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TILLKOMST

Denna litteraturstudie har finansierats med medel från Gjuteriföreningens
helkollektiva forskningsram genom projektet ”Livslängdsoptimering av
pressgjutverktyg – termisk utmattning”. Genom att sammanställa ett stort antal
internationella undersökningar inom området för livslängdshöjande åtgärder
för pressgjutverktyg (m a p termisk utmattning, korrosion och erosion) kan
rekommendationer lämnas för fortsatta egna praktiska försök. Studien inriktar
sig mot aluminium- och mässingspressgjutning.

SAMMANFATTNING
Denna studie sammanfattar ett stort antal referenser med undersökningar av
metoder för att öka pressgjutverktygs livslängd m a p termisk utmattning,
korrosion/pålödning och erosion/urspolning. Aluminium är den dominerade
gjutmetallen, men även mässing är inkluderad i möjligaste mån.

För att höja den termiska utmattningshållfastheten vid aluminium-
pressgjutning är t ex TDP dvs Toyota Diffusion Processen intressant. Detta är
en saltbadsprocess där karbider t ex VC, NbC beläggs. Även borering,
jonnitrering, laserpåsvetsning (av koboltbaslegeringar) är intressanta. Tunna
hårdfilmsbeläggningar i flera lager t ex ”multi” CVD-beläggningar (Chemical
Vapour Diffusion med t ex TiN+TiCN+TiN) kan öka motståndet mot termisk
utmattning. S k duplex PVD (Physical Vapour Deposition) av t ex TiN eller
CrN kan läggas på ett jonnitrerat skikt för ge extra bärighet till ytbeläggningen
(s k duplex PVD). Även avspänningsanlöpning, mikroblästring och andra
typer av blästring kan vara användbara. Det pulverbaserade smörjmedlet
Astrolube, som påförs elektrostatiskt, kan öka verktygslivslängden eftersom
verktygstemperaturen inte sänks i lika stor omfattning vid smörjningen.
Därmed uppstår mindre töjningar i verktygsytan. Eventuellt kan Astrolube
kombineras med någon typ av ytbeläggning/behandling. Ett stål med lägre
värmeutvidgningskoefficient än konventionellt varmarbetsstål, t ex
maråldringsstål, kan också minska töjningar i verktygsytan. Enstaka
undersökningar har påvisat mycket goda resultat med jonimplantation av W.

För mässingspressgjutning är alternativen betydligt färre. TDP
(kromkarbider), laserpåsvetsning med koboltbaslegeringar samt borering är
mest intressanta. Även i detta fall kan det pulverbaserade smörjmedlet
Astrolube minska de kraftiga töjningarna i verktygsytan. Blästring kan
användas för att hamra igen sprickor och för att minska töjningarna genom att
tryckspänningar byggs in i ytan.

För att minska problem med pålödning/korrosion vid aluminium-
pressgjutning är metoder som TDP, borering, jonnitrering samt oxidation i
ångatmosfär intressanta. CVD-skikt i enkla eller flera lager (TiN, TiC, TiCN,
TiAlN, Ni-B/W2C) har visat goda resultat. Även s k plasmaunderstödd CVD
(PA-CVD) där tunnfilmsbeläggningen görs på ett jonnitrerat bottenlager kan
vara aktuellt. Enkla PVD-skikt (TiN, CrN, CrC, CrCN) eller s k duplexa PVD-
skikt har visat goda resultat.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 2

För att bekämpa urspolning/erosion vid aluminiumpressgjutning är
metoder som TDP, nitrering av olika typer, laserdispergering med WC
intressanta. PVD (TiN och B4C) och ”Pack Sedimentation” (en typ av CVD
med Fe3Si eller Cr-Si) kan också förbättra urspolning/erosion.
Elektrognisthärdning med WC och jonimplantation W är alternativa metoder.

Vid exponering mot flera samtidiga skademekanismer vid
aluminiumpressgjutning är alternativen bl a TDP, jonnitrering, borering samt
duplexa PVD-skikt eller multi CVD-skikt.
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1  INLEDNING

Pressgjutverktyg är kostsamma. De består av höglegerade varmarbetsstål som
kräver tidsödande, avancerad bearbetning och värmebehandling. Deras
livslängd förkortas av termisk utmattning, pålödning/korrosion och
urspolning/erosion, bild 1. Det finns inga uppgifter i Sverige om hur stor del
av verktygskassationerna som härrör från respektive skademekanism. En
undersökning gjord i USA 1987 visar att 38 % av alla kassationer skedde på
grund av heat checking (varmsprickor), 20 % på grund av gross cracking
(enskilda grova sprickor), 14 % på grund av wash-out (urspolning), 28 % av
andra orsaker (37).

Mekanismerna för termisk utmattning har förklarats i ett antal referenser (t ex
1), och kommer därför inte att sammanställas här. Istället ska olika förslag på
åtgärder för att minska termisk utmattning att diskuteras. Nedbrytnings-
mekanismerna för korrosion och erosion kommer att behandlas mer ingående,
liksom olika typer av ytbehandlingar för att minska problematiken.

Bild 1 Mekanismer och parametrar som begränsar livslängden hos 
pressgjutverkyg (11).
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2  VAL AV YTBELÄGGNINGAR/BEHANDLINGAR

2.1  Definitioner av nedbrytningsmekanismer (61, 63 m fl)

Termisk utmattning

Utmattningsbrott på grund av temperaturgradienter som varierar med tiden på
ett sätt som skapar cykliska spänningar.

Korrosion

Slitage orsakad av kemiska reaktioner mellan smältan och verktygsstålet.

Pålödning

Gjutmetallen fastnar i verktygsytan (en konsekvens av korrosion).

Erosion

Slitage, urspolning orsakad av den injicerade metallsmältans hastighet.

2.2  Egenskaper hos ytor och ytbeläggningar

Det existerar inga mirakelytbeläggningar eller ytbehandlingar som klarar
samtidig påverkan från termisk utmattning, korrosion och erosion. Viktiga
egenskaper hos ytorna i pressgjutverktyg kan indelas i tre olika kategorier
(40):

• Mekaniska och fysikaliska egenskaper (termisk utmattning)

• Kemiska egenskaper (korrosion)

• Tribologiska egenskaper (korrosion och erosion)

Shivpuri et al (37) har ett förslag på indelning av egenskaper hos den ideala
ytbeläggningen, tabell 1.
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Tabell 1 Förslag på egenskapskrav för en ideal ytbeläggning (37)
Egenskap Krav
Hårdhet Hög

Mekaniska
egenskaper

Hållfasthet (drag- och tryck) Hög

Seghet och duktilitet Moderat
E-modul Hög
Termisk ledningsförmåga Hög
Termisk expansion Låg, lik grundmaterialet

Fysikaliska
egenskaper

Friktionskoefficient* Hög

Smältpunkt** Låg
Densitet Hög (låg porhalt)
Kristall struktur Enkel, hög symmetri
Kemisk kompabilitet*** God

Kemiska egenskaper Kemisk sammansättning Så lika som möjligt
(stökiometriskt)

* Relativt motstående glidande ytor
** Relativt till verktygstemperaturer i drift
*** Relativt motyta eller miljö

Utöver detta tillkommer:
1. Hög vidhäftning till verktygstålet
2. Hög korrosions- och oxidationsmotstånd
3. Hög chockresistens - termisk och slag
4. Hög dimensionsstabilitet
5. Lågt ytslitage

För en och samma ytbeläggning är det knappast möjligt att uppfylla alla krav.
Av tabell 2 framgår de egenskaper som bör vara lika för både ytbeläggning
och grundmaterial (37).

Tabell 2 Egenskapskrav för ytbeläggning och grundmaterial i ett optimalt 
ytbeläggningssystem

Egenskap Krav
Termisk expansionskoefficient Låg, motsvarande (dvs ungefär samma för

såväl ytbeläggning som grundmaterial)
Termisk ledningsförmåga Motsvarande, *
E-modul Hög, motsvarande
Termisk kompabilitet

*Isolerande ytbeläggningar (termiska barriärer) bör ha låg värmeledningsförmåga

För samtliga livslängdssänkande mekanismer är det viktigt att förlänga
inkubationstiden, det vill säga tiden innan sprickor initieras eller synliga
skador kan observeras, bild 2. När materialnedbrytningen väl har börjat, är det
viktigt att försöka sänka dess hastighet.
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Bild 2 Typiskt tidsberoende av materialförlust (i detta fall
kavitationserosion) (56).

3  TERMISK UTMATTNING

Mekanismerna för termisk utmattning behandlas inte här, eftersom detta har
gjorts utförligt i ett antal undersökningar, t ex 1.

3.1  Blästring

Iwanaga (53) har visat att varmsprickor initieras inte bara vid spännings-
koncentrationer vid radier och skarpa hörn utan också vid ojämnheter och
spänningar i verktygsytan som härrör från t ex:

• gropar, intryck
• vågmönster (uppstått på grund av urspolning då smält aluminium träffat

verktygsytan)
• bearbetningsrepor

a : inkubationstid

b : konstant nedbrytningshastighet

c : minskande nedbrytningshastighet
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Bild 3 visar några exempel på varmsprickor som initierats vid olika typer av ytdefekter (53)

     
A B

Bild 3: Varmsprickor initieras bl a från gropar (A) och repor (B) (53)

Ett sätt att utjämna vissa ojämnheter i verktygsytan är att använda blästring.
Blästring med stålkulor (diameter 0,3-0,8 mm) var 200:e skott för kärnor och
700:e för formverktyg ökar livslängden med 25 % vid mässingspressgjutning
enligt erfarenheter från TA Hydronics (19). Att kulorna är så stora beror på att
man inte vill slå upp sprickor, utan hamra igen dem (24). För pressgjutverktyg
för aluminiumgjutning rekommenderas glaskulor (24). Blästring ska
kombineras med avspänningsanlöpning i passande intervall, för att erhålla
bästa resultat.

Tre olika blästringsförfaranden undersöktes av Eliasson et al (32), tabell 3, och
utsattes för termisk utmattningsprovning i Uddeholms laboratorieanläggning.

Blästringsvariant nr 3 har uppvisat de bästa egenskaperna, bild 4. Blästringen
sluter ytgående sprickor och sprickinitiering och propagering försvåras genom
kalldeformationen.

Tabell 3: Data för testade blästringsvarianter (32)
Variant Stålkorntyp

(hårdhet, HRC)
Almenintensitet
(mm)

Övertäckning
(%)

Ytjämnhet
Ra (µm)

1 S 170 (42 - 52) 0,38 200 1,2
2 S 170 (42 - 52) 0,18 200 0,5
3 S 110 (55- 65) 0,28 200 -
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Bild 4  Största sprickdjup och antal sprickor/mm för tre olika
blästringsvarianter och för obehandlad Orvar Supreme (HRC
48). Termisk utmattningsprovning vid 10.000 cykler vid 20-
700°C, vattenkylning. Avspänningsanlöpningen (av endast
oblästrad Orvar Supreme, 48 HRC) skedde vid 525°C/2 h efter
100, 500, 1000, 3000 och 6000 cykler (32).

3.1.1  Mikroblästring med Metalife-metoden

Vid s k mikroblästring används ett torrt pulver där partiklarna är relativt små,
jämfört med de stålkulor som används vid konventionell blästring.
Mikroblästring deformerar och avverkar mindre av stålytan än vid
konventionell blästring. Ett användningsområde för mikroblästring är att
avlägsna den tunna och spröda s k ”vita zonen” som uppstår vid gnistning av
verktygsstålet. Två mikroblästringsmetoder ska beskrivas, Metalife och
mikroblästring enligt IEPCO-metoden (företagsnamn).

Metalife är namnet på en amerikansk mikroblästringmetod från Badger Metal
Inc, som används i pressgjuterisammanhang på både nya och använda verktyg.
Med denna metod erhålls tryckspänningar till ett djup på ca 0,15-0,25 mm från
ytan. De kan motverka de dragspänningar uppstår vid kylning och smörjning
av verktyget (45). Tryckspänningarna kan uppgå till 1000 MPa (46). I bild 5
illustreras hur varmsprickors tillväxt minskar. Även befintliga sprickor kan till
viss del slutas genom behandlingen. Mikroblästringen avlägsnar små
slagginneslutningar, gropar, polermärken etc från ytan som kan initiera
varmsprickor. Metoden medför inga dimensionsavvikelser och kan användas
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på alla typer av verktygsstål. För nya verktyg görs mikroblästringen efter
gnistning, värmebehandling och så vidare och upprepas när de första
varmsprickorna blivit synliga (vanligtvis vid 35.000-50.000 skott och
återupprepas sedan med detta intervall) (48). Livslängdsökningar på nya
verktyg har rapporterats vara 50-300 % (48).

             
Bild 5 Principskiss på hur varmsprickor Bild 6 Den blästrade ytan håller kvar

tillväxer i obehandlat verktygsstål smörjmedlet bättre (45)
(vänster) och blästrat verktygsstål (45)

Hur själva processen går till, eller vilka partiklar som används, framgår inte i
dokumentationen från Badger Metal. Genom noggrann styrning av infalls-
vinklar, hastighet, typ av partiklar, partikelstorlek etc utförs processen så att en
avverkning av ytan inte erhålls som fallet är vid konventionell blästring (48).
Texturen på ytan kan förändras efter behov. Den råare ytan som uppstår vid
mikroblästringen håller kvar smörjmedlet bättre, och minskar därför pålödning
och urspolning till viss del, bild 6. Ytan sägs också bidra till mer porfritt gods
eftersom eventuell gas i smältan slås sönder till mindre bubblor (46) och
därför blästras även inlopp. Det anges att smältans hastighet sänks på grund av
den ökade friktion som den råare ytan ger, vilket minskar risken för utspolning
(46). Vid mässingsgjutning kan tryckspänningarna från mikroblästringen
utlösas på grund av den höga temperaturen (48). I områden som har svetsats
eller nitrerats, har Metalife behandlingen mindre effekt eftersom hårdheten
ofta vida överstiger 44-48 HRC, som är den idealiska hårdheten (50).

I USA har Metalife använts flitigt. Några pressgjuterier som har kvantifierat
sina resultat visas i tabell 4 (45, 46, 49, 50). Livslängdsökningar på 250-300 %
har rapporterats för såväl verktyg som skottkammare (48). Badger uppges ha
utfört flera fälttester med Metalife + CrN, med lyckade resultat (46). Exempel
där Metalife uppges ha gett livslängdsförbättringar m a p pålödning och
erosion anges i kapitel 4.7.1.
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Tabell 4 Livslängder (vid aluminiumpressgjutning) som erhållits med
respektive utan mikroblästrings-metoden Metalife (45, 46, 49, 50).

Verktyg Utan Metalife Med Metalife Kommentar
- 10.000 120.000 Varmsprickor
- 6.000 400.000 Varmsprickor. Metallife varje 50.000:e

skott
Nav 10.000 >30.000 Varmsprickor
- 80.000 >150.000 Varmsprickor
- 125.000 >140.000 Ett verktyg som skulle kasseras p g a

varmsprickor, blästrades och kunde
köras ytterligare över 15.000 skott

Vatten-
pump

X X + 20.000 Kasserat verktyg kunde köras vidare
med ytterligare 20.000 skott utan
varmsprickor eller pålödning.

- 300.000 > 370.000 Ett kasserat verktyg kunde köras
ytterligare 70.000 skott och prod. ökas
från 50 skott/ h till 70 skott/h utan
varmsprickor

Man har också genomfört laboratorietester (cyklisk uppvärmning-kylning)
med en provkropp enligt bild 7, där hörnen A, C är behandlade med Metalife-
metoden (48). De obehandlade ytorna uppvisade längre sprickor i hörnen samt
större krackelerade områden., tabell 5.

Bild 7 Provkropp vid termisk utmattningförsök med Metalife (48). Alla
mått i bilden är i tum. Hörnens radie är 0,010” (0,25 mm) ±
0,003” (0,08 mm).
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Tabell 5 Resultat från termisk utmattning med Metalife-metoden och
obehandlat verktygsstål (48)

Hörn Behandling Maximal spricklängd (x
102 µm)

Total sprickarea
(x 102 µm2)

5.000
cykler

10.000
cykler

15.000
cykler

5.000
cykler

10.000
cykler

15.000
cykler

A Metalife 2,5 5 9 0,9 2,7 8,24
B Obehandlad 3,5 7 10 6,9 13,4 24,46
C Metalife 3,5 6 9 3,9 5,6 18,43
D Obehandlad 5 9 12 13,5 47 77,02
A+C* Metalife 3 5,5 9 2,9 4,15 13,34
B+D* Obehandlad 4,25 8 11 10,2 30,2 50,74
* medelvärde

3.1.2  IEPCO-metoden

Ett företag vid namn IEPCO har ett torrt finblästringsförfarande (IEPCO-
metoden) med vilken de uppger är möjligt att åstadkomma en rad positiva
effekter. En yta bombarderas med torra mineralpartiklar bl a rubiner (det vill
säga Al2O3 innehållande Cu) i en speciell bär-gas i ett slutet system (4).
Bearbetningen sker i två eller flera steg, där partiklarna har olika geometrisk
form och storlek och appliceras under olika tryck.

Så här fungerar IEPCO-metoden (4):

1. Den spröda s k vita zonen (se förklaring i texten nedan) från gnistningen
blästras bort. Även förorenade ytor som tillverkats genom svarvning,
fräsning, slipning, polering kan mikroblästras, och metoden tillåter att man
arbetar ned till ytfinheter mindre än 0,4 µm.

2. S k ”ytförtätning” med kulformade partiklar som tillsluter mikroporositeter
i ytan. Formsläppningsegenskaperna kan anpassas efter önskemål.

3. Förhöjd täthet i den blästrade ytan ”så att den uppvisar ett mönster av
mikrofasetter”. Vad som avses med detta är oklart. Detta steg kan ersätta
traditionell mikropolering.

Ökad hårdhet, nötnings- och korrosionsbeständighet samt ytjämnhet nämns
som fördelar med metoden (3). Metoden avlägsnar den vita zonen (0-0,2 mm)
som uppstår vid tråd- och sänkgnistningen och förbättrar därigenom även den
termiska utmattningshållfastheten (värmesprickornas initiering fördröjs) (3).
Avlägsnandet av den vita zonen kan utföras med bibehållna mått- och
formtoleranser. Även efter mekanisk bearbetning t ex slipning är det positivt
att mikroblästra ytan eftersom slipmedelsinlagringar och ojämnheter
avlägsnas, vilket bl a leder till minskad smörjmedelsförbrukning och även
minskad fastkletning av aluminiumsmälta (3). Avsaknaden av fräs- eller
slipspår förbättrar smältans flytbarhet i verktyget på grund av minskad friktion
(4). Mikroblästring kan göras upprepade gånger under ett verktygs livslängd,
och används även till att rengöra ytan efter drift. Ytjämnheter < 0,5 µm kan
åstadkommas (3).
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Vid verktygstillverkning kan det tidsödande och kostsamma poleringsarbetet
förkortas avsevärt när det ersätts med mikroblästring (4). Ett exempel (4) visar
att det totala operationstiden för polering av kärnor till kontaktdon kunde
minskas från en timme per kärna till 5-10 minuter med ett tvåstegs-
mikroblästringsförfarande. I första steget avlägsnas den vita zonen och i andra
steget bearbetas släppningsytorna så att släppningsegenskaperna motsvarar de
som erhålls vid manuell polering. Exempel på ett gjuteri som har egen
mikroblästringsutrustning är Husqvarna (4), där alla verktyg mikroblästras
innan de sätts i produktion. Exempel på andra pressgjuterier är Gjuteribolaget i
Bredaryd och Åges Metallgjuteri. Förutom att den vita zonen avlägsnas, och
tidsödande manuell polering kan undvaras anses även mikroblästringen ge ett
säkrare resultat och förbättrade släppningsegenskaper. Detta gör det möjligt att
minska användning av utstötarmekanismer. Av särskilt intresse är att minska
den sprickbildning som uppstår på grund av termisk utmattning, och genom att
utnyttja det s k förtätningssteget i mikroblästringen skapas en förspänning i
ytskiktet (ökar hårdheten). Speciellt intressant uppges metoden vara om man
övergår från gnistade till helt formfrästa verktyg, där tekniken kan användas
för att ta bort frässpår och minska behovet av slutpolering (4).

Vid Volvogjuteriet i Skövde har vid pressgjutning av motorblock konstaterats
livslängdsförhöjning vid IEPCO-mikroblästringsförfarandet av kärnor (stål:
Marlok C1650) (19). Det har noterats att smörjmedlet kvarhålls bättre.

Den vita zonen består av oanlöpt martensit och cementit och är mycket spröd.
Zonen är uppsmält vid gnistningen och har stelnat snabbt. Dess tjocklek
varierar mellan ca 0-200 µm (3). Strukturen är oregelbunden, innehåller
brännsår, kratrar och metalldroppar (9). Skiktet kan varken etsas, nitreras eller
ytbeläggas (3). I ett fall har en mikroblästrad yta undersökts (5). Hårdheten är
förhöjd till ett djup ca 150 µm under ytan (ca 530 HV jämfört med
kärnhårdhet ca 490 HV). De olika zonerna som uppstår vid gnistningen
framgår av bild 8. Det är viktigt att hela den vita zonen avlägsnas.
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Bild 8 Djup och hårdhet hos olika lager som uppkommer vid gnistning
(71).

I en metallografisk undersökning där en rest av vita zonen undersöktes (djup
20 µm) har sprickor hittats till ett djup av 40 µm (5). Ytan efter
mikroblästringen är relativt grov, enligt undersökningen, och ytans material är
så sprött att enstaka korn lossnat (5). En anlöpning rekommenderas efter
gnistningen, för att göra stålets ytskikt mjukare då martensiten anlöps. Detta
underlättar plastisk deformation med mikroblästring.

3.1.3  Laserblästring

Med hjälp av laser kan tryckspänningar bildas till ett djup av 1,0 mm under
ytan (65). Vid vanlig blästring är typiskt djup ca 0,25 mm. Tryckspänningarna
är dessutom större vid laserblästring än vid samma djup för en konventionellt
blästrad yta. Tekniken är ännu ny och närmare information saknas.

3.2  Värmebehandling

De restspänningar som uppstår i verktygets ytskikt kan utlösas med s k
”avspänningsanlöpning” (17). Denna sker ca 20ºC under normal anlöpnings-
temperatur (540ºC /2h). En första värmebehandling rekommenderas redan
efter inkörningsperioden, och därefter vid ca 5000 skott (24) (17). Därefter
upprepas värmebehandlingen efter perioder på 20000:e skott så länge som
inget tydligt varmsprickmönster är synligt på verktygsytan (17). Vid
värmebehandlingen minskas verktygsstålets egenspänningar, bild 9. En
samtidig oxidering av verktygsytan sker vid värmebehandlingen (helst i
vattenånga), vilket är positivt eftersom det minskar pålödning/korrosion. Det
är tveksamt om en liknande värmebehandling har effekt vid
mässingspressgjutning på grund av den höga driftstemperaturen.

Bild 9 Värmebehandling vid igångkörning och under drift ökar
livslängden hos pressgjutverktyg (32)

3.3  Borering
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Det ena facket i ett tvåfacksverktyg för pressgjutning av skovelhjul i mässing,
borerades med Tigranit Z (20), bild 10. Verktygsstålet av QRO 90 (HRC 46-
48) var utsatt för kraftig termisk utmattning. Mässingens gjuttemperatur var ca
950°C. Man bedömde att lösningen krävde minst två åtgärder, dels en
behandling som skapar en anvisningsfri och tryckspänd yta, dels en
behandling som skyddar mot erosion och kemisk påverkan. Dessutom var det
önskvärt att få god släppning så att släppmedelsanvändningen och därmed
kylningen minimeras (20). Som förbehandling valdes stålkuleblästring och
borering. Borering är en varm metod (800-1000°C) och de tryckspänningar
som bildas vid stålkuleblästring utlöses. Boreringen i sig skapar också
tryckspänningar, men inte i lika stor omfattning. En ekonomisk kalkyl visade
att en fördubbling av verktygets livslängd är nödvändig, för att kompensera
den ökade kostnaden. Efter 15.000 detaljer påvisade det obelagda facket
ytdefekter i sådan omfattning av leveransanmärkningar erhölls från kunden.

Efter 50.000 detaljer gav det borerade facket samma kvalitet på färdig detalj
som det obelagda gjorde efter 15.000 detaljer. Därmed avbröts produktionen
och tvåfacksverktyg med borering i båda formrummen beställdes.

Då öppnades möjligheten att minska användningen av släppmedel och
förhoppningsvis öka livslängden ytterligare. Gjuteriföreningen har klassat
olika områden på detaljen med sin likare, bild 11-12 (1).

Bild 10 Skovelhjul av mässing med ingöt. Ena verktygshalvan är
borerad, den andra i obehandlat verktygsstål QRO 90 (HRC 46-
48).
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A)

 
B) Varmsprickgrad: 2 C) Varmsprickgrad: 5

A)

   
B) Enskild sprickgrad 4                                    C) Enskild sprickgrad 5

Bild 11:
A) Analysområde för varmsprickor
B) Detalj ur borerad formhalva,
varmsprickgrad 2
C) Detalj ur obehandlad formhalva,
varmsprickgrad 5

Bild 12:
A) Analysområde för enskilda sprickor
B) Detalj ur borerad formhalva, enskild
sprickgrad 4
C) Detalj ur obehandlat formhalva, enskild
sprickgrad 5
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Sprickanalysen av de två detaljerna (bild 11 och 12) visar att de enskilda
sprickorna uppkommer vid radier och skarpa hörn och att denna sprickgrad är
hög på båda detaljerna. Varmsprickgraden skiljer sig dock märkbart mellan
detaljerna, och det borerade facket uppvisar bäst resultat. Sammantaget gav
sprick analysen, bedömd enligt Gjuteriföreningens likare:

Borerad formhalva: 6 (2v, 4e)

Obehandlad formhalva: 10 (5v, 5e)

Själva boreringsprocessen sker vid 800-1000°C (strax under austenitiserings-
temperatur) i ca 1-6 timmar beroende på material och process (21). Bor
appliceras på detaljen i form av pasta, eller genom att detaljen packas ner i
borhaltigt pulver. Vid processen skapas genom diffusion av bor in i materialet
en volymökning. Detaljens mått ökar med ca 30 % av det önskade skiktets
tjocklek (21). Den borerade zonen är vanligen 20-50 µm djup och dess
bindning till grundmaterialet är ”sågtandslik” vilket ger god vidhäftning.
Tigranit Z (tillverkas av Vakuum Härterei Petter GmbH) består av en
diffusionszon och ytzon av Fe2B (21). Efter boreringen poleras detaljen (före
boreringen bör viktiga ytor vara < Ra 1 µm). Kritisk temperatur är 1080°C, där
järnboriden sönderfaller. Tigranit Z har en relativt hög seghet (22) och
processen skapar relativt lite distortion i detaljen (22).

3.4  Nitrering

Tillvägagångssättet för nitrering är välkänt. Ett hårt, tätt och tunt skikt av γ-
och ε-nitrider (Fe-N föreningar det s k vita skiktet) skapas genom olika
saltbadsnitreringar eller jon/plasmanitrering. Ett nitrerat skikt minskar
smörjmedelsbehovet. De praktiska erfarenheterna av nitrering är motstridiga.
Vissa erfarenheter visar att risken för termisk utmattning ökar med
nitrerskiktets tjocklek (16), och att skikten kan spricka på grund av skillnad i
termisk utvidgningskoefficient mellan skikt och grundmaterial (19). Vissa
gjuterier (t ex Åges Metallgjuteri) har positiva erfarenheter av
jon/plasmanitrering mot termisk utmattning.

Teniferbehandling är exempel på saltbadsnitrering. Hairy et al (referens 9,
kapitel 4.3.1) anger att Teniferbehandlade ytor uppvisar ett lågt motstånd mot
termochocker, jämfört med andra ytbeläggningar. Jämfört med obehandlad
H13 är det termiska utmattningsmotståndet dock högre (bild 33).

Blacknite (Black-Knight) är en nitrokarburering från Brukens Härdverkstäder.
Det yttersta skiktet består av en blandning av nitrider och järnoxid (27) och
underliggande föreningszonen är en hård och slitstark karbonitrid.
Diffusionszonen består av olika nitrider och ger ökade utmattningsegenskaper
åt ytan (27). Blacknite har provats av EBÖ på kärnor, med negativt resultat
(19).

Solvenite är en typ av saltbadsnitrering med hemligt recept, som med gott
resultat används mot erosion och korrosion bl a av Heick Die Casting i
Chicago (18).
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3.4.1  Jonnitrering

Ett annat namn på jonnitering är plasmanitrering. Den termiska
utmattningshållfastheten hos Orvar Supreme (HRC 48) som plasmanitrerats i
fyra varianter har undersökts av Eliasson et al (32), tabell 6. Testerna har
utförts i Uddeholms laboratorieanläggning där upphettning sker med
induktionsspolar och kylning med vatten. Antalet cykler var 30.000 vid
temperaturväxling skedde mellan 20-750°C.

Tabell 6: Data om plasmanitrerade skikt för termisk utmattningsprov av Orvar Supreme (HRC 48)
Variant Nitrerings-

temp. (° C)
Nitrerings-
tid (min)

Gas Ythårdhet
(HV 100 g)

Nitrer-djup
(µm)

Vita skiktets
tjocklek (µm)

1 450 90 NH3 95 % + H2 5 % 1200 45 0
2 480 90 NH3 95 % + H2 5 % 1200 25 0
3 560 90 NH3 70 % + H2 28 % +

CO2 2 %
1200 115 6

4 560 90 NH3 70 % + H2 28 % +
CO2 2 %

1200 90 6

Resultaten framgår av bild 13 där största sprickdjup och även antalet sprickor
per mm uppmätts för de olika plasmanitrerade varianterna. Sprickdjupen var
för samtliga nitrerade varianterna mindre än för det obehandlade
verktygsstålet, likaså antalet sprickor per mm. Eliasson konkluderar att
nitrerskiktets tjocklek bör vara mellan 40-300 µm.

Bild 13 Inverkan på största sprickdjup och antal sprickor beroende på
fyra olika plasmanitringsförfaranden, jämfört med obehandlat
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verktygsstål (Orvar Supreme. HRC 48). 10000 cykler mellan 25
och 700°C, vattenkylning (32).

3.4.2  Saltbadsnitrering enligt Solvenite metoden

Solvenite är en saltbadsnitrering med hemligt recept, som används i USA (18,
62). Enligt tillverkaren av processen (Solvenite Process Co) ska Solvenite öka
motståndet mot såväl varmsprickor, pålödning och erosion (62). I tabell 7
framgår exempel där processen lett till livslängdsförbättringar vid
aluminiumpressgjutning. Observera att uppgifterna lämnas av tillverkaren.

Tabell 7: Livslängdsförbättringar med Solvenite metoden (62)
Detalj Livslängd obelagd Livslängd med

Solvenite
Kommentar

Spray pistol 60.000 150.000 Solveniteprocessen upprepades 3 gånger (varje
50.000:e skott) men styckpriset halverades ändå.

Hyllkonsol X 2X Varmsprickor och pålödning. Rengöring 1 gång/3
vecka istället för 1 gång/vecka

Ventildel X 1,6X Varmsprickor och pålödning. Rengöring 1 gång/6
vecka istället för 1 gång/vecka

Ventildel, kärnor 5.000 104.800 Pålödning. Efter rengöring upprepades Solvenite
och kärnorna kunde köras ytterligare ca 97.400
skott.

3.5  Tunna hårdbeläggningar

Förångningsmetoderna CVD (Chemical Vapour Deposition) och PVD
(Physical Vapour Deposition) är vanliga för tunnfilmsbeläggningar av bl a
stans och klippverktyg, men i viss grad även pressgjutverktyg. Processerna är
ganska välkända och beskrivs närmare i referens 1 och 21. Det finns många
varianter av processerna:

• Både CVD och PVD kan användas för beläggning av ett enkelt skikt på en
yta.

• Då flera lager av CVD skikt används på varandra, kallas detta ”Multi
CVD”.

• Med s.k plasmaunderstödd CVD (PA-CVD) läggs CVD-skikt på ett
jonnitrerat bottenlager.

• Med ”Duplex PVD” avses vanligen PVD-skikt på ett jonnitrerat
bottenlager.

Hårda, tunna beläggningar har ofta en låg duktilitet, vilket gör att de kan
spricka då grundmaterialet töjs (62). Smält aluminium fungerar dessutom som
kilar i sprickorna, bild 14. En jonnitrering av grundmaterialet innan
tunnfilmsbeläggningen är ett bra sätt att minska spricktendensen i skikten
eftersom skillnaderna i utvidgningskoefficient utjämnas.
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Bild 14 Låg duktilitet hos tunna hårdfilmsbeläggningar kan få dom att spricka. Smält metall kan
fungera som kilar i sprickspetsarna och förvärrar sprickbildningen (62).

Toyota Diffusion processen är en saltbadsprocess där olika karbider bildas i
stålytan. Den förkortas ibland TDP Toyota Diffusion Process) eller TRD
(Thermo Reactive Deposition).

3.5.1  Försök med olika typer av hårdbeläggningar

Arai (40) uppger att vid termisk utmattning av ett verktygsstål kan beläggning
av TiN, TiC, VC, NbC, Cr-C medelst PVD, CVD eller TDP utsättas för
dragspänningar på 100-300 MPa. I VC, NbC, TiC beläggningar kan
tryckspänningar på 1000-3000 MPa uppstå. Nämnda ytbeläggningar på
kärnstift har konstaterats förbli intakta när korrosion och erosion inte inverkar
på skadebilden (40). I kapitel 4.6.2 ges ytterligare information om TDP-
processen.

Spänningsfördelningen i ytan beror på typ av ytbeläggning och grundmaterial
och påverkar initieringen av varmsprickor och enskilda sprickor.
Ytbeläggningarnas hårdhet, anlöpningsbeständighet och termiska expansion
antas ha positiv effekt på varmsprickmönstret och ökar det termiska
utmattningsmotståndet. Eftersom både varmsprickor och enskilda sprickor har
konstaterats ibland starta vid skador i verktygsytan som uppstått på grund av
korrosion eller erosion, kan ytbeläggningarnas kemiska inerta egenskaper vara
positiva även för utmattningsegenskaperna. Därför anser Arai att man inte
ensidigt kan påstå att tunna hårdbeläggningar ökar/minskar termisk
utmattning. En sammanfattning av några försök med cyklisk uppvärmning
med induktion och kylning med luft/vatten framgår av tabell 8.Tabell 8:

Tabell 8: Sammanfattning av resultat för tester av varmsprickresistensen hos H13 stål belagd med tunna
hårdbeläggningar (40)
Uppvärmningstemperatur, °C→
Kylningstemperatur, °C→

600
100

700
20

570
100

Kriterium→ S L S Cs S
Härdning & anlöpning (referens) E B C E B
Nitrering
-Saltbad
-Annan

5
1

2
4

Borering 4 5 5
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TDP
-VC
-NbC
-Cr7C3/Cr23C6

2 1 2
1
1

5 5

CVD
- TiC
- TiN
- TiCN
- TiC/TiN
- TiC/TiCN/TiN
- Ni-B/W2C

5
2
5
5
1
5

3
1
2
2
1
2

PVD
- TiN
- CrN

1 1
5

1
5

S: Sprickantal
Cs: Cykler till sprickbildning
L: Den längsta sprickans längd
Rangordning 1-5 : 1 = Bäst,  5 = Sämst

TDP-processen beskrivs i kapitel 4.6.2. Två exempel på livslängdsökningar
vid aluminiumpressgjutning ges av Jensen (67):

1. Konventionellt verktyg (härdat och anlöpt) höll 5.000-8.000 skott. Med
TDP har verktyget gått 42.300 skott och är i fortsatt drift.

2. Konventionellt verktyg (härdat och anlöpt) höll 180.000 skott. Med TDP
har verktyget gått 350.000 skott och är i fortsatt drift.

3.5.2  CVD-skikt

Erfarenheter från att använda CVD skikt mot termisk utmattning visar att tiden
till initiering ökar, men djupa sprickor uppstår snabbt efter ett antal cykler,
bild 15 (32). Även praktiska erfarenheter visar detta.

Bild 15 Största sprickdjup beroende på antal temperaturcykler
(Uddeholms provningsanläggning) för obehandlat verktygsstål
Orvar Supreme (HRC 48),plasmanitrerat samt CVD belagd
(TiN-TiC). Cykeltemperaturerna är 650, 700 och 750 ° C
(vattenkylning)(32).
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En positiv egenskap hos CVD-skikten är att de kraftigt minskar anlöpningen
av verktygsstålet under ytan. Mätningar visar att hårdheten på olika avstånd
under ytan , är avsevärt mindre anlöpt, jämfört med obehandlade ytor, bild 16.
Detta gäller för stål med högre anlöpningsbeständighet än Orvar Supreme, t ex
QRO 90 (32).

Bild 16 Mikrohårdhet vid obehandlade verktygsstål Orvar Supreme och
QRO 90, samt CVD belagda (TiC-TiN). Provning i Uddeholms
utmattningsanläggning vid 10.000-100.000 cykler vid 20-780° C.
Antal sprickor/mm och största sprickdjup anges vid varje kurva
(32).

Med PA-CVD kan ytbeläggning ske vid lägre temperatur, ca 500°. Detta
innebär att omhärdning och därmed risk för dimensionsförändringar kan
undvikas (36). Vid PA-CVD görs först en jonnitrering (100-200 µm) på
verktygsstålet innan det ångbeläggs för att ge det bättre bärighet för
ytbeläggningen. Det erhållna nitrerskiktet uppvisar inget sprött förbindnings-
skikt vid jonnitrering. Smörjmedelsmängden kan minskas vid användning av
beläggningarna. Kostnaderna för verktygen halveras vid beläggningen (36).
Ett gråjärnsverktyg för tillverkning av doseringsskopor för pressgjuterier som
utsattes för termisk utmattning och påkletning belades med PA-CVD
(AlTi-föreningar) (36). I den konkava radien uppstår sprickor med 10 mm
djup och livslängden är vanligtvis 300-600 skott. Med det belagda verktyget är
livslängden 15.000 till 25.000 skott.

Kärnor till ett verktyg för brännkammare till tvåtaktsmotorer PA-CVD belades
med TiN, TiCN, TiAlN (36). Resultaten visar att livslängden för verktyget
ökade ”avsevärt”.

TA Hydronics använde CVD-beläggning av TiN (7µm) på kärnor, vilket
ökade deras motstånd mot termisk utmattning med 20-25%, men fördubblade
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kostnaderna (19). Gjuteribolaget i Bredaryd har använt ”multi CVD” på
kärnor med goda resultat.

3.5.3  PVD-skikt

Ett fullskaleprov pågår för närvarande med ett tvåfacksverktyg där ena
insatsen belagts med s k duplex PVD-beläggning (CrN) (39). Initiellt (efter
3.000-5.000 skott) såg den belagda insatsen bättre ut än den obelagda
verktygshalvan, men efter 230.000 skott är deras sprickmönster jämförbara.
Verktygsstålet är Orvar Supreme, 47 HRC. PVD-skiktet har inte flagat under
drift, vilket troligen beror på jonnitreringen.

Gjuteribolaget i Bredaryd och Stilexo är exempel på gjuterier som provat PVD
beläggningar, med negativa resultat. Wang et al (70) anser att PVD beläggning
av H13 eller Marlok bara ska användas om korrosions- och erosionsmotstånd
är viktigt. PVD beläggningar på H13 och Marlok är enligt Wang et al inte
lämpligt att använda mot termisk utmattning.

Starling et al (68) har undersökt hur några varianter av PVD-skikt klarar
termisk utmattning på H13. Hårdheten hos verktygsstålet var anmärkningsvärt
låg, 37 HRC. De undersökta varianterna var, förutom referensprov:

• PVD-TiN
• PVD-CrN
• Duplex PVD (jonnitrering + TiN)

Provningen har skett i laboratorieutrustning som simulerar termisk utmattning
enligt Uddeholm Toolings koncept. Proverna värms genom induktion och kyls
med vattendusch. Provytans temperatur mäts med ett termoelement och
temperaturcykeln styrs av en dator. Varje prov utsattes för 500 cykler mellan
50 och 720°C med 6,7 respektive 3,5 sekunders cykeltid. Resultaten framgår
av bild 17. Termisk utmattning bedömdes enligt:

• P max, maximalt sprickdjup i µm

• P, ackumulerat sprickdjup i µm

• Pmed, sprickornas medeldjup i µm

• ρ, antal sprickor per mm
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Bild 17 Termisk utmattning av PVD-skikt på H13 (68).

Undersökningen visar att PVD-beläggningarna kan öka motståndet mot
termisk utmattning. Termisk utmattning fördröjs sannolikt genom
beläggningarnas höga varmhårdhet och höga kvarstående tryckspänningar.
Beläggningarnas höga hårdheter är också positivt. Ett nitridlager mellan TiN
och verktygsstålet ökar sannolikt motståndet mot termisk utmattning.

Panjan et al (69) rapporterar om försök med PVD-skikt (CrN) i ett
pressgjutningsverktyg för en kompressor komponent i AlSi12. Vid produktion
av detaljen var cykeltiden 22 sekunder och smältans temperatur 720°C.
Verktygsstålet (H11) hade hårdhet av 48-54 HRC och ytjämnhet av Ra = 0,25
µm. Skikttjockleken var ca 5,5 µm och lades på ett mellanliggande Cr-skikt.
Det är oklart om både insats och kärnor belades. Insatsen i referensverktyget
var nitrerat.

Kärnans livslängd ökades med 25 %. Efter polering av verktygsytan före
beläggning ökade den med 80-100 % jämfört med referensen.
Referensinsatsen, som var nitrerad, behövde repareras och rengöras varje
10.000:e skott. Även en värmebehandling för att minska spänningar i
verktyget gjordes vid samma tillfälle vid 450°C i 24 timmar. Efter 40.000
skott försämrades insatsen ytor på grund av termisk utmattning. Med den
PVD-CrN belagda verktyget förbättrades livslängden och inga reparationer
behövdes. I slutet på den PVD-belagda verktygets livslängd var pålödning och
urspolning största problemet, inte sprickbildning. Bild 18 visar livslängden för
referensverktyg och PVD-belagt verktyg.

Bedömning av termisk utmattning:
 = P max (µm)
g = P/10 (µm)
t = Pmed   (µm)
X = 16ρ (sprickor/mm)
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Bild 18  Livslängd hos PVD-belagd och obelagd insats använd för
pressgjutning av kompressordetalj (69).

3.6  Övriga metoder

3.6.1  Maråldringsstål

Maråldringsstål är martensitiska verktygsstål som utskiljningshärdas med
nickelrika intermetalliska partiklar (Ni3Ti eller Ni3Mo, ref 59). Legeringarnas
låga kolhalt medför att den martensitiska fasen är relativt seg och nickelrik
(55). Maråldringsstålens fördelar kan sammanfattas enligt nedan (54, 59):

• Enkel värmebehandling Upplösningsbehandling vid 820-850°C, följt av
luftsvalning och varmåldring vid 480-525°C.
Leverans sker oftast i upplösningsbehandlat
tillstånd

• God skärbarhet
• Inget vitt skikt vid gnistning Ytskiktet efter gnistning har en hårdhet på ca

32 HRC (59). Efter gnistning varmåldras stålet
på nytt

• God svetsbarhet Kan svetsas även utan förvärmning. Låg
sprickrisk p g a mjuk och seg martensit. Efter
svetsning varmåldras stålet på nytt

• Ingen avkolningsrisk På grund av låg kolhalt i stålet
• Hög resistens mot termisk

chock
Den termiska längdutvidgningskoefficienten är
låg

• Hög seghet vid hög brottgräns Trots brottgränser på ca 3000 MPa är
materialet segt

• Stålet behöver inte
avspänningsglödgas under
drift

• Låg dimensionsförändring
efter värmebehandling
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Stålet Marlok C1650 tillverkas av Rauma i Finland. Stålets sammansättning
är:

C < 0,01 % - Ni 14,0% - Ti 0,20 % - Co 10, % - Mo 4,5 % - Al 0,10 %. Några
praktikfall där livslängden ökat på grund av bättre termisk
utmattningsmotstånd redovisas i tabell 9 (54). Jämförelser sker mellan Marlok
C1650 och H13. Volvo (pressgjuteriet i Skövde) använder sedan början av
1990-talet Marlok C 1650 i delar av sina verktyg, bl a i kärnor. Deras
erfarenheter av stålet är goda och de anger att kärnors livslängd fördubblas
jämfört med konventionell Orvar Supreme.

Tabell 9: Livslängdsförbättringar vid aluminiumpressgjutning med Marlok C
1650 (54)
Detalj Skott med H13 Skott med

Marlok
Kommentar

Cylinderhuvud 50 000 100 000
Transmissionsring 80 000 200 000
Transmissionsdetalj 200 000 290 000
Litet motorhus 200 000 400 000
Dammsugardetalj 100 000 350 000 Marlok fortfarande i

drift
Ugnskontroll 50 000 50 000 Marlok fortfarande i

drift
Ammunitionsdetalj 150 000 150 000 H13: 4 reparationer

Marlok: 1 reparation
Utombordsmotorprop. 40 000 50 000 H13: flera

reparationer
Lampfixtur 5 000 80 000 Marlok fortfarande i

drift

Även Thyssen tillverkar ett maråldringsstål som är utvecklat för
pressgjutverktyg. Stålet heter Thyrotherm 2799 och dess analys är: Ni 12 % -
Ti 0,5 % - Co 8 % - Mo 8 % - Al 0,05 % (59). Både Marlok C1650 och
Thyrotherm 2799 är tillverkade genom vakuumomsmältning (54, 59).

Maråldringsstålen lämpar sig inte för pressgjutverktyg för mässing, vilket bl a
konstaterats i referens 64 där maråldringsstålen Cubrex 12 och W725
provades. Respektive stål tillverkas av Uddeholm Tooling och Böhler.

3.6.2  Formsmörjmedel

Det är välkänt att när man smörjde verktygen med petroleumbaserade
smörjmedel, var deras livslängd större. Man använde varmare verktyg än idag
och ett skyddande ytskikt byggdes upp. Av bl a miljöskäl övergick man till
vattenbaserade smörjmedel, som kyler verktygen kraftigare. De stora
temperaturvariationerna före-efter smörjning gör att kraftiga töjningar
uppkommer i verktygsytan.

Formsmörjmedlet Astrolube har med framgång använts i bl a Japan och i
Europa. Detta är ett pulverbaserat smörjmedel som påförs elektrostatiskt.
Verktygstemperaturen höjs med ca 150-180°C på grund av mindre kylning.
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Förutom att cykeltiderna kan minskas, ökar verktygens livslängd eftersom den
termiska utmattningen minskar.

Astrolube är aktuellt även för mässing. En kombination av smörjmedlet och
någon ytbeläggning, kan vara extra intressant. Den inre kylningen av verktyget
är alltid viktig, men är särskilt betydelsefull vid användning av Astrolube.

3.6.3  Ytbehandlingar

Laserpåsvetsning (kapitel 6.4.1) kan vara aktuellt att använda både för
aluminium- och mässingspressgjutning. Enligt Duroc (Carl Bergström)
används en laserpåsvetsad koboltbaslegering (Stellite 6) i en kona i
varmvalsverk. Grundmaterial är gjuten Stellite 6. Temperaturen är 1100°C och
detaljen utsätts för termisk utmattning.

4  KORROSION/PÅLÖDNING

4.1  Allmänt om mekanismerna för korrosion och pålödning

Grundmkanismen bakom korrosion är av kemiska orsaker på grund av
verktygsstålets exponering i smält aluminiumlegering. Korrosion yttrar sig
som påkletning/pålödning av aluminium på pressgjutverktyg. Påkletning beror
på att det bildas intermetalliska faser i gränsytan mellan verktygsstål och
smälta, som fungerar som ”klister” (58).

Erosion är en mekanisk avverkningsmekanism, som beror på smältans rörelse
och höga hastighet mot verktygsstålet. Erosion yttrar sig som urspolning av
verktygsstålet. Urspolning kallas ibland ”wash-out”.

4.1.1 Dopp-test

Shivpuri et al (12) har utfört flertalet arbeten inom området för
pressgjutverktyg. Han använder ett korrosionstest, s k dopp-test av samma typ
som finns hos Karlstads Högskola, bild 19. Dopptestet anses enbart ge en
uppfattning om diffusion av olika atomer i smält aluminium och i eventuellt
gränsskikt. Metoden mäter inte fysikaliska effekter t ex metallhastighet och
smältans infallsvinkel (13). I doppförsök ökar därför materialförlusten med
temperaturen eftersom diffusionen är temperaturkontrollerad.
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Bild 19 Princip för korrosionsprovning av verktygsstål i smält
aluminium (12), s k dopp-test. Mått i tum. Proven kan ske i
roterande eller stillstående smälta. Viktsförlusten bestäms
genom vägning före och efter provning. Proven kokas i lut efter
provning för att avlägsna det intermetalliska skiktet.

Shivpuri har bl a konstaterat att vid korrosionstest (685 °C) sker en samtidig
diffusion av olika grundämnen, i flera riktningar, i gränsskiktet mellan
verktygsstål och aluminiumsmälta (12). I undersökningarna användes H13
som verktygsstål och smälta av renaluminium eller legering A390
(AlSi17Cu4,5Mg0,6) eller A413 (AlSi12). Gränsskiktet består av Al-Fe-Si
intermetaller. I gränsskiktet är koncentrationen av vissa element t ex Al, Si, Fe
graderad i en zon från verktygsstålet, över gränsskiktet och in i
aluminiumlegeringen. Vid försök med Orvar Supreme och SS 4250
genomförda av Gjuteriföreningen/Karlstad Högskola (14), har även V, Cr
påträffats i gränsskiktet. Hairy et al (9) och Shivpuri (41) beskriver fasernas
kemiska sammansättning.

Pålödningsfenomenet kallas i USA också ”Kisel segregation” eftersom kisel
ofta existerar som stora kristaller på ytorna. Det har konstaterats att
mekanismerna för pålödning är snarlika de som råder vid alumininering av stål
(42). Shankar et al beskriver mekanismerna för pålödning och aluminering
liksom intermetallernas tillväxtkinetik och kemiska sammansättning i referens
42.

Norström et al (31) har utfört dopp-prov med stillastående och omrörd
metallsmälta, och funnit att den intermetalliska påväxten är störst i
stillastående smälta, bild 20. I omrörd smälta minskar diffusionsavstånden och
en högre och konstant korrosionshastighet kan uppstå, ett slags ”steady-state”
förhållande (58).
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Bild 20 Korrosion av mjukglödgad H13 i stillastående och omrörd
aluminiumsmälta (med kemisk sammansättning: Si 10 %, Fe
0,8 %) vid 735 °C. Den stillastående smältakurvans paraboliska
form beror på diffusion av stålets järn till smältan genom
reaktionsskiktet (31).

4.1.2  Inverkan av verktygsstål

Norström et al (31) har visat att korrosionsmotståndet är bättre i stål vars
legeringshalt är lägre, bild 21. Detta medför att stål med högre järnhalt
uppvisar förbättrat korrosionsmotstånd. Värmebehandling, mikrostruktur och
hårdhet samt andra mekaniska egenskaper är av obetydlig eller ingen
betydelse för korrosionsmotsståndet enligt Norström et al (31). Korrosion och
kletningsbenägenhet påverkas av olika legeringselement i smältan -
gynnsamma för att minska dessa är Nb, V, Ti, W, Mo, C, N. I höglegerade stål
kan andra element än järn överta kontrollen av korrosionshastighet; t ex C, Cr,
Mo. Element som har större löslighet än järn i smältan, t ex Ni och Cu kan
lösas selektivt i aluminiumsmältan (58). Uddeholm anser att maråldringsstål
har högre risk för korrosion än konventionella verktygsstål på grund av den
höga nickelhalten (58).
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Bild 21 Korrosion av olika stål i dopptest. Exponering: 4 timmar vid 735°C, i smälta med kemisk
sammansättning Si 10 %, Fe 0,8% (31).

Även Shivpuri konstaterar att stålets korrosion påverkas i liten omfattning av
dess hårdhet (HRC 42-52) eller värmebehandling (12). Eventuellt kan en
skillnad upptäckas beroende på mängd austenitfas och karbider, kornstorlek
och form (12). I leveranstillstånd (mjukglödgat) är korrosionsmotståndet
avsevärt högre, bild 22. Shivpuri konstaterade att mikroblästring (med
Metalife-metoden) inte påverkar korrosionsmotståndet hos verktygsstålet (13).

Bild 22 Minskning i provstavsdiameter i dopptest hos verktygsstålet H13
i leveranstillstånd och värmebehandlat tillstånd (12)

AISI P 20 (Werkstoffnummer1.2330) =låglegerat
stål (HRC 31)
AISI H 10 (Werkstoffnummer 1.2365),
AISI H 13 (Werkstoffnummer 1.2344),
AISI H 21 (Werkstoffnummer 1.2581) =
varmarbetsstål (HRC 49),
AISI 304 (Werkstoffnummer 1.4301) =
austenitiskt rostfritt stål,
AISI MAR 300 (Werkstoffnummer 1.6358) =
maråldringsstål,
René 41 = högtemperaturhållfast nickelbas-
legering (55 % Ni).
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Korrosion och påkletning påverkas av verktygsstålets ytbeskaffenhet, bild 23.
Oxidation, nitrering och borering påverkar ytans korrosion eftersom de
förhindrar direktkontakt mellan smälta och verktygsstål.

Oxidation vid 600°C/8h i vattenånga ger ett speciellt fördelaktigt
korrosionsskydd (ca 15 µm tjockt oxidskikt bildas). Lugscheider et al har
också visat att det använda formsmörjmedlet kan påverka korrosionen
eftersom strömtäthet, normalpotential etc är beroende på pH och kemisk
sammansättning (6).

Bild 23 Korrosion av varmarbetsstål med olika yttillstånd (dopptest i aluminiumsmälta med kemisk
sammansättning  Si 10 %, Fe 0,8 % och strömningshastighet 0,01 m/s)(31).

4.1.3  Inverkan av aluminiumlegering

Inverkan av kisel

Dopptester utförda av Shivpuri et al (12) visar att korrosionen är störst i
aluminiumlegering med högst kiselhalt, bild 24. I den övereutektiska
legeringen är kiselkristallerna fler och mer kantiga i formen, samt existerar i
smältan före gjutning vilket ger en erosiv inverkan på verktygsstålets
materialförlust (12,13).

I renaluminium (97,5 %) är korrosionen lägst.

O: Blank, ej oxiderad yta
A: Oxiderad, 350°C/8 h i luft
B: Oxiderad, 350°C/32 h i luft
C: Oxiderad, 600°C/8 h i luft
D: Oxiderad, 600°C/8 h i vattenånga
E: Gasnitrerat, 525°C/12h
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Bild 24 Korrosion av verktygsstål (H13) är störst i aluminium legering
med högst kiselhalt. Dopptest, 685°C (12).

Shivpuri et al (41) har också utfört tester med den amerikanska legeringen
A380 (motsvarar SS 4250) som upplegerats med Si till 14 %. Även dessa
försök visar att korrosionen ökar med ökande kiselhalt, bild 25. Han har även
utfört med försök med samma aluminiumlegering fast med förhöjd kiselhalt
(12, 15, 18 %) som visar ökande korrosion med ökande Si-halt (41), bild 26.
Detta motsägs av Kajoch (42) som anger att en eutektisk legering det vill säga
med 12 % Si har lägst pålödningstendens, eftersom denna sammansättning
främjar låga tillväxthastigheter hos de intermetalliska faserna (42).

Inverkan av järn

Bild 25: Korrosion av verktygsstål vid
dopptest för en undereutektisk aluminium-
legering (A380,motsvarande SS 4250) och en
modifierad variant av denne där kiselhalten
höjts till 14 % (41)

Bild 26: Korrosion av verktygsstål i Al-Si
legeringar med 12, 15, 18 % Si (41)
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Shivpuri et al (41) anser att järnhalten har betydelse för korrosionen av
verktygsstålet. Den maximala lösligheten av järn i smält aluminium är ca 3 %
vid 700°C, ca 1,8 % vid 650°C (41, 42). Desto närmare järnhalten i smältan är
den maximala lösligheten, ju långsammare sker korrosionen av verktygsstålet.
Man vill emellertid i möjligaste mån undvika en hög järnhalt i
aluminiumlegeringen eftersom detta påverkar duktiliteten i gjutgodset på ett
förödande sätt. Det kan också leda till försämrad utmattningshållfasthet
eftersom gjutgodsets porhalt ökar då skivor av β-fas (Al5FeSi) lätt sätter igen
matningsvägar. Järnhalten påverkar också tillväxten och egenskaper hos
intermetalliska faser i gränsytan mellan stål och smälta (41) bl a genom låg
värmeledningsförmåga och hög sprödhet.

Ytterligare försök som visar att smältans legeringssammansättning påverkar
verktygsstålets korrosion, illustreras av försök som Shivpuri et al (41) utfört
med amerikanske legeringen A 390 och Silafont 36, bild 27. Sammansättning
hos dessa legeringar och A380 framgår av tabell 10. Silafont 36 är en i
pressgjutningssammanhang mycket speciell legering eftersom den framställs
ur primärmetall och innehåller max 0,13 % Fe och ingen Cu. Legeringen är
svetsbar och värmebehandlingsbar. Den legeras med mangan (Mn). Mn
minskar smältans påkletningstendens och korrosivitet mot verktyget. Enligt
Franke et al (44) är det Mn-tillsatsen och en speciell smältabehandling i
Silafont 36, som minskar smältans vätbarhet mot verktyget och ger goda
släppegenskaper. Legeringen är inte mer aggressivt mot verktyget än en
högjärnhaltig pressgjutlegering (44).

Bild 27 Korrosion av verktygsstål i legeringarna 390 och Silafont 36 vid
dopptest (41).
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Tabell 10: Kemisk sammansättning hos några aluminiumpressgjutlegeringar (vikts %) (41).
Legering Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Övrigt Al
A380 7,5-9,5 1,3 3,0-

4,0
0,50 0,10 0,

50
3,0 0,35 0,50 rest.

A390 16,0-18,0 0,50 4,0-
5,0

0,10 0,45-0,65 0,10 0,20 0,20 rest.

Sf 36 9,5-11,5 0,13 0,03 0,5-0,8 0,1-0,5 0,08 0,04-
0,15

Sr 0,010-
0,020
P 0,001

rest

Mn förekommer som förorening i halter kring ca 0,25-0,35 % i
aluminiumgjutlegeringar. Fe och Mn är grundämnen som i många avseenden
påminner om varandra. I temperaturintervallet för gjutning har elementen
ungefär samma löslighet i smält aluminium, deras kristallstruktur och
elektronkonfiguration är snarlik (41). Därför är Fe och Mn ofta utbytbara mot
varandra i de intermetalliska faserna som bildas med Si och Al. Shivpuri et al
(41) har gjort dopp-försök med A390 med varierande Mn-halter; 0, 0,5 , 1 %
Mn. Resultaten visar att korrosionen av verktygsstålet minskar med ökande
Mn-halt (41), bild 28.

Bild 28 Korrosion av verktygsstål minskar vid ökad halt av Mn i
aluminiumlegeringen. Dopptester i legering A390 (41)

Inverkan av andra ämnen

Mindre tillsatser av Sr, Ti, Be spelar viktig roll för pålödningsrisken (42)
eftersom de förändrar kemin vid ytreaktionerna. Förutom att Sr förändrar Si-
fasens form till mindre och rundare, sänks ytspänningen och smältans
vätbarhet. Sr påverkar även typ, storlek och form hos utskiljda järnrika
intermetaller i aluminiumlegeringen (66). Ti och Be minskar den kemiska
drivkraften och minskar de intermetalliska fasernas tillväxthastighet.
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4.1.4  Pålödning

”Påkletning” eller ”pålödning” är tillväxt av intermetalliska Al-Si-Fe faser i
gränsskiktet mellan aluminiumsmälta och verktygsstålets yta, som
aluminiumsmältan lätt fastnar på. Detta kan förorsaka ett slags adhesivt slitage
i form av kratrar och gropar då verktygsmaterialet brister i närheten av
pålödningen, t ex vid utstötning av gjutgodsdetaljen. Detta har förklarats av
Sundqvist (15). Liksom erosion/urspolning, uppträder pålödning i områden
kring inlopp och kärnor, där områden med höga temperaturer och
metallhastigheter existerar (42). Pålödning uppstår ofta i närheten av ingjutet
när smältan slår mot ytan. Det förvärras av hög kolvhastighet och bristande
ingjutsdesign.

Enligt Shankar et al (42) är pålödning ett resultat av att erosion/urspolning
skadat stålytans skyddande oxid/smörjskikt, vilket leder till korrosion
(bildning av intermetalliska faser) bild 29. Enligt Takach (57) är det allmänt
ansett att pålödning föregås av kavitationserosion och uppstår därför en bit
bort från det område som förorsakat tryckfallet t ex skarpa böjar och hörn,
strypningar etc. Kavitationserosion har dock inte påvisats experimentellt (61).

   
Bild 29 Schematisk illustration av pålödningsfenomenet enligt Shankar (42).

Följande faktorer påverkar risken för pålödning (42):

• Smältans och verktygets temperatur
• Egenskaper och sammansättning hos gjutlegering och intermetalliska skikt
• Smörjmedel och/eller ytbeläggning i verktyg
• Egenskaper hos verktyg och driftsparametrar

Inbyggda kylkanaler styr till stor grad verktygets temperatur i olika områden.
Kylvattnet får inte ha för hög temperatur, eftersom aluminiumsmältan lätt
kletar på då. I ett fall av påkletning konstaterades att verktygstemperaturen
lokalt var så hög som 575°C (42). Delen var ganska komplex och långt
placerad från kylkanaler.
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Metallens temperatur får inte vara för hög eftersom detta främjar korrosion
och tillväxt hos intermetalliska skikt på grund av ökande diffusionshastigheter
(42). Att smälta kletar fast i det intermetalliska skiktet beror dels på att den
ytan är råare, dels att värmeledningsförmågan är sämre där vilket medför att
där smältan stelnar sist (42).

Smörjmedlet fungerar som anti-löd medel eftersom det bildar ett gränsskikt
mellan verktyget och smältan som förhindrar direkt metallisk kontakt och (42).
Områden som skuggas av t ex kärnor och andra delar kan vara speciellt
benägna för pålödning eftersom smörjmedlet inte kommer åt vid
appliceringen. Även ”hot spots” det vill säga speciellt varma områden kan
vara utsatta för pålödning eftersom smörjmedlet kan förstöras vid höga
temperaturer. Grafit och vissa familjer av borföreningar kan öka smörjmedlets
vidhäftning genom att sänka ytspänningen (42). Silikon innehållande
smörjmedel har visat goda resultat, men är inte så populära t ex hos
legoytbehandlare vars ytbeläggningar ofta ödeläggs på grund av
smörjmedelrester på gjutgodsytan.

Inverkan av ytans vätbarhet

Pålödningsrisken påverkas av smältans vätbarhet av ytan (41). Vätbarheten
beskrivs av kontaktvinkeln mellan en smälta och kontaktyta, bild 30. En
kontaktvinkel på 0 grader innebär total vätning av ytan, och 180 grader medför
att ytan är helt torr. Desto större vinkel, ju sämre vätbarhet.

Bild 30 Kontaktvinkel styr ytors vätbarhet av olika smältor/vätskor (41)

I en speciell högtemperaturtest i argonatmosfär mättes kontaktvinkeln med
röntgen för olika ytbehandlingar och ytbeläggningar av Shivpuri et al (41).
Smältan var A380 med 14 % Si (dvs en övereutektisk legering) vid en
temperatur av 650°C. I första testet uppmättes kontaktvinkel vid två olika tider
för fem ytbeläggningar, tabell 11, bild 31. Samma smälta testades även vid
750°C.
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Tabell 11: Kontaktvinklar för olika ytbehandlingar/beläggningar med A380
Variant Kontaktvinkel

(1-5 min), 650°C
Leg. med 14 % Si

Kontaktvinkel (60
min), 650 °C
Leg. med 14 % Si

Kontaktvinkel (60
sek), 750°C
Leg. med 14 % Si

Kontaktvinkel (60
sek), 750°C
Normal leg.

Nitrering 138 88 - 133
PVD/ CrC 147 145 - 131
PVD / TiN 145 143 109 128
CVD /TiN 157 163 122 146
TDP/VC 156 165 - 137
H13 (46-48 HRC) - - - 131
H13 (52-54 HRC) - - - 133

Bild 31 Röntgenbilder visar hur olika yttillstånd påverkar
aluminiumsmältans vätbarhet. Aluminiumsmältan består av
legering A380 (SS 4250) med 14 % Si (41).

4.2  Laboratorietester med varierande ytbeläggningar

4.2.1  Shivpuri et al

Följande typer av ytbeläggningar har av Shivpuri provats i dopp-testet i
aluminiumlegering A390 (12):

• Termisk sprutning av ”NASA PS-212” som är ett skikt bestående av
kromkarbider bundna av nickel. Partiklar av silver och kalcium-barium-
fluor föreningar finns i skiktet. Ytbeläggningen fick utmärkelsen ”NASA´s
invention of the year (1989) och ger såväl slitstyrka (karbider) som låg
friktion (partiklar utsmetas som film) vid tribologiska applikationer.

• TiN (PVD)
• B4C (PVD)
• TiN (CVD)
• VC (TDP)

Resultaten visar att VC-skiktet är helt opåverkat av aluminiumsmältan
Dimensionsavvikelser har inte uppstått, ej heller något intermetalliskt
gränsskikt. Några lokala punktangrepp som troligen förorsakats av skillnader i
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termisk utvidgningskoefficient mellan ytbeläggningen och stålet har dock
observerats. Vore det inte för punktangreppen vore VC-skiktet utomordentligt
väl lämpat mot påkletning/korrosion anser Shivpuri et al. Flagning och lokala
angreppen uppstår på grund av skillnader i värmeutvidningskoefficient mellan
VC och verktygsstålet. Koeffienten (725°C) är 7,0 x 10-6 K-1 för VC-skiktet
och 12,0 x 10-6 K-1 för stålet. Även spänningskorrosion nämns som tänkbar
orsak till defekterna.

TiN (både CVD och PVD) uppvisar endast en svag förbättring i
korrosionsresistens och angrips kraftigt av smältan. B4C (PVD) var totalt
upplöst och är olämplig i korrosionsutsatta verktyg.

Det termiskt sprutade skiktet uppvisar mindre bra korrosionsbeständighet
troligen på grund av silverpartiklarna upplöses.

4.2.2  Arai et al

Arai har sammanfattat japanska erfarenheter från dopp-tester vid 680 och-
700°C, tabell 12 samt vid 700- 800°C, tabell 13 (40). Utvärdering har skett
genom viktsförlust eller förändring av provets utseende.

Japanska legeringen ADC12 är av typen AlSi12Cu2,5Fe och AC2B av typen
AlSi6Cu3Fe. Även en zinkpressgjutlegering har använts i testerna.
Sammansättningen på amerikanska legeringen A390 framgår av kapitel 4.2.1.

Resultaten visar att TDP metoden (NbC) ger bra korrosionsegenskaper i de
flesta legeringar och temperaturer. TDP-VC uppvisar varierande egenskaper i
de olika smältorna, liksom TaC och kromkarbider belagda med samma metod.
Nitrosulfurering, borering, CVD (TiC), PA-CVD (TiN, TiC/TiN) uppvisar
goda korrosionsegenskaper. Blandade erfarenheter har erhållits med nitrering
och PVD skikt (TiN, CrN) och en del CVD-skikt.
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Tabell 12 :Summering av korrosionsresistens hos olika ytbeläggningar i dopp-
test, 680 och 700°C
Smältans temperatur→
Aluminiumlegering→

680°C 700°C

ADC12 AC2B ADC12
Ingen ytbeläggning 5 5 5 5 5 5 5
Nitrering
Saltbads
Andra metoder 4 3

1
1, 5 5

1
3

Nitro-sulfurering 1 1 1 1
Borering
PVD
TiN
CrN

1
4

2 1 4

PA-CVD
TiN 1
CVD
TiC
TiN
TiCN
TiC/TiN
TiC/TiCN/TiN
Ni-B/W2C

1
2
3
1
3
2

1

2
TDP
VC
NbC
TaC
Cr7C3/Cr23C6

1 1

Rangordning 1-5: 1 = bäst, 5 = Sämst

Tabell 13:Summering av korrosionsresistens hos olika ytbeläggningar i dopp-
test, 700-800°C
Smältans temperatur→
Aluminiumlegering→

700°C 750°C 800°C

AC 2B ADC12 A390 4%Al-Zn ADC12
Ingen ytbeläggning 5 5 5 5 5 5 5
Nitrering
Saltbads
Andra metoder 5

5
5

Nitro-sulfurering 1
Borering 1 1
PVD
TiN
CrN

4

PA-CVD
TiN
CVD
TiC
TiN
TiCN
TiC7TiN
TiC/TiCN/TiN
Ni-B/W2C
TDP
VC
NbC
TaC
Cr7C3/Cr23C6

1
1

5

2
1
2

2
1

1
1

5
1

5

3

1

1

Rangordning 1-5: 1 = bäst, 5 = Sämst
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4.2.3  Sundqvist et al (39)

Sundqvist et al har gjort försök med duplexa ytbeläggningar med dopptestet
(39). Med duplexa PVD beläggningar avses normalt:

1. Plasmanitrering med därpåföljande PVD/CVD beläggning, som sker
någon annanstans

2. Plasmanitering och därpåföljande PVD/CVD beläggning i samma batch,
utan att processugnen lämnas

I försöken avses endast duplexa PVD-beläggningar av typ 2. Plasmanitrering
har skett vid 450-560°C/1-4 timmar, PVD beläggning sker vid något lägre
temperatur direkt därpå eller med en jonetsning emellan. Som referensmaterial
användes obehandlat verktygsstål av Orvar Supreme. Även nitrerade
verktygsstål och PVD belagda verkstygsstål fanns med på testprogrammet.
Två duplexa PVD skikt användes, med CrN eller TiN som översta skikt.
Viktsförlust används som mått på korrosion. I tabell 14 framgår fakta om
testvarianterna.

Tabell 14: Testvarianter och allmänna egenskaper (39)
Variant Nitrerdjup

(µm)
PVD
beläggning
(µm)

Hårdhet
HV (25gf)

Rest-
spänningar
(GPa)

Ytjämn-
het

CNF* i
skrap-
test (N)

H13,
polerad

480 (bulk)

Nitrering 42 1200 55
Nitrering 190 1200 105
Nitrerat +
PVD-CrN

68 4,2 1750 90 48

Nitrerat +
PVD-TiN

75 3,2 2100 55 53

PVD-CrN 3,0 1500 -1,6 13 25
PVD- TiN 4,8 2550 2,4 25 30
*CNF = ”Critcal Normal Force at a sudden increase in acoustic emission”

Nitrering eller PVD beläggning medför att korrosionen minskar, jämfört med
obelagt verktygsstål. Nitrering av verktygsstålet gör att dess järn är mindre
benäget att reagera med aluminiumsmältan eftersom den till stor del är bundet
till nitrider. PVD skikten CrN och TiN förhindrar också direktkontakt med
smältan, vilket minskar risken för korrosion. Bästa resultatet i försöken
uppvisade duplex-CrN. Duplex-TiN förbättrade inte korrosionsmotståndet,
vilket dock kan förklaras med att TiN-skiktet är tunnare i duplex-versionen.

Korrosionen sker i form av lokala attackpunkter som påminner om
gropfrätning. Där PVD skiktet hade penetrerats av flytande aluminium, hade
attacken skett, på ett sätt som om där inte fanns någon ytbeläggning alls. Detta
visar att ytbeläggningen är inert i flytande aluminium, men att gropfrätning
uppstår lokalt på grund av defekter i skiktet, bild 32. De duplexa skikten
uppvisar märkbart färre antal gropfrätningar, vilket beror på att sannolikheten
för att båda skikten ska vara defekta, är mindre.
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De ytbelagda proven uppvisar mindre temperaturberoende. Aluminiumets
penetration av ytbeläggningarna är mindre temperaturkänsligt, jämfört med
obelagda prover. Obelagda prov angrips mer jämnt över hela ytan, de belagda
i lokala gropfrätningar. De nitrerade skikten angrips av gropfrätning, men
mindre distinkt och groparna är mindre markerade. Penetration av PVD skikt
har studerats, där järnets diffusion från stålet skapar Al-Fe-Si faser som på
grund av sin större volym skapar en explosion av gränsytan varpå gropen
uppstår. Mindre duktila skikt som TiN förefaller vara mer känslig för
gropfrätning.

Bild 32 Tillväxt av gropfrätning av PVD skikt i smält aluminium.
Bildning av intermetalliska faser i gränsytan leder till en
volymökning som lokalt spränger skiktet underifrån (39).

Dong et al (72) har visat att duplexa PVD-skikt har högre korrosionsmotstånd
än enbart plasmaniterade eller PVD-belagda prover. Han vill rangordna
duplexbeläggingarna efter ökande korrosionsmotstånd enligt: TiN, CrN,
Ti(Al)N.

Fullskaleförsök pågår för närvarande med ett tvåfacksverktyg, där den ena
kaviteten belagts med nitrering och PVD/CrN (39). Den andra kaviteten har
oxiderades lätt och fungerar som referens. Initiellt visar den belagda kaviteten
ingen synbar erosion medan det obelagda uppvisar mer angrepp av
erosion/korrosion. Efter ca 230.000 skott har skillnaderna mellan kaviteterna
utjämnats, även i sprickmönster.

4.3  Fullskaleförsök med varierande ytbeläggningar

4.3.1 Moulinex kärnstift (9)
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Hairy et al (9) har gjort fältförsök med kärnstift (Moulinex strykjärn) med sex
olika ytbeläggningar. De använda varianterna framgår av tabell 15 och
resultaten i bild 33. I obehandlat tillstånd syns tendenser till kletning på stiftet
redan vid 500 skott. Det påkletade skiktets tjocklek växer på tusen skott till
20-40 µm tjocklek till ca 100-200 µm. På grund av termiska och mekaniska
spänningar flagar de av och sliter med sig verktygsmaterial, som ytterligare
kan angripas av smältan.

Bild 33 Kärnstiftens livslängd i obehandlat och belagt tillstånd (9)

Tabell 15: Varianter och resultat för provade i kärnstift (9)
Behandling Namn Livslängd

(antal
skott)

Kletnings-
problem

Bildning av
Fe-Al-Si intermet.

Skydd mot
anlöpn.

Tendens för

Sprickor Avflagning
Utan 10000 mkt stark mkt stark nej - -
Karbonitrering
i saltbad

Tenifer 40000 mkt lite lite nej stark -

PVD TiN Balinit A 100000 nej mkt lite god lite lite
Duplex
(nitrering
+PVD CrN)

Balinit D 10000 mkt stark mkt stark svag stark mkt stark

TDP (VC) TDP (TDP) 125000 nej nej god mkt lite mkt lite
CVD Diamant CDA PBN 20000 nej stark svag lite mkt stark
CVD TiN CVD TiN 170000 nej nej mkt god mkt lite mkt lite

Det bästa resultatet erhålls med CVD skikten, eller plasmaunderstödd CVD i
flera lager (TiC+TiCN+TiN). Det goda resultatet med TDP-metoden
överstämmer med tidigare resultat. Dessa skikt bildar en inert barriär mellan
smältan och verktygsstålet och uppvisar inga sprickor efter drift.

TDP skiktet nöts ca 30 % efter 40.000 skott, vilket dock borde vara beroende
på metallhastighet. Ursprunglig tjocklek var 8-5 µm.

Försök skedde i en 4000 kN
Buehler maskin.
Metallhastighet 30 m/s
vid 660±10°C med
legeringarna AlSi12Cu och
AlSi9Cu3
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Sprickbildningen i nitrerade skikt (Tenifer och duplex PVD) indikerar att
dessa bara är lämpliga i de fall där termochockerna är små. Ett sätt att minska
termochockkänsligheten är att modifiera nitrerskiktets termiska utvidnings-
koefficient så att den är mer likt verktygsstålets (12 x10-6 K-1). Det kan
nämnas att värmeutvidgningskoefficienten för PVD TiN är 9,5 x10-6 K-1 och
för PVD CrN 12,0 x10-6 K-1 (9, 29). Resultaten för PVD TiN och duplex skikt

(nitrering + PVD-TiN) är motsägelsefulla, eftersom en livslängdförbättring på
2-3 gånger erhållits vid enbart nitrering. Teniferskiktet skyddar
grundmaterialet genom att förbättra smörjmedlets vidhäftning på ytan. Både
Tenifer och PVD CrN uppvisar abrupt sprickbildning vid ca 40.000 skott.

CVD/diamantskiktet flagar av snabbt och uppvisar för dålig
temperaturbeständighet samt omfattande oxidering. Även PVD/TiN flagar
snabbt. Dålig temperaturbeständighet anses utesluta även andra beläggningar,
t ex PVD-TiCN och PVD-WC/C. Deras högsta användningstemperatur är 400
respektive 300°C.

Verktygsstålets hårdhet under ytan har mätts för att ge en bild av skyddet mot
anlöpning. TiN (PVD och CVD) samt TDP skyddar materialet bäst mot
anlöpning. När dessa skikt är ca 3-6 µm tjocka, skyddar de stålet mot
oxidation och avkolning vilket även mildrar termochock.

Den relativa kostnaden för varianterna framgår av tabell 16. Rankingen mellan
varianterna blir totalt sett enligt Hairy et al:

1. TPD - VC
2. PVD - TiN
3. CVD - TiN

Tabell 16: Relativ kostnad för olika varianter (9)
Behandling Kostnad per

stift (FF)
Livslängd
(antal skott)

Relativ kostnad

Faktor Per skott inkl
stillestånd

Utan 102 10000 100 100
Karbonitrering i saltbad (Tenifer) 128 40000 32 27
PVD- TiN 305 100000 31 16
Duplex (nitrering + PVD- CrN) 368 10000 360 181
TDP- VC 357 125000 28 14
CVD-Diamant 402 20000 201 96
CVD-TiN 777 170000 45 181

4.3.2 Japanska erfarenheter -Arai (40)

I tabell 17 och 18 sammanfattar Arai japanska erfarenheter av fältförsök med
ytbeläggningar i kärnstift och kärnor (40). Ca 15.000 kärnstift beläggs med
tunna hårdbeläggningar i månaden i Japan. Arai anser at erfarenheterna pekar
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åt att de ytbelagda ytors egenskaper i mycket hög grad kan påverkas av
makroskopiska och mikroskopiska defekter i ytbeläggningen. Defekterna
härrör bl a från ytbeläggnings- och verktygstillverkningen, grundmaterialet,
värmebehandlingar och bearbetning.

Resultaten kan också påverkas från detalj till detalj på grund av skillnader i
t ex kemisk sammansättning av gjutlegering, dess temperatur och
verktygsdesign.

Tabell 17: Livslängdsförbättringar i kärnstift genom användning av tunna hårdbeläggningar (40)
Produkt Livslängdsförbättringar och anmärkningar
Lågtemperatur CVD (Ni-B/W2C)
Bildel Mer än fördubblad livslängd (jämfört med härdat verktyg). Försök i

högkiselhaltig aluminiumlegering.
Bildelar Livslängd hos härdat verktyg: 5.000 skott

Livslängd hos ytbelagt verktyg: mer än 25.000 skott
”Floppy disc” Mer än fördubblad livslängd, mindre reparationsarbete
PA-CVD (TiN/TiCN/TiN)
Sidoblock till excenterpump Ytbelagt tillstånd: 8.000-10.000 skott, Anmärkningsvärt längre livslängd än

för nitrerade eller PVD belagda eller förkromade stift. Hög ytjämnhet var
extremt viktig för detaljen. Ytbeläggningen kunde upprepas tre gånger på
samma verktyg.

Kåpa till motorcykel motor Gasnitrerat tillstånd: 15.000 skott, sprickor
Ytbelagt tillstånd: 50.000 skott, ingen sprickbildning. Verktygsvikt ca 100 kg.

Lågtemperatur TDP (CrN)
Bildelar Härdat tillstånd: 15.000 skott. Ytbelagt tillstånd: 79.000 skott. För härdade

kärnor krävs ca 7 minuters polering, 1 minut för ytbelagd kärna. Legering
ADC12, 650°C, 350 tons maskin.

Bildelar Härdat tillstånd: 1.000 skott. Nitrerat tillstånd: 3.000 skott och med
sprickbildning. Ytbelagt tillstånd: 10.000 skott och fortfarande i produktion.
Legering ADC12, 650°C.

Högtemperatur TDP  (VC)
Bildelar Saltbadsnitrerat tillstånd: 180.000 skott, korrosion (25 reparationer.)

Ytbelagt tillstånd: 350.000 skott och ingen reparation. Kärnans storlek:
80x80x100 mm.

Bildelar Saltbadsnitrerat tillstånd: 180.000 skott, korrosion (ca 30 reparationer.
Ytbelagt tillstånd: 250.000 skott, ingen reparation. Kärnans storlek
50x100x100 mm.

Tabell 18: Livslängdsförbättringar i kärnor genom användning av tunna hårdbeläggningar (40)
Produkt Livslängdsförbättringar och anmärkningar
Högtemperatur CVD (TiC)
Cylinder huvud 3-5 gångers livslängdsförbättring jämfört med saltbadsnitrerade kärnstift i

produktion. Påkletningen minskade, liksom föreningar i delningsytan. Al-Si-
Cu legering.

Cylinder huvud Nitrerat tillstånd: Polering krävs efter varje 500:e skott. I ytbelagt tillstånd:
Ingen polering krävs förrän efter 6.000 skott.
Legering ADC12, 665-670°C.

Högtemperatur CVD (TiC, TiCN,
TiN)
Cylinder huvud (i Al-Si-Cu legering) Nitrerat tillstånd: 1.400 skott, påkletning på pinnar leder till att gjutgodset

fastnar i verktyget.
Ytbelagt tillstånd: 1.500 skott, ingen påkletning

PCVD (TiN/TiCN/TiN)
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Okänd Nitrerat tillstånd: 2.000 skott, påkletning.
Ytbelagt tillstånd: 20.000 skott, igen påkletning

PVD (nitering +TiN)
Transmissionsdetalj Nitrerat tillstånd: 1.100 skott. Ytbelagt tillstånd: 3.500 skott. Legering ADC

10, 8 mm diameter.
Transmissionsdetalj Nitrerat tillstånd: 1.400 skott. Ytbelagt tillstånd: 7.600 skott .

6 mm diameter.

Livslängden på kärnstift påverkas även av deras ytjämnhet (40), bild 34.
Påbyggnad av aluminium kan medföra deformationer av pinnarna. Genom att
använda TDP (VC) förlängs tiden till erforderlig rengöring och polering med
ca 50 %. Arai anser att såväl högtemperatur CVD och TD är bra alternativ till
kärnstift. Tjockare skikt ökar livslängden och tester med 11 varianter på TDP
visar att 12 µm i godstjocklek ökar livslängden med upp till 80 %, jämfört
med pinnar som belagts med 8 µm.

PVD används i Japan nästan uteslutande på långa och smala pinnar.

Bild 34 TDP-VC belagda kärnstifts livslängd beroende på ytjämnhet och
antalet skott till polering (40).

Toyota Central Research & Development Labs (TCRDL) utförde försök med
en rad ytbeläggning-varianter i en pressgjutmaskin (40). Formverktygets
utseende framgår av bild 35, liksom testpinnarna. Smältan når testpinnarna
samtidigt och man konstaterade att samma påkletningsbenägenhet finns i alla
fyra testpinnarna. Smältans temperatur var ca 645 ± 10°C, cykeltiden ca 60 s.
Pinnarna belades med:

• CVD (TiC)

• PVD (TiN)

• TDP högtemperaturprocess (VC och kromkarbider,)
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• TDP lågtemperaturprocess (CrN)

• saltbadsnitrering

• saltbadsnitro-sulfurisering

Bild 35 Verktygs design, pinnarnas placering och form (40)

Resultaten visar att på nitrerade och nitrosulfurerade ytor skedde
materialförlust med påföljande kletning, efter ca 50 skott (38, 40). Efter ca
5.000 skott var skillnaderna små mellan samtliga typer av ytbeläggningar, bild
36. På PVD (TiN) och TDP (VC) observerades ingen materialförlust. De
uppvisar också en självrengörande effekt vilket minskar erforderlig tid för
rengöring och polering av verktygsdetaljer.
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Bild 36 Jämförande skadedjup på pinnar samt max.höjd på pålödd
aluminium efter 5.000 skott (40).

Arai et al visar också i samma testutrustning att påkletning kan indelas i två
typer: film-lik och massiv påkletning (38). Den filmlika påkletningen är tunn,
jämn och utberedningen är stor, till skillnad från den massiva. CVD och TDP-
skikt motstod båda typerna av påkletning längst. Speciellt den massiva
påkletningen är beroende på smältans temperatur och infallsvinkel. Pinnarnas
ytfinhet spelar viktig roll för påkletningsrisken. En råare yta ökar risken. Det
har obseverats att en ytjämnhetsförbättring på TDP-VC (från Ry 1,5 till 0,8
µm) minskade påkletningen snabbt.

Vid Arais försök (38) framkom att PVD-TiN påbörjat lokal avflagning, men
TDP-VC visar inga tecken till detta. Mellan CVD och TDP kan ingen större
rangskillnad göras m a p påkletningstendens.

Arai et al (38) anger att Hairy utfört försök med belagda kärnstift. Nitrerade
och nitrosulfurerade stift klarar 6000-7000 skott innan påkletning och
omfattande skador uppstår. Ingen påkletning alls sker på PVD -TiN efter
10.800 skott. TDP-VC uppvisar ingen påkletning efter 12.000 skott.

4.3.3 Shivpuri et al (37)
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Fyra olika ytbeläggningar provades av Shivpuri et al (37) i ett verktyg för en
ventil. Ytbeläggning av verktygets fyra kärnpinnar upprepades fyra gånger, så
samtliga ytbeläggningar har provats i samtliga positioner. Ytbeläggningarna
var:

• PVD-CrC
• PVD-TiN
• PVD-CrN
• TDP-VC

En 600 tons maskin användes, där legeringen A 380 (motsvarar SS 4250)
pressgöts vid 695°C. Pinnarnavar tillverkade av H13 (HRC 46-47).
Livslängden för ett obelagt kärnstift är ca 15.000 skott om den rengjordes en
gång/skift. Vid testet havererade ett kärnstift av CrC vid ca 78.500 skott på
grund av mekaniska skador. Kärnstiftet ersattes med en ny. Nästa haveri
skedde vid ca 127.500 skott då stiften belagda med CrN och TiN havererade.
Samtliga utom CrC klarade > 100.000 skott. Eftersom rengöringen helt
eliminerades, och livslängden ca tiofaldigades, räknar man med att göra vinst
på ca 24.600 USD per verktyg och 100.000 skott.

4.4  CVD

CVD beläggningar har en bättre vidhäftning än PVD beläggningar, vilket till
stor del beror på att processen sker vid högre temperaturer. Den höga process-
temperaturen vid CVD beläggning gör dock att risken för formförändringar är
stor, eftersom verktyget måste omhärdas efter ytbeläggningen. Därför används
CVD (TiN/TiC) oftast på mindre verktygsdelar som kärnor trots att det har
rapporterats om förbättrade termiska utmattningsegenskaper (16). I praktiska
tillämpningar har livslängdsökningar på 100 % rapporterats (16).
Smörjmedelsmängden kan minskas vid användning av beläggningarna.

Med s.k plasmaunderstödd CVD (PA-CVD) kan ytbeläggning ske vid
betydligt lägre temperaturer (ca 500°). Detta medför att omhärdning av
verktyget kan undvikas. Därmed riskeras inte dimensionsförändringar (36). Ett
plasmanitrerskikt (100-200 µm) kan läggas som bas på verktygsstålet innan
det ångbeläggs för att ge CVD-skiktet bättre. Det kan sedan CVD beläggas
med TiN, TiAlN, TiBx etc (35).

4.4.1  Laboratorieförsök
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Rie et al (8) har utfört undersökningar med PA-CVD-skikt (PA-CVD), bild 37.
Vid dopp-tester (6 timmar vid 700°C) visade inget av CVD skikten angrepp av
aluminiumssmältan, såvida de inte innehöll defekter.

TiC TiN TiN
TiC Ti (C, N) Ti(C, N) TiC
TiN TiN TiN TiN

Grund-
material

Grund-
material

Grund-
material

Grund-
material

Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4
Bild 37 Testade PA-CVD flerlager-skikt (8).

4.4.2  Fullskaleförsök

Volvo har använt CVD-TiN skikt (5 och 10 µm) på kärnor och konstaterat en
åttafaldigad livslängdsförbättring m a p pålödning (19). Boegel et al (28) anger
att livslängdsförlängningar på upp till 40 gånger har erhållits med
högtemperatur CVD.

Fälttester med CVD-belagda kärnor gjordes av Rie et al, bild 38. Försöken
visar att smörjmedelsmängden kan minskas rejält (med ca 97 %). För TiN
skikten kan en livslängdsförbättring på 45-130 gånger påvisas. Ytfinheten
spelar en viktig roll för livslängden för TiN skikten. TiC innehållande skikten
gav en livslängdsförbättring på 160 gånger. För Ti(B,N) kunde
livslängdsförbättringen inte avgöras, men är mer än 300 gånger.

Bild 38 Livslängd för olika PA-CVD skikt på kärnor vid pressgjutning av
aluminiumdetaljer (8)

Total skikttjocklek: 4 mm
Ra: 0,02-0,07 µm
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4.5  PVD

4.5.1  Laboratorietester

Lugscheider et al

Lugscheider et al (6) har gjort omfattande försök med PVD skikt framställda
med metoderna AIP(Arc Ion Plating) och MSIP (Magnetron Sputter Ion
Plating). Skillnaderna består i hur katodmaterialet förångas på detaljen som
ska ytbeläggas. Dopp-tester gjordes vid 720°C i 1, 4, 24 timmar. Av tabell 19
framgår data och resultat för testade material.
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Tabell 19: Data och resultat för testade PVD skikt
PVD -metod och
skikttyp

Tjocklek
(µm)

Kommentar/resultat

AIP
TiN 5,2 TiN skikt (3-5 µm) oxideras snabbt i aluminiumsmältan (efter 50 minuter vid

700°C), vilket förorsakar släppning. Ett bättre alternativ är (Ti, Al)N, som
uppvisat större oxidationsmotstånd.

TiCN 4,4
CrN 4,9 CrN skikten visade en relativt jämn oxiderad yta, som smältan hade liten

benägenhet att kleta på.
(Cr, Al)N
(Cr:Al = 58:42 %)

4,6 Endast (Cr, Al)N skiktet skyddar grundmaterialet nästan komplett efter 1, 4,
24 timmars provningstid. Inga intermetalliska övergångszoner kan
observeras.

(Ti, V)N
(Ti:V=37:63 %)

4,6 Skikten av (Ti, V)N uppvisade olika resultat beroende på framställnings-
metod. AIP-skiktet var kraftigt oxiderat efter 24 h, men skyddade ändock
ytan. MSIP-skiktet (högre V-halt) har efter samma tid börjat korrodera.

(Ti, V)N
(Ti, V = 72:28 %)

3,3 Skikten av (Ti, V)N uppvisade olika resultat beroende på framställnings-
metod. AIP-skiktet var kraftigt oxiderat efter 24 h, men skyddade ändock
ytan. MSIP-skiktet (högre V-halt) har efter samma tid börjat korrodera.

CrCN 3,8 Goda resultat, bättre än CrN
MSIP
Al2O3 0,5 Rå yta där smältan lätt kletar på.
SiC - Dålig vidhäftning till grundmaterialet
CrC 2,8 CrC visade den blankaste ytan och minsta kletningsbenägenheten
TiBCN 2,8 Varianten TiBCN lossnade helt från grundmaterialet
TiB2 3,5 Skiktet av TiB2 har inte uppvisat någon skyddsverkan alls, och lossnade

från grundmaterialet.
(Ti, V)N
(Ti:V = 36:64 %)

3,0 Skikten av (Ti, V)N uppvisade olika resultat beroende på framställnings-
metod. AIP-skiktet var kraftigt oxiderat efter 24 h, men skyddade ändock
ytan. MSIP-skiktet (högre V-halt) har börjat korrodera efter samma tid.

(Ti, Al)N
(Ti:Al = 56:44 %)

3,7 (Ti, Al)N skiktet uppvisade mycket goda egenskaper och då den i luft
överdras med en tunna Al2O3 hinna förbättras dess oxidationsegenskaper.
Efter 4 timmars provningstid är dock egenskaperna mindre goda.
Egenskaperna hos (Ti, Al)N är ungefärligen jämbördiga som CrN.

4.5.2  Fullskaleförsök

Praktiska erfarenheter från pressgjuteriet EBÖ med Balinit A (TiN) och
Balinit D (CrN) på kärnor visar mindre bra resultat eftersom de ”spolas bort”
efter kort tid (19).

Praktiska försök på kärna till oljebrännarhus visar att Balinit D klarar ca
23.000 skott, mot obelagd kärna som klarar 2.000-4.000 skott (23).
Användningen av Balininit D reducerar kostnaden för kärnor med 50 %. I
samma försökskärna klarade Tenifer ca 8.000 skott. I USA, har Doehler-Jarvis
i Toledo provat PVD belagd CrN med 50 % -iga livslängdsökningar (18).

Wild och Björkman ger många praktiska exempel på där PVD belagd CrN och
TiN gett stora livslängdsförbättringar m a p kletningsbenägenhet och
sprickbildning både på kärnor, kaviteter och kärnstift (29, 33).
Livslängdsförbättringen är ännu högre med CrN än med TiN, enligt Wild (29).
Detta beror till stor del på att värmeutvidgningskoefficienten är mer snarlikt
verktygsstålets, (ca 12 x 10-6 K-1). TiN har ca 9 x 10-6 K-1. Erfarenheterna
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sammanfattas i tabell 20. Observera att uppgifterna lämnas av tillverkaren av
PVD-skikten (Balzer).

Tabell 20: Erfarenheter från produktionstester med PVD skikt (29, 33)
Detalj Effekt
Lagerkåpa i aluminium PVD-TiN på kärnor och insats. Insatsens livslängd ökade från 150.000 skott till

250.000 och kärnans från 10.000 till 40.000 skott. Smörjmedelsmängden kunde
minskas, och reningen av smörjmedlet effektiviserades. De direkta gjutkostnaderna
sänktes med drygt 30 %.

Motor-komponent Kärnan PVD-TiN belades. Obelagd var kärnan utsatt för påkletning. Detta försämrade
dess utvidgning vilket ledde till att den deformerades eller sprack. Stillestånden låg på
ca 5-10% och verktygskostnaderna var höga. Genom TiN beläggningen var
stillestånden nere på 0 %, och inget smörjmedel behövde användas. Trots detta var
kärnornas utseende förbättrade. Livslängden hos kärnan ökade 3 gånger.

Hållare för markis Kärnan belades med PVD-CrN och livslängden ökade från 5.000 skott (nitrerad) till
35.000-40.000 skott

Oljeförbrännarhus Kärnor för borrhål PVD-CrN belades. De höll ca 23.000 skott, obelagda ca 3.000 skott
och med Tenifer behandling ca 10.000 skott. Kärnornas rengöringsintervall förlängdes,
och produktionskapaciteten ökade 6 %.

Svänghjul för
tvättmaskiner

Kärnan var kraftigt utsatt för pålödning vilket omöjliggjorde effektiv produktion. Efter
PVD-TiN beläggning är kärnan i fortsatt produktion efter 68.000 skott.

Kärnstift till kopplingshus

Tre PVD beläggningar (TiAlN, CrC, CrN) provades på kärnstift för ett
kopplingshus (10, 47). Fyra pinnar belades av varje variant. En serie belades
med Tenifer-QPQ. Verktygsstålet var QRO 90 HT, HRC 40.

Resultaten framgår av tabell 21.TiAlN uppvisade bäst prestanda, och var
frånsett från enstaka gropfrätningar opåverkat av pålödning. CrC var sämst
åtgånget m a p pålödning. Kärnans normala livslängd framgår inte ur
dokumentationen.

Tabell 21: Data och resultat för ytbeläggningar av kärnstift (10, 47)
Skikt Tjock-

lek
(µm)

Hårdhet
(0,491 IN
HV)

Livs-
längd

Kommentarer/resultat

CrN 14/10 1750 11.200 CrN-skiktet uppvisade 20 µm tjockt pålödningslager efter 11.200 skott.
Endast en skikttjocklek på ca 1-2 µm fanns kvar. Övergången mellan
skiktet och grundmaterialet uppvisade mikrosprickor.

CrC 1-5 1850 10.900 CrC hade omfattande pålödning (ca 150 µm tjockt) efter 10.900 skott. Det
var mest påkletningsbenäget av alla ytbeläggningar.
CrC skiktet hade liten tendens till urspolning. Skiktet hade flagat lokalt,
men inga rester av smörjmedel kunde hittas i gränsskiktet.

TiAlN 1-4 2700 22.000 TiAlN visade minst tendens till påkletning och urspolning. Efter 22.000
skott var påkletat lager på AlTiN-skiktet ca 15 µm tjockt. AlTiN skiktet
hade vissa lokala erosionsangrepp på grund av skillnader i termisk
utvidgningskoefficient men stålet var oangripet. Denna variant visade
klart bästa resultat, efter nästan dubbelt så lång driftstid.

Teni-
fer

? ? 10.000 Teniferbeläggningen uppvisade efter 10.000 skott kraftig påkletning
(jämförbar med CrC) och urspolning av verktygsstålet.

4.6  Omvandlingsskikt
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4.6.1  Nitrering

Nitrering har beskrivits allmänt i kapitel 4.4. Det hårda skiktet ökar ytans
nötningsmotstånd. Blacknite (Black-Knight), en nitrokarburering från Brukens
Härdverkstäder. Det yttersta skiktet består av en blandning av nitrider och
järnoxid (27) och föreningszonen är en hård och slitstark karbonitrid.
Blacknite har provats av EBÖ på kärnor, med negativt resultat (19).

Solvenite är en typ av saltbadsnitrering med hemligt recept, som med gott
resultat används mot erosion och korrosion bl a av Heick Die Casting i
Chicago (18).

Lugscheider et al rapporterar att plasmanitrering (även kallad jonnitrering) inte
har lett till förbättrat korrosionsskydd, jämfört med obelagt verktygsstål (6).

4.6.2  Toyota Diffusion Process - TDP

Toyota diffusion processen kallas ibland också TDP eller TRD (Thermo
Reactive Deposition). Det är en saltbadsbehandling som utvecklades i Japan
på 1970-talet (16). Det finns idag en högtemperatur (800-1250°) och en
lågtemperaturvariant (ca 540°C) (37, 40). Lågtemperaturvarianten finns
troligen inte i Europa idag.

Delarna som ska TDP-beläggas förvärmes i vakuum upp till 550°C innan
själva beläggningen (21). Verktygsstålet behandlas i ett boraxbad innehållande
karbidbildande ämnen. Detaljen som ska beläggas doppas i det varma badet i
ca 0,3 - 2 timmar (16). Optimal skiktuppbyggnad m a p täthet, porositet och
hårdhet erhålls enligt Tixon vid en beläggningstemperatur på 980°C (21). De
karbidbildande ämnena i badet reagerar med det kol som finns i stålet och
bildar ett 5-15 µm tjockt skikt av karbider. Om kolhalten i verktygsstålet
understiger 0,4 %, uppkolas stålytan innan beläggning för att undvika att ytan
blir för mjuk. Efter beläggningsprocessen vakuumvärmebehandlas verktyget,
antingen i vakuum eller direkt i saltbadet. Största beläggningsstorlek som
Tixon Brukens Sverige och samarbetspartnern Industrihærderiet klarar är
φ 350x500 mm och högsta vikt ca 100 kg (67).

Lämplig ytjämnhet hos verktygsstålet som ska beläggas är Ra ca 0,1-0,7 µm
och Rmax ca 1-3 µm. En variant av metoden görs i en fluidiserande bäddugn
som fylls av Al2O3, ferrolegering med de karbidbildande elementen och en
aktivator (40).

Karbiderna kan bestå av NbC, VC, TaC eller Cr7C3-Cr23C6 (26). Förutom ovan
nämnda karbider (16) kan även TiC bildas. Vanligast är VC eller blandning av
VC+NbC (67). Karbidernas hårdheten är ca 3500 HV och de har en mycket
god vidhäftning till grundmaterialet (26). Skiktet bygger enbart utåt från
substratet och är relativt segt (21, 26). Skikten är överlägsna härdade och
nitrerade verktygsstål i nötningstester (16). Arai anger att 2 till 27 gångers
livslängdsförbättring kan åstadkommas med TD, jämfört med nitrering (40).
Vid användning av skikten på t ex kärnstift har kraftiga livslängdsförbättringar
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rapporterats. Detta beror delvis på att VC har god oxidationsbeständighet och
är oupplösligt i aluminiumsmälta (26). TD skikt kan också minska
förbrukningen av smörjmedel (26). I Japan har (sedan mitten av 1970-talet till
1994) ca 600.000 kärnpinnar tillverkats med TD-processer. Ingen signifikant
prestandaskillnad kan ses mellan TDP-skikt av NbC, VC eller kromkarbider
(49). Enligt Tixon Brukens Sverige är oxidationstemperaturerna för respektive
skikt följande: 475°C (V/NbC), 900°C (kromkarbider). Detta gör
kromkarbider intressanta för mässingspressgjutverktyg (termisk utmattning).

En lågtemperaturvariant har utvecklats (40), som görs i en saltbadsdoppande
process med kloridsalter. Ca 3-5 µm skikt av kromnitrider (CrN eller
CrN/Cr2N) bildas vid temperaturer på ca 540-550°C (40). Fördelen med
lågtemperaturvarianten är att dimensionsavvikelser undviks och att
omhärdning inte behöver göras, nackdelen är sämre vidhäftning och tunnare
skikt (40). Lågtemperatur CVD och lågtemperaturvarianten av TDP är
konkurrerande ytbehandlingar (40).

4.6.3  Oxidering

Ett oxidskikt skyddar verktygsstålet mot direktkontakt med smältan och
förhindrar eller fördröjer bildningen av intermetalleriska faser i gränsytan mot
aluminiumsmältan, bild 39. Även smörjmedlet fäster bättre (17). Oxidskiktet
får inte vara så sprött att den minskar motståndet mot termisk utmattning (16).
De flesta ståltillverkare rekommenderar värmebehandling i luft vid 500°C i
0,5-1 timme och med efterföljande kylning i luft (16). Detta ger ett oxidskikt
som är 0,001 mm tjockt. Även uppvärmning i vatten-ångatmosfär (500°C i 0,5
timme) ger ett bra oxidskikt (17). Sundqvist rekommenderar 500°C/2h (15).
Oxidskiktet på Orvar blir tunnare än på QRO 90. Även användning av
svärtande ”antikletpasta” i samband med oxidation förbättrar egenskaperna
(31). Denna svarta yta består främst av Fe3O4 anrikad på C, Si, S (16).

Bild 39 Skillnad i materialförlust vid olika gjuttemperaturer för oxiderad
respektive ej oxiderad yta (24).

4.7  Övriga metoder
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4.7.1  Metalife

Mikroblästring med Metalife-metoden (kapitel 4.1.2) uppges minska
pålödningsproblem och minska urspolning (46), exempel ges i tabell 22.
Observera att uppgifterna lämnas av tillverkaren Badger Metal Tech Inc.

Tabell 22: Livslängd m a p pålödning och urspolning med respektive utan Metalife-metoden (46)
Produkt Utan Metalife Med Metalife Kommentar
Okänd 10.000 >25.000 Efter Metalife kunde ett kasserat verktyg köras ytterligare

15.000 skott utan pålödningsproblem
Okänd 900 >15.000 Pålödning eliminierad genom användning av Metalife +

CrN
Okänd 12.000-13.000 >55.000 Pålödning eliminierad genom Metalife (variant T-41)
Okänd Rengöring 2

ggr/vecka
Rengöring 1 gång/
5 vecka

Rengöringsbehov på grund av pålödning minskade
radikalt

Propp 6.000 60.000 Urspolning i kärna minskade

5  EROSION

5.1  Allmänt om mekanismerna för erosion/”Urspolning”

Erosion är en mekanisk process som orsakas av smältans rörelse och höga
hastighet (58, 61). Verktygsstålet ”spolas ur” i områden främst i
gjutkammaren, ingjutsområdet och i kärnor, kärnstift, utstötarpinnar och hörn
(13, 31). Även områden kring vakuumventiler kan vara utsatta.

Shivouri et al (13) utförde försök i ett snillrikt utformat fullskaleverktyg (bild
40). Det framkom att erosionen påverkas kraftigt av metallens
inloppshastighet. Med ökande metallhastighet ökar urspolningen. Även
vinkeln med vilken smältan träffar verktygsdelen är viktig för urspolningen.
Maximal erosion har uppmätts vid 72° infallsvinkel, bild 41.
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Bild 40 Verktyg för fullskaleprov där erosionsmotståndet hos olika ytbeläggningar studerats (13).
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Bild 41 Erosionshastighet i testpinnar beroende på aluminiumsmältans
infallsvinkel (1000 skott) (13)

Vid erosion som förorsakas av fasta partiklar uppträder maximal erosion vid
20 graders infallsvinkel för mjuka, duktila material. De deformeras plastiskt.
Vid 90 graders infallsvinkel spricker hårda, spröda material lätt (56), bild 42.
Verktygsstål, som eroderar som mest vid 72 graders infallsvinkel, har en
kombination av hög hårdhet och duktilitet. Verktygsstålens duktilitet är stor i
förhållande till spröda material som t ex keramer.

Bild 42 Infallsvinkelns betydelse för fast-partieklerosion av duktila och
spröda material (56).

Shivpuri et al konstaterar att det finns fasta partiklar i smältan som påverkar
erosionen av verktyget (13). Därför ökar erosionen med lägre övertemperatur
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på smältan eftersom andelen fasta partiklar ökar (13). Att erosionen ökar med
lägre temperatur på smältan, är en skillnad mot kletningstendensen som ökar
med ökande temperatur (9, 13). Undersökta övertemperaturer var 55°C och
140 °C. I undereutektiska legeringar (Si < 12 %) består de fasta faserna i
smältan av primära aluminiumdendriter (41). Vid pressgjutningsprocessen
kyls smältan ner i ugn, skottkammare och inloppsystem vilket ökar erosionen
eftersom andelen fasta faser i smältan ökar och får den att bete sig som en
slurry (13, 41). Det är inte otänkbart att även vissa primära järnfaser också kan
utskiljas vid underkylning (jämför med s k slamfaktor). Även aluminiumoxid-
partiklar kan inverka (61).

Eutektiska och övereutektiska legeringar är mer erosiva mot verktygen (61)
eftersom andelen hårda kiselkristaller ökar i aluminiumlegeringen. I
övereutektiska legeringar kan primär kiselfas skiljas ut i vid kylning av
smältan under gjutprocessen. Primära kiselfaser är hårda och kantig, och bör
vara betydligt mer erosiva än primära aluminiumdendriter.

Norström et al (31) anser att ökande smältatemperatur ökar erosionen eftersom
verktygsstålet anlöps. Anlöpning gör stålet mjukare, vilket gör den mer
känsligt för abrasivt slitage/partikelerosion vid lägre infallsvinklar. Därför
rekommenderas ett mer varmhållfast verktygsstål än H13 (31). Stålets
varmhårdhet, anlöpningsmotstånd och seghet spelar viktig roll i
erosionsförloppet (58). Norström et al (31) anser att i strömmande smälta kan
kombination av erosion (mekanisk skada) och korrosion (kemisk skada) ske,
bild 43. Vid lägre strömningshastigheter sker främst korrosion, vid högre
strömningshastigheter sker erosion. De anser att även oxid- och nitridpartiklar
i smältan kan påverka erosionen av verktyget.

Bild 43 Strömningshastighetens inverkan på
erosions/korrosionhastigheten (31).
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Liksom all erosion i flytande medier, är mediats hastighet av avgörande
betydelse för hastigheten med vilken materialförlusten sker.
Erosionshastigheten påverkas med tiopotenser på 2-10, beroende på hastighet.
Smält aluminium i hastighet på 60 m/s kan öka erosionshastigheten 200-300
gånger jämfört med 20 m/s (58).

Jämförelser har gjorts med bl a dropperosion och kavitationserosion
beträffande de erosionsskador som uppstår i pressgjutverktyg (58).
Kavitationserosion har dock aldrig påvisats experimentellt (61). Man kan inte
påvisa någon särskilt kraftig erosion på grund av dropperosion vid
mässingsgjutning fast smältdropparna borde vara tyngre och inte heller
dropperosion i verktyg har konstaterats experimentellt (61). Med tanke på
Shivpuris resultat om infallsvinkelns betydelse, är erosion förorsakad av fasta
partiklar i smältan kanske den mest sannolika förklaringen. Det är dock en
allmän uppfattning hos pressgjuterier att kavitationserosion uppstår vid
vakuumpressgjutning, i närheten av vakuumventiler.

5.2  Nitrering

Nitrerade utstötarpinnar har av bl a Shivpuri påvisats ha större
erosionsmotstånd än obehandlade, bild 44 (13). Även Norström et al uppger
att nitrering förbättrar erosionsbeständigheten (31). Schmauser (52) anger att
livslängden m a p erosion ökar med 200 % vid saltbadsnitering.

A B

Bild 44 Erosionsprofil för utstötarpinnar efter 1000 skott, beroende på
avstånd från deras spets, vid två olika övertemperaturer på
smälta (55 och 140°C). A: utstötarpinnar av obehandlat
verktygsstål B: Nitrerade utstötarpinnar (13).

5.3  Elektrognisthärdning
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Vid elektrognisthärdning kan ett slitstarkt ytskikt av WC skapas (HRC 75-80).
Beläggningen sker genom gnisterosion från en wolframkarbidelektrod som
genom hög energiutveckling förgasas och slungas mot basmaterialet (73). WC
diffunderar in i grundmaterialet och ett starkt diffusionsskikt åstadkommes.
Hårdmetallskiktests tjocklek kan varieras mellan 2-40 µm. Den belagda ytan
blir lika slät som underliggande yta. Metoden är tidsödande, ca 20-30 minuter
per cm2 krävs (73).

Hårdmetallbeläggning (WC) med elektrognisthärdning (24) har provats av
Volvo, i syfte att förbättra smörjmedelsvidhäftningen i ett verktyg för en
kopplingskåpa. Ytbeläggningen visade positiva resultat, från att ha
svetsreparerat ett verktyg för en kopplingskåpa en gång i veckan (varje 2.000:e
skott) skedde istället karbidbeläggning var 10.000:e skott.

5.4  Laserbehandling

Genom att laserbehandla ett pressgjutverktyg lokalt kan man förändra ytans
egenskaper. Man kan legera upp ytan med olika grundämnen, blanda i
partiklar (dispergera) eller lägga på ett ytlager av en annan metall/legering.

Erfarenheter av att laserbelägga smidesverktyg är goda. Livslängds-
förbättringar på 100-300 % har rapporterats, i vissa fall upp till 600 % (27).
Med laser kan befintliga verktyg repareras lokalt eller nya verktyg behandlas
lokalt för att från början öka livslängden. Vid laserbehandling tillförs minimalt
med värmeenergi till grundmaterialet.

En forminsats (X38CrMoV 5 1) laserdispergerades med WC (0,5 mm tjockt,
14 % WC, HV1680) på ett område som var starkt utsatt för erosion p g a starkt
strömmande smälta. Den mycket höga ytfinheten efter laserbehandlingen (Rz <
20 µm) gjorde att endast en planslipning av frontytan var nödvändig.
Livslängden m a p erosion ökade från 45.000 till 125.000 skott. Efter 125.000
skott stoppades försöket, inte på grund av att ytan var eroderad, utan för att
grova enskilda sprickor hade uppkommit.

Efter dessa inledande fullskaleförsök utfördes laboratorieförsök med
ytterligare varianter (HV1 600-750, jämfört med grundmaterialets hårdhet,
HV1 520) (27):

legering: W, WC/Co, WC/Co/Cr, CrC,

dispergerade: TiC, VC, NbC,

legering och dispergering: WC/Co + V, Mo + VC

Det abrasiva motståndet mättes med pinne-skiva metoden (SiC belagd skiva).
Sämst nötningsmotstånd visade WC/Co. Bäst var WC/Co + V. Alla de
dispergerade skikten visade god nötningsbeständighet. Sprickkänslighet vid
temperaturväxlingar provades genom 800 st cykler med laseruppvärmning
(820°C/5 s). Sprickor utvecklades i WC/C, CrC, VC och WC/Co + VC. De
dispergerade skikten var sprickfria.
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Reparationer av pressgjutverktyg för aluminium eller mässing kan ske med
laser. T ex Stellite 6 användas (koboltbas med stor andel karbider). Legeringen
är känd för sin höga varmhållfasthet och slitagebeständighet. Hårdheten hos
laserpålagd Stellite 6 är ca 470-530 HV och ytjämnheten Rz ca 100 µm. Ca
0,3-3 mm av koboltbaslegeringen läggs på.

5.5  Diverse ytbeläggningar

Chen et al (60) har utfört tester med ett antal ytbeläggningsvarianter mot
erosion i det beskrivna verktyget (bild 40) som används på Ohio State
University. Ytbeläggningsvarianterna framgår av tabell 23, och resultaten av
bild 45 A-E. Vid varje provning kördes 950 eller 1000 skott.

Tabell 23: Ytbeläggningar som testats mot erosion i pressgjutverktyg på Ohio
State University (60)
Ytbeläggning Kommentar
PVD
 TiN

Har låg dragningskraft till metaller och används i svarvskär och
andra skärverktyg där slitstyrkan är viktig. 2,5 µm tjockt.

PVD
 B4C

Hårdaste karbiden men lägst densitet och termisk
utvidgningskoefficient. 2,5 µm tjockt.

TDP
VC

Högtemperatursaltbadsprocess. 5-10 µm tjockt.

”Pack cementation”
Fe3Si

En typ av CVD som skapar diffusionsskikt. Utvecklad av OSU
för pressgjuteribruk.

”Pack cementation”
Cr-Si

En typ av CVD som skapar diffusionsskikt. Utvecklad av OSU
för pressgjuteribruk.

Termisk sprutning
PS200/PS212

Har framgångsrikt använts av NASA för  cylinderbeläggning i
Stirling förbränningsmotor. Består av CrC som hårdfas,
innehåller partiklar av Ag + Ca-F + Ba-F för smörjning.

Termisk sprutning
TAZ 8A

Nickelbas högtemperatur legering utvecklad av NASA med
speciellt goda termochock-egenskaper, innehållande 70 % Ni, 6
% Cr, 4 5 W, 4 % Mo, 6 % Al. 10 µm.

Metalife Kommersiell mikroblästringsprocess.
Värmebehandling. Härdning och anlöpning.
Jonimplantation
Pt

Ren metall, 2 µm tjockt. Vid jonstrålesputtering har metallerna
visat öka den termiska utmattningen signifikant.

Jonimplantation
W

Ren metall, 2 µm tjockt. Vid jonstrålesputtering har metallerna
visat öka den termiska utmattningen signifikant.

Jonimplantation
Mo

Ren metall, 2 µm tjockt. Vid jonstrålesputtering har metallerna
visat öka den termiska utmattningen signifikant.

Plasmanitrering
Extrusion
PS212
Extrusion
TAZ8A
Extrusion
PS212

TDP-VC visar bäst resultat, med ett medelslitage på 0,003 µm/skott i inlopps-
arean. På pinnarna kan ingen materialförlust alls noteras efter 950 skott.
Ytbeläggningen är kemiskt stabil efter provkörningstiden och ingen förekomst
av grundämnen som Al, Si, Cu kunde påvisas i ytbeläggningen.
Mikrohårdheten hos TDP-VC belagda pinnar är ca 100 HV (7 HRC) högre än
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för de övriga ytbeläggningarna efter provperioden. Detta kan ha en positiv
effekt på erosionsmotståndet.

PVD-TiN är ett gott alternativ till TDP-VC. Dess erosionsmotstånd är ca
dubbelt så stort som hos de obelagda verktygen. I inloppsarean är PVD-TiN
dock inte tillräcklig och urspolning samt pålödning har skett. Borkarbiden
visar motsvarande resultat som TiN, men utan tjockleksförändringar. Nitrering
visade en förbättring. Metalife visade en svag förbättring.

CVD belagda Cr-Si och Fe3Si uppvisar liknande erosionshastigheter som
TDP-VC och PVD-TiN, vilket är lovande. Bland de rena metallerna kan sägas
att W har avsevärt lägre erosionshastighet än obelagt verktygsstål. Pt och Mo
uppvisade högre erosionshastighet än H13.

A) B)

C) D)

Bild 45: Viktsförluster i erosiontest i fält
där olika batcher(5 st om vardera 4
pinnar) uppmättes. H13 fanns som
referens i varje omgång (60).
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E)
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6  DISKUSSION

Majoriteten av tillgänglig litteratur behandlar korrosionsproblematiken med
aluminium. Försök med olika metoder för att minska termisk utmattning är
tyvärr relativt begränsat, och i synnerhet för mässingspressgjutning. De
kommentarer som tas upp nedan, gäller för aluminium om inget annat nämns.

6.1  Termisk utmattning

• Två typer av mikroblästringsmetoder förekommer i litteraturen; Metalife
och mikroblästring enligt IEPCO-metoden. De avlägsnar den spröda zon
som bildas vid gnistning. Detta ökar utmattningshållfastheten och tillför
ytan tryckspänningar. Mikroblästring ökar smörjmedelsvidhäftningen och
underlättar rengöring av verktyg. Blästring m h a laser kan i framtiden vara
en potentiell metod.

• S k avspänningsanlöpning (egentligen en avspänningsglödgning) under
drift ökar verktygslivslängden. Värmebehandlingen kan kombineras med
blästring.

• CVD beläggning av TiN fördröjer initiering av varmsprickor, men
uppvisar efter att sprickor initierats, en snabb tillväxthastighet av
varmsprickor i skiktet (32). Anlöpning av stålet under ytbeläggningen
minskar.

• Även PVD (CrN) har uppvisat abrupt sprickbildning efter en tids drift,
liksom Tenifer behandlade ytor (9).

• Borering i verktyg för mässingspressgjutning minskar varmsprick-
förekomsten, främst på planare ytor. Även i radier etc kan en mindre
förbättring observeras. Metoden kan vara intressant även för aluminium.

• Nitrering har gett motsägelsefulla resultat. Vissa hävdar att jonnitrering
ger bäst resultat. En del praktiska erfarenheter tyder på att skikten är
spröda och spricker i skarpa hörn och radier.

• Smörjning med Chemtrends pulverbaserade ”Astrolube” är mycket
intressant, eftersom verktygstemperaturen kan hållas högre (vilket också
minskar töjningarna i verktygsytan).

• Lovande ytbeläggningar är

• Toyota Diffusion (VC, NbC) (40)
• Multilager CVD, där TiN+TiCN+TiN ev. läggs på jonnitrerat skikt (40)
• Borering
• Jonnitrering
• Jonimplantering med W eller Pt eller Mo (12)
• Laserpåsvetsning med koboltbaslegeringar (27)
• Duplex PVD/TiN eller CrN (40)
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• Andra sätt att öka verktygslivslängden kan vara att använda :

• Maråldringsstål t ex Marlok (ej för mässing)
• Pulverbaserade smörjmedlet Astrolube
• Blästring (mässing) och mikroblästring (aluminium)

6.2  Korrosion/pålödning

• Toyota diffusion metoden har i flera undersökningar uppvisat mycket goda
egenskaper. I första hand avses VC, men även andra karbidskikt har gett
goda resultat.

• CVD är en stark, om inte jämbördig kandidat till TDP. Plasmaunderstödda
CVD skikt är intressant eftersom beläggningen kan ske vid en avsevärt
lägre temperatur än konventionell CVD. Djupspridning i hål etc verkar
dock vara sämre jämfört med konventionell CVD. PA-CVD skiktet kan
ges extra bärighet av det underliggande plasmanitrerade skiktet. Flera skikt
på varann minskar risken för gropfrätning.

• Det är viktigt att tunna hårdfilmsbeläggningar (PVD/CVD) är defektfria
för enstaka defekter i skikten kan skapa djupa punktangrepp på
verktygsstålet. Risken för gropfrätningar minskar om beläggningen är
duplex t ex har ett jonnitrerat skikt som första lager. Motsägelsefulla
resultat, där vissa forskare observerat positiva egenskaper för specifika
ytbeläggningar, har av andra konstaterats fungera otillfredsställande. En
förklaring till detta är sannolikt att icke-optimerade (det vill säga
defektinnehållande) skikt provats.

• CVD skikt:
Goda resultat Mindre goda resultat
- Ni-B/W2C , (lågtemperatur CVD) (40) - TiN (12)

- TiN (19) - Diamant
- TiC, även duplext
  med jonnitrering (9, 40)
- TiC/TiN (40)
- TiN+ TiC + TiN på jonitrerat (8, 9, 40)
- TiN+TiC duplex (8)
- TiCN (8, 40) även duplext

• PVD skikt:
Goda resultat Mindre goda resultat
- TiN, även duplexa med nitrerskikt (9, 29, 37, 40) - TiN (6, 9, 12, 38)
- CrN, duplex med jonnitrering (8, 9, 37, 39) - CrN (40)
- CrN (6, 18, 29, 10/47) - B4C (12
- TiAlN (6, 47) - CrN, duplex med

jonnitrering (9)
- CrCN (8) - Al2O3 (6)
- CrC (6) - Ti(V,N) (6)

- SiC (6)
- TiB2 (6)
- CrC (10)
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• Andra ytbehandlingar/beläggningar som gett livslängdsförbättringar är:
nitrering (18, 40) vid temperaturer under 700°C, nitro-sulfurering (40),
karbonitrering (40). Dessa resultat är dock motsägelsefulla (bl a ref. 6, 19).
Tenifer-behandlade ytor uppvisar i vissa fall dåligt motstånd mot
pålödning (10). Borering (40), oxidering (17) är också metoder som kan
användas för att minska pålödningsbenägenheten.

• Termiskt sprutade skikt har uppvisat dåliga korrosionsegenskaper (12).

• Mikroblästring t ex Metalife påverkar inte korrosionsmotståndet.

6.3  Erosion/urspolning

• Följande ytbehandlingar och ytbeläggningar har konstaterats öka
erosionsmotståndet:

• Toyota Diffusion processen (VC) (60)
• PVD/TiN och B4C (60)
• Nitrering med olika metoder (13, 31, 52, 60)
• ”Pack sedimentation”, en typ av CVD med Fe3Si eller Cr-Si (60)
• Elektrognisthärdning med WC (femfaldig livslängdsförbättring) (24)
• Lasersdispergering med WC (27)
• Jonimplantation med W eller Pt eller Mo (60)

• Inga undersökningar har hittats om tester med duplexa ytbeläggningar
(CVD/PVD) mot erosion, ej heller borering.

• Motsägelsefulla resultat har erhållits med Metalife (46, 60)

• Termiskt sprutade skikt har uppvisat dåliga resultat (60)

6.4  Samtliga skademekanismer

Att hitta en lösning, som skyddar mot samtliga skadetyper, är extremt svårt!!
Synergieffekterna är troligen många och kraftiga.

Shivpuri et al har graderat åtta alternativa metoder för att höja verktygens
totala livslängd, både map på termisk utmattning, korrosion och erosion (37).
Graderingen har gjorts utifrån laboratorie- och fullskaleförsök, tabell 24.
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Tabell 24: Relativ jämförelser mellan några typer av ytbeläggningar och behandlingar för
pressgjutverktyg (37, 60)

CrN
(PVD)

VC (TDP) CrC
(CVD)

TiN
(PVD)

Metalife
(mikro-
blästring)

W ** Pt ** Mo ** H-13 obelagd

Korrosion H H H M L ET ET ET L
Erosion H H H H M M L L L
Heat
checking

M TK M M M H H H L

** belagda med jonimmplantation
H = Högt motstånd
M = Medium motstånd
L = Lågt motstånd
TK = Tester kvarstår
ET = Ej tillgänglig

Med ledning av de undersökningar som genomgåtts, är följande
ytbeläggningar av intresse:

• Toyota diffusion (VC)
• PVD: TiN
• CVD:
• Duplexa CVD/PVD skikt
• Jonnitrering
• Borering

6.5  Mässingspressgjutning

Vid pressgjutning av mässing uppstår snabbt kraftiga skador på grund av
termisk utmattning. Smältans temperatur är hög vilket medför stora töjningar i
verktygsytan vid formsmörjningen. I vissa verktyg för mässingspressgjutning
förekommer urspolning.

Borering har visat sig vara en ytbehandling som minskar krackeleringarna
åtminstone i ytor som inte uppvisar radier etc. Tunna hårdmetallbeläggningar
flagar av snabbt. Den höga temperaturen gör också att många av de oxiderar.
Enbart jonnitrering kan vara ett alternativ. Laserpåsvetsning med koboltbas-
legering t ex Stellite 1 eller 6 kan vara värdefullt. Temperaturbeständigheten
hos TDP är enligt uppgift från Brukens Köpenhamn ca 475°C, vilket är för
lågt för mässingspressgjutning. Däremot har TDP- kromkarbider
oxidationstemperatur på ca 900°C, vilket gör dem intressanta. Smörjning med
Chemtrends ”Astrolube” är ett alternativ, eventuellt i kombination med någon
ytbeläggning.
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SYFTE
Syfte med rapporten är att sammanställa dagsläget m ap olika sätt att öka
livslängden hos pressgjutverktyg.

INNEHÅLL
Rapporten beskriver metoder att öka pressgjutverktygets livslängd ma p
termisk utmattning, korrosion och erosion. Även mekanismerna för korrosion
och erosion beskrivs.
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