta, 

2013) 

6,4-8,3 

HV 

(Granta, 2013) 

1,72-5,16 

(Möller & 

Carlsson AB, 

2017) 

Svensk 

leverantör + 

prov 

(Granta, 

2013) 

17,8-

19,6 

(Arjula, et 

al., 2008) 

Kromkarbi

d 

Diamalloy 

3007 

- 

Metco (2017) 

Pulver 

påsprutning 

Metco 

(2017) 

175 HV 

- - - 
(Sidhu, et 

al., 2007) 

Aluminium

oxid 

Metco 

105NS 

(Granta, 2013) 

Machinability 

rating: 1-2 

Metco (2017) 

Pulver 

påsprutning 

(Granta, 

2013) 

1200-2060 

HV 

(Granta, 2013) 

3,3-4,8 

Inga svenska 

leverantörer, 

inga prov 

(Granta, 

2013) 

123-184 

(Tabakoff

, 1999) 

 

Efter överläggningar med Volvo samt ett par leverantörer så sållas volframkarbid och 

aluminiumoxid bort på grund av otillgänglighet. Kromkarbid sållas bort på grund av bristande 

fakta kring materialet. Inconel 718 och AISI 410 är båda standardlegeringar som redan testats 

i flertalet likvärdiga studier, E. Akbarzadeh (2012), Tabakoff (1999), och har låg 
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tillgänglighet och sållas således även de bort i optimeringen. Slutligen tas även vitt gjutjärn 

UNS F45009 bort på grund av svårigheter vid bearbetning och lagning. Dessutom råder det en 

viss osäkerhet om detta material tål den termiska chock som uppstår vid isblästring (Granta, 

2017). 

Optimerande sållning ger: 

Stål 

 Nimax 

 Sverker 21 

Termoplaster 

 PEEK  

 UHMWPE 

4.5 Analyserande materialval 

Nötningsbeständigheten hos de material som återstår efter den optimerande sållningen 

undersöks genom ett erosionstest.   

4.5.1 Erosionstest 

Materialen som genomgår erosionstestet är Nimax, Sverker 21, PEEK och UHMWPE, 

tillsammans med referensmaterialet Holdax.  

4.5.1.1 Undersökning av provbitar 

Resultat från ytjämnhetsprovningen ger det aritmetiska medelvärdet Ra av ytjämnheten för 

provbitarna, se Tabell 15. 

Tabell 15. Aritmetiska medelvärdet Ra för provbitarnas ytjämnhet. 

Material Holdax Nimax Sverker 21 UHMWPE PEEK 

Ra [μm] 0,17 0,14 0,22 1,59 0,58 

 

4.5.1.2 Erosion för provbitarna 

Erosionstakten beräknas för varje provbit och intervall som volymförändring dividerat med 

den totala massan av de sandpartiklar som skjutits mot provbiten under ett intervall. 

Volymförändringen beräknas som provbitens viktskillnad mellan varje intervall dividerat med 

materialets densitet som tas från Granta (2013).  

Vid 30 graders infallsvinkel ses redan efter första intervallet en stor viktminskning för PEEK. 

PEEK har även den högsta erosionstakten för resterande intervall och ökar rejält på det sista 

intervallet. UHMWPE ökar först i vikt, vilket antas bero på intryckning av sandpartiklar i 

materialet, vilket ger en negativ erosionstakt efter första intervallet. Under andra intervallet 

börjar material nötas bort vilket ger en positiv erosionstakt. Erosionstakten för alla tre stål 

ligger kring 0,2-0,3 mm
3
/g utan någon påtaglig symmetri.  

Vid 90 graders infallsvinkel däremot så går det att skönja ett visst tidsberoende. Speciellt 

påtagligt för PEEK där erosionstakten verkar minska linjärt från start. De tre stålen ligger näst 
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intill parallellt i de tre första intervallen men ökar sedan alla tre till sista intervallet. 

Erosionstakten för UHMWPE ökar istället på de tre första intervallen för att sedan minska på 

det sista, se Figur 14. Om felmarginalen antas vara 0,1 mg vid vägning av provbiten, och 1 g 

vid vägning av sandbehållaren fås en osäkerhet för värdet på erosionstakten. Denna osäkerhet 

är markerad som felstaplar i figuren för varje intervall. 

 
Figur 14. Erosionstakt [mm

3
/g] plottad mot tid [s] för 30 respektive 90 graders infallsvinkel. 

Figur 15 åskådliggör den totala erosionstakten vid de olika infallsvinklarna. Den totala 

erosionstakten beräknas genom att dividera den totala massförändringen med den totala 

vikten av den eroderade sanden. Vid beräkning av total massförändring används 

absolutbeloppen för massförändringen för att undvika att massförluster och massökningar tar 

ut varandra. Den totala erosionstakten för 30 graders infallsvinkel är lägst för stålet Nimax. 

Därefter följer Holdax, Sverker 21, UHMWPE och sist PEEK som har den betydligt högsta 

erosionstakten. Vid 90 graders infallsvinkel ses att Sverker 21 har den lägsta totala 
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erosionstakten tätt följd att Holdax och därefter Nimax. UHMWPE och PEEK har högre 

erosionstakt än stålen där erosionstakten för UHMWPE är något högre än för PEEK.  

 

 

 
Figur 15. Totala erosionstakten för 30 respektive 90 graders infallsvinkel. 

4.5.1.3 Deformation och yta för provbitarna 

Alla stål deformeras på liknande sätt. Vid 90 graders infallsvinkel uppstår ett cirkulärt 

mönster med ett mörkt område. Det mörka området omges i sig av ett mer diffust ljust 

område. Stålbitarna som testas med 30 graders infallsvinkel får ett liknande utseende med 

skillnaden att deformationen har en elliptisk form och att det yttre ljusa området är mer 

väldefinierat. På alla provbitar i stål kan en ojämnhet kännas där sanden träffat och ytan är 

skrovlig. Vilken provbit som har störst deformation eller förändring i ytan kan däremot inte 

avgöras enbart genom visuell inspektion eller genom att känna på ytan. Vad gäller plasterna 

så kan en större grop kännas för PEEK som testas med 30 graders infallsvinkel. Denna grop 

är betydlig större än ojämnheten på Holdax och de andra stålen. Denna provbit har den största 

deformationen av alla provbitar. På provbiten för PEEK med 90 graders infallsvinkel syns en 
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mörk fläck där sanden träffat men ingen tydlig deformation kan kännas. På provbiten för 

UHMWPE med 90 graders infallsvinkel syns och känns intryckningar av sandpartiklar men 

deformationen är liten och anses mindre än för stålen. UHMWPE testad från 30 grader 

uppvisar en mycket liten förändring av ytstruktur och även denna deformation anses mindre 

än för stålen. Figur 16 visar utseendet för provbitarna efter erosionstest, 90 graders 

infallsvinkel till vänster och 30 graders infallsvinkel till höger. 
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Figur 16. Utseende för provbitarna efter erosionstest. 

Den upplevda deformationen för provbitarna sammanställs i Tabell 16. Holdax ansätts som 

referensmaterial med värde noll. Material med mindre deformation än Holdax markeras med 

ett plustecken och material med större deformation med ett minustecken. Som visas i tabellen 

kan stålen inte skiljas åt vid någon av infallsvinklarna. UHMWPE har lägre deformation av 
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ytan än referensmaterial vid båda infallsvinklarna, medan PEEK har högre deformation vid 90 

grader och lägre deformation vid 30 graders infallsvinkel. 

Tabell 16. Sammanställning av deformation för provbitarna. 

Deformation 90° 30° 

HOLDAX (ref.) 0 0 

NIMAX 0 0 

SVERKER 21 0 0 

UHMWPE + + 
PEEK + - 

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metod och resultat för arbetet. Diskussionskapitlet behandlar 

eventuella felkällor och faktorer som kan anses missvisande. Uppdelning för kapitel är 

materialvalsmetod innehållande en separat del för erosionstest, därefter följer ett avsnitt kring 

TSE (Technology, Society and Environment). 

5.1 Materialvalsmetod 

I detta arbete har ingen analys av slitaget i formverktyget utförts mer än en visuell iakttagelse. 

Ingen analys har heller genomförts av det bortnötta materialet i formverktyget. Nötningen har 

begränsats med hjälp av litteraturstudien till erosion och abrasiv erosion. På grund av 

formverktygets komplicerade struktur kan inget antagande göras kring vilken infallsvinkel 

som är vanligast. Materialet måste således klara erosion från alla infallsvinklar. Detta medför 

att material som både klarar erosion från låga och höga infallsvinklar anses vara de bästa 

materialen. Vid sorterande materialval väljs materialtyper ut med hjälp av litteraturen och 

CES Edupack. Fler materialtyper som skulle kunna vara passade kan i detta steg ha sorterats 

bort på grund av ovetskap kring dessa materialtyper. Detsamma gäller även vid optimerande 

materialval. Fler material skulle kunna vara passande men har sållats bort i detta steg på grund 

av brist på experimentell data. Fördelen av att sannolikt bättre presterande material undersöks 

anses dock vara av större gagn för Volvo GTO. Val av material för erosionstestet begränsas 

även på grund av otillgänglighet. Materialdata vad gäller hårdhet är taget från olika källor och 

kan innehålla felaktigheter. Pris för materialen i optimeringsmatrisen är tagna från olika källor 

och prisskillnader kan förekomma mellan olika varumärken för materialen. 

5.1.1 Erosionstest 

Vid jämförelse av testresultaten för de tre stålen så uppvisar Nimax en lägre erosionstakt än 

de båda mjukare stålen vid 30 graders infallsvinkel och högre vid 90 grader, vilket stöder 

hypotesen om sambandet mellan hårdhet och infallsvinkel. Hårdare material har lägre erosion 

vid låga infallsvinklar än mjukare material och mjukare material har lägre erosion vid höga 

infallsvinklar än hårdare material.  



40 

 

Vad gäller tillsatsämnen i stålen kan inga samband mellan ämnena och erosionen dras då flera 

olika ämnen är tillsatta samtidigt. Alla testade stål innehåller krom, mangan och molybden 

som alla är ämnen som anses ha positiv inverkan mot erosion (StenaStål, 2015).  

Inga signifikanta skillnader i deformation och ytstruktur mellan de tre stålbitarna går att 

urskilja enbart genom visuell inspektion. Jämförelse mellan dessa begränsas således till den 

beräknade erosionstakten. Skillnader i viktförlust och därmed erosionstakt mellan dessa är 

mycket små, ner till cirka +/-0,0005 g, men antas efter jämförelse av repeterade vägningar 

vara tillräckligt stora för att överstiga felmarginalen. Variation mellan visning vid repeterade 

vägningar ligger kring 0,1 mg för laboratorievågen (2001) och 1 g för vågen som används till 

att väga sandbyttan. Alla material, förutom UHMWPE, har en högre erosionstakt vid 30 

graders infallsvinkel än vid 90 grader vilket tyder på ett duktilt erosionsuppträdande. 

Totalt sett för båda infallsvinklarna är den genomsnittliga erosionstakten för Nimax lägst och 

klarar i detta fall nötningen från sandpartiklarna bäst. Därefter följer Holdax med näst lägst 

erosion och tätt där efter Sverker 21. Sverker 21 har ett högre pris än Holdax så med 

resultaten från detta erosionstest där Holdax och Sverker 21 är väldigt lika anses Holdax vara 

ett bättre alternativ än Sverker 21. Nimax har även det ett högre pris än Holdax men eftersom 

erosionen är lägre för Nimax anses Nimax vara ett lämpligt alternativt. För att få klarhet i om 

ett materialbyte till Nimax är lönsamt måste materialet dock testas ytterligare förslagsvis i 

formverktyget och jämföras mot det nuvarande materialet.  

För både UHMWPE och PEEK ses en mörk fläck där den eroderande sanden har träffat se 

Figur 16, vilket tyder på intryckningar av sandpartiklar. Detta ger upphov till en märkbar 

viktökning som motsvarar en negativ erosion för UHMWPE.   

Vid analys av provbiten för UHMWPE vid 30 graders infallsvinkel märks ingen större 

skillnad i ytstrukturen, förutom en mycket liten fördjupning där sanden träffat. Vägning efter 

första intervallet visar att provbiten har ökat i vikt men vid senare inspektion av ytan så syns 

inga intryckta sandpartiklar. Detta kan bero på att det material som först bidrar till viktökning 

sedan nöts bort. Trots detta så har UHMWPE totalt sett en relativt stor volymförändring vilket 

åskådliggörs vid analys av absolutbeloppet för den totala erosionstakten som visas i Figur 15. 

UHMWPE är det enda av de testande materialen som har högst erosion vid 90 graders 

infallsvinkel istället för 30 grader. Detta kan bero på att mycket sand fastnat i materialet vid 

blästring från 90 graders infallsvinkel. Detta både syns och känns vid analys av provbiten. 

Ökning i volym avtar till intervall tre och erosionstakten skulle möjligen kunna anta ett mer 

konstant värde i ett längre test när inkubationstiden väl överskridits. En viktökning kan, 

utöver den geometriska förändringen, även medföra en negativ inverkan på materialets 

egenskaper inklusive en försämrad nötningsbeständighet.  

Deformationen för PEEK vid 30 graders infallsvinkel anses, efter analys, vara större än för 

stålen och har även högst erosionstakt totalt sett vid analys av båda infallsvinklarna. Detta 

beror på den väldigt höga erosionstakten vid 30 graders infallsvinkel. I en underökning av 

Suresh (2008) uppvisar PEEK maximal erosion kring 15 till 30 graders infallsvinkel vilket ger 

ytterligare stöd för resultaten i denna studie. 



41 

 

Ytjämnhetens aritmetiska medelvärde Ra för termoplasterna är högre än för alla stålen vilket 

kan vara en bidragande faktor till varför dessa får ett sämre resultat i erosionstesterna. 

Överlägset högst Ra har UHMWPE.  

Enligt Stachowiak & Batchelor (2014) kan hårda metaller ersättas av polymerer vid nötning 

från hårda partiklar och vid friktionsnötning men vid detta erosionstest uppvisar 

termoplasterna betydligt högre erosionstakt än alla testade stål. Alla stål är dessutom relativt 

lättbearbetade och här har även Volvo stor erfarenhet vilket gör att formverktyg enkelt kan 

tillverkas. För termoplasterna är bearbetningen svårare med befintlig maskinpark. 

Termoplasterna är generellt svårare att bearbeta till gott resultat.  

Vid erosionstestet så har följande tänkbara felkällor noterats: 

1. Materialförlust till följd av intryckning vid fastspänning av provbit. 

2. Sandpartiklar och andra föroreningar orsakad av mänsklig hantering som fastnar på 

provbiten. 

3. Ojämnt partikel-flöde p.g.a. t.ex. att sandpartiklar täpper till munstycket som är tydligt vid 

jämförelse av vägd sand från påföljande intervall. 

4. Ytjämnheten varierar kraftigt mellan de olika materialen och mäts dessutom endast på en 

provbit av varje material. 

Erosionstestet utfördes endast en gång för varje material och infallsvinkel. Ett upprepat test 

kan ge varierande resultat och bör genomföras. Erosionen vid provningen har inte varit exakt 

samma som i formverktyget. I formverktygen används ett högre systemtryck på ca 5 bar och 

olika stora munstycket används. Flera parametrar påverkar provningen. Formverktygen träffas 

av sanden från många olika infallsvinklar vilket kan påverka materialet på ett annorlunda sätt 

än i erosionstestet. Vid tester provas endast en infallsvinkel åt gången. Densiteten för 

provbitarna beräknas ej med enhetlig metod utan tas från leverantören eller annan källa. Detta 

kan medföra att den beräknade volymförlusten blir felaktig.  

5.2 TSE (Technology, Society and Environment) 

Tillämpning av erosionstester inom Volvo GTO skulle kunna leda till en mer ekonomisk 

materialvalsprocess. Erosionstester minskar tiden för materialval och leder till att material 

med låg nötningsbeständighet sållas bort tidigt och innan provning av materialet sker i 

formverktyget. Detta medför besparingar i form av materialkostnad och tid. 

Ett materialbyte till ett material med högre nötningsbeständighet skulle resultera i att 

livslängden för formverktygen förlängs vilket i sin tur leder till utökade underhållsintervall 

och därigenom ekonomiska besparingar samt minskad arbetsbelastning. Materialförluster 

skulle minska vilket är positivt både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.  

6. Slutsats och rekommendationer 

Nimax anses vara ett alternativt material till det nuvarande materialet Holdax då Nimax har 

den totalt lägsta erosionstakten vid hopslagning av båda infallsvinklarna och den totalt lägsta 

erosionstakten vid 30 graders infallsvinkel. Nimax har en något högre erosionstakt vid 90 
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grader men ligger nära de andra stålen och antas ha hög beständighet mot erosion även vid 

höga infallsvinklar.  

Rekommendationer finns kring upprepade erosionstester för att verifiera resultaten från detta 

test. Vid ytterligare tester rekommenderas även längre, alternativt fler intervall och jämnare 

partikelflöde för att undersöka om erosionstakten efter ett tag antar ett konstant värde. Detta 

vore i så fall av större intresse för Volvo GTO då resultatet bättre skulle överensstämma med 

nötningen i formverktyget. 

Priset för Nimax är högre än för Holdax så för att säkert veta att ett materialbyte skulle bidra 

till besparingar för företaget bör Volvo GTO göra en materialprovning i formverktyget. Detta 

för att se skillnaden mellan det nya och det nuvarande materialets livslängd samt att 

säkerställa att det nya materialet klarar alla miljökrav. Materialprovningen skulle kunna 

utföras i produktionen med en lösbit alternativt helt verktyg om detta anses vara ekonomiskt 

försvarbart.  

På grund av den låga tillgängligheten har inga material med väldigt hög hårdhet testats, så 

som volframkarbid eller aluminiumoxid. Dessa material finns med i optimeringsmatrisen och 

antas vara tänkbara material för formverktyget. Vid eventuella upprepade erosionstester bör 

material eller ytbeläggningar med högre hårdhet undersökas för att få en jämförelse mellan 

duktila materials elastiska erosionsmotstånd och spröda materials destruktiva 

erosionsmotstånd. 

Volvo GTO rekommenderas även att undersöka möjligheter kring att omplacera 

blåsbussningar för att undvika kritiska infallsvinklar. Då erosionen för stål är störst vid låga 

infallsvinklar bör dessa undvikas. Korrigering av systemtrycket med vilket sanden blåses in 

kan även vara värt att undersöka då den erosiva nötningen kan antas vara proportionell mot 

partikelhastigheten.  
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Bilagor 

Bilaga A: Tidsplan 

Bilaga A1 visar tidsplanen för arbetet. Tidsplanen är gjort enligt Gant-diagram och visar de 

stora delarna i projektet. Arbetet pågår under 20 veckor och motsvarar 30 högskolepoäng. 

Möte med handledare på Volvo planerades att ske en gång varje vecka. Möte med handledare 

på högskolan planerades att ske vid önskemål.  

 

Bilaga A 1. Ursprunglig tidsplan. 
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Den ursprungliga tidsplanen följdes inte helt. Ändringar gjordes under kursens gång av 

kursansvarig vilket ledde till förändringar i tidsplanen, men deadlines har ändå uppnåtts i tid. 

Erosionstestet fick skjutas upp på grund av svårigheter att få fram materialprov samt att 

förberedelserna tog längre tid än förväntat. Litteraturstudien hade kunnat förkortas om 

antagande gjorts till fördel för experimentella tester som materialvalsmetod. Många studier 

tyder på att experimentella tester har störst tillförlitlighet vid uppskattning av 

erosionsmotståndet (Finnie, 1995). Se Bilaga A2 för uppdaterad tidsplan. 
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Bilaga A 2. Uppdaterad tidsplan. 
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Bilaga B: Datablad för erosionstest 

Bilaga B1 visar datablad för utfört erosionstest. I databladet finns mätvärden för 

ursprungsvikt, provbitens vikt efter varje intervall och vikten för sanden för varje intervall. 

 

Bilaga B 1. Datablad för erosionstest. 


