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Förord 

Det sista som vi två studenter gör innan examen på högskolan i Gävle, är detta ar-
bete. Arbetet sammanfattar vår studietid, då mycket av kunskapen som kommit un-
der de tre åren på högskolan tillämpas. Förhoppningsvis kommer detta att leda till 
en lång och god karriär inom ingenjörsyrket. 

Vi vill ge en stor eloge till handledarna Frida Riddar, Patrus Athir och personalen på 
företagets laboratorium. Deras bemötande och engagemang har varit till stor hjälp 
för detta examensarbete. 
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Sammanfattning 

Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) är ett världsledande företag som till-
verkar komplett utrustning till gruvindustrin. Några bergborrverktyg som utvecklas 
och tillverkas i Sandviken är bergborrkronor. Dessa kan delas in i tre produktgrup-
per, topphammar-, sänkborr- och rullborrkronor. Borrprocessen skiljer något mel-
lan produktgrupperna, men förenklat ska ett hål formas i berget. Under borrningen 
frigörs det partiklar från berget som samlas i borrhålet och måste avlägsnas. Detta 
åstadkoms genom att en trycksatt fluid, vanligt luft eller vatten, spolas ned i borrhå-
let och binder upp partiklarna. Denna blandning av partiklar och fluid bildar erode-
rande media som succesivt nöter ned borrkronornas stålkroppar. Syftet med denna 
utredning var att undersöka erosionsmotståndet för material som används för att 
tillverka bergborrverktyg. Målet var att formulera ett underlag för att basera fram-
tida materialval på. 

Metoden som tillämpades i undersökningen baserades på ASTM-G76 standarden, 
något modifierad. Testerna utfördes i tempererade lokaler där temperaturen var 
omkring 20 grader Celsius. Fem stycken provbitar av varje stålsort tillverkades ur 
material med sju olika hårdheter, dess dimensioner var 25·20·5 mm. Nötande par-
tiklar i undersökningen var kantig aluminiumoxid som siktats till 50 µm. Prover ut-
fördes där partiklarnas infallsvinkel var 30°, dess hastighet var 50 m·s-1 och partikel-
flödet var 2 g·min-1. Provbitarna utsattes för nötande partiklar i totalt 10 minuter, 
dess förlorade massa kontrollerades i två minuters intervaller. Den förlorade massan 
konverterades sedan till volymförlust per gram erosionsmedia. Ett provämne av 
varje stålsort valdes sedan ut, där den eroderade ytan undersöktes i ett 
svepelektronmikroskop för att identifiera nötningsmekanismerna.  

Resultatet av undersökningen visade att AISI 4140, som var bland de mjukaste 
materialen i undersökningen, tenderade att ha nötts minst. Stålsort EN36C, vilket 
var undersökningens hårdaste material, uppvisade sämre erosionsmotstånd. Resulta-
tet innehöll dock spridning som medförde att andra material kan ha nötts mindre än 
AISI 4140. I denna undersökning visade det sig att hårdheten hade ingen, eller liten, 
inverkan på erosionen. På samtliga provbitarnas ytor hade en grop formats. Vid 
närmare undersökning av gropen i svepelektronmikroskopet visade det sig att de 
dominerande nötningsmekanismerna var spånavskiljande erosion och av plogande 
karaktär. På ett provämne lokaliserades en enskild partikelträff där en tydlig krater 
hade formats med en läpp i dess framkant, vilket är typiskt för duktila material.    

Slutsatsen av detta arbete är, att där erosion upplevs som ett problem kan AISI 4140 
väljas vid tillverkning av borrverktyg. Det behövs dock utökad provning för att sä-
kerställa detta.   
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Abstract 

Sandvik Mining and Rock technology is a company that focuses on rock drilling. 
They offer a complete product line for mining and three specific products are top 
hammer-, down-the-hole- and rotary bits. These drill bits are subjects to erosion 
when drilling due to the discharge of rock cuttings out of the hole. The cuttings are 
removed with a fluid, often water or air which combined creates the erosive media. 
Erosion is a phenomenon that slowly wears materials and if not prevented can cause 
failures on the products. The main objective with this study is to identify how ero-
sion resistant the steel materials, which the products are made of, are relative each 
other and what the damages can be in the microstructure. The goal with this study is 
to create a baseline with information so better material choices can be made in the 
future.  

The method used in this paper is an erosion test based on ASTM G76 standard. The 
test equipment used fulfilled the standard with minor deviations. Specimens from 

seven different steels were manufactured with sizes of 25·20·5 mm, and heat treated 
to get the correct hardness values. Five samples were manufactured for each type of 
steel to get a good reliability. The parameters that were used were particle velocity 

of 50 m s-1, a particle flow of 2.0 g·min-1, an impact angle of 30º and a test time of 
10 minutes in total per sample. The weight loss was measured every two minutes. 
The erosive particles chosen were sieved angular aluminum oxide with a nominal 
size of 50 micrometers. The loss of weight was noted for each sample and a mean 
loss was calculated and later converted to volume loss per gram erosion media. One 
sample of each steel type was investigated in a scanning electron microscope, to 
identify what type of wear mechanism that occurred in the micro structure. 

The results showed that the steel type AISI 4140 had worn the least. EN36C had the 
highest loss of volume. This result is not ensured due to deviations in the results. 
AISI 4140 had among the lowest hardness values and EN36C the highest. That 
means that the hardness did not correlate with the erosion in this study. The mean 
erosion rate was even for all the steel types, and the erosion had created a pit in the 
surface that looked the same on all specimens. The scanning electron microscope 
showed that the wear mechanisms found were of plowing and cutting character 
which is typical for ductile materials such as steel.   

The conclusion of this investigation is that AISI 4140 could be chosen when erosion 
is an issue. It needs however more testing time in the erosion tester to confirm the 
results. 

 

  



 

vi 

 



 

vii 

Innehållsförteckning  

1 Introduktion ................................................................................................ 1 
1.1 Problembeskrivning ...................................................................................... 2 
1.2 Syfte och mål ............................................................................................... 2 
1.3 Frågeställningar ............................................................................................ 3 
1.4 Avgränsningar .............................................................................................. 3 
1.5 Terminologi ................................................................................................ 3 
2 Teori om erosionsnötning ............................................................................... 4 
2.1 Partikelns inverkan på erosion .......................................................................... 6 
2.1.1 Hårdhet................................................................................................. 7 

2.1.2 Fluidens partikelmättnad ............................................................................ 7 

2.2 Forskning kring parametrar för erosionsprovning ................................................... 7 
2.3 Samhällspåverkan av erosion ............................................................................ 9 
3 Metoder och genomförande ............................................................................ 10 
3.1 Provningsstandard ........................................................................................ 10 
3.2 Precisionsvåg .............................................................................................. 11 
3.3 Provbitar ................................................................................................... 11 
3.3.1 Tillverkning av bitar ................................................................................ 11 

3.3.2 Uppmätta materialegenskaper .................................................................... 14 

3.4 Erosionsprovning ......................................................................................... 14 
3.4.1 Erosionspartiklar..................................................................................... 17 

3.4.2 Kalibrering ............................................................................................ 18 

3.4.3 Uppsättning och genomförande av erosionsprover ............................................ 19 

3.4.4 Beräkning av volymförlust ......................................................................... 21 

3.5 Svepelektronmikroskop ................................................................................. 22 
3.5.1 Uppsättning och genomförande ................................................................... 22 

3.6 Möjliga felkällor .......................................................................................... 23 
4 Resultat .................................................................................................... 25 
4.1 Resultat från erosionsprovning ........................................................................ 25 
4.2 Resultat från svepelektronmikroskopet .............................................................. 27 
5 Diskussion ................................................................................................. 28 
6 Slutsatser och fortsatt arbete ........................................................................... 31 
Referenser .......................................................................................................... 32 
Bilaga A, kemisk sammansättning, hårdhet- och ytfinhetsmätningar ...................................... 1 
Bilaga B, beräkningar av volymförluster ........................................................................ 1 
Bilaga C, provningsdatablad ...................................................................................... 1 
Bilaga D, bilder från mikroskopin ............................................................................... 1 
Bilaga E, provritning ............................................................................................... 1 
 
 



 

viii 

 



 

1 

1 Introduktion 

Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) är ett världsledande företag som till-
verkar komplett utrustning för gruvindustrin.  Produkter som de tillverkar är bland 
annat bergborrverktyg som kan delas in i tre kategorier. Dessa tre är topphammar-, 
sänkborr- och rullborrkronor, se figur 1. De tre skiljer sig då verktygen används för 
olika borrningsändamål. Topphammar används ofta i underjordsgruvor där borr-
ningen görs för att driva tunnlar eller bryta malm. Sänkborrkronor används mycket 
inom brunnsborrning ovanjord och rullborrkronor används för spränghålsborrning 
ovanjord. Topphammar- och sänkborrning är roterande-slående borrning medan 
spränghålsborrning särskiljer sig, där det endast sker roterande borrning. En borr-
krona består förenklat av en stålkropp som är försedd med hårdmetallstift. Dessa 
stift är kropparna som kommer i kontakt med berget och avverkar material vid 
borrprocessen.  

 

Figur 1, Bild på de tre borrprodukterna. Från vänster, Topphammarkronor, sänkborrkronor och 
rullborrkrona. Bild tagen från Sandvik med tillåtelse. 

Borrprocessen skiljer sig något för alla tre produktgrupper men ändamålet är det-
samma, att bryta berg. Borrningen går förenklat till att ett hål ska borras för att till 
exempel fyllas med sprängmedel, och sprängas upp för att lösgöra större bergmas-
sor. Under borrningen borras berget fortlöpande och det avverkade berget benämns 
vanligen borrkax. Detta borrkax samlas i hålet och ligger i vägen för borrkronan, 
vilket gör att det måste forslas bort för att borrningen ska kunna ske effektivt. För 
att kunna forsla bort det avverkade berget används någon form av fluid, vanligtvis 
luft eller vatten. Borrkaxet innehåller ofta förslitande partiklar till exempel kisel el-
ler kvarts, som blandas med fluiden. Detta leder till att blandningen som ska forslas 
bort längs hålväggen ut ur hålet, blir eroderande på stålkropparnas utvändiga ytor. 
Detta illustreras i figur 2. Resultatet av erosionsnötningen kan vara att kronor ska-
das och havererar i förtid eftersom stålkroppen succesivts nöts bort. 
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Figur 2, Genomskärning av borrverktyg. Röda pilar illustrerar fluidens väg ut ur borrhålet. 

1.1 Problembeskrivning  

De olika materialen som används för tillverkning av borrkronors stålkropp, är idag 
inte specificerade mot erosionsnötning. Det finns inget kartlagt om hur erosionsresi-
stenta materialen är, utan materialen har specificerats efter andra hållfasthetspara-
metrar. Detta eftersom borrkronor utsätts för påtagliga krafter under borrningen. 
Materialen är dock klassade som höghållfasta, vilket ger en viss resistans mot eros-
ion, eftersom erosionsnötning inte upplevs under alla borrförhållanden. 

Problemet med att inte erosionsmotståndet är kartlagt, gör att borrkronematerialet 
inte optimeras för de gruvområden där borrkronor havererar på grund av erosions-
nötning. Med vetskap om materialens erosionsmotstånd kan medvetna val göras. 
För att åstadkomma detta föreslås det att arbeta efter en förenklad modell av verk-
ligheten, där erosionsnötningsmätningar ska kunna utföras. Detta för att fältprov 
med borrkronor är komplexa och kostsamma att utföra. Det är svårt och tidskrä-
vande att isolera erosionsnötningen som kan uppstå vid borrning. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna utredning är att undersöka de befintliga materialens erosionsmot-
stånd relativt varandra. Detta för att i framtiden möjliggöra materialval mellan de 
olika borrapplikationerna, med erosion som en ytterligare parameter att beakta. 

Målen till denna utredning är att kartlägga materialens erosionsmotstånd, fastställa 
nötningsmekanismer och formulera ett underlag som kan användas för att basera 
framtida materialval på. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningar som arbetet kommer att besvara: 

– Hur varierar erosionsnötningen för de olika materialen till borrkronor? 
– Hur påverkar erosionsnötning materialets utvändiga ytor? 
– Vad för typ av nötningsmekanismer sker i mikrostrukturen? 

1.4 Avgränsningar 

– Materialet som tillhandahålls är enligt företagets specifikation. 
– Inga andra hållfasthetsparametrar än erosion kommer att behandlas. 
– Sekretess kommer att finnas på värmebehandlingsprocesserna, alla relevanta 

materialdata redovisas utom hur materialen har värmebehandlats. 
– Korrosion som kan uppstå vid erosionsnötning tas inte i beaktning eftersom 

proven inte kommer göras över längre tid. 

1.5 Terminologi 

Tabell 1, termer och beteckningar som används till arbetet. 

 

B Balansering [%] 
Hm Eroderande materialets hårdhet [HV] 
Hp Hårdhet på partiklar [HV] 
Ra Medelytavvikelse [μm] 
Ram Medelvärde för medelytavvikelsen [μm] 

 Differens för medelytavvikelsen [μm] 
 Differens för medelvolymförlust [mm3] 
 Differens för hårdheten [HRC] 
 Densitet [g·mm-3] 
 Densitet på stålprov [g·mm-3] 

 Densitet på vatten [g·mm-3] 

 Standardavvikelse för erosionsprov [mm3·g-1] 

 Standardavvikelse för medelhårdhet [HRC] 

 Standardavvikelse för medelytavvikelse [μm] 
a Vinkel [°] 
h Hårdhet [HRC] 
hm Medelhårdhet [HRC] 
m Massa [g] 

m1 Provets vikt i luft [g] 
m2 Provets vikt i vatten [g] 

 Volym [mm3] 
 Medelvolym [mm3] 
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2 Teori om erosionsnötning 

Erosionsnötning är ett fenomen som uppkommer när en yta på ett objekt utsätts för 
ett bombardemang av nötande partiklar, se figur 3. Partiklarna kan vara inneslutna i 
en fluid, där fluiden i sig kan var eroderande. Denna typ av nötning är nära besläktad 
med abrasionsnötning och har liknande nötningsmekanismer. Abrasionsnötning fö-
rekommer när två ytor glider mot varandra som resulterar i en materialförlust. För-
lusten sker antingen från en av dessa ytor eller från båda. Denna typ av nötning kan 
även förekomma då en eller flera partiklar, ligger fastklämd mellan två ytor med re-
lativ rörelse mot varandra [1].  

Partikelerosion inträffar när partiklar med hög hastighet träffar objektets yta och 
studsar eller fastnar kvar. Detta kan leda till plastisk deformation på ytan, eller en 
gradvis ökande materialförlust. Omfattningen av erosionsslitaget som uppstår beror 
på ett antal faktorer hos partiklarna som exempelvis form, hastighet, hårdhet och in-
fallsvinkel. Skadans omfattning påverkas också av materialegenskaperna som det ut-
satta materialet har.  

 

Figur 3, Illustration över hur fenomenet erosion kan uppstå där partiklar bombarderar en yta och 
nöter. 

En viktig parameter att beakta vid erosionsnötning är vinkeln partikeln har precis in-
nan kollision sker med objektet. För duktila material, som exempelvis metaller, sker 

den högsta graden av erosionsnötning när partikelns infallsvinkel är omkring 20-30°. 
För spröda material sker mest materialavverkning genom erosion när partikelns bana 
är vinkelrät mot objektets yta, se figur 4 för illustration på infallsvinkeln [1],[2],[3]. 
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Figur 4, diagram för typiska erosionskurvor för ett duktilt material och ett sprött. Aluminium är det 
duktila materialet och aluminiumoxid det spröda [2].  

Vid erosionsnötning kan ett fenomen kallat inkubationsperiod uppstå. Under denna 
period kommer inget material att avverkas från objektets yta, och dess vikt kan 
också öka. Denna tillfälliga viktökning beror på att de nötande partiklarna penetre-
rar och fastnar i objektets yta. Efter att inkubationstiden har passerat kommer av-
verkningen att jämnas ut och nötningen sker i en jämn takt. Hur lång inkubationsti-
den är beror på flertalet faktorer. Dessa kan vara exempelvis hastighet och infalls-
vinkel hos de nötande partiklarna, samt objektets material [2].   

När erosion uppstår på ett objekt, nöts den av någon typ av nötningsmekanism. Det 
finns huvudsakligen tre olika klasser av mekanismer som kan uppstå vid partikele-
rosion, spånavskiljande-, utmattnings- och avflagningserosion, se figur 5. Ofta kan 
det vara en kombination av dessa som uppstår under slitaget. Nötningsmekanismer-
na ska identifieras för att kunna bestämma vad som skett och att kunna förebygga 
problemet som uppstått. Detta genom att vidta rätt åtgärder, till exempel vid ut-
mattningserosion ska rimligtvis segheten ökas istället för hårdheten. 

 

Figur 5, de tre vanligaste nötningsmekanismerna som förekommer vid erosion [2]. 

Om partikeln har en låg infallsvinkel kan den ploga ett spår på objektets yta, och 
material avverkas i form av en spåna, detta benämns spånavskiljande erosion. Detta 
är troligtvis inget som inträffar omedelbart, utan sker till följd av upprepade träffar 
från erosiva partiklar som har försvagat objektets yta. 
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Utmattningsnötning inträffar när ett material utsätts för ett upprepande bombarde-
mang av partiklar, och detta kommer att leda till en gradvis deformation på dess yta. 
När materialets töjningsgräns är uppnådd, kommer påföljande partikelkollision att 
leda till brott på dess yta och små fragment kommer att avlägsnas.  

Avflagningserosion inträffar vanligen hos spröda material. Enskilda erosiva partiklar 
träffar ett objekts yta vilket resulterar i omfattande sprickbildning. Dessa sprickor 
kan växa samman och skapa ett spricksystem. Då dessa sprickor samverkar med 
andra sprickor avlägsnas material när spricksystemet brister [2]. 

I majoriteten av nötningsfallen kommer inget material att avverkas genom enskilda 
partikelträffar, utan en krater formas vid partikelns träffpunkt. Runt denna krater 
formas en eller flera läppar, där ingen avverkning har inträffat, och dessa läppar är 
troligtvis känsligt för direkt avverkning vid nästa partikelträff. Läppen kan sedan av-
verkas genom andra nötningsmekanismer som exempelvis duktilt brott, eller tryckas 
in i materialet igen [3].  

2.1 Partikelns inverkan på erosion 

Partikelns form har stor inverkan på erosionen som uppstår, där kantigare och vas-
sare geometrier ger störst inverkan. Sfäriska former ger minst erosion eftersom inga 
kanter finns på partiklarna, men om de fragmenteras vid nedslaget, ökar erosionen. 
Detta för att fragmenten kan bli kantiga vilket leder ökad nötning [3]. 

Även partikelns storlek har inverkan på erosionen, där större partiklar eroderar mer 
än mindre [2],[3]. Erosionstakten ökar med partikelstorleken upp till omkring 100 
mikrometer för att sedan plana ut. Detta är inte helt utrett varför detta uppkommer 
men teorier finns att med mindre partikelstorlekar ger mindre intryckningar i 
materialet. Storleken har också betydelse för sannolikheten att erosion uppkommer. 
Detta för att mindre partiklar tenderar att följa med fluiden runt objektet, medan 
större ökar chansen att objektet blir träffat, se figur 6.  

 

Figur 6, diagram över sannolikheten att partiklar träffar provbiten där större partiklar ökar 
träffsäkerheten [2]. 
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2.1.1 Hårdhet  

Hårdheten på de eroderande partiklarna har relevans för erosionstakten. Ökar parti-
kelhårdheten, ökar erosionstakten för 

     .                   (1) 

Där Hp är partikelns hårdhet och Hm det eroderande materialets hårdhet. Ökar 
hårdheten på de nötande partiklarna ännu mer, resulterar detta nödvändigtvis inte i 
ökad erosionstakt. Erosion kan även förekomma då Hp<Hm [2].  

Det har dock påvisats att hårdheten på stål inte har någon direkt koppling till eros-
ionsmotstånd. Två stål med olika hårdheter kan nötas lika mycket, om hårdheten på 
partikeln är mycket högre [4]. 

2.1.2 Fluidens partikelmättnad 

Mättnadsgraden är en faktor som påverkar erosionstakten. Desto mer mättad fluiden 
är, desto mindre blir erosionen. När partiklarna träffar ytan och studsar, kan de 
krocka med nya partiklar och reflektera bort dem från ytan. Detta kan dock gene-
rera abrasiv nötning istället, om partiklarna blir tätt packade vid ytan och skrapar el-
ler rullar på den istället [3].  

2.2 Forskning kring parametrar för erosionsprovning 

Divakar et al. [5] undersökte erosionsmotståndet för en stålsort med sex olika hård-
heter mellan 180-334 HV. Metodiken som arbetet följde var ASTM (American So-
ciety for Testing Materials) G76 standard. Partiklarna var av kiseldioxid med tre 
olika storlekar. Arbetet behandlade hur partikelns infallsvinkel, hastighet och storlek 
under varierande temperaturer inverkade på erosionstakten. Resultatet visade att 
erosionstakten var högst när partikelns infallsvinkel var omkring 20º, oavsett materi-
alets hårdhet, partikelns storlek och temperatur. Att den mesta avverkningen inträf-
fade vid denna vinkel är rimligt eftersom stål som de provar är duktilt. Partiklarna 

bombarderade objektets yta med en hastighet på 20, 26 och 32 m s-1, där den högsta 
hastigheten resulterade i mest erosion hos samtliga provämnen i rumstemperatur. 
Resultatet kan ha blivit missvisande eftersom de återanvänt sanden flertalet gånger 
då partiklarna kan ha fragmenterats. Om detta inträffade kan förutsättningarna ha 
förändrats, då fragmentering kan öka erosionstakten. Att återanvända slitmedlet in-
nebar också att medlet kan ha blivit kontaminerat vid hanteringen. Sedan gör fors-
karna många parameterändringar, vilket gör att tydliga slutsatser blir svårare att dra.  

Laguna-Camacho et al. [6] har utfört liknande studier som Divikar, men där tre 
stålsorter har använts med samma testmetod. Stålprovens hårdheter var 150 och 160 
HV, samt ett hårdare prov vars hårdhet varierade något, 200-240 HV. Dessa sorter 
provades sedan med 30, 60 samt 90° infallsvinkel. Hastigheten som användes var 24 
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±2 m s-1. Partiklarna var av kiselkarbider med storlek på cirka 420-450 µm, vilket 
avviker från standarden till både sort och storlek [7].  

Proven pågick under totalt 10 minuter där bitarna vägdes efter varje två minuter 
som passerats. Resultaten visar att stålet som var hårdast, visade lägst erosionstakt 
vid varje infallsvinkel. Ett annat resultat var att de mjukare stålen uppvisar sprödhet, 
eftersom störst erosionstakt erhölls vid 60º för dessa två. Detta är intressant ef-
tersom stålen är relativt duktila, men ändå visar tecken på sprödhet vilket för tan-
karna till att om tillförlitligheten i studien kan ifrågasättas. Men det finns teorier 
som visar att detta inträffar när partiklarna är relativt stora [2], vilket de anses vara i 
denna undersökning. 

Rodriguez et al. [8] studerade två olika stålsorter, AISI (American Iron and Steel in-
stitute) H13 och AISI 4140 med sex olika hårdheter för respektive stålsort. De 
mjukaste hade en hårdhet enligt Vickers på 165 HV och de hårdaste 595 HV. Flerta-
let test utfördes med olika vinklar, från 10º till vinkelrätt. Partikelhastigheter i 

undersökningen var 70-107 [m s-1] och tre olika partikelstorlekar användes. Testme-
toden följde G76, partiklarna som användes bestod av kiselkarbid.  

Undersökningen visade att när infallsvinkeln var omkring 10º-20º uppvisade de hår-
dare materialen bättre motstånd mot erosionsnötning. När infallsvinkeln var mellan 
60º och 90º ökade avverkningstakten för de hårdare provämnena relativt de mjuka. 
Detta stämmer bra med tidigare teorier om infallsvinkeln och materialtyperna. 
Kratrar och sprickor bildades på provämnenas yta där sprickorna växte samman och 
bildade spricksystem som resulterade i att material avverkas. Tydligast var fenome-
net hos de hårdare materialen som undersöktes, detta eftersom de var sprödare. 

Då vinkeln var omkring 30º-40º var erosionstakten som högst för samtliga material 
med hårdhet lägre än 595 HV, trots olika hårdheter. Vid vinkeln 30º uppstod plas-
tisk deformation på samtliga provens ytor, men inte i samma utsträckning hos de 
hårdare. Tydliga läppar formades i kratrarnas framkant på de mjukare, och som 
nämnts i kapitlet kan dessa läppar vara känsliga för ytterligare partikelträffar.  

Generellt uppvisade de tre mjukare materialen ett duktilt beteende medan de hår-
dare uppvisade egenskaper som liknar spröda material. Undersökningen är noga do-
kumenterad men kan bli svår att replikera då testtiden och intervallet för testförfa-
randet saknas. 

Att runda partiklar nöter mindre än kantiga enligt teorin, är något som Torres et 
al.[9] bekräftar. De undersöker ett rostfritt stål som vanligtvis används inom till-
verkningsindustrin. Testmetoden de använder är G76 med två olika erosionspartik-
lar. Dessa var kantiga kiselkarbider och runda stålkulor med samma partikelstorlek 
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på 400-420 mikrometer. Parametrar som användes i deras test var lika för båda par-
tikelsorterna, men partikelflödet skiljde då stålkulorna har mer än dubbla densitet.  

Resultatet visade att de kantiga kiselkarbiderna nötte mycket mer än de runda stål-
kulorna. Infallsvinkeln på 30 grader gav den högsta erosionstakten för båda partikel-
sorterna. Det framgår dock inte hur hårda de två olika partiklarna var, då kiselkar-
bider rimligtvis är mycket hårdare än stålkulor. Eftersom teorin säger att erosionen 
ökar, då partiklar som är mycket hårdare än det utsatta materialet används, borde 
detta gälla för kiselkarbider. Därför kan det vara svårt att dra slutsats om hur mycket 
formen påverkar resultatet, även fast det framgår i teorin att runda partiklar nöter 
betydligt mindre än kantiga. Detta bekräftas ytterligare en gång av Vite-Torres et. al 
[10] där en annan stålsort, AISI D2 som används b.la. inom skogsindustrin, under-
söktes med samma parametrar med liknande resultat.  

2.3 Samhällspåverkan av erosion 

Erosion är ett fenomen som är ett kostsamt problem för samhället. Genom att kart-
lägga och dokumentera de olika materialens motstånd mot erosion, kan eventuellt 
produkternas kvalitet förbättras och dess funktion bibehållas under en längre tid. 
Detta kan leda till att nötningstakten minskar och produkternas livslängder ökar, 
vilket kommer att resultera i minskad förbrukning av naturtillgångar. En ökad livs-
längd kommer även att innebära en minskad åtgång av råvaror och leda till energibe-
sparingar då färre produkter kommer att produceras. En minskad energiförbrukning 
kommer reducera kostnaderna för att tillverka produkterna och leda till ekonomiska 
besparingar [2].  
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3 Metoder och genomförande 

En översiktlig arbetsmodell har satts upp för att utföra erosionsnötningsprover på ett 
tydligt sätt enligt figur 7. Utredningen följde denna arbetsmodell. Arbetet utfördes 
i företagets laboratorium där miljön var tempererad. 

 

Figur 7, översiktlig modell för metodiken till denna utredning. 

3.1 Provningsstandard 

ASTM G76-13 är en standardtestmetod för att utföra erosionstester med solida par-
tiklar inbäddad i en trycksatt gasstråle [7]. Blandningen koncentreras mot ett prov-
ämnes yta med hjälp av ett munstycke och erosionsnötning uppstår, se figur 8 för 
schematisk bild över processen.   

Metoden har utformats för att utföra tester under kontrollerade former med fasta 
parametrar i laborationsmiljö. Maskinen som användes till testet följde denna stan-
dard, men något modifierad (se kapitel 3.4). 

 

Figur 8, schematisk bild över utrustningen för att utföra erosionstester enligt ASTM G76-13.  
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3.2 Precisionsvåg 

För att utföra alla viktmätningar till detta arbete användes en precisionsvåg, se figur 

9. Denna var av fabrikat Radwag XA 52/2X. Vågen klarade av att väga ner till 0,01 
milligrams precision med noggrannhet på ±0,02 milligram. Vågen stod på en vibrat-
ionsdämpade platta för att motverka störningar från omgivningen, i ett tempererat 
rum. Vågen var kalibrerad oktober 2017 och kontrollerad med precisionsvikt innan 
arbetet påbörjades. På alla vägningar avrundades den sista decimalen bort eftersom 
den var svår att fastställa, men vägningar med 0,1 milligrams precision var godkänt 
enligt standard. 

 

Figur 9, precisionsvågen Radwag XA 52/2X som alla vägningar utfördes på under arbetet. 

3.3 Provbitar 

I detta avsnitt redovisas hur provbitarna tillverkades och dess egenskaper. Den ke-
miska sammansättningen till stålsorterna var enligt företagets specifikation. Sam-
mansättningen kontrollerades efter företagets egna rutiner. Tabeller för alla sam-
mansättningar till detta arbete finns i bilaga A. 

3.3.1 Tillverkning av bitar 

Provbitar tillverkades ur rundstänger av respektive stålsort. En längre rektangulär 
bit gnistades ur stängerna i råämnets valsriktning. Biten bearbetades fram mellan 
centrum och yttervägg på stängerna. Detta för att undvika eventuella centrumseg-
ringar, se figur 10 för illustration. Valsriktningen markerades därefter ut på ämnet. 
Ämnet fasades med fräsmaskin och kapades i storlek enligt ritning. Samtliga provbi-
tars långsida märktes sedan med respektive stålsort för att särskilja dem åt.  
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Figur 10, schematisk illustration som visar hur provbitarna bearbetats fram ur rundstång för att 
undvika segringar. 

Dimensionen på provbitarna var 25·20·5 mm, se figur 11 för illustration. Dessa var 
anpassade för att de ska passa i maskinens hållare. Hållaren är utförligare beskriven i 
maskinkapitlet 3.4.1. Ritning till bitarna finns i bilaga E.  

 

Figur 11, schematisk bild på provbitar som tillverkades för erosionsproven.  

Samtliga stålsorter hade härdats enligt företagets specifikation men som enligt sekre-
tess inte fick delges. Provbitarnas hårdhet bestämdes enligt Rockwell C. Hårdhets-
prover utfördes på två stycken slumpvis utvalda provbitar av varje stålsort. Tre 
stycken intryck gjordes, placering av dessa var också slumpvisa. Totalt sex uppmätta 
värden per stålsort erhölls, se tabell A-9 i bilaga A. Dessa värden användes sedan 
för att beräkna ett medelvärde för varje stålsort.  

Medelvärdet hm beräknades med ekvation 

.                                              (2) 

Där  var uppmätta hårdheterna per sort, nämnaren var antal. För att ytterligare 
styrka resultatet beräknades standardavvikelsen för att kompensera för systematiska 
fel som kan inträffa vid mätningar. För att bestämma standardavvikelsen, bestämdes 
först skillnaden mellan uppmätt hårdhet och medelhårdheten för stålsorten. Diffe-

rensen  bestämdes med ekvation   

                                                      (3) 



 

13 

där  är uppmätta hårdheten för provbiten, och var medelvärdet för samma stål-
sort. När skillnaden för varje provbit bestämts, fastställdes slutligen standardavvikel-
sen för stålsorterna. Detta bestämdes med ekvation   

.                                                (4) 

Där  var differensen för varje mätpunkt relativt medelvärdet, resultatet av 
dessa beräkningar finns i tabell 2. 

Provbitarnas densitet uppmättes med företagets egen provningsmetod av laborato-
riepersonalen. Metoden bestod av att väga biten på en precisionsvåg, och därefter 

väga biten igen i en bägare med destillerat vatten. Densiteten för stålbitarna  fast-
ställdes enligt formel 

                                            (5) 

där  är provets vikt, och  är provets vikt i vatten. Vattnets densitet  bestäm-
des efter rumstemperaturen vid mättillfället, då den varierar med temperaturen.  

Provbitarnas ytor undersöktes med mätmaskin på företagets mätrum. Maskinen var 
en Mahr Marsurf GD120. Mätningar gjordes på ytan som erosionsproven utfördes 
på, därför enligt standarden bör medelytavvikelsen vara en mikrometer eller finare 
[7]. Detta för att inga eventuella ojämnheter i topografin skulle störa proven.  

Mätningarna utfördes på tre stycken slumpvis utvalda provbitar från samtliga stålsor-
ter. Provbitarna placerades enligt figur 12, och mätspetsen registrerade dess profil 
över en mätsträcka på 18 mm. Dessa mätningar beräknades det sedan medelvärden 
på. 

 

Figur 12, ytfinhetsmätning på en provbit i företagets mätrum. 
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Medelvärdet Ram beräknades med ekvation 

.                                              (6) 

Där  ,  och , var medelytavvikelsen för provämne nummer ett till tre 

per sort, nämnaren antal prov. Differensen  bestämdes med ekvation   

                                                      (7) 

där  är medelytavvikelsen för provbiten, och är medelvärdet för samma stål-
sort. Slutligen beräknades standardavvikelsen. Detta bestämdes med ekvation   

.                                                (8) 

Resultatet av dessa beräkningar finns upprättat i tabell 2. Alla uppmätta medelytav-
vikelser finns i tabell A-8 i bilaga A. 

3.3.2 Uppmätta materialegenskaper 

Här presenteras alla provens uppmätta värden. Dessa användes för att jämföra sor-
terna relativt varandra, utvärdera resultat eller för att utföra beräkningar. 

Tabell 2, uppmätta värden för de olika provbitarnas materialegenskaper och standardavvikelser för 
hårdheten och medelytavvikelsen. 

 

3.4 Erosionsprovning 

Erosionsproverna utfördes i TR-470 Airjet Erosion Tester från Ducom, se figur 13. 
Denna maskin hade till syfte att prova erosionsnötning i laborationsmiljö genom att 
tryckblåsa erosionsmedia på provbitar. Den styrdes via manöverpanelen enligt figur 

14. Utrustningen var kapabel att nöta material enligt ASTM G76 standarden. Speci-
fikation på maskinens parametrar är enligt tabell 3.  

Provbitar  

[HRC] 

 
 

[HRC] 
 

[μm] 

 
 

[μm] 

 
 

[g·mm-3] 

AISI 8720  40,3 ±4,0 0,335 ±0,211 7,833·10-3 

AISI 4718  58,1 ±2,2 0,310 ±0,022 7,835·10-3 
EN36C  57,4 ±0,2 0,268 ±0,065 7,841·10-3 
AISI 9313  43,1 ±0,5 0,317 ±0,160 7,839·10-3 
AISI 4140  40,0 ±0,5 0,545 ±0,271 7,839·10-3 

9HS74  46,8 ±0,5 0,204 ±0,032 7,722·10-3 

AMS 6418 42,2 ±0,6 0,218 ±0,016 7,771·10-3 
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Figur 13, erosionsprovaren som användes 
under arbetet. 

 

 

 

 

Figur 14, manöverpanelen, från vänster: den analoga 
tryckvisaren som justerades genom den blåa vredet, 
digitala timern och partikelflödesindikatorn som 
justerades genom det svarta vredet. 

 Tabell 3, specifikation för erosionsprovarens parametrar som uppfyller ASTM G76. 

 

Maskinen bestod förenklat av en silo där erosionsmediat låg, som tillsammans med 
tryckluft blåstes in i den kammare där provbiten fixerats i en hållare. Bild på där hål-
laren skulle sitta är enligt figur 15. Hållarens uppgift var förutom fixering, att ge 
den önskade infallsvinkeln genom att ändra fixturen i den, se figur 16 för bild på 
hållaren. Fixturen säkerställde att avståndet mellan munstycke och provbit blev kor-
rekt då detta var viktigt enligt standarden [7]. 
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Figur 15, erosionskammaren inuti maskinen, 
där hållaren med provbit monterades i det 

rödmarkerade området. 

 

 

 

Figur 16, hållaren som monterades i 
erosionskammaren, med en provbit fastsatt på 

fixtur som ger infallsvinkel på 30 grader. 

 Maskinen var kapabel att blåsa partiklarna i ett brett spann av hastigheter och parti-
kelflöden.  För att uppnå önskad lufthastighet i maskinen, ändrades maskinens ar-
betstryck. Hur lufthastigheten och arbetstrycket korrelerade med varandra, kan ut-
läsas i figur 17. För partikelflödet ändrades den genom frekvensmodulering enligt 
figur 18. En förändring av frekvensen gjorde att matningen av partiklarna ändrades. 
Maskinen uppfyllde G76 standard, och skulle enligt tillverkaren kalibreras efter 50 
körningar.  
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Figur 17, diagram över hur hastigheten varierar med lufttrycket i maskinen. Diagrammet är från 
företagets egna tester. 

 

Figur 18, diagram över hur partikelflödet varierar med frekvensen, Diagrammet är från företagets 
egna tester. 

3.4.1 Erosionspartiklar 

Partiklarna som användes i arbetet var av kantiga aluminiumoxider, siktade till stor-
leken 50 µm. Hur stort spannet var på storleken på partiklarna var okänt då det 
framkom i figur 19 att mindre storlekar fanns i sammansättningen. Detta antas bero 
på att mindre partiklar passerade siktningen. 

Erosionsmediet hade en renhet på 99,8 procent och tillverkades av företaget Motim 
Electrocorundum i Ungern. Hårdheten på partiklarna var 1365 HV, vilket var unge-
fär dubbelt så hårt som AISI 4718 som var den hårdaste av provbitarna vid hårdhets-
översättningen från HRC till HV. 
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Innan testet påbörjades torkades partiklarna i ugn, temperaturen var omkring 100 
grader Celsius och torktiden var 24 timmar. Detta för att driva ut eventuell fukt, 
som annars kunde orsaka klumpbildning. 

 

Figur 19, aluminiumoxid som undersöktes i svepelektronmikroskopet för att se form och storlek på 
partiklar.  

3.4.2 Kalibrering  

För att säkerställa maskinens kondition inför testerna, kalibrerades den. Ett kvadra-

tiskt stålprov av stålsort AISI 1020 med storlek 15·15·5 mm användes. Den dimens-
ionen passade i hållaren med hjälp av en fixtur.   

Provet tvättades i ultraljudstvätten innan dess startvikt fastställdes med precisions-
våg. Biten hanterades med tång som också tvättades i ultraljudstvätten för att för-
hindra eventuell kontamination. Provet placerades på högkant i en bägare som fyllts 
med etanol, mängden etanol var tillräcklig för att hela biten var nedsänkt, se figur 

20. Etanol valdes för att det är kemiskt rent och torkar snabbt. Bägaren placerades i 
tvättens bad som var fyllt med destillerat vatten. Tvättiden var fem minuter. Sedan 
torkades provet i omkring en minut med hårtork för att säkerställa att inga fluidres-
ter fanns kvar. Därefter låg biten och svalnade i rumstemperatur under en minut, 
för att inte värmen ska störa precisionsvågen.  Till sist fastställdes dess initialvikt. 

 

Figur 20, ultraljudstvätten där provbitarna tvättades i bägaren fylld med etanol. 
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Kalibreringsarbetet utfördes med fasta parametrar enligt tidigare kalibrering, och 

dessa var:  

· Utgångshastighet på 30 m·s-1. 

· Partikelflöde på 2,0 g·min-1. 

· Infallsvinkel på 90°. 

· Erosionstid på 10 minuter. 

Maskinens arbetstryck och frekvens avlästes till 0.08 bar samt 4.6 Hz enligt figur 

17 respektive 18 för att parametrarna skulle uppfyllas. Maskinens tidtagarenhet 
ställdes till tio minuter och provet placerades i hållaren. Efter testet placerades pro-
vet återigen i etanolbadet i fem minuter, torkades och fick svalna innan dess vikt-
minskning fastställdes med vågen.  

Enligt tillverkarens tester skulle provet tappa 0.5 milligram i vikt med dessa inställ-
ningar. Tillverkarens resultat inhämtades från maskinens bruksanvisning och resulta-
tet av kalibreringen redovisas i figur 21. 

 

Figur 21, grafen visar resultatet av kalibreringen, där det var jämlikt de tidigare kalibreringarna från 
tillverkaren som är benämnda som referens ett och två. 

3.4.3 Uppsättning och genomförande av erosionsprover 

För att kunna utföra experimenten behövdes ett antal parametrar bestämmas utifrån 
G76 standarden och litteraturstudien. Dessa parametrar var:  

· Utgångshastighet bestämdes till 50 m·s-1. 

- Detta för att undersöka hur stålen påverkas av denna hastighet ef-
tersom tidigare forskning gjorts med hastigheter under 30 m·s-1 och 
över 70 m·s-1. För att uppnå denna utgångshastighet ställdes maski-
nens arbetstryck på 0,25 bar, se figur 17 för diagram där avläsning 
gjordes. 
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· Partikelflöde bestämdes till 2,0 g·min-1. 

- Detta för att uppfylla standarden och öka repeterbarheten genom att 
inte ändra både hastigheten och flödet. Ändrades båda parametrarna 
antogs det att resultatet skulle bli svårare att tolka. Detta för att högre 
hastighet ökar erosionstakten medan högt partikelflöde kunde minska 
erosionen enligt teorin. 

För att uppnå detta partikelflöde ställdes maskinens frekvens till 4,6 
Hz enligt diagram i figur 18. 

· Infallsvinkeln bestämdes till 30º. 

- Detta för att enligt tidigare studier resulterade denna vinkel bland de 
högsta materialavverkningarna hos duktila material, vilka stålproven 
ansågs vara.  

· Total erosionstid bestämdes till 10 minuter. 

- Detta valdes enligt standarden för att uppnå en jämn erosionstakt och 
att bitarna skulle utsättas för samma exponering. Provbitarna vägdes 
varannan minut för att sedan verifiera att jämn erosionstakt uppnåtts. 

· Fem provbitar testas för varje stålsort. 

- Detta gjordes för att säkerställa att resultatet för varje stålsort var till-
förlitligt.  

Innan testcykeln påbörjades tvättades provbitarna i ultraljudstvätt för att avlägsna 
eventuell kontamination. Bitarna tvättades och hanterades på samma sätt som vid ka-
libreringen. Etanolen byttes ut efter 30 tvättar, eller efter behov om etanolen ansågs 
vara förorenad.  

Inför varje testserie kalibrerades vågen. Detta för att säkerställa att ett korrekt värde 
gick att avläsa. Efter att kalibreringscykeln utförts öppnades vågens glaskammare och 
biten placerades på vågen. Glaskammaren förslöts och provens startvikt noterades 
och tabulerades i databladen lagda i bilaga C. 

Provbiten placerades sedan i maskinens hållare som säkerställde att partiklarna träf-
fade provets yta med rätt infallsvinkel. Biten placerades i hållaren på samma sätt 
varje gång för alltid träffa samma punkt och riktning. Hållaren placerades därefter i 
maskinens erosionskammare och maskinen startades. Provet utsattes för partiklarna 
med de valda parametrarna i ett tidsintervall av två minuter. Apparatens tidtagarur 
programmerades för att säkerställa detta. Provet avlägsnades sedan ur erosionskam-
maren och rengjordes med tryckluft innan det åter igen placerades i ultraljudsbadet. 
Tvätt och vägproceduren upprepades och provets vikt noterades för varje testcykel, 
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tills exponeringen blev totalt tio minuter.  Fem stycken provbitar för respektive 
stålsort kördes.  Provbitarnas viktminskning användes sedan för att beräkna provbi-
tarnas volymförlust. 

3.4.4 Beräkning av volymförlust 

För att kunna jämföra proven relativt varandra behövdes viktförlusten beräknas om 
till volymförlust. Denna konvertering görs vanligen vid erosionsnötning då volym-
förlusten är ett bättre jämförelsetal än vikten, eftersom densiteten skiljer sig när stå-
len är olika legerade.  

Volymförlusten erhölls med ekvationen 

                                                          (9) 

där densiteten ρs är uppmätt sedan tidigare för varje stålsort. Viktförlusten  upp-
mättes via erosionstestet. När samtliga prover för varje stålsort hade körts, fem 
stycken, beräknades medelvolymförlusten för varje stålsort. Medelvärdet beräkna-
des för att täcka in spridning som kan ske när material utreds eftersom skillnader i 
materialen antas finnas. Detta beräknades med ekvation 

.                                              (10) 

Där  , , ,  och  var den total volymförlust för provämne nummer ett till 
fem, nämnaren är antal prov. För att bestämma standardavvikelsen, bestämdes först 
skillnaden mellan volymförlusten för varje provbit och medelvolymförlusten. Skill-

naden  bestämdes med ekvation   

                                                      (11) 

där  är volymförlusten för provbiten, och är medelvolymförlusten för samma 
stålsort. Sedan fastställdes standardavvikelsen för stålsorterna. Detta bestämdes med 
ekvation   

.                                                (12) 

Volymförlusterna och standardavvikelsen divideras till sist med antal gram partiklar 
som användes vid provningen, 20 gram partiklar då flödet var två gram i minuten 
under tio minuter. Detta för att tydligt kunnat se hur mycket som nötts per gram 
erosionsmedia. 
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3.5 Svepelektronmikroskop 

Svepelektronmikroskop (SEM) genererar bilder med hjälp av elektroner istället för 
optik. En elektronkanon alstrar elektroner, som sedan fokuseras med hjälp av 
elektromagnetiska linser ned till en tunn stråle. Strålens diameter varierar beroende 
på mikroskop men kan vara ända ned till 1 nanometer. Den koncentrerade strålen 
sveper sedan över provets yta i ett mönster, där av namnet svepelektronmikroskop. 

När den infallande elektronstrålen träffar provets yta sker det en reaktion som gör 
att objektet i sin tur kommer att emittera elektroner. Dessa emitterade elektroner 
detekteras sedan av elektrondetektorer och en bild av provets yta genereras. Alla 
prov som undersöktes i SEM, undersöktes i vakuum. Detta för att eventuella partik-
lar och elektroner som befinner sig i kammaren kommer att störa resultatet [11].   

Bilderna som genereras måste helt tolkas kvalitativt. Detta menas att det är upp till 
operatören att bedöma vad bilden visar, exempelvis riktningen på bilden eller om 
topografin är en grop eller höjd. SEM-utrustning kan inte fastställa topografi utan 
skapar endast kontrast av ojämnheter på ytan som sedan måste tolkas.  

Svepelektronmikroskopet som användes till undersökningen var ett JEOL JSM-
639OLV enligt figur 22.  

 

Figur 22, svepelektronmikroskopet JEOL JSM-639OLV som användes under arbetet. 

3.5.1 Uppsättning och genomförande 

En provbit från varje stålsort undersöktes med mikroskopet för att identifiera ska-
dorna som uppstått. Detta för att klassificera vilken nötningsmekanism som kan ha 
uppstått under erosionsnötningen. Valet av provbit att undersöka blev den tredje av 
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varje stålsort för att vara mitt i provserierna. Provbitarna förbereddes genom att 
först tvättas i ultraljudstvätten och sedan tejpas på en hållare med koltejp.  

Koltejp användes för att säkerställa att inte mikroskopin blev påverkad av vidhäft-
ningen eller materialet tejpen var av, då andra tejper kan störa utrustningen på 
grund av elektrisk laddning. Erosionsområdet markerades med en cirkel på provbi-
tarna med tuschpenna, för att enklare orientera sig med mikroskopet. 

Provet moterades sedan in i kammaren inuti maskinen och luften pumpades ut. Se-
dan lokaliserades nötningen och undersöktes för att fastställa nötningsmekanismerna 
som uppstått. Bilder som togs, gjordes med samma förstoring för att vara konse-
kvent, förstoringen bestämdes till en faktor på 500,1000 och 2000 gånger. 

3.6 Möjliga felkällor 

Hastigheten som partiklarna träffade objektets yta med i testet valdes till 50 m·s-1, 
för att uppnå denna hastighet sattes maskinens arbetstryck till 0.25 bar. Att detta 
tryck generade önskad partikelhastighet verifierades inte, utan antogs bli korrekt då 
tidigare kalibreringsarbete bekräftade detta. Det valda arbetstrycket avlästes på en 
analog mätare, se figur 14. Avläsningen utfördes ut av studiens båda deltagare, men 
var slutligen en kvalitativ bedömning om den var korrekt inställd. Eventuella paral-
laxfel vid avläsningen kan inte helt uteslutas.  

Partikelflödet i undersökningen var 2 g·min-1 och för att erhålla önskad partikel-
mängd, ställdes maskinens frekvens in till 4.6 Hz. Denna maskininställning skulle 
enligt tidigare kalibreringsarbetet som utförts av företaget, resultera i önskad parti-
kelmängd. Detta är något som inte verifierades under arbetet, utan antogs vara kor-
rekt.  

För att bekräfta att provbitarna uppfyllde standarden, utfördes det bland annat ytfin-
hetsmätningar. Mätningarna visade att provbitarnas ytor var godkända enligt stan-
darden, men att en viss skillnad fanns dem i mellan. Denna skillnad i ytfinhet kan re-
sultera i olika avverkningstakter. Detta på grund av att en bit med grövre yta kom-
mer att ha högre toppar på dess yta jämfört med en bit med finare yta. Dessa toppar 
kan vara känsliga för direkt avverkning, vilket kan resultera i en högre avverknings-
takt. En relativ jämförelse mellan två eller fler provbitar med olika ytfinheter, kan 
då ge ett något missvisande resultat.  

Provbitarnas hårdhet som uppmättes, gjordes på tre slumpmässigt utvalda punkter 
på provbitarnas yta. Mätningarna visade att på vissa provbitar fluktuerade hårdheten 
något över ytan. Denna variation i hårdhet kan bero på ett flertal faktorer. Den mest 
troliga anledningen är provämnets ursprungliga placering i råämnet. Är provbiten 
frambearbetad för långt från det värmebehandlade råämnets yta, kommer provbitens 
hårdhet att påverkas. Detta på grund av härdningens penetrationsdjup.  
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Innan provbitarna skulle vägas, tvättades de i ett ultraljudsbad. Bitarna placerades 
som tidigare nämnts på högkant i bägaren med etanol. Detta för att, i teorin, när 
tvättcykeln är klar, kommer de partiklar som flyter omkring i fluiden, att ha en 
mindre kontaktyta att fastna på. Detta eftersom de sedimenterar till botten i bäga-
ren.  

En viss återanvändning av etanolen förekom i testet. Vid varje provseriestart fylldes 
en bägare med oanvänd etanol. Fem stycken provbitar tvättades sedan sex gånger 
vardera i samma etanol, om inte fluiden ansågs vara för kontaminerad. Etanolen 
byttes sedan ut när nästa stålsort skulle tvättas. Detta kan medföra till att graden av 
renhet sjönk för varje provbit som tvättades innan bytet. Därför är det inte säkert att 
tvätten helt rengjorde de sista bitarna i varje serie. 

När provbitarna hade tvättas klart, torkades de med en hårtork. Bitarna torkades i 
omkring en minut, eller tills det de ansågs vara torra. Torktiden valdes till en minut 
för att etanolen, som är flyktig, snabbt dunstar från eventuella kavitationer eller 
ojämnheter som kan förekomma på provbitarnas yta. Provbitarna fick sedan ligga 
och svalna i rumstemperatur i ungefär en minut. Dessa operationer hanterades ma-
nuellt, och kan medföra att en viss variation kan ha förekommit under arbetet. 
Några rester från etanolen förekom troligtvis inte på provämnena när de vägdes då 
de kontrollerades visuellt, men det kan inte helt uteslutas. Däremot kan en viss 
temperaturskillnad förekommit på grund av den manuella hanteringen. Efter väg-
ningen hanterades proverna med händerna och ingen onormal temperatur noterades 
vid hanteringen.  

Precisionsvågen som användes till att väga proverna, kunde ibland upplevas som att 
den hade vissa svårigheter att fastställa den sista decimalen, då den växlade något. 
När detta inträffade gjordes en bedömning om vilket av vågens värde som ansågs var 
det mest rimliga. Detta medför att en viss felmarginal infördes i testen. Detta är 
dock inget som påverkade slutresultatet då det inte resulterade i något avrundnings-
fel.   

Testerna utfördes i laborationsmiljö där temperaturen var omkring 20 grader 
Celsius. Detta var inget som övervakades under testets gång, och då testerna pågick 
under åtta arbetsdagar kan en viss skillnad i rådande testmiljö förekommit. En skill-
nad i rumstemperatur eller luftfuktighet kan påverka resultatet i denna typ av under-
sökning. Detta på grund av att förekomsten av fukt kan göra att aluminiumoxiden 
klumpar sig, vilket antas störa partikelflödet, men var dock inget som noterades. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från erosionsnötningsprover och mikroskopi. 
Fullständiga beräkningar för volymförlusterna finns i bilaga B, och provningsdatab-
lad finns i bilaga C. 

4.1 Resultat från erosionsprovning 

Resultatet från erosionsproven visar att stålsorten AISI 4140 har lägst medelvolym-
förlust per gram erosionsmedia givet parametrarna som angetts till testen. Detta re-
dogörs i figur 23, där medelvolymförlusterna med standardavvikelse ställs mot 
materialens hårdheter.  

AISI 4140 har slitits ungefär 22,4 procent mindre än EN36C, som nötts mest. AISI 
8720 och AISI 9313 är dock likvärdiga EN36C, då det skiljer endast 0,005 mm3 ·g-1 
mellan dem. Dock gör spridningen att jämförelser inte kan säkerställas. 

 

Figur 23, medelvolymförlusten per gram erosionsmedia från testerna där medelvärdet baseras på de fem 
provbitarna per stålsort. Standardavvikelsen är utsatt för varje sort. 

Medelerosionstakten för stålsorterna är jämn enligt proverna, och takten för AMS 
6418 presenteras enligt figur 24. Resterande figurer finns i provningsdatabladen för 
respektive stålsort i bilaga C. 
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Figur 24, medelerosionstakten för stålsort AMS 6418 där det framgår att takten är linjär och jämn. 

Alla provbitar har fått samma typ av skada på ytan, en grop som nötts fram enligt fi-
gur 25. 

 

Figur 25, provbit tre från sort AISI 9313 där en grop har nötts fram på ytan och partikelriktningen är 
enligt den röda pilen.  
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4.2 Resultat från svepelektronmikroskopet 

Undersökningen i mikroskopet visar att skadorna som uppstått är av plogande och 
spånavskiljande karaktär. Detta kan ses i mikrostrukturen för samtliga prov, då tyd-
liga spår finns överallt i det eroderade området på provbitarna enligt figur 26. Bil-
derna som redovisas är med 500, 1000 och 2000 gångers förstoring. Bilder med 
1000 gångers förstoring finns för samtliga prov i bilaga D. 

 

Figur 26, stålsort AISI 8720 där den förstorade bilden tydligt visar att aluminiumoxiden har gjort 
spår och avskilt material, läppar syns också överallt i strukturen. Den förstorade området har 2000 
gångers förstoring. 

Utanför det nötta området identifierades en enskild partikelträff där en tydlig läpp 
har format runt kratern, se figur 27. 

 

Figur 27, stålsort AISI 8720 utanför det eroderade området,  
där en enskild partikelträff har skett och plogat en läpp.  
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5 Diskussion 

Metodiken till detta arbete byggdes kring G76-standarden för erosionsprovning. 
Detta var delvis baserat på att företaget redan hade en maskin anpassad för den och 
att den är tillförlitlig och repeterbar, vilket är viktigt om någon utomstående vill ve-
rifiera arbetet. Sedan efterliknar G76, metoden hur borrkaxet nöter på borrkronor i 
applikationer som använder sig av spolning med luft. Den stora skillnaden är dock 
spolningen är väldigt komplex att förutse och att partiklarna har varierande storlek. 
De kan vara allt från några mikrometer till millimetrar i storlek.  

Infallsvinkeln har stor inverkan på hur materialet kommer att eroderas och valet av 
30 grader till detta arbete, gjordes för att den vinkeln har bland den högsta material-
avverkningen för duktila material. Valet gör dock att resultatet är förenklat, ef-
tersom spolning under borrning rimligtvis ger erosion med många och fler vinklar 
fortlöpande. Vinklarna som kan inträffa borde rimligtvis vara låga och inte vinkel-
räta, då borrkronans utvändiga ytor ligger parallellt med borrhålets väggar.  

Det som begränsar repeterbarheten är att härdningsprocesserna som ger hårdheten 
och härddjupet är sekretessbelagda. Detta gör att det blir mer komplicerat att uppnå 
hårdheterna som proven i detta arbete har, men då hårdheterna redovisas kan de 
uppnås genom värmebehandlings-laborering. 

Provbitarna som användes var redan tillverkade vid start av arbetet för att tid skulle 
besparas. Detta eftersom ledtid i produktionen kan vara uppemot 90 dagar. Svårig-
heterna med provningen var vägningen eftersom precisionsvågar är väldigt känsliga, 
det gjorde att proven hanterades med extrem varsamhet. Varsamheten behövdes då 
det inte krävdes mycket för att kontaminera proverna efter tvätten, och tappades 
provet på till exempel golvet resulterade detta i omtvätt.  

Det finns andra metoder för att prova erosionsnötning, till exempel den roterande 
erosionsprovaren, vilket är en roterande kammare som slungar ut partiklarna på 
flera prover samtidigt. Detta sker genom centrifugalkraft. Den maskinen är dock 
väldigt komplicerad då parametrarna till den är komplexa att ställa in, jämfört med 
maskinen som användes till detta arbete. Fördelarna med den roterande maskinen är 
dock att tid besparas eftersom flera prover kan göras samtidigt [12]. 

Erosionspartiklarna som användes till arbetet var minst dubbelt så hårda relativt stål-
bitarna. Detta gjorde att ekvation (1) uppfylldes men hårdheten på aluminiumoxid-
en kontrollerades inte. Att använda enbart ett erosionsmedium är både bra och då-
ligt, eftersom berg sällan är homogent. Detta innebär att arbetet är en förenkling av 
verkligheten. Ett mer representativt svar skulle kunna erhållas genom att använda 
borrkax från specifika områden där erosion upplevs som ett problem.    
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Resultatet av erosionsprovningen visar att AISI 4140 och 9HS74 tenderar att ha 
bättre erosionsmotstånd än de andra med givna parametrar. Detta är inte i linje med 
förväntningarna som fanns eftersom de var bland de mjukare stålsorterna i under-
sökningen. Tydliga slutsatser blir dock svårt att dra, eftersom spridningen som finns 
i resultatet medför att exempelvis AISI 4718 kan teoretiskt ha haft mindre volymför-
lust än AISI 4140. Detta medför att materialens erosionsmotstånd inte kan säkerstäl-
las. Provbitarna utsattes för de nötande partiklarna i totalt tio minuter, denna tid 
sattes enligt standardens rekommendationer och arbetets tidsplanering. Detta kan 
vara en anledning till spridningen i resultatet. Något som kan ge ett mer precist re-
sultat är att utöka provtiden till längre än tio minuter per bit och stålsort. Då kan 
spridningen jämna ut sig och tydligare slutsatser kan dras. Att AISI 4140 har nötts 
minst kan vara rimligt då teorierna att hårdheten på stålen nödvändigtvis inte har nå-
gon betydelse för dess erosionsmotstånd.  

Resultatet visar att hårdheten inte korrelerar med erosionsmotståndet då EN36C, 
som är det näst hårdaste materialet tenderade att avverkas mest. Ytfinhetsmätning-
arna visade att medelytavvikelsen varierade mellan stålproverna. Spridningen var 
större för tre av proverna, 0,160 till 0,271 µm. AISI 4140 som tenderade att upp-
visa det bättre erosionsmotståndet, hade den högsta avvikelsen. Denna variation kan 
bero på provbitarnas tillverkningsprocess, eller manuell hantering. Då provbitarna 
tillverkades genom spånavskiljande bearbetning och gnistning, kan maskinerna samt 
verktygens kondition inverka på ytfinheten. Eventuell efterbearbetning för att bryta 
kanter eller annat manuellt arbete kan även det inverka på ytfinheten.  

Teorin säger också att hårda ytor som vanligtvis är duktila, kan bete sig spröda vid 
erosion. Detta gör att det skulle vara intressant att se hur stålen till detta arbete 
skulle karakteriseras under vinklar som går mot den räta vinkeln.  

Ytterligare en parameter som kan ha påverkat resultatet i undersökningen, var den 
varierande hårdheten för AISI 8720. För de två provbitarna som hårdhetsmätningar 
utfördes på, erhölls mätvärden mellan 34,8 och 46,0 HRC. Denna spridning kan be-
rott på provbitarnas ursprungliga position i råämnet de tillverkades ur. Då stålen 
värmebehandlas för att erhålla önskade egenskaper, kommer härdningsdjupet att va-
riera mellan de olika stålsorterna.  

Erosionsmotståndet som uppmätts för stålen är relativt varandra, vilket gör att det 
är svårt att säga hur bra motståndet är i absoluta tal. Det är dock rimligt att anta att 
värdena som erhållits är ett gott motstånd, eftersom stålen som används inom borr-
ningen är klassade som höghållfasta.  

Efter att sammanställt erosionstakterna för stålsorterna kunde viss avvikelse från den 
jämna takten identifieras enligt graferna i databladen. Avvikelserna är dock små och 
anses inte ha någon större betydelse för resultatet. 
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Inkubation kunde identifieras på två provbitar av stålsort AISI 4718 och 9HS74, då 
dess vikt ökade efter fyra minuters körning. Detta kan inträffa enligt teorin, och 
provet både omtvättades och omvägdes för att säkerställa att ingen kontaminering 
åstadkom viktökningen. Det är dock oklart varför detta inträffade på endast dessa 
provbitar men rimligtvis sker detta av slumpmässiga faktorer. Dessa faktorer kan 
vara lokala avvikelser i ythårdheten, vilket tillåter flertalet partiklar att penetrera 
och fastna i dess ytor.  

På provbit nummer tre av stålsort AISI 9313 uppmärksammades det att den glasbur 
som omger precisionsvågen, inte var helt försluten. Detta kan var en anledningen till 
den viktökning som noterades efter åtta minuters körning. Att glasburen förslutits 
korrekt, kontrollerades med jämna mellanrum och problemet åtgärdades direkt det 
uppdagades. Med största sannolikt skedde detta vid enbart ett mättillfälle och då 
sista vägningen sammanfaller med övriga noteringar, antas detta inte påverka slutre-
sultatet för den provbiten.  

AISI 4140 som detta arbete behandlade, jämfördes också av Rodriguez et al. Där de-
ras resultat visade att vid 30-40 graders infallsvinkel, hade provernas skilda hårdhet-
er ingen eller liten betydelse på erosionen. Stålen uppvisade ett duktilt beteende vil-
ket är i linje med resultatet av denna undersökning. Förlusterna går dock inte att 
jämföra då de har andra enheter på sitt resultat, och de specificerar varken partikel-
flöde eller provtid. 

Skadan som uppstått på provbitarna är av gropkaraktär, där hårdheten kan ha ökat på 
grund av deformationshärdning enligt teorin. Detta är något som inte kunde be-
stämmas då utrustning saknades. Det krävdes annan utrustning för att mäta hårdhet 
på väldigt små ytor än det som fanns tillgängligt.  

Undersökningen på proven med svepelektronmikroskop, visade att nötningsmekan-
ismerna såg lika ut hos samtliga stålsorter. Material avverkades troligtvis genom en 
kombination av spånavskiljande erosion och plogning. Det gick dock inte att utesluta 
att andra nötningsmekanismer förekommit, då de undersökta ytorna har kraftigt de-
formerats av upprepat bombardemang. På ett av proven lokaliserades en enskild 
partikelkollision, där en tydlig läpp hade formats i kraterns framkant. Denna nöt-
ningsmekanism är dominerande hos duktila material vilket stål är. 
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6 Slutsatser och fortsatt arbete 

Nötningen som uppstod på provbitarna varierade mycket, där den största skillnaden 
uppmättes till 22,4 procent. Denna skillnad är mellan AISI 4140 och EN36C.  Sedan 
varierade resterande material inom detta spann, och i siffror låg nötningen mellan 
0,019 – 0,0245 mm3 ·g-1, men i ett större intervall när standardavvikelsen applice-
ras. Detta resultat kan dock inte säkerställas då spridningen gjorde att tydliga slutsat-
ser inte kunde dras. 

De nötningsmekanismer som identifierades i arbetet var uteslutande spånavskiljande 
och plogande mekanismer, då detta upptäckts hos samtliga undersökta prover. 
Ytorna som bombaderats av partiklar har en tydlig grop där nötningen skett. Tro-
ligtvis kan denna erosion resultera i försvagning och förkortad livslängd på stålen. 

Slutsatsen av detta arbete visar att stålsort AISI 4140 eller 9HS74, tenderar att ha ett 
bättre erosionsmotstånd med de valda parametrarna. Resultatet går dock inte att sä-
kerställas då spridningen gör resultatet osäkert. Vi rekommenderar att utöka prov-
ningen som gjorts, genom att köra längre tider i erosionsprovaren på några fler bitar 
av varje stålsort. Genom att göra detta kommer troligtvis tydliga slutsatser att kunna 
dras eftersom spridningen då kan minska. 

Det fortsatta arbetet föreslås bli att ytterligare erosionsprovning med 90 graders 
vinkel, eller fler vinklar som går mot 90 grader. Detta för att undersöka hur materi-
alen beter sig vid de spröda vinklarna. Det kan vara intressant att undersöka om ut-
fallet av flera vinklar blir liknande resultatet i denna utredning. Sedan föreslås en ut-
redning för vilka möjliga infallsvinklar och hastigheter som borrkaxet kan träffa med 
vid borrning. Kan detta utredas kommer erosionsprovningen kunna göras mer nog-
grann med en modell som mer efterliknar verkligheten.  
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A1 

Bilaga A, kemisk sammansättning, hårdhet- och 

ytfinhetsmätningar 

I denna bilaga presenteras kemiska sammansättningar, hårdhet- och ytfinhetsmät-
ningar för stålsorterna till arbetet. 

Stålsort AISI 8720  

Tabell A-1, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort AISI8720. B står för 
balansering, resterande del av sammansättningen. 

 

Stålsort AISI 4718 

Tabell A-2, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort AISI4718. 

 

Stålsort EN36C  

Tabell A-3, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort EN36C. 

 

 

Stålsort AISI 9313  

Tabell A-4, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort AISI9313. 

 

Stålsort AISI 4140  

Tabell A-5, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort AISI4140. 

 

 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo % 
B 0,18 0,20 0,75 ---- ---- 0,45 0,45 0,20 Min. 
 0,22 0,30 0,90 0,025 0,015 0,65 0,65 0,30 Max. 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo % 
B 0,16 0,20 0,70 ---- ---- 0,35 0,90 0,30 Min. 
 0,20 0,30 0,95 0,025 0,015 0,55 1,10 0,40 Max. 

Fe C Si Mn P S Ni Cr % 
B 0,12 0,10 0,30 ---- ---- 3,00 0,60 Min. 
 0,18 0,35 0,60 0,050 0,050 3,75 1,10 Max. 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo % 
B 0,11 0,20 0,65 ---- ---- 1,40 3,15 0,10 Min. 
 0,15 0,26 0,75 0,015 0,015 1,50 3,35 0,14 Max. 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo % 
B 0,38 0,15 0,75 ---- ---- 0,80 3,15 0,15 Min. 
 0,43 0,30 1,00 0,035 0,040 1,10 3,35 0,25 Max. 



 

A2 

Stålsort 9HS74  

Tabell A-6, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort 9HS74. 

 

Stålsort AMS 6418  

Tabell A-7, specifikation över den kemiska sammansättningen för stålsort AMS6418. 

 

Ytfinhetsmätningar 

Tabell A-8, mätdata från ytfinhetsmätningar. 

 

Hårdhetsmätningar 

Tabell A-9, mätdata från hårdhetsprover där enheten är HRC. 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo V Cu Zn % 

B 0,45 0,15 0,60 ---- 0,012 0,90 0,40 0,90 0,10 ---- ---- Min. 

 0,50 0,30 0,90 0,015 0,022 1,20 0,70 1,10 0,15 0,25 0,020 Max. 

Fe C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu % 
B 0,23 1,30 1,20 ---- 0,010 0,20 1,65 0,35 ---- Min. 
 0,28 1,70 1,50 0,025 0,025 0,40 2,00 0,45 0,35 Max. 

 Uppmätta medelytavvikelser 

Material Prov 1 Prov 2 Prov 3 Medel Standardavvikelse   

EN36CS 0,459 0,330 0,313 0,367 0,065 μm 

AISI9313 0,199 0,209 0,543 0,317 0,160 μm 

AMS6418 0,212 0,202 0,240 0,218 0,016 μm 

AISI8720 0,148 0,630 0,228 0,335 0,211 μm 

AISI4718 0,295 0,341 0,294 0,310 0,022 μm 

AISI4140 0,179 0,630 0,825 0,545 0,271 μm 

9HS74 0,232 0,159 0,222 0,204 0,032 μm 

Stålsort AISI8720 AISI4718 EN36C AISI9313 AISI4140 9HS74 AMS6418 

Bit 1 35,8 59,5 57,3 43,0 40,3 46,7 41,5 

 
43,8 59,9 57,5 43,0 39,7 47,3 42,8 

 
34,8 59,5 57,3 43,0 38,9 47,6 41,4 

Bit 2 46,0 59,5 57,6 43,9 40,4 46,7 42,3 

 
41,4 55,8 57,1 43,1 40,0 46,1 42,2 

 
40,2 54,3 57,4 42,3 40,5 46,6 42,8 

Medel 40,3 58,1 57,4 43,1 40,0 46,8 42,2 

Standardavvikelse 4,0 2,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 



 

B1 

Bilaga B, beräkningar av volymförluster 

I denna bilaga beräknas volymförluster för erosionsprover där indata är hämtat från 
materialdata, och erosionsdatablad för respektive stålsort. Volymförlusterna beräk-
nas för varje prov. Medelvärde beräknas för alla fem provbitar och standardavvikel-
sen. Sedan delas både medelvärdet och standardavvikelsen med 20 gram partiklar. 

En fullständig beräkning redovisas för en stålsort och sedan tabuleras resten.  

Stålsort AISI 8720 

För att beräkna volymförlusterna för denna stålsort används ekvation (9) före och 
efter provningen och sedan tas skillnaden ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B2 

 

 

 

 

 

 

Därefter beräknas hur mycket som volym som eroderats per gram partiklar enligt 

. 

Sedan beräknas standardavvikelsen med ekvation (11) i (12) enligt 

 

Som också delas på gram partiklar enligt 

. 

Stålsort AISI 4718 

Tabell B-1, resultat från beräkningar av stålsort AISI 4718. 

 

 

 

Stålsort EN36C 

Tabell B-2, resultat från beräkningar av stålsort EN36C. 

 

 

 

Stålsort AISI 9313 

Tabell B-3, resultat från beräkningar av stålsort AISI 9313. 

 

 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,43 0,00215 
Standardavvikelse 0,034351 0,004642 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,49 0,0245 
Standardavvikelse 0,034351 0,001718 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,48 0,024 
Standardavvikelse 0,095184 0,004759 
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Stålsort AISI 4140 

Tabell B-4, resultat från beräkningar av stålsort AISI 4140. 

 

 

 

Stålsort 9HS74  

Tabell B-5, resultat från beräkningar av stålsort 9HS74. 

 

 

 

Stålsort AMS 6418 

Tabell B-6, Resultat från beräkningar av stålsort AMS 6418. 

 

 

 

 

 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,38 0,019 
Standardavvikelse 0,021909 0,001095 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,39 0,0195 
Standardavvikelse 0,054307 0,002702 

Benämning Volymförlust 
[mm3] 

Volymförlust per gram  
[mm3·g-1] 

Medelvärde 0,43 0,0215 
Standardavvikelse 0,032863 0,001643 



 

C1 

Bilaga C, provningsdatablad 

I denna bilaga presenteras databladen från erosionsprovningen, där viktförlusterna 
noterades och medelerosionstakten togs fram. 

 

Figur C-1, datablad från proverna med stålsort AISI 8720. 



 

C2 

 

Figur C-2, datablad från proverna med stålsort AISI 4718. 

 

Figur C-3, datablad från proverna med stålsort EN36C. 



 

C3 

 

Figur C-4, datablad från proverna med stålsort AISI 9313. 

 

Figur C-5, datablad från proverna med stålsort AISI 4140. 



 

C4 

 

Figur C-6, datablad från proverna med stålsort 9HS74. 

 

Figur C-7, datablad från proverna med stålsort AMS 6418 

.
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Bilaga D, bilder från mikroskopin 

I denna bilaga presenteras bilder som tagits med svepelektronmikroskopin. Bilderna 
som visas i figurer är tagna med 1000 gångers förstoring i det nötta området. 

 

Figur D-1, AISI 8720 där spånavskiljande och plogning skett. 

 

Figur D-2, AISI 4718 där spånavskiljande och plogning skett. 



 

D2 

 

Figur D-3, EN36C där spånavskiljande och plogning skett. 

 

Figur D-4, AISI 9313 där spånavskiljande och plogning skett. 



 

D3 

 

Figur D-5, AISI 4140 där spånavskiljande och plogning skett. 

 

Figur D-6, 9HS74 där spånavskiljande och plogning skett. 



 

D4 

 

Figur D-7, AMS 6418 där spånavskiljande och plogning skett. 

  



 

E1 

Bilaga E, provritning 

 

Figur E-1, ritning på provbiten som tillverkades.  

 


