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Sammanfattning 

I dagens industri utsätts verktyg vid plåtformning för allt större krafter. Material som ska 

formas blir starkare behövs också större krafter för at åstadkomma en geometrisk förändring. 

Detta har medfört att nötningseffekter vid tillverkning har ökat, och ett av dessa problem är 

galling. Galling, som är ett av huvudproblemen, är en nötningseffekt på verktygen där både 

adhesiv och abrasiv nötning förekommer. Detta innebär att material lossnar från 

värdmaterialet och fastnar på verktyget. Då material har överförts till verktyget har det inte 

längre ursprungsformen och kan leda till ojämnheter i materialet som ska formas. Hittills har 

företag använt sig av smörjmedel för att minska galling. Eftersom smörjmedel regleras allt 

hårdare av miljöskäl, måste industrin hitta nya lösningar. En lösning är att skapa verktygsstål 

som är motståndskraftiga mot galling genom sin mikrostruktur. Det finns fortfarande 

begränsad kunskap inom området och den här studien syftar till att jämföra två verktygsstål 

för att avgöra vilket som är mest beständigt mot galling. Verktygsstålen Caldie och Vancron 

Superclean kommer glida mot materialen DP600 och DP1000. De sistnämnda är de material 

som formas vid plåtformningen. Där materialen har olika sträckgränser, detta för att se om 

den har en inverkan vid plåtformning. För att avgöra vilket verktygsstål som är mest lämpligt 

vid plåtformning kommer en glidsträcka tas fram med hjälp av SOFS metoden. Glidsträckan 

kommer att ange hur snabbt galling uppstår och således kan ett bättre material bestämmas. 

Nötningsspåren hos materialen analyserades med hjälp av ett elektronmikroskop för att se hur 

galling hade påverkat verktygsstål och ytmaterial.  

Resultatet visade att Vancron Superclean var mer beständigt mot galling, då verktygsstålen 

gled över DP600, medan ingen slutsats kunde dras när de gled över DP1000. 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

 

In today's industry, tools are more exposed to larger forces in sheet metal forming. As 

materials become stronger, larger forces are also needed to achieve a geometric change of the 

materials. Because of this, abrasion effects in the processes have increased and one of the 

most common one is galling. Galling is a form of wear where both adhesive and abrasive 

wear occur. This means that material comes off of the host material and sticks to the tool. 

When material has been transferred to the tool, it no longer has the original shape and can 

lead to irregularities in the material to be formed. So far companies have used lubricants to 

minimize it. As lubricants are increasingly regulated for environmental reasons, the industry 

must find other solutions to the problem. One solution is to create materials that are resistant 

to galling through their microstructure. There is still limited knowledge in this area and the 

aim of this study is to compare two tool steels and investigate which of them is most resistant 

to galling. The tool steel Caldie and Vancron Superclean will be tested against the materials 

DP600 and DP1000 usually used in sheet metal forming. Where the materials have 

different yield strengths, this is to see if it has an impact on sheet metal forming. To 

decide which tool steel is most suitable for sheet metal forming, a sliding test will be 

produced using the SOFS method. The sliding distance will describe how quickly galling 

occurs and thus the better material is determined. The abrasive traces of the materials were 

analyzed using an electron microscope to see how galling affected the tool steel and surface 

material. 

The result showed that the Vancron Superclean was more resistant to galling, as the tool steel 

slid over the DP600, while no conclusion could be drawn when slipping over DP1000. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Industrin är för kommersiella syften i behov av material med olika geometrier. En sådan 

gruppering av produkter är plåtkomponenter. Ett vanligt sätt att forma plåt är genom 

plåtformning (eng. sheet metal forming). Inom plåtformning finns det många olika metoder 

att forma plåt till önskade geometrier. Den moderna industrin eftersträvar förbättrade 

materialegenskaper vilket gör att materialen blir starkare och vid just plåtformning leder det 

till att krafterna som material utsätts för vid tillverkning växer. Med växande krafter blir 

nötningsfaktorn högre vilket betyder att nötning på verktygen sker snabbare. Samtidigt blir 

det mer komplext att förstå vad som händer i de tribologiska systemen som involverar kemi, 

fysik, mekanik, värmeöverföring och materialegenskaper [1]. Med högre inverkan av 

naturvetenskapliga discipliner, i denna uppsats med fokus på fysiska krafter, blir det också 

svårare att minimera olika typer av nötning i systemen [2]. 

På senare tid har det införts allt striktare miljöregler vilket påverkar den industriella 

branschen. Ett exempel är den allt hårdare regleringen av industriella smörjmedel som 

historiskt använts för att minimera materiella skador på verktyg och produkter vid 

plåtformning. Idag vill företagen gå ifrån användningen av smörjmedel för att minska sin 

miljöpåverkan och kostnader för sin tillverkning[1]. Med hårdare miljöregleringar för vissa 

typer av smörjmedel (ex mineralbaserade oljor och klor-paraffinoljor) då dessa är skadliga för 

de som kommer i kontakt med dem och miljön. Därför är det intressant för branschen att 

minska sitt användande och beroende av smörjmedel genom alternativa produktionssätt[2]–

[4]. Genom att tillsätta olika ämnen i stålen kan mikrostrukturen redan vid framställningen 

uppnå egenskaper som eftersöks. För att vara kommersiellt gångbart behöver 

tillverkningsmetoder utan smörjmedel kunna producera produkter till samma kvalitét som 

med traditionella metoder. Samtidigt som materiella skador kan reduceras utan att påverka 

slutproduktens kvalitét och öka livslängden på verktyg som används i maskinerna då 

plåtkomponenterna formas. Forskning och utveckling inom området är betydelsefull för att 

svara mot marknadens efterfråga av geometrisk formad plåt som i större utsträckning är mer 

beständiga mot nötning och med produktionskomponenter som har utökad livslängd. Unika 

mikrostrukturer hos material ger dem varierande beständighet mot olika typer av nötning, 

vilket i teorin kan nyttjas för att ersätta smörjning [2]. 

  



 

 

1.2 Syfte 

Galling innebär att material överförs från ett material till ett annat. Det gör att ytan där 

material har fastnat inte längre har sin ursprungsform och skadar den andra ytan som 

materialet lossnat ifrån. Det överförda materialet kan också lossna och hamna mellan de två 

ytorna och nöta på båda ytorna. Galling är en av de vanligaste typerna av nötning vid 

plåtformning. Syftet med denna studie är att se om det med hjälp av mikrostrukturen i 

verktygsstål kan öka glidlängden innan galling uppstår för att i sin tur ha möjlighet att med 

denna kunskap effektivisera tillverkning. Experimenten kommer genomföras i 

laboratoriemiljö där förutsättningarna behöver vara tillräckligt nära plåtformning i form av 

krafter, material och friktionstest för att resultaten ska vara tillförlitliga. Studien vill svara på 

frågan: ”Kan kunskap om galling öka livslängden på enskilda verktygskomponenter genom 

att använda material med bättre mikrostrukturer?”.  

1.3 Mål 

Målet i studien är att identifiera glidsträckan innan galling sker då verktygsstålen Caldie och 

Vancron Superclean glider över plåtmaterialen DP600 och DP1000. Utifrån glidsträckan 

kommer resultatet visa vilket verktygsstål som är mest beständigt mot galling. Detta kommer 

ge ett verktygsstål som i teorin passar bäst vid plåtformning då DP600 och DP100 används. 

2 Bakgrund - Plåtformning 

Idag används olika metoder för att få fram önskade former på material och en av de stora 

grupperna är olika metoder vid plåtformning. Processen går ut på att en verktygsdel formar ett 

annat material, och formningen kan ske på många olika sätt men gemensamt för metoderna är 

att två material kommer i kontakt med varandra. När materialen kommer i kontakt med 

varandra uppstår det mekaniska och fysikaliska fenomen som påverkar slutprodukten. Genom 

att ta hänsyn och förstå dessa fenomen kan oönskade skador minimeras. Fenomenen som har 

en inverkan vid plåtformning är friktionen som uppstår mellan materialensytor och deras 

unika egenskaper. Som nämnts ovan finns det många olika metoder för att forma material vid 

plåtformning och namnet plåtformning är den allmänna termen för tillverkning av produkter 

genom plastisk deformation och skärning av plåtmetaller. 

Plåtformning lämpar sig för massproduktion vilket gör att formningsprocessen upprepas 

många gånger och vid varje gång blir det kontakt mellan verktyg och plåt. När ytorna kommer 

i kontakt med varandra uppstår slitage. Eftersom de mekaniska egenskaperna i materialen 

blivit bättre har också krafterna ökat för att kunna forma plåtmaterialen. Det leder till ett ökat 



 

 

slitage på formverktygen, där den vanligaste är galling. Galling innebär att det blir en 

materialöverförning från plåtmaterialet till verktygsytan och det anses vara ett 

huvudproblemen vid plåtformning. Materialet som på grund av nötning, överförts till 

verktygsytan kommer ha härdats på grund av deformationshärdning och resultera i 

makroskopiska repor i efterföljande produkter och försämrar ytkvalitén på dessa produkter.  

Plåtformning är en allmän term där metoderna går ut på att modifiera plåt geometriskt till 

önskad form utan att lägga till eller ta bort material. Processen går ut på att ett plåttark tvingas 

ändra form med hjälp av en kraft och metoderna kan användas för att göra såväl enkla som 

komplexa strukturer. Komplexa former kan göras i flera steg och ”mallarna” som används för 

att nå önskad geometri behöver bytas eller vridas för att uppnå den form som önskas Två 

vanliga metoder inom plåtformning är djupdragning (2.2.1) och stansning (2.2.2). 

Initialkostnaderna för plåtformning är dyr då verktyg och maskiner är dyra att tillverka, vilket 

gör att plåtformning inte lämpar sig för små produktioner. Eftersom processen under 

plåtformning är lätt att repetera och snabb, lämpar sig metoderna för massproduktion. 

2.1.1 Djupdragning 

Vid djupdragning (Figur 1) kläms ett plåtark fast mellan en hållare och form i vilket arket ska 

deformeras [1]. När arket trycks ner i hålrummet, tillåts det glida ned i det djupare hålrummet, 

där det endast tillfälligt fixeras för att inte rubbas initialt. Detta för att förhindra att det som 

formas får olika tjocklekar. Det här görs genom att reglera friktionskraften mellan formen och 

hållaren. När formverktyget trycks ner uppstår det kontakt mellan plåtmaterialet och 

verktyget. 

 

Figur 1: Illustration av metoden djupdragning [5] 



 

 

2.1.2 Stansning 

Stansning (Figur 2) är ett sätt att göra hål i ett material. Stansen är verktyget som pressas mot 

materialet och skapar hålet, stansen har den geometri som önskas i materialet (figur 2). 

Kraften som behövs för att göra hålet beror av tjockleken och på plåtmaterialet[1]. För att inte 

stanspressen ska fastna i materialet som utgör formen krävs det ett avstånd bakom formen och 

materialet som stansas. Avståndet mellan form och material beror också på tjockleken och 

hårdheten i materialet [1]. 

 

Figur 2: Illustration av metoden Stansning [6]. 

2.2 Tribologi vid plåtformning 

Tribologi innebär läran om ytor som glider eller rullar mot varandra. När två ytor kommer i 

direkt kontakt uppstår det friktion. När friktion sker uppstår det nötning mellan materialen, 

vilket innebär att materialen skadar varandras ytor. Genom att tillsätta smörjmedel kan 

nötningseffekten minskas. Tribologi innefattas inte bara av krafter på en kropp utan är i stor 

utsträckning ett tvärvetenskapligt fenomen, vilket innebär att många olika områden inom 

olika vetenskaper spelar roll då två ytor kommer i kontakt med varandra. För att helt förstå de 

tribologiska fenomenen behövs kunskap inom dessa områden. Parametrar som påverkar det 

tribologiska systemet är friktion, nötning och smörjning, dessa i sin tur påverkas av 

temperatur, ytornas utseende, pålagd kraft mm. Först genom att studera alla olika områden 

inom ett tribologiskt system kan en klar blid av hur friktion, nötning och smörjning påverkar 

varandra[7]. 



 

 

2.2.1 Friktion 

Friktion är kraften som vill motverka rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. 

Friktion är ingen materialegenskap utan beror på ojämnheter i materialens ytor och 

adhesionen mellan ytorna, alltså hur benäget ett material är att fastna på motytan. Friktion kan 

förekomma på olika sätt, exempelvis när ett objekt är i vila förekommer statiskfriktion. Den 

statiska friktionen gör så att objektet inte rör sig. För att få ett objekt att förflyttas måste den 

statiska friktionen övervinnas. Därefter, när objektet är i rörelse uppträder den dynamiska 

friktionen. Den dynamiska friktionen ”bromsar” objektet och tillslut upphör rörelsen, och 

objektet befinner sig åter i vila och statisk friktion råder igen. Det finns också friktion i 

vätskor och gaser, detta fenomen kallas viskositet. Friktionskraften är proportionell mot 

lasten. Detta betyder att ett objekt med en viss vikt har en viss friktionskoefficient. Om 

objektets massa blir dubbelt så stort ökar friktionskraften med samma skala, medan 

friktionskoefficienten mellan ytorna förblir det samma[1]. Detta kan förklaras genom att titta 

på formel (1). Ökar kraften (F) med en faktor på 2, kommer normalkraften öka med en faktor 

2. Det betyder att µ inte förändras[8]. 

𝜇 =
𝐹

𝑁
   (1) 

Friktion är också oberoende av:  

• Kontaktytan mellan objekten[8]. 

• Friktionen är också oberoende av hastighet[8]. 

 

2.2.2 Smörjning 

Genom smörjning kan friktionskrafter mellan två ytor minskas detta genom att reducera 

kontakten mellan materialens ojämnheter. Vanligen smörjs ytor för att minska slitning mellan 

dessa ytor. Ofta används vätskor som smörjmedel som oljor, men även vatten används. Om 

det tribologiska systemet utsätts för t.ex. höga temperaturer kan även fasta ämnen användas 

som smörjmedel, några av dessa är grafit, bly och silver. 

En central del inom tribologi är Stribeckkurvan. Kurvan (Figur 3) visar att friktion mellan 

smorda ytor inte är en linjär funktion mellan kontaktbelastningen, smörjmedelsviskositeten 

och smörjmedelshastigheten.  



 

 

 

Figur 3: Stribeckkurvan som visar de olika smörjningsområdena vid olika friktionskoefficienter[9].  

 

Det finns tre typer av smörjning fullfilmsmörjning, gränsskiktssmörjning och 

blandfilmsörjning.  

Fullfilmsörjning (figur 4) fungerar på så sätt att smörjmedlet fyller trånga spalter i materialet 

och skapar ett tryck tack vare hydrodynamiska mekanismer. Detta gör att ytorna inte kommer 

i kontakt med varandra och friktionen mellan ytorna blir väldigt låg. Det i sin tur gör att 

nötningen mellan ytorna blir liten[9] 

 

Figur 4: Fullfilmssmörjning separerar ytorna helt, och förhindrar kontakt mellan ytorna.[10] 

Gränsskiktssmörjning (Figur 5) används då fullfilmsörjning inte kan ske. Det vill säga att när 

ytskikten inte är tillräckligt lika, det gör att det inte kan uppkomma ett hydrostatiskt tryck 

mellan ytorna som är tillräckligt för att separera ytorna. Då separeras inte ytorna från varandra 

och det hydrodynamiska trycket kan inte uppkomma. Istället överförs kontaktkraften direkt av 

ytornas mikro-toppar (ojämnheter). Dock hjälper smörjning med att minska nötning och 

friktion genom att skapa skyddande filmer med hjälp av kemisk eller fysisk växelverkan 

mellan ytmaterialen[9]. 



 

 

 

Figur 5: Gränsskiktssmörjning skapar en skyddande film med hjälp av kemisk eller fysisk växelverkan.[10] 

Blandfilmsörjning (Figur 6) är en blandning av de båda ovan nämnda smörjningsmetoderna. 

Här bär mikrotopparna en del av kraften och de hydrodynamiska mekanismerna bär den 

kvarvarande delen av kraften[9]. 

 

Figur 6: Blandfilmsmörjning där både kemiska eller fysisk växelverkan sker samtidigt som hydrodynamiska krafter bär 
lasten[10]. 

 

2.2.3 Nötning 

Nötningstakt och friktion beror på materialens ytor och hur det tribologiska systemet ser ut. 

Hur stor nötningen blir beror av ytskiktens ojämnheter, yttryck, hårdhet, smörjning, 

temperatur och föroreningar i materialen. Nötning uppstår när två ytor rör sig relativt 

varandra, och på grund av friktion nöts ner.  

Det finns två huvudsakliga bidragande orsaker till nötning. Den ena kallas abrasiv nötning 

och är en slipande nötning. Den andra kallas adhesiv nötning och innebär att en 

materialöverföring sker mellan ytorna. När material överförs skapas det ojämnheter på ytorna 

som i sin tur skadar varandra. Det överförda materialet kan sedan lossna och hamna mellan 

ytorna och skapa abrasiv nötning. I och med ojämnheten ökar också nötningstakten och därför 

minskar glidsträckan för ett verktyg. Det betyder att det sker fler produktionsstopp och längre 

ledtider vilket i sin tur leder till högre produktionskostnader på grund av att ett verktyg 

behöver repareras eller bytas ut. I denna studie kommer testerna använda friktionen som en 

funktion av glidsträckan, det kommer användas som en indikator för när gallig uppstår. I 

verkliga processer kan det användas andra mätmetoder exempelvis antalet formade produkter 

med ett verktyg.  



 

 

Vid plåttillverkning är det höga krav på ytfinheten. Repor på ytor ökar risken för att korrosion 

utvecklas samt att materialets egenskaper försämras[5]. Vidare kan kostnaderna för nötning 

bli stora då det generellt inte kan sälja skadade komponenter (Figur 7). Av den anledningen är 

det av intresse att ha rätt förutsättningar hos de tribologiska systemen. 

Nötning kan alltså inte bestämmas utifrån materialen utan hela det tribologiska systemet 

påverkar nötningen, och olika system kommer ha olika nötningstakter.  

Verktyg och komponenter utsätts för materialslitage, slitage är generellt sett kopplat till 

betydande service- och underhållskostnader för industriföretag. Där komponenterna behöver 

bytas ut helt eller på andra sätt repareras. Dessa servicekostnader kan minimeras med korrekta 

underhållsplaner för maskiner och deras komponenter. Med rätt typ av material kan 

underhållsbehovet överlag minimeras. 

 

Figur 7: Beskrivning av hur galling kan se ut [11]. 

2.2.3.1 Adhesiv nötning  

Adhesiv nötning sker när två material rör sig relativt varandra och trycks ihop så att skjuvning 

uppstår mellan materialen. Det hårdare materialet skjuvar bort material från det mjukare 

materialet och ”klistras” fast på det hård materialets yta. Det skjuvade materialet kan då bli 

arbetshärdat, vilket innebär att det överförda materialet är hårdare än ”värdmaterialet”. Det 

sker genom oxidation och deformationshärdning. Deformationshärdning innebär att det bildas 

avvikelser från metallstrukturen, kallat dislokationer, som rör sig i materialet. Ju fler 

dislokationer det bildas ju svårare får dem att röra sig då de motverkar varandras rörelser. Det 

ökar materialets sträckgräns och hårdhet, medan materialet blir sprödare[12]. Det 

deformationshärdade materialet ”klistras” på en yta och skapas ojämnheter på ytan. Vid 

plåtformning skadar det överförda materialet ytfinheten på nästkommande komponenter. Efter 

att adhesiv nötning skett kan det leda till en abrasiv nötning[7]. 



 

 

2.2.3.2 Abrasiv nötning 

Abrasiv nötning sker när en hårdare yta avlägsnar material från en mjukare yta. Det material 

som avlägsnats hamnar mellan ytorna och skapar ett oönskat slitage på ytorna. Det finns två 

typer av abrasive nötning, två-kroppslipning och tre-kroppsslipning[13]. Skillnaden mellan 

dessa är att vid två-kroppslipning sitter hårda ojämnheter fast i materialet och slipar motytan. I 

tre-kroppsslipning är materialet fritt och glider mellan ytorna(Figur 8)[7]. 

 

Figur 8: Beskrivning av skillnaden mellan Two-body och Three-body abrasion [13] 

2.2.4 Galling 

Ytskador kan uppstå trots att inget material försvinner från eller läggs till på en yta. Dessa är 

strukturförändringar och sker genom termisk och mekanisk påverkan, plastisk deformation, 

ytsprickor eller krackelering(ytsprickor). Krackelering orsakas av höga lokala 

kontaktspänningar[9]. 

Vid plåtformning är galling ett av de stora problemen då metoderna vid plåtformning 

innefattar kontakt mellan två ytor under höga kontakttryck. Galling innebär att material 

överförs och blir deformationshärdat. Om det uppstår adhesiv nötning finns det även risk för 

att abrasiv nötning uppstår. Det deformationshärdade materialet hamnar mellan materialen 

och repar sedan materialen abrasivet. När plåtformning innefattas av stora laster, höga 

hastigheter och metalliska ytor ökar risken för adhesive nötning ytterligare som i sin tur ökar 

risken för abrasiv nötning[14]. 



 

 

 
Figur 9: Illustration av galling [14] 

 

På senare tid har ASTM (American Society for Testing and Materials) definierat galling som 

”En form av ytskada som uppstår mellan glidande fasta ämnen, och kännetecknas av 

makroskopisk, vanligen lokaliserad, röjning och skapande av utskjutning ovanför den 

ursprungliga ytan; där det ofta innefattar materialöverföring, plastflöde, eller båda[15]. 

Denna definition är dock baserad på tester gällande rena metaller [5]. Eftersom materialen 

industrin använder idag är starkare och mer komplext uppbyggda blir det också svårare att 

definiera när galling uppstår och hur det påverkar materialen. Genom att justera olika 

parametrar kan risken för galling minimeras. Risken för galling ökar vid: 

• Ökad relativa hastighet 

• Ökat kontakttryck 

• Minskad ytfinhet 

• Minskad förekomst av oxider 

Genom att justera ovanstående punkter kan förutsättningar optimeras och minimal risk för att 

galling uppstår nås. Det går att göra på olika sätt men de vanligaste sätten är: 

• Minimera relativ glidning 

• Minska kontakttryck 

• Polera ytor för att öka ytfinheten 

• Använda smörjmedel för att minska friktion[14] 

 

2.2.5 Verktygsstål 

ASTM definierar verktygsstål som: ”Verktygsstål är kol-, legerings- eller höghastighetsstål, 

som kan härdas och anlöpt. De smälts vanligtvis i elektriska ugnar och produceras under 

verktygsstålpraxis för att uppfylla särskilda krav. De kan användas i vissa handverktyg eller i 



 

 

mekaniska armaturer för skärning, formning och stansning av material vid antingen vanliga 

eller förhöjda temperaturer. Verktygsstål används också i en mängd andra tillämpningar där 

motståndskraft mot slitage, hållfasthet, seghet och andra egenskaper väljs för optimal 

förformning”[16]. 

Verktygsstål har en kontrollerad kemisk sammansättning för att uppnå de egenskaper som 

önskas. Gemensamt för verktygsstål är att det innehåller kol, och kolhalten kan variera mellan 

0,1% till över 1,6% vilket gör stålet härdbart. De kan också innehålla legeringar med andra 

ämnen som krom och vanadin[17]. Verktygsstål innehåller ofta karbider som är föreningar 

mellan kol och legeringsämnet. Karbiderna är mycket hårda och gör stålet mycket slitstarkt, 

men det blir också sprött vilket betyder att det kan spricka lätt, därför görs det någon form av 

värmebehandling för öka segheten hos stålet.  

Järn har från början ett ferritiskt tillstånd som har ”Body centerd cubic packing” (BCC-

struktur) och löser endast 0,02% kol. När järn värms upp omvandlas strukturen till austenit 

som kan lösa upp till 2,1% kol och har ”Face centerd cubic packing” (FCC-struktur), detta gör 

att karbider kan bildas. Efter uppvärmning snabbkyls järnet för att tvinga de lösta kol och 

legeringsatomerna till Body-centered structure (BCT-struktur). Stålet blir då hårt och sprött, 

därför anlöps materialet för att få tillbaka seghet i materialet (Figur 10)[17]. 

Värmebehandlingen innebär materialet värms upp för att reducera inre spänningar i 

materialet, förfina kornstrukturen och underlätta vidare bearbetning[18]. Vissa karbiderna gör 

verktygsstål ännu hårdare vilket ökar slitstyrka, medan karbider med andra legeringsämnen 

också kan öka korrosionsbeständighet och värmebeständighet. Detta är önskvärt när 

verktygen ska användas vid plåtformning[17]. 



 

 

 

Figur 10: Anlöpt martensits mikrostruktur. De mörka fläckarna är karbider och det ljusa är matrisen [19]. 

Istället för att använda sig av ett vanligt verktygsstål kan ett pulvermetallurgisktstål användas. 

Dessa stål har ett mycket högt påkletning och abrasivt motstånd (galling). De 

pulvermetallurgiska stålen har också bra motstånd mot urflisning, sprickbildning och hög 

tryckhållfasthet, vilket även är önskvärt vid plåtformning. Det gör att de pulvermetallurgiska 

lämpar sig väldigt bra för långa produktionsserier[20].   

Verktygsstål, som kallarbetsstål för plåtformning, framställs ofta genom götgjutning med 

efterföljande valsning och smidje. När göten stelnar bildas stora karbidkorn vilket gör stålet 

mycket hårt, då det stelnar sker det också segringar vilket betyder att materialkomponenter 

inte fördelas jämt i materialet. Genom värmebehandlingen minskas kornens storlek samt att 

karbiderna blir likvärdigare fördelat i materialet. Det gör att materialet får samma slitstyrka i 

hela matrisen. Samtidigt gör de stora karbiderna att segheten i materialet är låg vilket betyder 

att materialet lätt spricker vid stötar och slag. För att förbättra segheten används 

pulvermetallurgi (PM-processen). Genom PM-processen bildas små snabbstelnande korn 

genom gasatomisering av smält stål (Figur 11). Kornen pressas sedan ihop under högt 

isostatiskttryck och temperatur tills det har densiteten hundra procent dvs att det porösa 

materialet trycks ihop så lufthålen inte längre finns kvar. När densiteten nått till hundra 

procent kan stålet valsas och smidas[20]. 



 

 

 

Figur 11: Mikrostrukturen hos ett pulvermetallurgiskt stål [19]. 

Genom att använda PM-processen kan makrosegring undvikas i materialet och således kan 

stål med högre legeringshalt tillverkas, vilket inte är möjligt med traditionella metoder. Av 

den anledningen kan PM-tekniken öka nötningsmotståndet i ett material på grund av att fler 

hårda karbider finns i materialet utan att försämra segheten. För att få högt nötningsmotstånd 

vid traditionell tillverkning av verktygsstål måste hårdheten förbättras, men som följd av ökad 

hårdhet i traditionell tillverkning får materialet en lägre seghet[20]. 

2.3 Nötning på laboratorienivå 

För att undersöka olika nötningssystem finns det olika metoder att använda för att fastställa 

nötningstakt och få fram friktionskoefficienten. I båda fallen är det viktigt att kontrollera och 

mäta de olika elementen som kan påverka nötningen i ett tribologiskt system. Eftersom en 

liten ändring av en variabel kan påverka nötningen radikalt i slutändan. 

Beroende på hur ett tribologiskt systemet ser ut kan systemet approximeras till någon av de 

metoder som finns för att undersöka friktionskoefficient och nötningsfall. Viktigt oavsett 

metod är att efterlikna det verkliga tribologiska system som ska undersökas. Undersökning av 

ett tribologiskt system i laboratorium som inte liknar det verkliga fallet kan inte med säkerhet 

jämföras med ett verkligt fall. Det leder till att det blir svårt att dra slutsatser av resultat då 

fallen skiljer sig från varandra.  Några av de vanligaste metoderna (Figur 12) för att undersöka 

nötningsmekanismerna är symmetriska arrangemang ring-to-ring (d) eller asymmetriskt 

arrangemang, pin-to-disc a), block on cylinder c) och pin on flat disc b) [14].  



 

 

 

Figur 12: Olika tribo-tester. a) Pin to disc, b) Pin to flat disc, c) Block on cylinder, d) Ring to ring. 

Fördelarna med att utföra tester och försöka klargöra hur ett system beter sig är att se hur det 

”lilla systemet” uppför sig, och utifrån det åtgärda eventuella brister i det verkliga systemets 

parametrar. På så sätt kan stora kostnader undvikas. Nackdelarna med ett små skaligt test är 

att det kan vara svårt att återskapa samma förhållande som det verkliga systemet har[9].  

 

3 Verktygsstål och plåtmaterial 

För att undersöka när galling uppstår kommer verktygsstålen Caldie och Vancron Superclean 

(benämns VSC i rapporten) att användas. Verktygsstålen kommer glida mot två olika ytor och 

ytornas material är stålmaterialen DP600 och DP1000.  

Hårdhetsprov gjordes för både DP1000 och DP600 med hjälp av Vickers metod. Metoden går 

till på så sätt att en diamantpyramid trycks mot materialet med en kraft på 50kg. Därefter mäts 

diagonalerna i intrycket och ett medelvärde fås. Med hjälp av formeln (2) fås värdet i enheten 



 

 

HV. För att få ett bra värde görs provet fem gånger på varje material och ett medelvärde tas 

fram, medelvärdet är markerat (*) i tabell 4 och tabell 6. 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
≈

1.8544𝐹

𝑑2  , [
𝑘𝑔𝑓

𝑚𝑚2⁄ ] (2) 

 

3.1 Caldie 

Caldie är ett stål som lämpar sig väl vid korta eller mellanlånga produktioner då 

sprickbildning och flisning skall undvikas. Caldie är ett krom-molybden-vanadinstål (se 

Tabell 1) vilken ger materialet typiska egenskaper som önskas vid plåtformning. Materialet 

har en hårdhet inom intervallet 60–61 HRC, vilket har stora fördelar vid kallbearbetning.  

Tabell 1: Caldie Legeringsfördelningen [21] 

Legering C Si Mn Cr Mo V 

wt% 0.7 0.2 0.5 5.0 2.3 0.5 

 

 

Tillverkningen av Caldie sker i stegen: 

1. Härdning: Inledande uppvärmningstemperatur mellan 600–650˚C och sen till 850–

900˚C. Efter att det har värmts upp till temperaturen värms det ytterligare upp till 

1000–1050˚C vilket är materialets austeneringstemperatur. Materialet hålls vid 

austeneringstemperaturen i 30 minuter. 

2. Släckning: Sker i vakuum med ett övertryck på minst 2 bar tills temperaturen är 50–

70˚C. 

3. Anlöpning: Värms upp till 540˚C och hålls vid 540˚C i en timme, sedan ner till 

rumstemperatur. Detta görs tre gånger. 

Efter att stålet har genomgått stegen ovan fås ett stål som är beständigt mot flisning och 

sprickbildning samt mycket motståndskraftigt mot galling, utan att tappa hårdheten som 

behövs vid plåttillverkning.  

3.2 Vancron Superclean 

VSC är ett nitrerat pulvermetallurgiskt stål vilket lämpar sig väl vid långa produktioner när 

galling är det största problemet vid produktion. VSC har en annan typ av 



 

 

kemisksammansättning än Caldie (se Tabell 2) vilket gör materialet ännu mer beständigt mot 

adhesive nötning och galling. Det är också hårdare än Caldie och har en hårdhet inom 

intervallet 58–65 HRC vilket har stora fördelar vid kallbearbetning. 

Tabell 2: Vancron Superclean Legeringsfördelningen [22] 

Legering C N Si Mn Cr Mo V 

wt% 1.3 1.8 0.5 0.4 4.5 1.8 10 

Tillverkning av VSC sker i stegen: 

1. Härdning: Inledande uppvärmning till 600–650˚C därefter till 850–900˚C. När 

stycket nått föregående temperatur värms det ytterligare till en temperatur mellan 950–

1150˚C, detta är materialets austeneringstemperatur. Materialet hålls vid 

austeneringstemperaturen i 30 minuter. Av de 30 minuterna hålls materialet vid en 

temperatur på 1100˚C eller över i 10 minuter.  

2. Släckning: Sker i en vakuumugn med ett övertryck på 2–5 bar tills materialet är 50˚C. 

3. Sub-zero behandling: Om inte komponenten eller verktyget ska stabiliseras, och öka 

slitstyrkan kan en Sub-zero behandling göras. Då kyls materialet direkt efter 

släckningen till en temperatur på minst -70˚C, och håller den där i 1–3 timmar. 

Därefter anlöps materialet till en temperatur på 560˚C och håller temperaturen i 1 

timmer. Detta görs tre gånger. 

4. Anlöpning: Materialet värms upp till 540˚C och hålls där i en timme, därefter kyls det 

till rumstemperatur. Detta görs tre gånger. 

 Tabell 3: Verktygsstålens egenskaper vid 20˚C, Härdat och tempererat till 61 HRC [21], [22] 

Material Densitet [kg/m3] E-modulen Värmekapacitet 

[J/kg˚C] 

Hårdhet 

[HV]50 

Caldie 7820 213GPa 460 710,6* 

Vancron Superclean 7700 236GPa 460 779,4* 

*hårdhet för materialet framtaget med formel (2) 

3.3 Docol 600DP 

DP600 är ett stål som har tvåfasstruktur. De två olika faserna är ferrit och martensit. Ferriten 

ger stålet en god formbarhet och martensiten ger stålet sin hårdhet. DP600 har en brottgräns 

på 600MPa. Mekaniska och kemisk samansättning för DP600 visas i Tabell 4 och 5. Figur 13 

visar mikrostrukturen hos DP600. 



 

 

 

Figur 13: Mikrostrukturen hos DP600. Den ljusa fasen är ferrit och det mörka är martensit. 

Tabell 4: Mekaniska egenskaper för DP600 [23] 

Material Beläggning Sträckgräns(R0,2P) 

MPa 

Brottgräns 

(Rm) Mpa 

Elongation 

(A80) % 

Hårdhet 

(HV) 

DP600 UC 350–450 600–700 16 ~228* 

*hårdhet för materialet framtaget med formel (2) 

Tabell 5: Kemisksammansättning för DP600 [23] 

Material C Si Mn P S Al Nb+Ti 

DP600 0,12 0,4 1,0 0,025 0,01 0,015 0,1 

 

3.4 Docol 1000DP 

DP1000 är också ett stål som har tvåfasstruktur. Materialet har faserna ferrit och martensit 

vilket ger samma egenskaper som DP600 har. Dock har DP1000 en högre andel martensit än 

DP600 vilket gör DP1000 hårdare.  Mekaniska och kemiska egenskaper för DP1000 visas i 

Tabell 6 och 7. 

Tabell 6: Mekaniska egenskaper för DP1000 [24] 

Material Beläggning Sträckgräns(R0,2P) 

Mpa 

Brottgräns 

(Rm) Mpa 

Elongation 

(A80) % 

Hårdhet 

(HV) 

DP1000 UC 700–950 1000–1200 7 ~349* 

*hårdhet för materialet framtagen med formel (2) 

Tabell 7: Kemisksammansättning för DP1000 [24] 

Material C Si Mn P S Al Nb+Ti 

DP1000 0,18 0,8 1,8 0,02 0,01 0,015–1,0 0,1 

 



 

 

Figur 14 visar mikrostrukturen för DP1000, materialet har högre andel martensit än DP600 

och är därför hårdare.  

  

Figur 14: DP1000 mikrostruktur. Den ljusa fasen är ferrit och den mörka är martensit. 

4 Metod 

Genom att utföra experiment på laboratorienivå kan händelseförloppet inom det tribologiska 

systemet utvärderas och uppkomsten till gallning bestämmas. Experimentet kan på så sätt vara 

vägledande och ge insikt till vad som kan förväntas ske i ett verkligt fall, som exempelvis en 

industriell plåtformningsprocess. Dock blir det verkliga fallet alltid något annorlunda eftersom 

det exakta förutsättningarna som geometrier och kontaktytor är komplext att återskapas i en 

laboratoriemiljö [1].  

SOFS testets fördelar är att det går att efterlikna den glidande kontakt som sker vid en verklig 

process samt att kraften som disken trycks mot materialet går att kontrollera. SOFS maskinen 

registrerar värdena i form av en friktionskoefficient som senare kan analyseras. För att 

analysera de spår som blir i plåtmaterialen och verktygsstålen används ett elektronmikroskop 

(Leo 1530 FEG) kallat SEM framöver, som är utrustad med en Oxford EDX INCA-Sight 

system (EDS) där kemisksammansättning kan utredas. Båda används för att klargöra hur 

galling påverkat materialen under SOFS testerna.  

En 3D profilometer (Bunker) används också för att få tydliga tre dimensionella bilder av 

plåtmaterialet där spåren uppkommit.  

Informationen användes vid analysen då det kan förklara plastisk deformation och 

deformationshärdning. Efter att SOFS testet utförts undersöktes plåtmaterialets spår med hjälp 

av ljusmikroskop (Reichert-Jung ployvar met) för att ta fram bilder på ytan i gränsskiktet och 

se om materialet deformationshärdats.  



 

 

4.1 Polering av verktygsstål 

För att ytan på verktygsstålen skulle bli så fin som möjligt polerades ytan först i en svarv med 

ett slippapper med 500 grit (kornfinhet). Varje disk slipades slippappret i 2–3 minuter. 

Därefter användes två olika diamantpastor i 2–3 minuter för att få ytan spegelblank. Diamant 

pastorna hade olika stora diamantdiametrar, den första som användes var 6µm och den andra 

3µm. Efter att poleringen var klar lades diskarna ner i en ultraljudstvätt (bad i alkohol 

samtidigt som ultraljud sändes igenom vätskan). Diskarna erhölls från leverantör med måtten 

enligt Figur 15. Det ritades också in ett rutsystem på diskarna (Figur 15) för att resultaten inte 

skulle blandas ihop i analyssteget. 

 

Figur 15: Beskrivning av diskarna som används vid experimenten. Disken sågades i mindre bitar för att få plats i SEM 
mikroskopet. 

4.2 Tvättning av material som diskarna ska glida mot 

Både DP600 och DP1000 var behandlade med olja för att inte materialen ska erodera. 

Eftersom experimentet ska ske under torra förhållanden (inget smörjmedel) tvättades 

materialen med en våtdammsugare. Våtdammsugaren hade två olika behållare där 

rengöringsmedel och vatten kunde fyllas. Eftersom materialen var behandlade behövdes ett 

rengöringsmedel för att få bort smörjmedelet på arkens ytor. Rengöringsmedlet som användes 

var Oranet B1, vilket är ett kraftigt rengöringsmedel som framförallt används vid borttagning 

av olja, fett och kokrester. Koncentrationen som användes vid rengöringen var 20% vatten 

och 80% rengöringsmedel. Då oljefilmen försvunnit sögs resterna upp med hjälp av 

våtdammsugaren. Sista steget var att torka av ytorna med alkohol för att få en så ren yta som 

möjligt.  



 

 

4.3 SOFS tribometer experiment 

Det finns många typer av tester som kan genomföras för att undersöka uppkomsten av galling. 

Det test som kommer användas i den här studien är SOFS (Slider-on-flat-surface) test. Det 

valdes för att efterlikna den glidningskontakt som sker vid plåtformning. SOFS testet fungerar 

på så sätt att en cirkulär skiva sätts fast i en anordning och fixeras så ingen rullning kan 

uppkomma[9]. Disken pressas med en normalkraft mot ett av plåtmaterialen så bara glidning 

kan ske (Figur 16). 

SOFS tribometern används för att simulera samma kontakt som sker vid verkliga 

tillverkningsprocesser. Maskinen är utrustad med två censorer som registrerar normalkraften 

och friktionskraft så precis samma statiska tryck råder under hela testet. Genom att använda 

SOFS tribometern kan längre sträckor köras utan att behöva ändra inställningar i maskinen. 

SOFS tribometern är kopplad till en dator som registrerar friktionen under hela testet. 

Friktionen kan sedan plottas i ett diagram för att sedan analyseras. 

 

Figur 16: Disken fästs i anordningen och ett tryck appliceras mot ytan. 

Verktygsstålen Caldie och VSC fixeras så rullning inte ska ske under SOFS testet. Diskarna 

glider mot plåtmaterialen DP600 och DP1000 som fästs med hjälp av magneter då dessa inte 

ska glida under laborationen. 

Experimentet utförs genom att disken glider fram över plåtmaterialet 15cm, och sedan tillbaka 

i samma spår då en viss normalkraft applicerats. Disken gör 500 spår eller fram tills galling 

kan urskiljas. När galling urskilts roteras disken och ett annat test inleds. I Figur 20 visas 



 

 

spåren som uppkommer under testerna. Mellanrummet mellan spåren är 2mm för att inte 

påverka varandra och glidhastigheten 0,3m/s vid varje test.  

4.4 Analys med svepelektronmikroskop 

När testerna var klara valdes några tester ut för analys. Testerna valdes slumpvis ut där flera 

tester gjorts, när enskilda tester gjorts valdes dessa. Innan de kunde analyseras i 

svepelektronmikroskopet sågades mindre bitar ut ur materialet för att rymmas i SEM-

mikroskopet. Därefter tvättades proverna i en ultraljudsrengörare. I Figur 18 visas SEM 

mikroskopet som användes vid undersökningarna.  

 

 

Figur 18: Svepelektronmikroskopet som användes för att analysera resultaten. 

5 Resultat 

För att avgöra när galling sker användes en friktionskurva, indikationen på att galling uppstått 

mellan plåtmaterialet och verktygsstålet är när friktionen ökar markant (figur 19). Djupare 

spår i materialet kunde observeras vilket tydde på att galling skett innan friktionskoefficienten 

ökade. Därför bestämdes det att undersöka materialen när det gick att se och känna att galling 

uppkommit. Detta indikeras av pilen i Figur 19. 



 

 

 

Figur 19: Friktionskoefficienten som funktion av glidsträckan. 

När galling sker i plåtmaterialet är spåren repigare och ger ett mer glansigt intryck. I Figur 20 

är spåren först mörkare, men när verktygsstålet glidit över plåten fler gånger ändras utseendet 

och spåren ser ljusare ut. 

 

Figur 20: Spår efter att SOFS testet gjorts. 

Figur 21 visar de olika SOFS testernas kombinationer av verktygsstål och ytamaterial som 

gjorts vid experimenten. Diagrammet visar att glidsträckan är kortare när verktygsstålen 

glider mot DP1000 än vid DP600. Båda verktygsstålen har längre glidsträcka när de glider 

mot DP600. Det visar också att VSC är beständigare mot galling än Caldie när verktygsstålen 



 

 

glider mot DP600. Det har inte skett någon galling när verktygsstålen gled mot DP600 och 

DP1000 när kraften var 300 N. Testet avslutades vid 150m och ingen galling hade då uppstått. 

När verktygsstålen glider mot DP1000 är resultatet snarlikt varandra och ingen skillnad 

mellan verktygsstålen kan urskiljas. 

 

Figur 21: Diagram över när galling inträffat beroende på material och kraft. Tomma rutor indikerar att ingen galling skett. 

 

5.1 Verktygsstålen Caldie och Vancron Superclean 

Verktygsstålen i Figur 22 har genomgått SOFS testet och adherat material syns för båda 

materialen. Adherat material är ungefär samma för Caldie och VSC. SEM analys av 

verktygsstålen visar att galling uppstått under SOFS testerna. Material har adherat från plåten 

till diskarna. I Figur 22 visas att material adherats till disken kontaktyta.  

 

Figur 22: Ytorna hos verktygsstålen efter SOFS test.  



 

 

Disken visar också att olika typer av nötning skett vid SOFS testerna. Område 2 i Figur 23 

visar adherat material som överförts från ytmaterialet till disken. Vid fortsatt glidning lossnar 

adherat material och skrapar mot diskens yta. Strecken i område 2 i Figur 23 har uppkommit 

på grund abrasive nötning när adherat material lossnar och nötningen går över i two- eller 

three-body abrasive nötning. Abrasive och adhesive nötning skadar också ytan som disken 

glider mot och kan leda till andra typer av skador så som sprickor och andra defekter.  

 

Figur 23: Nötningen på disken. 

Vid SEM analys av verktygsstålet visar att det har adherat material från ytmaterialet till 

verktygsstålet. Materialet som adherat är rikare på syre än det ursprungliga materialet. EDS 

analysen visade (Figur 24) att oxidhalten ökat över det adherade materialet och inte vid 

ursprungsmaterialet. 



 

 

 

Figur 24: Ytan på verktygsstålet Caldie och det adherade materialets syrehalt. 

SEM analysen visar också att det adherade materialet har tillplattade toppar (Figur 25). I 

området markerat 1 syns det adherade material med tillplattade toppar som fortfarande sitter 

fast på disken, i område 2 har det adherade materialet lossnat från verktygsstålet. Det kan ses 

eftersom området markerat 2 har svarta prickar på ytan. De svarta prickarna är materialet 

vanadin rikt karbonnitrider och finns bara i verktygsstålet.  

 

Figur 25: Ytan hos verktygsstålet VSC efter att galling uppstått. 

Vid SEM analysen har en EDS analys gjorts för att se den kemiska sammansättningen i 

materialet. De väsentliga grundämnena för vår analys valdes sedan ut och är illustrerade i 



 

 

Figur 26. Bilden kallad 1, där alla grundämnen finns i figuren. En uppdelning av 

grundämnena gör det lättare att se skillnader i skiktet som granskas. 1a) visar att det i område 

2 har lossnat material från disken. Som följd av att det ses det svarta prickar i området där det 

inte finns järn. Istället finns det mer vanadin i området (Figur 26, 1b). Syrekoncentrationen är 

större i området 1 där adherat material fortfarande är kvar.  

 

 

Figur 26: 1 Koncentration av grundämnen på ytan. 1a) Järnkoncentration på ytan. 1b) Vandinkoncentration på ytan. 1c) 

Syrekoncentration på ytan. 

Vid samma applicerad kraft togs det fram en Tabell 10 för de olika kombinationerna. Tabell 

10 visar att glidsträckan är betydligt längre då båda verktygsstålen glider mot DP600. Det 

fastställs också att VSC är beständigare mot galling vid glidning mot DP600. När 

verktygsstålen glider mot DP1000 är resultatet lika och vidare studier behövs för att klargöra 

skillnader då dessa vertygsstål glider mot DP1000. 

Tabell 10: Glidsträckan för de olika kombinationerna då kraften var 500N. 

Verktygsstål Ytmaterial Kraft [N] Glidsträcka då galling 

uppstog[m] 

Caldie DP600 500 105,75 

VSC DP600 500 130,8 

Caldie DP1000 500 24 

VSC DP1000 500 24 

 

 



 

 

5.2 Ytmaterialen DP600 och DP1000 

Ytor hos material är alltid ojämna och Figurerna 27 och 28 nedan beskriver topografin hos 

materialen DP600 och DP1000 innan SOFS testerna genomförts. Den röda färgen illustrerar 

toppar hos materialen medan de blå områdena är dalar i materialet. 𝑆𝑎-värde visar profilens 

vertikala avvikelse från medelnivån. 

 

Figur 27: Topografin hos DP600 samt Sa-värdet för ytan. 

 

Figur 28: Topografin hos DP1000 samt Sa-värdet för ytan. 

Efter SOFS-testet har det uppkommit spår i materialet där verktygsstålen glidit över ytorna. 

Figur 29 visar spåren efter att VSC har glidit över ytan hos materialet DP600 och DP1000 

med en normalkraft på 500N. 



 

 

 

 

Figur 29: SEM bild över spåren i materialen. a) DP600 efter att verktygsstålet glidit mot ytan med en kraft 500N. b) DP1000 

efter att verktygsstålet glidit mot ytan med en kraft 500N. 

Tabell 9: Visar bredden på spåren gjorda av verktygsstålet i ytmaterialen. 

Material 𝑆𝑝å𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 1 𝑆𝑝å𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 2 

DP600 1,190mm 1,142mm 

DP1000 806,6µm 873,1µm 

 

Tabell 9 visar att intrycket i DP600 är större än i DP1000, vilket är förväntat då DP1000 är ett 

hårdare material än DP600, se Tabell 4 och 6. Vid SEM-analys observeras det att spåren har 

repor som indikerar att material har överförts till verktygsstålen. Det överförda materialet 

repar det mjukare materialet. Figur 30 jämför den adhesiva nötning som skett under SOFS-

testet. Resultatet visar liknande morfologi för båda materialen. Det mjukare materialet DP600 

har mer repor än DP1000 dock är det något större oxidbildning för DP1000. Eftersom det är 

deformationshärdat repar det materialen disken glider mot (Figur 30). 

 



 

 

 

Figur 30: Spåren som uppkommit vid SOFS testet då material överförts till verktygsstålen. 

Figur 31 visar en 3D bild på hur materialet DP600 och DP1000 har deformerats. Spåren är 

betydligt djupare i DP600 än DP1000.  

 

Figur 31: 3D figur på ytan där materialen glidit. a) DP600 när VSC glidit över ytan med en normalkraft på 500 N. b) 
DP1000 när VSC glidit över ytan med en normalkraft på 500 N. 

Djupare spår kan indikera att det skett deformationshärdning i större utsträckning. Det betyder 

att materialet blivit hårdare i spåren. Det röda området i Figur 32 visar ytans korn. Kornen i 

det röda området är mindre än längre in i materialet som illustreras av den gröna cirkeln. Det 

tyder på att materialet har deformerats i den röda cirkeln, och således blivit hårdare. 



 

 

 

Figur 32: Deformation av kornen i DP600. 

5 Diskussion 

Vid experimenten valdes SOFS metoden då det ansågs beskriva det verkliga scenariot väl. 

SOFS metoden visade sig fungera väl vid de experimentella undersökningarna för att se när 

galling uppstår för olika verktygsstålen. En förbättring i vidare studier är att utöka antalet 

tester som görs med varje normalkraft och kombination av material för att få mer data. Med 

mer data kan det göras en noggrannare analys och ett tydligare diagram kan göras för att få 

säkrare värden och mindre avvikelse. För att förbättra SOFS testerna gällande kraften som 

appliceras kan en annan lösning än magneter användas för att få fast materialet bättre. Då 

disken gled över materialet och plastiskt deformerade materialet reste sig materialet. Det kan 

ha påverkat normalkraften som skulle appliceras. I och med att materialet buktade 

reducerades kraften då materialet inte var stumt mot bordet. Detta har då gjort att kraften som 

registrerats i programmet inte stämmer överens med den kraft som verkligen applicerades mot 

plåten. Vid en vidare studie skulle detta kunna ses över för att få mer exakt data. En idé är att 

använda en magnetisk skiva eller någon annan lösning för att få materialet att ligga plant över 

bordet. Metoden gav resultat som senare kunde analyseras med hjälp av SEM och EDS 

analys. Bilderna som togs under analysen visade att en materialöverföring skett och galling 

kunde därför fastslås. 

Resultatet visar att verktygsstålen inte utsattes för galling i samma utsträckning när de gled 

mot det mjukare materialet DP600. Detta visas i Figur 30, där det är ett djupare spår i det 

mjuka materialet DP600, jämfört med DP1000. Fredrik W. Lindvall skriver i sin studie att 

ytamaterial med högre sträckgräns behöver högre kontakttryck för att galling ska uppstå[1]. 

Detta verkar stämma även i denna studie då plåtmaterialet DP600 blir deformationshärdat i 



 

 

större utsträckning än DP1000 och därför blir glidsträcka längre. Ursprungligen har DP1000 

en större sträckgräns än DP600 men efter att deformationshärdning skett för DP600 har också 

sträckgränsen ökat vilket kan förklara fenomenet. Teori varför detta sker är att när 

verktygsstålen glider mot DP600, trycks diskarna ner mer i materialet och gör spåret djupare i 

första sträckan. När disken glider över ytan deformationshärdas materialet och blir hårdare. 

Det gör att när disken sedan glider tillbaka i samma spår motverkas galling på grund av 

deformationshärdningen ytan fått. Det sker inte i samma utsträckning för DP1000 då 

materialet är hårdare. Normalkraften som lagts på disken under testerna är inte tillräckligt stor 

för att deformera materialet lika mycket som för DP600. Det gör att verktygsstålet utsätts för 

slitage i båda riktningarna när den glider över DP1000. Det innebär att material överförs i 

båda riktningarna och glidsträckan blir då kortare för att galling ska uppstå. För att undersöka 

att teorin stämmer gjordes hårdhetsprover i ytan för att se om ytan var hårdare där än längre 

ner i materialet. Dock kunde ingen skillnad i hårdhet mätas med utrustningen som fanns att 

tillgå. Därför bör detta göras med bättre utrustning som kan mäta på nanonivå för att se om 

teorin stämmer.  

Materialen tvättades noggrant med rengöringsmedlet Oranet B1 då det var insmort med olja 

för att inte rosta. Detta steg skulle kunna undvikas genom att få materialet obehandlat och 

göra experimenten direkt på materialet för att garantera att oljan är helt borta. Även om det 

tvättades bort noggrant i denna studie kan det fortfarande ha varit oljerester mellan 

mikrotopparna. Oljeresterna som mot förmodan var kvar bedömdes inte påverka resultatet då 

mängden var för liten. Men för att få resultat helt oberoende oljerester bör experimenten göras 

med obehandlat material. 

Verktygsstålen som användes under SOFS testerna resulterade i att VSC var tydligt 

beständigare mot galling än Caldie då dem gled mot DP600. VSC innehåller karbider i 

mikrostrukturen ökar beständigheten mot galling. Karbiderna är mycket hårda och därför sker 

material överföringen efter en längre glidstecka jämfört med Caldie som saknar dessa 

karbider. När materialet ändrades till DP1000 är inte en skillnad synlig. Därför bör vidare 

studier göras med detta material och utföra fler undersökningar för att tydligare kunna se om 

verktygsstålen uppför sig olika gällande galling vid denna kombination. 

Fler tester med samma kraft och materialkombination skulle också kunna genomföras för att 

få fram en mer korrekt data och ett bättre medelvärde. Det skulle ge ett tydligare resultat vid 

olika krafter. Testen kan vid lägre normalkrafter vara längre för att få fram värden på när 

galling sker även här.  



 

 

Vid experimenten har det utvecklats ett oxidlager i spåren. Oxidlagret har antagligen uppstått 

som konsekvens av värmebildning under glidningsfriktion. Oxidlagret kan ha påverkat det 

tribologiska systemet. Hur det har påverkat är inte helt självklart då detta inte var prioriterat i 

denna studie. Det som undersöktes var det material som överförts från ytmaterialen till 

verktygsstålen. Detta material innehöll mer syre än vad det ursprungligen gjorde. Det tyder på 

att det överförda materialet har deformationshärdats. Figur 24 visar att materialet vid ytan har 

betydligt mindre korn än längre in i materialet. När materialet överförs deformationshärdas 

materialet och blir hårdare än vad det var från början. Då det blir hårdare repas det mjukare 

materialet och förstör ytan på materialet som ska formas. Det gör att verktyget som material 

har adherat till måste bytas och således skapar stopp i tillverkningen.  

Det har också visat att glidsträckan inte kan antas att bli längre om stålet som ska formas har 

hög sträckgräns. Det behöver kontrolleras mer för att kunna säkerställa att så är fallet. Ingen 

slutsats kan dras av vilken påverkan deformationshärdning har på ytmaterialet. Det behövs 

mer studier för att kunna klargöra vad det har för inverkan på materialen i systemet. Förvärras 

eller minskar galling beroende på vilka av material som används vid plåtformning? Om så är 

fallet kan detta användas till en fördel vid tillverkning, och i så fall hur ska det användas. 

6 Slutsats 

Studien har genomförts för att ta reda på vilket verktygsstål som är mest beständigt då de 

glider mot plåtmaterialen DP600 och DP1000. Detta för att minimera produktionsstopp och 

ledtider vid tillverkning av komponenter. Med hjälp av SOFS testerna har resultat kunnat 

analyseras och det visade att: 

• VSC är beständigare än Caldie mot galling då de glider mot DP600 

• VSC och Caldie är likvärdiga då de glider mot DP1000 

• VSC är beständigare än Caldie mot galling på grund av karbid nitriderna som finns i 

vertygsstålet. 

• Att deformationshärdning påverkar motståndet mot galling när verktygsstålen glider 

tillbaka i samma spår. 
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