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TILLKOMST

Denna publikation utgör slutrapport för projektet G0 445 som har syftat till att
sammanställa nuvarande kunskap om nötningsbeständigt stål- och
järngjutgods. Ytterligare belastning av materialet genom förhöjd
arbetstemperatur eller korrosiv miljö har också behandlats. Publikationen har
sammanställts av Björn Israelson och Lars-Erik Björkegren, Svenska
Gjuteriföreningen, Jönköping.

SAMMANFATTNING

Då järn- och stålgjutgods används inom många områden, t.ex. skogs-, gruv-
och byggnadsindustrin, utsätts det för flera olika nötningstyper bl.a. abrasiv
och korrosiv nötning. I fråga om abrasiv (slipande) nötning gäller för att
nötning skall inträffa att nötningsmediets partiklar har en hårdhet, som är
högre än ingående strukturbeståndsdelar. Mängden, storleken och typen av
föroreningspartiklar som finns i utgångsmaterialet är en faktor att räkna med.

Nötningsegenskaperna i gjutjärn legerat med höga halter krom bestäms
huvudsakligen av karbidhalt och -typ. Ökad karbidhalt och karbidhårdhet
förbättrar nötningsmotståndet. En variation i kolhalt påverkar karbidhalten
mer än en variationen i kromhalt. Ett beräkningsexempel visar att spridning ±
0,15 % C ger spridningen ± 1,8 % karbider. I en legering med 1,8 % C och 16
% Cr är totala karbidhalten ca 16 %.

Grundmassan skall ha sådana egenskaper att karbiderna hålls kvar så länge
som möjligt i denna. Dess hårdhet skall samtidigt vara hög så att den ej gröps
ur då det kan leda till  att karbiderna bryts av eller ramlar ur.
Restaustenithalten bör från denna synpunkt hållas låg. Stora variationer i
mängden restaustenit kan beroende på nötningstyp ge upphov till stora
svängningar i en produkts livslängd. Mängden restaustenit påverkas av
bl.a.austenitiseringstemperatur och kemisk sammansättning. Användning av
legeringsämnen såsom Mn, Mo, Ni och Cu för att öka härdbarheten bör
användas med försiktighet, då dessa samtidigt ökar restaustenithalten. En
optimal tillsats bör eftersträvas.

Nötning i korrosiv miljö och vid förhöjd temperatur påskyndar i allmänhet
slitaget. Det kan i dessa fall vara fördelaktigt att välja gjutstål som har bättre
värme- och korrosionsbeständighet än gjutjärn, om stålets högre pris kan
rättfärdigas.

Som exempel på jämförande studier kan nämnas en utförd av H. Tian och G.
Addie där de valde ut ett antal vitjärn- och stållegeringar, som utsattes för
korrosiv miljö i kombination med nötning vid rumstemperatur.
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Anledningen till att dessa legeringar valdes var att finna det bästa materialet
för nötningsmotstånd i korrosiv miljö då stål generellt har bra
korrosionsmotstånd men sämre nötningsbeständighet, medan det omvända
gäller för vitjärn. Efter utförd provning drogs slutsatsen att det kombinerade
nötnings och korrosionsmotståndet vid rumstemperatur hos de superlegerade
vitjärnen är upp till fem gånger bättre än hos de duplexa rostfria stålen och
omkring tretton gånger bättre än hos de höglegerade vitjärnen, se bild nedan.
För att uppnå detta korrosionsmotstånd bör Cr-halten i vitjärnen vara minst 30
% i matrisen och minst 25 % i korngränserna.

Bild Resultat från jämförelsen av nötningsbeständigheten vid
rumstemperatur hos vitjärn och stål.
DPSS = Duplex Stainless Steel
SAWI = Super Alloyed White Iron
HAWI = High Alloyed White Iron
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1  INLEDNING

Slitgods är en beteckning på en grupp av material med goda slitegenskaper i
olika miljöer. Förutom slitstyrka kommer ofta korrosionsegenskaper och
värmebeständighet med i bilden vid val av lämpligt material enligt bild 1.
Såväl kunder som gjuterier har allt oftare efterfrågat underlag för val av
legering. Syftet var därför att samla in befintlig kunskap på detta område
genom litteraturstudie.

Bild 1   Indelning av höglegerade gjutjärn (20).

I många applikationer kan ett material med lägre nötningsmotstånd och lägre
pris vara att föredra, medan i andra situationer är ett mycket
nötningsbeständigt material det bästa alternativet. För att välja den mest
fördelaktiga lösningen för varje specifikt fall bör man utvärdera förhållandet
mellan nötningshastighet och ersättningskostnad, där materialkostnad,
värmebehandlingskostnad, samt tid för byte av detalj och förlorad produktion
bör inkluderas. Ur ekonomisk synpunkt är det ofta bättre att använda ett
mindre nötningsbeständigt material och byta detaljen ofta. Dock kan det i
vissa fall vara viktigare att minska ställtiderna, för att öka utnyttjandegraden,
och därmed välja ett material med högre nötningsmotstånd (20).

2  NÖTNINGSFORMER

Många olika typer av nötning kan förekomma och ofta i kombination med
varandra. I praktiken kan det ofta vara svårt att klarlägga vilken typ av
nötning, som är bestämmande för en viss produkts livslängd.
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Detta gör det även svårt att till verkligheten överföra resultat från
laboratorieprov, där en viss nötningsform studeras. Relativa jämförelser
mellan olika material kan emellertid göras.

Fyra olika grundtyper av nötning förekommer. Dessa är:

- Adhesiv nötning

- Abrasiv nötning

- Korrosiv nötning

- Ytutmattning

2.1  Adhesiv nötning

Adhesiv nötning uppträder när två släta ytor glider mot varandra. Vid mycket
höga lokala tryck sker en plastisk deformation och kontakt bildas genom
svetsning mellan de båda materialen. När dessa svetsar slits av överförs
material från den ena ytan till den andra. Lösa nötningsfragment kan bildas.

Denna nötningsform dominerar, när maskindelar eller verktyg av metalliska
material glider mot varandra.

2.2  Abrasiv nötning

Abrasiv nötning uppträder, när hårda upphöjningar från en yta glider mot en
annan och skjuvar eller plogar material ur denna så att lösa nötningsfragment
bildas. En annan typ av abrasiv nötning uppträder när lösa hårda partiklar
lossnar från metallytorna eller kommer in utifrån (exempelvis mineral) mellan
två glidytor och då fungerar som slipmedel. För att abrasiv nötning skall ske i
någon högre grad, måste de hårda upphöjningarna eller de lösa partiklarna ha
en hårdhet som överstiger metallytans, d v s metallen skall kunna repas.

Flera olika former av abrasiv nötning förekommer. Dessa är uppdelade med
hänsyn till arten av påkänning som metallen utsätts för:

- Slipande nötning eller erosion

- Mejslande nötning

- Malande nötning
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2.2.1  Slipande nötning eller erosion

Denna nötningsform uppkommer, när de nötande partiklarna rör sig relativt
fritt över slitytan, t ex i sandblandare. Kallbearbetning av ytan är obetydlig.

Den nötning, som uppkommer på skovlar i blästermaskiner, är ett annat
exempel, som dock i vissa fall kan ligga på gränsen till nästa nötningsform
(mejslande). I kontakt med vätska eller gas innehållande hårda partiklar eller i
vissa fall även i kontakt med vätska helt fri från partiklar kan erosiv nötning
erhållas.

2.2.2  Mejslande nötning

Denna slitageform förekommer när tyngre partiklar, ofta tvångsstyrda genom
sin tyngd eller hastighet, påverkar slitytan vid sin rörelse över denna.
Nötningen är oftast förenad med högt tryck eller hårda slag, varvid relativt
stora materialmängder slits bort. Kallbearbetningen är samtidigt påtaglig.
Mejslande nötning uppträder vid exempelvis krossning av sten eller malm.

2.2.3  Malande nötning

Denna slitageform kännetecknas av att malgods med relativt liten
styckestorlek pressas mellan slitdelar och mals sönder. I kul- och stångkvarnar
utsätts såväl infodring som malkroppar för denna typ av nötning.

2.3  Korrosiv nötning

Nötning i korrosiv miljö påskyndar metallytornas korrosion och slitaget ökar
snabbt. Partiklar av korrosionsprodukter ger upphov till abrasiv nötning.

2.4  Kontaktutmattning

Upprepad glidning eller rullning av en metall över en annan ger en upprepad
belastnings- och avlastningscykel, som gradvis leder till sprickbildning i eller
strax under ytan. Resultatet blir att delar av ytan bryts loss. "Pitting" eller
gropbildning uppkommer efter ett mycket stort antal belastningsväxlingar och
anses vara en form av kontaktutmattning. Detta fenomen uppträder bl.a. i
kullager och kugghjul.

2.5  Andra nötningstyper

Ovan fyra beskrivna former av nötning anses vara grundtyper. Flera andra kan
helt eller delvis beskrivas som kombinationer av dessa.
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Fretting kan uppträda, när två ytor glider mot varandra med en oscillerande
relativ rörelse med liten amplitud. Korrosiv fretting kallas den variant av
föregående som sker i reaktiv miljö. Många författare beskriver fretting som
bildandet av små metalliska fragment, de bildas på grund av adhesiv nötning
och/eller kontaktutmattning. Genom reaktion med syre blir dessa fragment
oxiderade och kan ge upphov till abrasiv nötning.

Kavitationsnötning kan uppträda i områden, där ångblåsor kollapsar, som
lokalt ger mycket höga temperaturer eller tryck. Denna typ inträffar i
ångturbiner eller vid båtpropellrar.

Termisk nötning hänförs till bortförandet av material på grund av mjuknande,
smältning eller förångning under glidande eller rullande kontakt.

3  NÖTNINGSSTUDIER

I följande avsnitt refereras till artiklar som erhölls genom litteraturstudie. Dess
mål var att uppbringa befintlig kunskap gällande nötningsbeständiga material,
i vissa fall i kombination med korrosiv miljö eller förhöjd arbetstemperatur.

3.1  Inverkan av nötande mineralpartiklars hårdhet och storlek

Flera rapporter (2, 3, 4) redovisar partikelhårdhetens inverkan på den abrasiva
nötningen. Bild 2 visar schematiskt detta förhållande. För att materialet skall
nötas (repas) skall partiklarnas hårdhet överstiga de ingående
strukturbeståndsdelarnas hårdhet. I tabell 1 ges en sammanställning över
hårdheten i olika mineral och strukturbeståndsdelar. Kvarts som är det i
naturen oftast förekommande mineralet har en hårdhet på omkring 1 100 HV
(900 – 1 280 HV). Som framgår av tabellen har en austenit-martensitisk
grundmassa lägre och krom- och titankarbiderna högre hårdhet än kvarts.

Titankarbid är efter borkarbid hårdast av angivna karbidtyper. Eftersom
grundmassan är mjukare än exempelvis kvarts nöts denna ned successivt och
karbiderna kan så småningom lossna eller brytas av. Grundmassans hårdhet
skall därför vara så hög som möjligt. Viktigt är även att karbidernas förankring
till grundmassan och deras hållfasthet är god för att fördröja fortsatt
nednötning av grundmassan.
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Bild 2 Schematisk framställning av sambandet mellan slitage, hårdhet
hos det mineral som bearbetas och det nötta materialets hårdhet
vid abrasiv nötning (2).

H1 = Mineralets hårdhet är samma som material 1

H2 = Mineralets hårdhet är samma som material 2

Tabell 1 Hårdhet i olika mineral och slitmedel samt
strukturbeståndsdelar (2).

Abrasiv nötning (3) har utförts med stift av olika materialtyper, som trycks
med konstant kraft mot en roterande skiva. Skivan är klädd med lakansväv och
det nötande pulvret fördelas kontinuerligt jämnt över skivan med skrapor.
Försöken omfattar olegerade och låglegerade stål samt höglegerade stål med
0,5-2,0 % C och 5,5-18 % Cr. Klart största slitaget har erhållits med kvarts
som slipmedel. Hematit, magnetit och fältspat och svavelkis ingår även i
provningen.

Mineralhårdhet

Nötningsförlust
Hårdare material 1

Mjukare material 2
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Slitagemotståndet ökar med ökad materialhårdhet och med ökad kol- och
kromhalt. Bästa resultatet erhölls vid högsta kol- och kromhalterna, vilket i
detta fall var materialen med 1,9 % C och 17,8 % Cr respektive 2,0 % C och
1,35 % Cr. De båda materialen har de högsta karbidhalterna av i provningen
ingående varianter.

Resultat av slitageprov utförda i samma utrustning som ovan av AB Bofors (4)
med låglegerat stål redovisas i bild 3. Vid prov med kvarts och hematit sjunker
förslitningen proportionellt med stålets hårdhet. Hårdheten hos kvarts är högre
än det hårdast provade stålet och hematitens hårdhet är ungefär densamma
som det hårdaste stålet. Med magnetit inträder däremot en tydlig nedgång i
förslitningen när stålets hårdhet kommer upp till samma nivå som magnetitens.

Bild 3 Förslitning som funktion av hårdheten i låglegerat stål för olika
mineral (4). Abrasiv nötning.

Av stor betydelse för nötningsmotståndet är även mineralets kornform och
kornstorlek. Runda korn förorsakar i regel mindre förslitning än kantiga.
Ökande kornstorlek höjer under annars lika betingelser förslitningen, bild 4
(5).
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Bild 4 Inverkan av kornstorleken på förslitningen vid abrasiv nötning i
kvartssand (5)

St 37: 0,2 % C, Rm ~ 400 N/mm2

St 70: 0,5 % C, Rm ~ 750 N/mm2

Mängden och typen av föroreningar som finns med i utgångsmaterialet vid
massaframställning är således enligt refererade litteraturuppgifter en faktor
som kan förväntas starkt påverka livslängden hos en malskiva.

3.2  Inverkan av strukturen hos slitgodset

3.2.1  Karbidhalt

Materialets uppmätta makrohårdhet är inte utslagsgivande för
nötningsmotståndet. En ökande halt av hårda karbider inbäddade i den
mjukare grundmassan ger i allmänhet en förbättring även om medelhårdheten
är oförändrad. I bild 5 (6) visas hur nötningsmotståndet vid abrasiv nötning
och hårdheten ökar med ökad karbidhalt. Hårdheten stiger väsentligt
långsammare än nötningsmotståndet vid låga kol- och karbidhalter.
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Bild 5 Samband mellan karbidhalt respektive kolhalt, hårdhet och
nötningsmotstånd hos martensithärdade gjutjärn med 12-14 %
Cr, 1,4-1,8 % Mo, 0,5-0,8 Mn och 0,3-0,8 % Si. Abrasiv nötning
(8).

Karbidhalten kan approximativt beräknas i kromlegerat gjutjärn med hjälp av
sambandet (7):

% karbider = 12,33 · (% C) + 0,55 · (% Cr) - 15,2

Normal spridning i analys vid tillverkning av kromlegerat gjutjärn är ± 0,15 %
C och ± 0,5 % Cr. Variationen i karbidhalten blir då enligt sambandet för
respektive ämne ± 1,8 % och ± 0,3 %. För en legering med 1,8 % C och 16 %
Cr fås med samma samband en beräknad karbidhalt av 16%. Det betyder att
kolhaltsspridningen ger en procentuell variation av karbidhalten på drygt
± 10 %.

I bild 5 redovisade kurvor är en sammanställning av resultat erhållna av
Garber et al, även bild 6 a och b. Som framgår av bild 5 och bild 6 a tenderar
kurvan för nötningsmotståndet att flacka ut vid ca 3,5 % C. Detta
sammanhänger med att till en viss del M3C-karbider börjar skiljas ut ur
smältan. Dessa är sprödare och mjukare än M7C3-karbiderna, som vid lägre C-
halter bygger upp nötningsmotståndet. Det är endast i de fall där nötningen är
förenad med mycket låga mekaniska påkänningar i ytan sett i både
mikroskopisk och makroskopisk skala som M3C-karbider kan vara en fördel.
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a) b)

Bild 6 a) Nötningsmotstånd (1) och hårdhet (2) i relation till kolhalten
(8, 9)
b) Karbidmängd i relation till kolhalten (8)

Den eutektiska kolhalten vid olika kromhalter anges i bild 7 i rena Fe-Cr-C-
legeringar (10). Även andra legeringselement kan förändra eutektiska
kolhalten, t ex kisel som sänker den.

Bild 7 Likvidusytor i metastabila systemet Fe-Cr-C. M står för Fe + Cr
som förekommer i olika mängdförhållande. (10)

I bild 8 visas nötningsmotståndets beroende av kromhalten (9), d v s i detta
fall karbidtypen. Zon I innehåller M3C som har en Vickershårdhet på 800-
1 000, zon II M3C + M7C3 och zon III M7C3 med Vickershårdheten 1 200-
1 500. Med ökad karbidhårdhet ökar således nötningsmotståndet. Det lägre
nötningsmotståndet vid 29 % Cr förklaras med att spröda karbidnålar bildats
primärt i smältan.
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Bild 8 Inverkan av karbidtyp på nötningsmotståndet vid abrasiv
nötning (9). Analysuppgifter saknas.

I = M3C

II = M3C + M7C3

III = M7C3

Inverkan av karbidstorleken på nötningsmotståndet vid abrasiv nötning
behandlas av Garber, bild 9. Med ökad svalningshastighet vid stelningen
minskar karbidernas storlek (t) och nötningsmotståndet (K) ökar. Olika
svalningshastigheter har åstadkommits genom att variera godstjockleken (5-
100 mm) och gjutformens kylförmåga (sand och kokill). Svalningshastigheten
i en malsegmentbom är högre än vad som täcks av diagrammet.

Bild 9 Abrasivt nötningsmotstånd (K) och karbidstorlek (t) som funktion
av gjutgodsets svalningshastighet. Provmaterial är IChKh12M
(3 % C, 13 % Cr, 1,5 % Mo). (8, 9).
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J.K. Fulcher, T.H. Kosel och N.F. Fiore (22) har studerat nötningsmotståndet
hos vitt gjutjärn med höga Cr- och Mo-halter vid lägre kontakttryck med SiO2
och Al2O3. Man har kunnat visa att nötningshastigheten har ett minimum i
kontakt med SiO2, medan den minskar kontinuerligt i kontakt med Al2O3, för
ökande karbidhalt, bild 10. En del av förklaringen till detta antas vara att
Al2O3-partiklarna har jämförbar hårdhet med M7C3-karbiderna i gjutjärnet, ca
2 000 Kg/mm2. Nötningshårdheten hos kvarts (SiO2) är däremot lägre, ca 1
000 Kg/mm2. Fulcher et alt anser att karbidhalten styr nötningshastigheten för
undereutektoida legeringar genom att bortförandet av austenit hindras av ett
litet avstånd mellan karbidpartiklarna. Med ökande Cr- och C-halter blir
legeringarna mer och mer eutektoida, vilket inte bara resulterar i ökad
karbidhalt utan också minskat dendritarmsavstånd. Att nötningsbeständigheten
minskar i SiO2-fallet då legering blir övereutektoid beror på att massiva M7C3-
karbider bildas samtidigt som de ursprungliga karbiderna börjar spricka och
delar av dem försvinner. Detta lämnar matrisen mer oskyddad och
nötningshastigheten ökar återigen.

a) b)

Bild 10 Nötningsförlust som funktion av karbidhalt för vitt Cr-Mo
gjutjärn i kontakt med a) SiO2 b) Al2O3 (22).

3.2.2  Grundmassa

Grundmassan i kromlegerade gjutjärn utgörs vanligen av en blandning av
martensit och austenit. Blandningsförhållandet är av stor betydelse för
nötningsmotståndet. Bild 11 visar för gjutjärn med 3 % C, 13 % Cr och 1,5 %
Mo, inverkan av grundmassans hårdhet på nötningsmotståndet vid konstant
karbidhalt. Ju mjukare grundmassa (mer austenit), ju sämre nötningsmotstånd
och ju större tendens att karbiderna skall slitas ur grundmassan.
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En annan ofördelaktig effekt av den mjuka grundmassan uppstår genom dess
låga sträckgräns vilket innebär att den kan vara otillräcklig för att motstå de
mekaniska påkänningarna sett i mikroskala som uppstår vid nötningen.
Karbiderna kan därigenom brista av de pålagda skjuvspänningarna.

Bild 11 Inverkan av grundmassans mikrohårdhet på nötningsmotståndet
vid abrasiv nötning. Gjutjärn med 3 % C, 15 % Cr och 1,5 % Mo
(8, 9).

Restaustenithalten påverkas bl.a. av austenitiseringstemperatur och kemisk
sammansättning. Högre temperatur ökar halten av kol och krom i austeniten
och sänker Ms-temperaturen (martensitbildningstemperaturen), d v s halten
restaustenit ökar. Bild 12 visar att slitaget ökar med ökande halt restaustenit i
strukturen vid abrasiv nötning (2).

Bild 12 Inverkan av austenitiseringstemperatur på restaustenithalt och
nötningsmotstånd vid abrasiv nötning (erosion) (2).

Motsvarande resultat från en annan undersökning redovisas av Röhrig (2),
tabell 2.
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De olika grundmassakombinationerna har erhållits genom värmebehandling
och legering med nickel och mangan. Det sämsta nötningsmotståndet erhålls i
material med perlitisk grundmassa. Även austenitisk och austenit-martensitisk
(övervägande austenit) grundmassa uppvisar dåligt nötningsmotstånd.

Tabell 2 Inverkan av grundmassastruktur på förslitningen av malkulor
(Ø 115 mm) vid malning av kvartsrik molybdenmalm (2).

* M = martensit, A = austenit, P = perlit.

Den övervägande beståndsdelen står först.

** Hårdhet mätt på ytan efter montering.

*** Jämförelsematerial = 100

Martensithärdat stål med 1 % C, 6 % Cr och 1 % Mo

Högre faktor = högre förslitning

Som framgått av ovan redovisade undersökningar nedsätts slitagemotståndet
av restaustenit, men detta gäller inte allmänt. Austeniten är inte helt stabil
vilket innebär att den kan omvandlas till martensit vid exempelvis mekanisk
deformation. Detta medför en höjning av nötningsmotståndet om
omvandlingsgraden är tillräckligt stor. Eftersom omvandling sker först vid viss
påkänningsnivå är nötningstypen av betydelse.

Tabell 3 visar försöksresultat med olika kromlegerade gjutjärn och varierande
grundmassa. I gjuttillstånd är denna till övervägande del austenitisk medan
den efter härdning är övervägande martensitisk med viss andel restaustenit.

Tabell 3 Jämförelse av nötningsmotståndet i material med austenitisk och
martensitisk grundmassa vid erosiv respektive mejslande nötning
(2). Resultat från två olika undersökningar.

* A = austenit, M = martensit, P = perlit, B = bainit,
( ) = liten halt

** a) Hårdhet före nötningsprov

b) Ythårdhet efter nötningsprov
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Av resultaten framgår att material i härdat tillstånd (låg restaustenithalt) ger
bäst slitagemotstånd vid båda nötningsformerna. Skillnaden i slitagemotstånd
mellan de olika tillstånden är särskilt stor vid erosiv nötning fastän använda
härdtemperaturer enligt författaren är ca 100°C för höga, d v s även de härdade
proverna innehåller hög restaustenithalt. Vid mejslande nötning är skillnaden
mellan martensitiskt och austenitiskt tillstånd förhållandevis liten
Uppenbarligen medför de större påkänningarna en viss omvandling av
restaustenit till martensit, vilket även indikeras av uppmätta hårdheten före
och efter nötning.

Redovisade försök visar att austenithalten bör hållas låg. Stora variationer i
restaustenithalt kan medföra stora svängningar i livslängd beroende på
nötningstyp.

3.2.3  Strukturinverkan i punktform

Förhållandet mellan mikrostruktur, hårdhet och nötning kan också anges i
punktform enligt P.J. Moroz och J.J Lorenzetti (21):

1. Mikrostruktur är den viktigaste faktorn för att kontrollera
nötningsmotståndet.

2. Om liknande mikrostrukturer jämförs är hårdheten en bra indikator av
nötningsmotståndet. Ökad hårdhet leder då till ökat nötningsmotstånd.

3. Om olika mikrostrukturer jämförs kan inte hårdhet med säkerhet
användas som en indikator av nötningsmotståndet. Till exempel hade
perlitiska kulor med hårdhet HRC 36,6 bättre nötningsbeständighet än
anlöpta martensitiska kulor med hårdhet mellan HRC 50,5 – 33,6.

4. En blandad bainitisk-martensitisk mikrostruktur nöttes snabbare än en
rent martensitisk mikrostruktur.

5. En ohärdad lågkolhaltig martensitisk struktur kan ha bättre
nötningsbeständighet än en anlöpt martensitisk struktur med högre
kolhalt.

6. En ohärdad högkolhaltig martensitisk struktur har dock bättre
nötningsmotstånd än en ohärdad lågkolhaltig martensitisk struktur.

3.3  Inverkan av legeringsämnen

Olika legeringsämnen påverkar nötningsmotståndet genom att påverka
mängden och typen av karbider samt grundmassans hårdhet och
sammansättning.
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3.3.1  Kol

Kolhaltens inverkan på slitagemotståndet för olika materialtyper visas
översiktligt i bild 13. Som framgår har material nr 6, d v s härdat 15CrMo (14-
16 % Cr, 2,5-3,0 % Mo, 0-1,2 % Ni, 0-1,2 % Cu) högsta slitagemotståndet.
Bra är även vid dessa slitageförhållanden (krossning) gjutjärn nr 7 och 8 vars
grundmassa består av martensit och austenit. Man ser även att låglegerade
gjutjärn (nr 9) med martensitisk struktur givit bra resultat. Gjutjärn nr 11 och
12 innehåller perlit och har som tidigare nämnts dåligt slitagemotstånd. Som
framgår är således inte kolhalten något direkt mått på slitagemotståndet då
olika materialtyper jämförs.

Bild 13 Jämförelse av slitageförhållande i olika material vid krossning
av flodgrus (11)

1 = 12 % Mn-stål

2 = Perlitiskt legerat stålgjutgods

3 = Seghärdat valsat stål

4 = Seghärdat CrMo-legerat stålgjutgods

5 = Manganstål (6 % Mn, 1 % Mo)

6 = Härdat 15 CrMo-gjutjärn

7 = 12 Cr-, 15 CrMo- och 20 CrMo-
gjutjärn i gjuttillstånd

8 = Härdat 26 Cr-gjutjärn (26 % Cr)
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9 = Martensitiskt 4 Ni/2 Cr-gjutjärn (Ni-
hard 1 och 2)

10 = 6 Ni/9 Cr-gjutjärn (Ni-hard 4)

11 = Perlitiskt 15 Cr-gjutjärn

12 = Perlitiskt gjutjärn med 1,8 % Cr

Inverkan av kolhalten på nötningsmotståndet vid nötning av prover i en sand -
vattenblandning (erosion) redovisas i bild 14. Diagrammet visar även att
materialet i gjuttillstånd (415 - 480 HB) med en austenitisk grundmassa och
inslag av trostit har sämre nötningsmotstånd än efter värmebehandling vid
850°C (600 - 650 HB) då grundmassan består av en ferritkarbidblandning och
restaustenit. Under dessa nötningsbetingelser utsätts ej austeniten för
tillräcklig deformation för att omvandlas till martensit. Nötningsmotståndet
ökar med ökande kolhalt (jämför med bild 5 a och b) upp till ca 3 % C då
legeringen når eutektisk sammansättning. Därefter minskar åter
nötningsmotståndet. Härdning och anlöpning av material med kolhalt som gav
maximal hårdhet enligt bild 12 medförde 35 - 40 % högre nötningsmotstånd
än i gjuttillstånd.

Bild 14 Inverkan av kolhalt och värmebehandling på nötningsmotståndet
i en sand - vattenblandning för en legering med 14 - 18 % Cr,
0,5 - 0,8 % Si, 1 - 3 % Mn och 1,5 - 3 % Ni (12).

Kolhaltens inverkan på nötningsmotståndet i härdat krom - molybdenlegerat
gjutjärn vid abrasiv nötning visas i bild 15. Samma trend som tidigare visats i
bild 6 a och 14 gäller även för dessa undersökningsresultat, d v s med ökad
kolhalt och därmed ökad karbidmängd ökar nötningsmotståndet. Proverna med
lägst krom och/eller nickelhalt har givit bästa resultatet, vilket torde bero på
lägst restaustenithalt och att den erhållna martensiten är hårdare, d v s
innehåller högre kolhalt. En lägre kromhalt innebär att en mindre mängd kol
binds i form av karbider. Den lägre nickelhalten medför att restaustenithalten
blir lägre, vilket även höjer grundmassans hårdhet. Nickel har en större
austenitstabiliserande effekt än koppar vid samma tillsats.
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Bild 15 Inverkan av kolhalten (karbidmängden) på nötningsmotståndet
vid abrasiv nötning för krom - molybdenlegerat gjutjärn (13).

3.3.2  Kisel

Det har konstaterats att kisel minskar slitagemotståndet genom att det minskar
härdbarheten. Halten kisel bör av detta skäl vara mindre än 1,2 % (13). Detta
gäller speciellt vid tillverkning av tjockväggigt gods och låg
svalningshastighet.

Bild 16 Kiselhaltens inverkan på omvandlingstemperaturen från ferrit
(α) till austenit (γ) (20).

En högre kiselhalt kan dock vara bra vid högtemperaturtillämpningar då det
höjer omvandlingstemperaturen från ferrit (α) till austenit (γ), se bild 16 (20).
En högre kiselhalt ger upphov till att ytskiktet av järnoxid ersätts med ett
tätare skikt av järnsilikat vilket minskar oxidationshastigheten.
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3.3.3  Mangan

Mangan ökar materialets härdbarhet, men ger samtidigt en ökning i
restaustenithalt. Detta medför nackdelen att nötningsmotståndet nedsätts vid
sådan typ av nötning som ej utsätter materialets ytskikt för sådan
påkänningsnivå att en del av restausteniten omvandlas till martensit. Bild 17
visar resultat vid abrasiv nötning där material med 12 - 15 % Cr ingår.
Legering med 5,1 % Mn har liksom 3 % Mo givit fullständig härdning även
för grövre dimensioner, men har lägre nötningsmotstånd och hårdhet. Orsaken
är hög halt restaustenit. Manganhaltens inverkan på Ms-temperaturen och
restaustenithalten visas i bild 18. Manganrik restaustenit är dessutom mycket
stabil och manganhalten hålls därför vanligen under 0,8 - 1,0 % (18) och bör
endast användas i härdbarhetshöjande syfte.

Bild 17 Hårdhet och nötningsmotstånd för olika legeringar i förhållande
till godstjockleken (svalningshastigheten) vid abrasiv nötning.
Legeringarna har svalnat fritt i luft efter austenitisering (1).

Bild 18 Inverkan av mangan på restaustenithalt (R) och begynnande
martensitbildningstemperatur (Ms) (15).

3.3.4  Molybden

Molybden tillsätts i syfte att höja härdbarheten. Bild 17 visar en jämförelse
mellan två kromlegerade gjutjärn med 1,5 respektive 3,0 % Mo. Vid
godstjocklekar där fullständig genomhärdning skett är skillnaden i
nötningsmotstånd obetydlig.
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Vid förhöjd temperatur ökar hållfastheten med ökad Mo-halt, se bild 19,
däremot minskar bl.a. förlängningen (20).

Bild 19 Molybdenhaltens inverkan på hållfasthet och förlängning vid
705°C (20).

3.3.5  Koppar och nickel

Koppar och nickel tillsätts för att öka härdbarheten. Båda stabiliserar dock
austeniten relativt starkt och med hänsyn till nötningsmotståndet finns det för
varje legering en optimal halt. Bild 20 visar inverkan av nickel på
nötningsmotståndet för två olika material och godstjocklek. I båda fallen har
härdning skett genom luftkylning från respektive austenitiseringstemperatur.

Koppar medför en lägre restaustenithalt än nickel vid samma tillsats. Koppar
har dessutom en fördel i ett lägre pris. Några undersökningar som visar
inverkan av olika koppartillsatser på nötningsmotståndet har inte påträffats.
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Bild 20 Inverkan av nickel på nötningsmotståndet vid abrasiv nötning
(13).

Eftersom koppar och nickel är fullständigt lösliga i austeniten kan inte
mängden i lösning sänkas genom värmebehandling. Enda vägen att minska
austenitens stabilitet är att reducera dess krom- och kolhalt, d v s anpassa
temperatur- och tidförhållandena vid härdning. En sänkt kolhalt innebär
emellertid att även erhållen martensit håller lägre kolhalt  och denna martensit
har ett sämre nötningsmotstånd. Av denna anledning skall tillsatser av koppar
och nickel användas med försiktighet.

Nickel i kombination med molybden är effektivast för att undvika
perlitbildning. Koppar och mangan är likvärdiga men är mindre effektiva än
nickel (16). En annan undersökning ger följande samband för begynnande
perlitbildning (13):

log t (sek) = 2,24 + 0,58 ⋅ % Mn + 0,41 ⋅ % Mo +

0,84 ⋅ % Ni + 0,46 ⋅ % Cu

Sambandet gäller vid kontinuerlig svalning för gjutjärn med ca 2,9 % C, 17 %
Cr, 0,6 % Si, 0,75 - 3,08 % Mn, 0,04 - 2,89 % Mo, 0 - 2,07 % Ni och 0 -
1,95 % Cu. Även denna undersökning visar att nickel är effektivast därefter
kommer mangan.

Ni-Resists är ett antal legeringar, tabell 4 och 5 (24), som lämpar sig särskilt
väl vid höga temperaturer, bild 21 (20). De har en skalningstemperatur på upp
till 815 °C i de flesta oxiderande miljöer, samt upp till 530 °C i ånga. De
motstår sura vätskor och ånga upp till 400 °C, bild 22 (24), samt svavelhalter i
atmosfären t.o.m. 540 °C.

Tabell 4 Nominell sammansättning av Ni-Resists (24)
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Tabell 5 Egenskaper hos Ni-Resists (24

)

Bild 21 Temperaturens inverkan på egenskaperna hos en Ni-Resist
legering (20).
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Bild 22 Nickelhaltens inverkan på korrosionen av gjutjärn i kokande 50-
60 % NaOH (24).

Ni-Hard är en grupp vitjärnslegeringar med ca 9 % Cr och ca 6 % Ni. De har
utmärkt nötningsmotstånd men sämre slagseghet p.g.a. en mindre duktil
grundmassa än t.ex. högkromhaltiga vitjärn (HCWCI). För att öka
slagsegheten har G. Laird (23) undersökt effekterna av att tillsätta 1-2 % Si
och Mn till den ursprungliga Ni-Hard legeringen, se tabell 6 och 7.

Tabell 6 Sammansättning av försökslegeringar vid tillsatts av 1-2 % Si
och Mn (23).

Tabell 7 Sammansättning av referensmaterial HCWCI (23).
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Tabell 8 Resultat från nötnings- och stötprov, samt hårdhet och karbidtyp
för försökslegeringar och referensmaterial (23).

Metoderna för att undersöka tillsatsernas inverkan på stötprov och
nötningsbeständighet var ball-on-ball respektive pin-on-drum. Resultaten från
respektive försök, tabell 8, analyserades genom multilinjär regression för att
erhålla ekvationer som beskriver legeringstillsatsernas inverkan på
nötningsmotstånd och stötprov. Dessa ekvationer användes sedan för att
beräkna och rita tredimensionella diagram för nötningsbeständighet och
stöthållfasthet , bild 23.

Stöthållfasthet = -42 500+144 900*Si+98 300*Si2-268 899*Si*Mn+94
871*Mn2, med en korrelation R2 på 0,99

Nötningsbeständighet = 0,377+0,079*Si2-0,136*Si*Mn+0,041*Mn2,
med en korrelation R2 på 0,90

a) b)

Bild 23 Tredimensionella diagram för a) nötningsbeständighet och b)
stöthållfasthet (23).

G. Laird drar av denna studie (23) följande slutsatser:

1. Då Si-halten ökar från 1,5 till 2,0 % ökas motståndet kraftigt mot
upprepade stötar.
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2. Mn visade sig kraftigt försämra stöthållfasthet, men förbättrade samtidigt
till viss del nötningsbeständigheten.

3. Bra nötningsbeständighet och stöthållfasthet erhålles med en kolhalt på 3,5
%.

4. En kiselhalt på över 1,5 % agerar för modifikation av karbiderna vilket
främjar bildandet av stora klotformiga karbider.

5. Klotformiga karbider förhindrar att bildade sprickor växer samman och
ökar därmed stöthållfastheten.

3.3.6  Bor

Bors inverkan på slitagemotståndet vid abrasiv nötning har undersökts av
Stefanescu och Patras (17). Provade legeringskombinationer framgår av tabell
9. Erhållna nötningsresultat tillsammans med mekaniska egenskaper ges i
tabell 10. Bors inverkan på relativa slitagemotståndet för gjutjärnen med 15
respektive 26 % krom visas grafiskt i bild 24. Tillsats av 0,2 % bor ger en
förbättring av slitagemotståndet. I denna undersökning har proverna inte
värmebehandlats.

Tillsats av bor har generellt givit en förfining av gjutstrukturen. I gjutjärnet
med 26 % Cr har en övergång från exogent till endogent stelnande
observerats.

Tabell 9 Kemisk sammansättning i prov legerade med bor (17).
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Tabell 10 Resultat från mekanisk provning och abrasiv nötning med prov
enligt tabell 4 (17).

Bild 24 Inverkan av bor på nötningsmotståndet vid abrasiv nötning av
gjutjärn med 15 respektive 26 % Cr (17).

Ytterligare en undersökning, W. Deqing och H.F. Lopez (25), av bors
inverkan på nötningsbeständigheten har utförts men denna behandlar effekten
av bainithärdning på gjutjärn, tabell 11 (25).

Tabell 11 Sammansättning av i undersökningen vald legering (25)
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Bainithärdningseffekten sker i två steg.Till att börja med transformeras en
tidigare austenitisk matris till en blandning av kolrik stabiliserad austenit och
nålformig ferrit. Sedan upplöses den kolrika austeniten till en ferrit karbid fas.
Den resulterande mikrostrukturen kan förfinas genom lämpligt vald tid och
temperatur vid bainithärdningen.

Alternativt kan en finare struktur uppnås genom tillsats av bor som ger en
helbainitisk struktur. Därigenom förbättras de mekaniska egenskaperna
avsevärt och speciellt nötningsbeständigheten. Dessa prover utsattes sedan för
olika värmebehandlingar, vilket resulterade i varierande hårdhet och
nötningsbeständighet, tabell 12 (25). Prov 1 användes som referens vid
nötningsförsöken och värmebehandlades vid 550 °C i 3h.

Tabell 12 Nötningsresultat som funktion av värmebehandling (25)

Deqing och Lopez drog av resultaten, tabell 12, slutsatsen att lägst viktförlust
led de prov av som hade hårdhet mellan HRC 41 och HRC 45. Vidare att prov
med jämförbar hårdhet skiljer sig i nötningsmotstånd genom varierande
struktur. Det bästa resultatet, prov 18, erhölls genom bainithärdning vid 350
°C i 2h och austenitisering vid 890 °C i 2h. Detta gav en hårdhet på HRC 41,7,
med en struktur bestående av 25 % restaustenit och 1,45 % C i austeniten.
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3.3.7  Svavel och fosfor (6)

Fosforhalten skall hållas låg (haltangivelser saknas) för att undvika bildning
av fosfideutektikum. Vid legering med molybden segrar detta till restsmältan
och anrikas i fosfideutektiket, där molybden binds och blir overksamt. Det
sena stelnandet av den fosforrika restsmältan kan även ge upphov till
mikrosugningar.

Svavelhalten skall hållas låg (haltangivelser saknas) då det finns antydningar
att svavel påverkar nötningsmotståndet negativt.

3.3.8  Aluminium och titan

Aluminium och titan uppges sänka härdbarheten och kan därigenom vid
kritisk legeringstillsats i övrigt påverka nötningsmotståndet negativt (13).

Om man däremot är ute efter bättre egenskaper vid hög temperatur kan 1-7 %
Al förbättra såväl oxidationsmotståndet som draghållfastheten, tabell 13, (20).
Aluminium stabiliserar också ferriten upp till 980 °C. Fe-Al legeringar är dock
svårgjutna, men metoder för att övervinna problemen är under utveckling.

Tabell 13 Aluminiumhaltens inverkan på gråjärn m.a.p. draghållfasthet vid
27, 427 och 538 °C, samt hårdhet vid rumstemperatur (20).

3.4  Inverkan av värmebehandling

För att erhålla bästa nötningsmotstånd skall maximal hårdhet i grundmassan
eftersträvas. Austenitiseringstemperaturen (vid konstant hålltid) för att nå
maximal hårdhet påverkas i hög grad av halten lösta legeringsämnen i
austeniten. Bild 25 visar inverkan av austenitiseringstemperaturen på
hårdheten i ett kromlegerat gjutjärn (15 % Cr) (6). Några nötningsresultat
redovisas ej. En höjning av austenitiseringstemperaturen höjer
austenitkolhalten och en högre martensithårdhet erhålls efter kylning till
rumstemperatur. Samtidigt ökar mängden restaustenit eftersom Ms-
temperaturen sjunker med ökad halt legeringsämnen i austeniten.
Grundmassans totala hårdhet ökar successivt till den temperatur vid vilken en
ytterligare höjning av austenitkolhalten ökningen i restaustenithalt
hårdhetsmässigt inte kan kompenseras av hårdare martensit.
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Bild 25 Inverkan av austenitiseringstemperatur och kylmedia på
hårdheten. Austenitiseringstid 20 min (6). 2,75 % C, 15 % Cr
och 1,5 % Mo.

Austenitiseringstemperaturens inverkan på mängden löst kol och krom i
austeniten klargörs med hjälp av isoterma snitt i ett ternärt fasdiagram, bild 24.
Från den i bild 26 valda legeringen med 1,8 % C och 16 % Cr har en s k konod
dragits till respektive temperaturs jämviktslinje (ϒ/ϒ + M7C3). De inringade
skärningspunkterna visar att mängden kol och krom i austeniten ökar med
stegrad temperatur.

Bild 26 Isoterma snitt i systemet Fe-Cr-C vid 900, 1 000 och 1 150°C
(19). Inringade punkter anger för en vald legering halten kol och
krom som är löst i austeniten vid jämvikt.
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Restaustenithalten kan minskas genom en efterföljande anlöpning, bild 27.
Upphettning till 500 - 600°C ger en destabilisering av austeniten så att denna
vid kylning till rumstemperatur kan omvandlas till martensit. Vid hög halt
omvandlad restaustenit ökar hårdheten kraftigt i ett begränsat
temperaturintervall. Temperaturen för maximal hårdhet beror på
restaustenitens stabilitet, d v s dess legeringssammansättning. Den maximalt
erhållna hårdheten är dock lägre än motsvarande material oanlöpt och med låg
restaustenithalt. Nötningsmotståndet uppges efter denna sekundärhärdning
vanligen vara lägre än i oanlöpt tillstånd eftersom den ursprungliga
martensitens hårdhet sänkts. Den nybildad martensiten har låg kolhalt.

Bild 27 Sekundär härdning genom omvandling av restaustenit till
martensit. Analys: 2,80 % C, 0,88 % Mn, 0,81 % Si, 13,4 % Cr,
1,23 % Mo. Härdning i olja från angivna austenitiserings-
temperaturer (18).

∆ Något restaustenit. Härdtemp. 1 000°C Leg 1

• Lite restaustenit. Härdtemp. 950°C Leg 1

Mycket restaustenit. Härdtemp. 1 050°C Leg 1

Mycket restaustenit. Härdtemp. 1 050°C Leg 2

3.5  Inverkan av omgivning

När korrosion blir en betydande faktor vid materialförlust kommer dess
kombinerade nötnings- och korrosionsbeständighet att bli avgörande anser H.
Tian och G. Addie (26). De valde därför ut ett antal vitjärn- och stållegeringar,
tabell 14, som utsattes för korrosiv miljö i kombination med nötning.
Anledningen till att dessa legeringar valdes var att finna det bästa materialet
för nötningsmotstånd i korrosiv miljö då stål generellt har bra
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korrosionsmotstånd men sämre nötningsbeständighet, medan det omvända
gäller för vitjärn.

Tabell 14 Material ingående i jämförelsen av nötningsbeständigheten hos
vitjärn och stål (26).

Proven utsattes först för ren korrosion i en lösning av 70 000 ppm NaCl, pH 2
vid 70 °C och därefter för kombinerad korrosiv abrasiv nötning. Vid försöken
användes en Coriolis nötningsutrustning med en sand och vattenblandning,
med samma pH och klorhalt som ovan men vid rumstemperatur. Resultaten av
försöken redovisas i tabell 15 och bild 27 där man kan se att den kombinerade
nötnings och korrosionsmotståndet hos de superlegerade vitjärnen är upp till
fem gånger bättre än hos de duplexa rostfria stålen och omkring tretton gånger
bättre än hos de höglegerade vitjärnen. För att uppnå detta korrosionsmotstånd
bör Cr-halten i vitjärnen vara minst 30 % i matrisen och minst 25 % i
korngränserna.
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Tabell 15 Resultat från jämförelsen av nötningsbeständigheten hos vitjärn
och stål (26).

Bild 27 Resultat från jämförelsen av nötningsbeständigheten hos
vitjärn och stål (26).

3.6  Inverkan av nötningsform
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Val av material påverkas även av förväntad nötningsform, där materialets
sammansättning och struktur avgör dess nötningsbeständighet. Detta
undersöktes av O.N. Dogan och J.A. Hawk (27) då de använde sig av tre olika
nötningsformer för ett 26 % Cr vitt gjutjärn med en kolhalt varierande mellan
2,76 och 3,66 %, gjutna med en övertemperatur på 90 respektive 265 °C,
tabell 16.

Tabell 16 De vita gjutjärn som användes i studien av nötningsformer. (27)

De två gjuttemperaturerna resulterar i varierande struktur där alla legeringarna
gjutna med hög övertemperatur bestod av kolumnär makrostruktur. Medan låg
övertemperatur resulterade i lika delar kolumnär och likaxlig makrostruktur
hos det undereutektoida och den eutektoida vitjärnet. Makrostrukturen för det
övereutektoida vitjärnet med låg övertemperatur visade sig bestå av nästan
uteslutande likaxliga korn med endast en tunn stelningszon mot formväggen.
Som förväntat stiger karbidhalten med ökande kolhalt, något som visas i tabell
17, där man också kan se att karbidpartiklarnas diameter är större då smältan
hade en hög övertemperatur samt att karbidpartiklarnas storlek är minst hos de
eutektoida vitjärnen.

Tabell 17 Volymandel karbider och dess medelstorlek hos undersökta
vitjärn. (27)
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Som tidigare undersökningar visat påverkas nötningsbeständigheten av
materialets hårdhet. Hårdheten hos här undersökta 26 % Cr vitjärn påverkas
dock inte av varierande övertemperatur, tabell 18.

Tabell 18 Hårdhet hos undersökta vitjärn som funktion av
övertemperaturen. (27)

De tre nötningsformer som användes var:

1. Torr sand med gummihjul, som kan beskrivas som ett test vid lågt tryck
med tre kroppar i kontakt.

2. Pinne på skiva, där en pinne av testmaterialet pressas mot en roterande
skiva, förhållandet för denna metod anges som högt tryck med två kroppar
i kontakt.

3. Stöt och nötningstest i fläkttrumma, där nötningen består av en
kombination av att material avverkas vid upprepade stötar och abrasion.

Resultaten från respektive nötningsform återges i nedanstående tabeller, tabell
19 till 21.

Tabell 19 Resultat från försöken med torr sand och gummihjul. (27)
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Tabell 20 Resultat från försöken med pinne på skiva. (27)

Tabell 21 Resultat från försöken med stöt och nötningstest i fläkttrumma.
(27)

En sammanställning av nötningen som funktion av hårdheten visas i bild 28
nedan. Av denna undersökning drar O.N. Dogan och J.A. Hawk tre slutsatser:

1. Vid abrasiv nötning med lågt tryck sker den största materialförlusten
genom att matrisen i 26 % Cr vitt gjutjärn avlägsnas. För att minska denna
effekt bör avståndet mellan karbiderna minskas.

2. Vid abrasiv nötning med högt tryck är ett vittgjutjärn med stora karbider
en fördel. Orsaken är att de bättre motstår de krafter som verkar på
partiklarna och därigenom orsakar de sprickor som står för den största
delen av materialförlusten.

3. Vid en kombination av att material avverkas vid upprepade stötar och
abrasion bör ett vitt 26 % Cr gjutjärn med små karbidpartiklar väljas. Detta
p.g.a. att de större karbidpartiklarna tenderar att spricka lättare vid
kollisionerna med andra partiklar.
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Bild 28 Sammanställning av nötningen som funktion av hårdheten vid de
undersökta nötningsformerna. (27)

●○○ Pinne på skiva
Torr sand med gummihjul (Dry Sand on Rubber Wheel)
Stöt och nötningstest i fläkttrumma



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 38 -

5  LITTERATURREFERENSER

1 Röhrig, K: Verschleissfester Guss legiert mit Molybdän. GIFA.
Sonderausgabe (1979) der ”Abrasion Resistant News” Juni 1974.

2 Röhrig, K: Gefüge und Beständigkeit gegen Mineralverschleiss von
carbidischem Gusseisen. Giesserei 58 (1971):23, s 697 - 705.

3 Ryd, E: Laboratorieprov för glidande nötning. Gruvforskningen (1964)
serie B nr 66, s 1 - 4.

4 Ej publicerad undersökning från AB Bofors.

5 Wellinger, K och Uetz, H: VDI-Forch. (1955), H 449.

6 Röhrig, K: Die Verschleissfesten Martensitischen Chrom - Molybdän -
Gusseisen, Giesserei-Praxis (1971):2, s 21 - 33.

7 Maratray, F: Choice of appropriate compositions for chromium-
molybdenum white irons. AFS Transactions 79 (1971), s 121 - 124.

8 Garber, M E et al: Effect of structure of the wear resistance of white cast
iron. Metal Science and heat treatment (1968): 11 - 12, s 895 - 898.

9 Garber, M E och Tsypin, I I: Principles of selecting the composition and
structure of wear-resistant white iron castings. Russian Castings
Production (1970): febr., s 54 - 58.

10 Jakson, R S: The austenite liquidus surface and constitutional diagram
for the Fe-Cr-C-metastable system. Journal of the Iron and Steel
Institute 208 (1970), s 163 - 167.

11 Röhrig, K: Verschleissfeste Hoch-CrMo-legierte Gusseisenwerkstoffe.
Konstruieren & Giessen (1976):3, s 20 - 30.

12 Mayarnikov, A V och Yuditskii, A I: Influence of composition and
structure on wear restistance and mechanical properties of high-
chromium alloys. Russian Casting Production (1970): 6, s 271 - 272.

13 Dodd, J och Parks, J L: Einflussfaktoren auf die Gebrauchs-
eigenschaften dickwandiger Gusstücke aus hochlegierten Chrom-
Molybdän-Gusseisen. Giesserei-Praxis (1979): 11 - 12, s 181 - 201.

14 Levi, L J et al: Wear-resistant chromium-manganese cast iron. Russian
Casting Production (1967):9, s 409 - 412.

15 Garber, M E: Metallovedenie i Termiceskaja Obrabotka Metallov
(1968):11, s 46 - 52.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 39 -

16 Gundlach, R B: Microstructure, hardness and abrasion resistance of as-
cast 17,5 % chromium white irons. AFS Transactions 82 (1974),
s 309 - 316.

17 Stefanescu, D M och Patras, V: Einfluss von Bor auf das Gefüge und die
mechanischen Eigenschaften von hochlegiertem Chromgusseisen.
Giesserei-Praxis (1976):17, s 253 - 259.

18 Fairhurst, W och Röhrig, K: Abrasion - resistant highchromium white
cast irons. Foundry Trade Journal (1974): maj, s 685 - 698.

19 Benz, R, Elliot, J F och Chipman, J: Thermodynamics of carbides in the
system Fe-Cr-C. Metallurgical Transactions 5 (1974), s 2 235 - 2 240.

20 Davis J.R.: ASM Specialty Handbook, Cast Iron, 1:st ed. Davis &
Associates, Chagrin Falls, Ohio, USA, 1996, p. 5, 114, 123-130.

21 Moroz P.J. and Lorenzetti J.J.: The Effect of Matrix Hardness and
Microstructure on the Wear of Steel Grinding Balls During Wet Copper
Ore Grinding, The International Conference on Wear of Materials 1981,
San Francisco, California, USA, 1981, s. 283.

22 Fulcher J.K., Kosel T.H. and Fiore N.F.: The Effect of Carbide Volume
Fraction on the Low-Stress Abrasion Resistance Of High Cr-Mo White
Cast Irons, The International Conference on Wear of Materials 1981,
San Francisco, California, USA, 1981, s. 432-438.

23 Laird G.: NiHard 4 Revisited, AFS Transactions 1988-50, s. 799-806.

24 Röhrig K.: Austenitic High Nickel Cast Irons – Production and
Properties, Bulletin du Cercle d’Etudes des Metaux 1993, s. 9.1-9.10.

25 Deqing W. and Lopez H.F.: Effect of Austempering on Wear Properties
of Boron Cast Iron, AFS Transctions 1996-141, s. 109-114.

26 Tian H. and Addie G.: Corrosion-Wear Behavior of Some High-Alloyed
White Irons and Stainless Steels, AFS Transactions 1997-126, s. 595-
601.

27 Dogan O.N. and Hawk J.A.: Three Types of Wear of 26Cr White Cast
Iron, AFS Transactions 1998-64, s. 625-631.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 1 -

SYFTE

Att sammanställa nuvarande kunskap om nötningsbeständigt stål- och
järngjutgods. Ytterligare belastning av materialet genom förhöjd
arbetstemperatur eller korrosiv miljö har också behandlats.

INNEHÅLL

Rapporten är baserad på en litteraturstudie inom nötningsbeständigt gjutgods
samt tidigare utfört arbete vid Svenska Gjuteriföreningen.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

Metallurgi

NYCKELORD

Vitjärn

Legerat gjutjärn

Stål

Nötningsbeständighet

Värmebeständighet

Korrosionsbeständighet

Mekaniska egenskaper
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