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Sammanfattning 

 
I denna rapport beskrivs arbetet med att prova nya legeringar till Scanias bromsskivor för 

lastbilar och bussar. Arbetet har huvudsakligen haft två syften varav det första har varit att 

jämföra legeringar med olika innehåll av niob med avseende på friktion och nötning. Det andra 

syftet har varit att undersöka om provning i pinne-på-skiva tribometer är en lämplig metod för att 

rangordna bromsmaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Maskinkonstruktion som har 

både forskning och kompetens inom bromsar och tribologi. 

 

Scanias bromsskivor innehåller molybden som legeringsämne. Förhoppningen var att kunna byta 

ut molybdenet mot den betydligt billigare metallen niob med bibehållen eller förbättrade 

prestanda hos bromsskivan. 

 

Efter att ha studerat relevant litteratur om bromsar och tribologi påbörjades arbetet med en 

förstudie där det fastställdes vilka provningsparametrar som skulle ge en realistisk 

kontaktsituation. Viktigast var att åstadkomma realistiskt yttryck och temperatur i skivan. 

Därefter provades alla legeringar vid två olika driftspunkter. Under proverna mättes 

friktionskraft och temperatur i skivan. Efter proverna bestämdes nötningen i både skivor och 

pinnar genom vägning. 

 

För att troliggöra att resultaten gäller även för fullstora skivor jämfördes provskivorna med bitar 

av fullstora skivor i ett SEM med EDS. Mikroskoperingen visade liknande ytstruktur och kemisk 

sammansättning i de båda nötta proven. Även förekomsten av niobkarbider i skivans yta kunde 

påvisas. 

 

I tribometerproverna uppvisade skivorna som legerats med niob bättre prestanda än scanias 

nuvarande legering, med avseende på både nötning och friktion. Prestandaskillnaden mellan  

0,1 % och 0,3 % niobhalt var inte signifikant. 

 

Provningen har även visat att pinne-på-skiva tribometern är ett mycket användbart verktyg inom 

materialprovning. Det finns stora potentiella vinster med en sådan förenklad provning. 
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Abstract 

 
This report describes the testing of new cast iron alloys for use in Scanias brake disks for busses 

and trucks. This Master’s thesis has had two separate purposes. The primary purpose has been 

the comparison of alloys with different concentrations of niobium. The second purpose has been 

to evaluate pin-on-disc testing as a way of comparing disk brake materials. Most of the work has 

been carried out at the Department of Machine Design where some of the current research is 

directed towards tribology and, to a certain extent, brake tribology.  

 

Scania’s current brake disks contain Molybdenum as an alloying element. Efforts have been 

made to replace the Molybdenum with the less costly metal Niobium, while sustaining or 

increasing the disk’s performance. 

 

After having studied relevant literature regarding brakes and tribology, a pre-study was 

performed to determine what parameters to use in testing of the new alloys. The goal was to 

mimic the contact between the brake pad and the disk as closely as possible. The most important 

aspects in this sort of dry sliding contact are the surface pressure and the temperature of the disk. 

When realistic testing parameters had been chosen, all of the alloys were tested using two 

different sets of parameters. During testing, the frictional force and disk temperature were 

monitored. After testing, the wear in the pin and disk was determined individually by measuring 

the loss of mass.  

 

In order to relate this testing to full scale braking, some disks were compared to samples of real 

brake disks in a SEM equipped with EDS. The images revealed a similar structure and surface 

chemistry in both of the worn test samples. Particles of Niobium Carbide were also noted in the 

surface of the test disc, implying that Niobium behaves in a similar fashion as Molybdenum as 

an alloying element.  

 

In testing, the disks alloyed with Niobium performed better than the current alloy regarding both 

friction and wear. The life of a brake disk could be prolonged with as much as 25 % if these 

results hold true in full scale braking. 

 

These tests have also shown that pin-on-disc testing could be a very valuable method for Scania 

in the first phase of comparing brake materials. 
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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund och problembeskrivning 
 

Scania CV är en ledande tillverkare av lastbilar, bussar, marin- och industridieslar. Deras 

produkter är under ständig utveckling. Det kan handla om att höja prestanda, uppfylla nya 

lagkrav eller sänka sina produktionskostnader. För bromsarna finns en målsättning att utveckla 

en ny legering för bromsskivorna, som förhoppningsvis kan sänka produktionskostnaden med 

bibehållna eller förbättrade prestanda. En annan målsättning är att kunna utföra prov av 

bromsmaterial i förminskad skala. För närvarande utförs den allra mesta provningen i fullskala 

med bromsdynamometer, vilket både är dyrt och tidskrävande. En nedskalning och förenkling av 

den inledande provningen av nya bromsmaterial, exempelvis provning i pinne-på-skiva 

tribometer, skulle ge möjlighet att snabbare prova fler material och materialkombinationer, till en 

lägre kostnad. 

 

1.2 Syfte 
 

Detta examensarbete syftar till att studera effekten av niob som legeringsämne på bromsskivor 

av grått gjutjärn. Det är nötningsegenskaper och friktionsegenskaper som kommer att 

undersökas. I arbetet ingår också att utvärdera provning i pinne-på-skiva tribometer som metod 

för att rangordna bromsmaterial. Det finns ett intresse för att undersöka flera material utan att 

behöva göra fullskaliga tester i en bromsrigg. Detta har skett främst genom att den nuvarande 

gjutjärnslegeringen har provats i laboratorieskala och resultaten har jämförts med redan utförda 

fullskaleprov. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Provningen av legeringarna är begränsad till en av de pinne-på-skiva tribometrar som finns på 

institutionen för maskinkonstruktion. Det är en mycket vanlig typ av tribologiutrustning. 

Friktionsmaterialet i pinnen kommer att vara detsamma i alla prov och av samma typ som för 

närvarande används i lastbilsbromsarna. Proven kommer först och främst att utföras vid statiska 

förhållanden för yttryck och glidhastighet. Termiska effekter i skivorna, såsom termisk 

utmattning eller fas-omvandligar, kommer inte att undersökas.  

 

1.4 Metod 
 

För att utröna niobhaltens inverkan på friktion och nötning har provning utförts i en pinne-på-

skiva tribometer. Litteratur som anknyter till tribologisk provning, bromsar och bromsmaterial 

har studerats. Efter en grundlig genomgång av provningens alla aspekter fastställdes en peliminär 

provplan vilken kom att anpassas allteftersom provningen fortskred.  

 

Den nuvarande legeringen provades för att kunna användas som referens för de nya legeringarna. 

En förstudie utfördes, där parameterområdet söktes av för att hitta stabila driftspunkter och för 

att visa hur lång tid som krävs för inkörning av ytorna. När lämpliga driftspunkter fastställts 

provades alla legeringarna vid dessa punkter med minst en repetering av varje prov.  

 

Styrbara parametrar i tribometern är glidhastighet och yttryck(normalkraft). Två olika 

arbetspunkter användes vid provningen eftersom fler inte hanns med. Minst två prov utfördes vid 

samma betingelser, men med olika provkroppar, för att undersöka repeterbarheten. Provningen 

är förenklad jämfört med verklig bromsning, på så sätt att yttrycket och hastigheten hålls 
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konstant. Målsättningen med arbetet är ju, förutom att undersöka de nya materialen, att 

undersöka en förenklad form av bromsprovning. 
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2 Referensram 
 

Litteraturen som fått utgöra teoretisk referensram består främst av forskningsartiklar, många av 

dem publicerade i Wear. En mängd dokument om effekterna av niob i gjutjärn tillhandahölls av 

handledaren på Scania, Lars Hammerström, vid arbetets början. Uppgifter om bromsarnas 

konstruktion och funktion inhämtades genom samtal med ingenjörer inom bromsutvecklingen på 

Scania, vilka även bidrog med rapporter från fullskalig bromsprovning. 

 

2.1  Skivbromsar 
Skivbromsen har tre huvudkomponenter, oket, beläggen och skivan. Från en tribologisk 

synvinkel är det intressant vad som sker mellan belägget och skivan där friktionsarbetet och 

nötningen uppstår. Okets egenskaper är intressanta i fråga om vilket yttryck som uppstår mellan 

belägget och skivan. Här beskrivs skivbromsens olika delar som är relevanta för bromsens 

tribologiska egenskaper. 

 

 

Figur 1, CAD-bild av Scanias skivbroms med skiva, ok och cylinder 

 

 

2.1.1 Bromsoket 
Bromsoket pressar beläggen mot skivans båda slitytor. Scanias bromsar har flytande ok vilket 

betyder att det är axiellt rörligt och att bara ett av beläggen rör sig relativt oket. Bromsarna 

manövreras med tryckluft som med elektronik styrs individuellt för varje ok. Den individuella 

elektroniska styrningen av oken möjliggör förhöjd säkerhet genom antisladdsystem och liknande.  
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Vid maximal bromskraft kan tryck upp till 8,5 bar användas. Det är dock mycket sällan trycket 

överstiger 3 bar och vanligast är att trycket ligger kring 1,5 bar vid normal körning. Detta tryck 

verkar på en kolv i bromscylindern och kraften från kolven växlas upp i oket med ett slags 

kombinerad kam/hävarm. Utväxlingsförhållandet är i=15,3 för att ge en stor kraft på beläggen 

utan att behöva en jättelik kolvarea. Den vanligaste bromscylindern ger 8400N vid 6,1 Bar 

lufttryck. Bromsbeläggets yta är Abelägg=190cm
2
 och yttrycket antas vara jämnt fördelat. I 

verkligheten uppkommer ojämna tryckfördelningar av en mängd olika anledningar. Det är dock 

inte relevant för provningen i detta arbete. 

 

Grafen i Figur 2 nedan visar yttryck på belägget som funktion av lufttryck i bromscylindern. Den 

tar hänsyn till olika typer av friktion och kraftförluster i bromsoken. Formeln som använts 

kommer från ett internt dokument från Scanias bromsutvecklingsavdelning.  

 

        
                        

                 
 

 

 

Figur 2, Yttryck på belägget som funktion av tryck i  bromscylindern 

 

2.1.2 Bromsbelägg 
Friktionsmaterial i bromsbelägg har en komplicerad sammansättning som tillverkarna inte gärna 

avslöjar. Scania köper sina belägg från en underleverantör och exakt vilken sammansättning 

friktionsmaterialet har är en välbevarad företagshemlighet. Friktionsmaterialen kan bestå av 

uppåt 30 olika ingredienser som blandas samman i pulverform, pressas och värms för att få sin 

slutliga form. Generellt innehåller friktionsmaterialen olika sorters metalliska fibrer, bindemedel, 

keramiska partiklar, grafit och andra friktionsmodifierare. Tabell 1, från Eriksson et al (1), visar 

ungefärlig sammansättning i bromsbeläggen till en personbil. Samma friktionsmaterial används 

ibland till både personbilar och lastbilar.  
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Tabell 1, Normal sammansättning i friktionsmaterial från Eriksson et al(1) 

Structural component Wt.% 

Steel fibres 24 

Aramid fibres 3 

Glass fibres 3 

Clay 6 

Iron oxide 2 

Brass 8 

Bronze 7 

Graphite 15 

Sulfides* 8 

Silicon oxide 5 

Organic Powder 10 

Resin 9 

*Copper, zinc, lead and antimony sulfide 
 

Det finns flera skademekanismer förutom nötning som begränsar prestandan hos bromsbelägg. 

Alla är kopplade till de extrema temperaturer som belägget utsätts för. Om beläggets temperatur 

stiger för högt kan så kallad fade uppträda. Det innebär en kraftig sänkning av friktionen och 

beror på att andra friktionsmekanismer kommer i arbete vid mycket höga temperaturer. Orsaken 

är att de fenolhartser som utgör bindemedlet i friktionsmaterialet bryts ner vid sådana extrema 

temperaturer(2). 

 

Efter att ett bromsbelägg har utsatts för extrema temperaturer kan belägget ha tagit skada genom 

att vissa beståndsdelar förgasats eller brunnit bort. Det resulterar i en något nedsatt 

friktionskoefficient tills de skadade delarna nöts bort. Denna sänkning är inte alls lika stor som 

vid fade och brukar kallas glaze eftersom beläggets yta blir hård och glasartad. 

 

Den huvudsakliga skademekanismen för bromsbelägg är dock nötningen. Bromsarna på lastbilar 

är i regel utförda så att belägget nöts ner fortare än skivan. Det är enklare och mer ekonomiskt att 

byta belägg med jämna intervall än att behöva byta bromsskivan. Allteftersom beläggen nöts så 

matas det närmre skivan av en automatisk mekanism i oket, så att avståndet till skivan alltid är 

detsamma. Bromsbelägget måste bytas ut då endast 2mm beläggmaterial återstår(3). 

 

Enligt erfarenhet av bromsprov på Scania är nötningen koncentrerad till skivan vid låga 

temperaturer medan beläggen nöts kraftigare vid höga temperaturer, dvs hög bortbromsad effekt. 

Ett sådant beteende finns även i prov utförda av G. Cueva et al. (4) . Prov av tre gråjärn och ett 

CGI-järn utfördes i pinne-på-skiva tribometer vid olika tryck. Vid en fördubbling av trycket från 

2MPa till 4MPa ökade nötningen i skivan till drygt det dubbla. Nötningen i pinnen ökade 

däremot 4-6ggr. Även i prov utförda av S. Guicciardi et al(5) finns en sådan trend. Då provades 

visserligen keramer men trenden var tydlig att nötningen koncentrerades till pinnen vid högre 

effektutveckling i kontakten. Detta är av intresse då lämpliga driftspunkter skall fastställas. 

 

2.1.3 Bromsskivan  
Bromsskivan som sitter i Scanias bilar väger ca 30kg, är ventilerad och gjuten i gråjärn. Skivan 

gjuts av en underleverantör och svarvas slät på slitytorna. Scanias nuvarande legering har två 

huvudsakliga nackdelar. För det första är den patenterad av ett annat företag vilket gör den dyr, 

för det andra innehåller legeringen molybden som är ett dyrt legeringsämne. Målsättningen är att 

hitta en lämplig ersättning för molybden samtidigt som den nya legeringen eventuellt kan 

patenteras av Scania. 
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Figur 3, CAD-bild av Scanias bromsskiva med navinfästning och ventilationskanaler 

Ytjämnheten har stor betydelse för friktionskoefficienten i kontakten med friktionsmaterialet. 

När en ny skiva, eller nya belägg, har monterats så är friktionen lägre än normalt. Det behövs ett 

antal bromsningar och en viss nötning för att friktionen skall öka och stabilisera sig. Vad som 

händer är att ytorna formar sig när de nöts mot varandra och att material från bromsbelägget förs 

över till skivans yta. Detta gör att kontaktarean, och därmed friktionen, ökar. En mikroskopbild 

av den svarvade ytan visas i Figur 4. Spåren efter svarvoperationen syns tydligt. För en 

bromsskiva så löper spåren runt bromsytan och innebär inga större problem. I nedskalad 

provning, då en liten provskiva tagits ut ur bromsytan, löper spåren tvärs över skivan och kan 

påverka inkörningen och friktionen negativt. 

 

 

Figur 4, svarvad yta i 25X förstoring 

Bromsskivans livslängd begränsas av två faktorer, nötning och termisk utmattning. Då skivan är 

ny är dess tjocklek 45mm, ventilation inräknad. Skivan skall enligt Scanias instruktioner bytas då 

tjockleken minskat till 37mm eller då kriteriet för spricktillväxt nedan har uppnåtts.  

Den termiska utmattningen kommer av den extremt lokala och snabba uppvärmning som en hård 

bromsning innebär. Temperaturen i skivans yta kan stiga många hundra grader på bara sekunder. 

Termospänningarna som då uppstår driver en spricktillväxt i skivans yta. Skivan måste slipas 

eller bytas ut om någon spricka är bredare än 1,5mm, längre än 40mm eller når ut till skivans 

ytterkant(3). 

 

Nötningen på skivan är av abrasiv (slipande) typ och kan karakteriseras som tre-kroppsnötning. 

Detta eftersom nötningspartiklar från både skiva och belägg till viss del stannar kvar i kontakten 

och bär en stor del av lasten(6). Beläggets hårda beståndsdelar nöter bort material som lossnar i 

form av små partiklar. Dessa partiklar bakas ihop till större lastbärande platåer vilket beskrivs 

utförligare i 2.3.2. 
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2.1.4 Hjulstorlek  
 

Däcksdiametern avgör givetvis förhållandet mellan bilens hastighet och hjulets, och därmed även 

bromsskivans, varvtal. Vad som är intressant vid provning är att efterlikna glidhastigheten 

mellan belägg och skiva. För att kunna beräkna vilket varvtal som den mycket mindre 

provskivan bör ha, krävs kännedom om bromsskivans och provskivans mått vilka visas i Figur 5. 

 

 

Figur 5, Mått hos provskiva och bromsskiva 

Glidhastigheten mellan belägg och skiva beräknas med hjälp av bromsytans effektiva radie, 

Rskiva, och däckets ytterdiameter, Ddäck. I bil är denna effektiva radie 171mm och för de aktuella 

provskivorna är den 25mm.  I nedanstående ekvationer betecknar Vbil bilens hastighet i km/h, och 

Rprov är provskivans effektivradie. Alla diametrar skall uttryckas i meter. 

 

              
       

     
 
    

   
 

 

                                  
                  

       
 

 

De lastbilsdäck som normalt sitter på Scanias bilar är mellan 966 och 1222mm. Diametern 

1070mm antogs i beräkningen som genererade grafen i Figur 6. 

 

 

Figur 6, Varvtal i tribometern och motsvarande hastighet i bil 

Provning i tribometern kan utföras upp till 4500 varv/min vilket täcker in alla rimliga hastigheter 

som en lastbil kan tänkas uppnå.  
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2.1.5 Provning inom Scania 
 

Slitageprov på bromsar utförs i bromsdynamometer (dyno) som består av flera stora svänghjul, 

drivna av en elmotor. Ett antal svänghjul kopplas in på dynamometerns axel på vilken en 

bromsskiva sitter monterad. Då svänghjulen satts i rotation motsvarar bromsningen av dessa 

bromsningen av någon specifik axel i en lastbil. Bromsoket och skivan är försedda med olika 

mätutrustningar för temperatur och momentmätning. Rotationshastighet och bromstryck följer 

förprogrammerade körcykler som styrs av temperaturen i bromsen. Vid slitageprov utförs först 

1000 bromsningar där skivan tillåts att svalna till 100
o
 mellan bromsningarna, sedan höjs nivån 

till 200
o
, 300

o
 och 400

o 
innan cykeln börjar om vid 100

o
. Eftersom en bromsskiva väger ca 30 kg 

så tar avsvalningen lång tid och ett slitageprov för en skiva tar flera veckor att genomföra. 

 

2.2 Gråjärn 
 
Bromsskivorna gjuts i gråjärn, som används på grund av sin utmärkta motståndskraft mot 

termisk chock. Segjärn t ex skulle inte klara den snabba uppvärmningen som uppkommer vid 

kraftig bromsning utan spricka katastrofalt. 

 

Gråjärn är ett billigt och lättbearbetat gjutjärn med goda egenskaper för gjutning och skärande 

bearbetning. Det är den vanligaste sortens gjutjärn och karaktäriseras av sitt höga innehåll av kol 

i form av grafitfjäll. Gråjärn har som regel låg hållfasthet eftersom det lätt spricker genom 

grafitfjällen. Fjällens form och grafitens låga hållfasthet gör att brottet följer fjällen och den 

resulterande brottytan får en grå färg av grafiten. Gråjärn är sprött jämfört med de flesta metaller. 

Gråjärnets slagseghet och formbarhet är mycket låg. Grafitfjällen kan betraktas som plana 

hålrum vars kanter ger upphov spänningskoncentrationer som kan bilda sprickor. Det är 

förklaringen till gråjärnets låga hållfasthet. I gengäld ger grafitfjällen en mycket god 

värmeledningsförmåga som ger gråjärnet sin motståndskraft mot termisk chock. 

 
Grafiten i gjutjärn har en smörjande effekt vid skärande bearbetning och i glidande kontakter. 

När gråjärn används i bromsskivor fyller grafiten en mycket viktig funktion. Grafit har en 

mycket hög värmeledningsförmåga och grafit i form av fjäll gör att värmen effektivt leds bort 

från skivans yta (4). Grafitstorleken har mycket stor betydelse för värmeledningsförmågan 

eftersom många och större fjäll ger bättre värmeledningsförmåga och god motståndskraft mot 

termisk chock. I bromsskivor mäter man på Scania värmeledning men även ljudhastigheten i 

materialet. Ljudhastigheten kan indirekt berätta om grafitfjällens storlek och koncentration 

eftersom ljudvågen hindras och förändras när den passerar grafiten som har en annan 

ljudhastighet. 

 

Ett segjärn, med samma kolhalt som ett gråjärn, har en mycket sämre värmeledningsförmåga 

eftersom grafiten har formen av noduler, kulor, som ligger åtskilda i grundmaterialet och därför 

inte transporterar värmen någon längre sträcka.  

 

 

2.2.1 Utskiljningar av hårda partiklar 
 

Nötningsegenskaperna i abrasiv nötning hos ett tribosystem bestäms till stor del av hårdheten 

och ytjämnheten hos ytorna. Hårda partiklar inbäddade i ett av materialen påverkar med säkerhet 

nötningen, men påverkan kan vara antingen positiv eller negativ. Partiklarnas form, antal, 

hårdhet, bindning till grundmaterialet och motytans egenskaper påverkar alla nötningen. En 
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kraftigare nötning kan till exempel uppstå om partiklarna är benägna att lossna ur 

grundmaterialet och pressas in i motytan.   

 

I de nya legeringarna som skall provas för användning i bromsskivor finns niob som 

legeringsämne. niob har en väldigt låg löslighet i austenit vilket gör att en primärutskiljning av 

niobkarbid bildas vid halter över 0.1%. Utskiljningen får formen av små partiklar av niobkarbid 

fördelade i grundmaterialet. niobkarbid är en mycket hård keram vars hårdhet ligger runt 24 GPa 

(7), eller 2400HV(8). Partiklar med så mycket större hårdhet än gjutjärnet påverkar sannolikt 

både nötning och friktion i en torr glidande kontakt. 

 

Ett exempel där hårda karbider minskat nötningstakten på ett revolutionerande sätt är i snabbstål, 

även kallat HSS av engelskans High Speed Steel. Snabbstål uppfanns i början av 1900-talet och 

möjliggjorde mycket snabbare bearbetningen av metaller än med de kolstålsverktyg som tidigare 

använts. Snabbstålet används fortfarande till verktyg i olika typer av skärande bearbetning. Det 

som ger snabbstålet dess nötningsmotstånd och förmåga att behålla sin hårdhet vid höga 

temperaturer är legeringen med höga halter av krom, volfram, molybden, vanadin och kobolt. 

Dessa metaller kan alla bilda karbider som i form av små partiklar förstärker det martensitiska 

grundmaterialet.  

 

2.3 Tribologi 
Tribologi är läran om ytor i relativ rörelse och behandlar bland annat friktion, smörjning och 

nötning.  

 

2.3.1 Tribologins komplexa natur 
 

Det mest utmärkande för tribologi bland övriga ingenjörsvetenskaper är den stora komplexiteten 

hos de mekanismer och processer som styr systemets beteende. De flesta väsentliga fenomen 

uppträder på mikroskopisk skala, där materialens kemi, mekaniska egenskaper, yttopografi, och 

nötningshistoria bara är några av alla de faktorer som påverkar kontaktens egenskaper. 

Materialen är heller inte helt ansvariga för kontaktens tribologiska egenskaper. Alla tänkbara 

miljöparametrar såsom atmosfär, luftfuktighet, föroreningar, partiklar, temperatur och deras 

respektive historik kan påverka systemet.  

 

Repeterbarheten av experiment inom tribologi är ofta problematisk på grund av de många 

faktorer som inverkar. Exemplen kan göras många på hur förbisedda eller oförutsedda faktorer 

har givit svårtolkade eller felaktiga mätresultat. En sådan trivial sak som små vinkelfel mellan 

pinnen och skivan i en pinne-på-skiva tribometer kan både öka spridningen av mätdata och 

påverka den uppmätta nötningstakten. Då pinne med platt ände används innebär vinkelfelet att 

kontakttrycksfördelningen blir ojämn. I en studie av Garcia-prieto et.al (9) drogs slutsatsen att 

felet i den nominella kontaktarean som blir resultatet av pinnens snedställning är vad som förstör 

experimentet. I detta arbete kommer pinnarna förvisso ha platt ände men eftersom 

friktionsmaterialet är relativt mjukt och kommer köras in så antas kontakten bli fullständigt plan.  

När det gäller hårda material, såsom keramer, kan felet orsakat av snedställning bli katastrofalt. 

 

 

2.3.2  Friktionsmekanismer i skivbromsar 
 

Friktionsmaterialets uppbyggnad ger en unik kontaktsituation som studerats ingående med en 

innovativ experimentuppställning av Eriksson, Lord och Jacobson (1), och senare simulerats av 

Ostermeyer   (10) och detaljstuderats med SEM, FIB och STEM av Hammerström(11). 

Eftersom friktionsmaterialet innehåller beståndsdelar med mycket olika hårdhet och 

nötningsmotstånd kommer de mjuka delarna nötas bort snabbast och frilägga hårdare material, t 
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ex metallfibrer. Dessa hårda områden bär huvuddelen av lasten och bildar ett slags platåer runt 

vilka det mjukare materialet nöts bort. Dessa så kallade primärplatåer börjar sedan växa genom 

att nötningspartiklar och deformerat material samlas framför dem. Rörelsen mellan skivan och 

friktionsmaterialet driver nötningspartiklarna till att röra sig genom kontakten och samlas 

framför primärplatåerna. Där kompakteras de till vad som brukar benämnas sekundärplatåer se 

Figur 7. Partiklar som rör sig genom kontakten kan lätt fastna på dessa platåer som konstant 

växer sig större. Sekundärplatåernas yta kan bli mycket större än primärplatåernas och de bär en 

ansenlig del av kontaktens last. Tillväxten fortsätter ända tills primärplatån försvinner, antingen 

på grund av att den nöts ner eller att den slits loss ur ytan av trycket från sekundärplatån. Utan 

stödet från primärplatåns bryts sekundärplatån snabbt isär och lossnar. Processen sker 

kontinuerligt med platåer spridda över hela beläggets yta. Nedan, i Figur 7, visas en skiss över 

vad platåmodellen beskriver. 

 

Figur 7, Platåmodellen för bromsfriktion 

 

I den allra översta ytan av dessa platåer bildas ett extremt tunt lager, mellan 50nm och 200nm, av 

kompakterade partiklar av nanometerstorlek. De bildar en nanokristallin film med kornstorlek 

kring 5nm som är mycket hård och tät. Det är i denna film som friktionen arbetar genom att 

skjuva och röra om i atomlagren (11). Energitätheten i detta tunna skikt är mycket hög och 

bildandet av friktionsfilmen kan liknas vid ett slags sintring av nötningspartiklar. 

 
2.3.3 Att kvantifiera nötning 
 

Nötningstakten hos ett material i en specifik kontaktsituation beskrivs vanligtvis med 

volymsförlust per glidsträcka och normalkraft. Storheten kallas specifik nötningstakt, benämns k 

och har enheten m
2
/N. Ekvationen som beskriver sambandet kallas Archards nötningslag. I 

ekvationen ingår den bortnötta volymen   ,specifik nötningstakt   , normalkraft   och 

glidsträckan  . 

 

          
 

Det är bara efter inkörning, och då nötningstakten är stabil som det är meningsfullt att beräkna k. 

Viktigt att komma ihåg är att k bara gäller vid de förhållanden under vilka den uppmätts. 

Nötningen kan vara stabil och kan mycket väl följa k. Det är samtidigt känt att små förändringar 

i systemet, det kan t ex vara ökad oxidation pga temperaturhöjning, kan göra att systemet byter 
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nötningsmekanism och nötningen ökar med flera tiopotenser. Man skall därför använda 

nötningstal med försiktighet och vara medveten om deras begränsade giltighet. 

 

2.4 Tribologisk provning 
 

En utrustning som används för tribologisk provning kallas för en tribometer. De finns i en mängd 

olika geometrier och konfigurationer för olika sorters provning. Gemensamt är dock att det 

förekommer en rörelse mellan två kroppar på ett kontrollerat sätt och med möjlighet att mäta 

friktionskrafter eller moment, nötning och så vidare. Rörelsen kan vara glidande, oscillerande, 

rullande eller kombinerad rullning med glidning. Det kan även finnas möjlighet att kontrollera 

klimat och smörjning. Tribologiska testriggar specialanpassas ofta för den typ av provning man 

har tänkt utföra och de komponenter provningen är tänkt att simulera. Det är inte ovanligt att 

ombyggda verktygsmaskiner används som provutrustning. Eftersom tribosystem kan vara 

mycket känsliga så sker provningen efter noggranna rutiner vad gäller hantering av material. 

Proven skall vara mycket rena och ytorna ska vara representativa för den verkliga 

kontaktsituationen. 

 

2.4.1 Pinne-på-skiva tribometern 
 

Tribometern som har använts i detta arbete är av typen pinne-på-skiva. En stillastående pinne 

monterad på en hävarm trycks mot ytan på en roterande skiva. Normalkraften på pinnen 

åstadkoms genom att hänga vikter på hävarmen och den tangentiella friktionskraften mäts med 

en lastcell som är en elektronisk kraftsensor. Under provningen kan även temperatur och 

nötningstakten i pinnen övervakas med termoelement och en lägessensor på hävarmen. Skivans 

temperatur kan mätas med en infraröd termometer. I Figur 8 nedan visas den tribometer som 

använts vid provningen av legeringarna. 

 

 
 

Figur 8, Pinne-på-skiva tribometern och dess delar 
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2.4.2 Provkroppar  
 
Prov i tribometer utgör en modell av verkligheten. Vilka egenskaper som modellen klarar av att 

fånga beror på hur man konstruerar sin modell. De provkroppar som skall användas vid 

tribologisk provning bör representera verkligheten så nära som möjligt. Materialen skall givetvis 

ha rätt kemisk sammansättning och mikrostruktur men bör även likna den verkliga 

kontaktsituationen med avseende på ytornas form och jämnhet. För att åstadkomma detta 

bearbetas provkroppar ofta fram ur verkliga komponenter. Skall en bromsskiva testas så skär 

man lämpligen ut provkroppar ur en verklig skiva. Så har också skett för provningen i detta 

arbete. 

 

Sex olika legeringar har funnits med i studien. Skivorna med nya legeringar har gjutits hos ett 

externt gjuteri. Scanias standardlegering har provats två gånger, både gjuten i det externa 

gjuteriet och i Scanias vanliga tillverkning. Man vill gärna ha en referensgjutning när en ny 

underleverantör anlitas eftersom olika gjutningsparametrar påverkar materialets egenskaper. 

Vidare har tre nivåer av nioblegering undersökts, 0 %, 0,1 % och 0,3 %. Slutligen har även en 

legering, tillhörande en konkurrent, provats. Den innehåller niob men även en hög andel kisel. 

 

I Figur 9 visas den typ av provkroppar som tidigare använts vid bromsprovning på KTH, 

institutionen för maskinkonstruktion. Samma typ av provkroppar har även använts i detta arbete. 

 

 

Figur 9, Provkroppar av bromsmaterial som använts i arbetet 

 

2.4.3 Analys av nötning 
 

För att mäta nötningen på skivan finns främst två olika metoder. Proven kan vägas före och efter 

utfört prov för att mäta bortnött massa. Den andra metoden är att mäta nötningsspårets profil 

med ett släpnålsinstrument och med dess tvärsnittsarea och nötningsspårets längd, beräkna den 

Pinne 
Ø10mm 

 

Effektiv  radie 
25mm 

Skiva 
Ø63mm 
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bortnötta volymen. Guicciardi et al. (5) utförde prov i pinne-på-skiva tribometer med syftet att 

utreda den spridning i resultat som vanligen uppträder även vid identiska experimentbetingelser. 

Nötningen mättes då genom både vägning och profilmätning för att undersöka metodernas 

noggrannhet. Mätningarna utgående från profilmätning uppvisade ett relativt fel mellan 19 och 

51 % medan felet vid vägning generellt var enstaka procent och bara i ett fall nådde 32 %. I vissa 

fall är nötningen så liten att vägning inte är genomförbar. Vid nötning av en kula mot ett plan 

kan nötningsvolymen hos kulan bestämmas utifrån nötningsfläckens area på kulan. Det ger ett 

noggrant mått på bortnött volym. 

 

2.4.4 Temperaturmätning med IR-termometer 
 

För att kunna mäta temperaturen på den roterande skivan kan en IR-termometer användas. En 

sådan mäter svartkroppsstrålningen från mätobjektet kan beräkna temperaturen med hjälp av 

dess våglängder. Vid temperaturer under ca 600°C ligger nästan all strålning i det infraröda 

spektrumet, därav namnet infraröd termometer. Termometern klarar dock långt högre 

temperaturer då en stor del av strålningen istället är synligt ljus. Svartkroppsstrålningen för några 

olika temperaturer visas nedan  

 

Figur 10, Spektrum för svartkroppsstrålning vid olika temperaturer 

Detta diagram gäller för ideala ”svarta” kroppar, som absorberar all inkommande strålning. 

Kroppar som inte är idealt svarta reflekterar en del av infallande strålning och strålar även ut 

mindre energi per ytenhet och temperatur. För att beskriva hur nära ”idealt svart” en yta är 

används begreppet emissivitet. En ideal svartkropp har emissiviteten 1. En kropp som vid samma 

temperatur utstrålar hälften så stor effekt per yta har emissiviteten 0,5.  

 

En IR-termometer behöver kalibreras med mätobjektets emmisivitet för att ge korrekta 

mätvärden. Problem uppstår då emissiviteten hos materialet är okänd eller då materialet ger 

kraftig reflektion i IR-spektrat. Plana metallytor som inte ser speciellt blanka ut med blotta ögat 

kan fungera som utmärkta speglar för IR-strålning. Mätningen visar då något helt annat än 

metallens temperatur. Vid ett test på en provskiva av gjutjärn, värmd till precis 100°C med 

kokande vatten, erhölls mätvärden mellan 80°C och 150°C beroende på vid vilken vinkel 

mätningen gjordes. För att ytterligare komplicera saker så kan emissiviteten ändras med 

temperaturen. För att kunna använda IR-termometern på metalliska ytor anskaffades en speciell 

tejp med känd emissivitet. Tejpen köptes in från företaget som sålt IR-termometern. Denna 

emissionstejp har en fast emissivitet på 0,93 och klarar temperaturer upp till 300°C. 

 

IR-termometern som användes vid proven i pinne-skiva maskinen heter Testo 845. 

Temperaturen mättes på skivans kant som täckts med emissionstejp. Mätområdet vid fokuserad 
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närmätning är Ø1mm(12). Ett stativ konstruerades så att mätningen alltid var fokuserad och 

skedde på exakt samma ställe. 
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3 Metod/Genomförande 
 
 

Arbetet genomfördes huvudsakligen i fyra faser. Den första bestod av informationssökning och 

viss simulering. Denna fas blev mer långdragen än vad som först beräknats eftersom 

provutrustningen, tribometern, var under ombyggnad som drog ut på tiden. Sedan följde en 

förstudie där olika prover utfördes i tribometern. Först därefter kunde själva provningen 

påbörjas. Sist sammanställdes resultaten och sattes i sitt sammanhang i rapporten. I bilaga A 

återfinns en detaljerad beskrivning av provningsprocessen i tribometern. 

 

3.1 Termiska simuleringar 
 

Bromsning med konstant hastighet och tryck ger en mycket kraftig uppvärmning jämfört med 

normala bromsningar i en lastbil. För att hålla temperaturen inom rimliga gränser fick 

provparametrarna anpassas för att inte ge en alltför hög effektutveckling i bromsskivan. 

 

En termisk modell av provskivan ställdes upp i ”ANSYS Workbench” för att kunna förutsäga 

skivans sluttemperatur, vid en viss bromsad effekt. Modellen gjordes tvådimensionell och 

axisymmetrisk eftersom endast den stationära temperaturfördelningen söktes. Vidare antogs att 

hela den bromsade effekten går till värme i skivan. Legeringarnas värmeledningsförmåga hade 

tidigare mätts av Scania så ledningsförmågan var välkänd och säker. 

 

Utifrån modellen bestämdes att en första serie prov med standardskivor skulle utföras vid 

1000rpm och 1kg vikt som belastning. Dessa parametrar skulle enligt modellen värma skivan till 

275°C i medeltemperatur. Med IR-termometern kunde temperaturen mätas och den termiska 

modellen kalibreras mot uppmätt temperatur. Efter dessa prov mättes massförlusten för att fastslå 

ett lämpligt parameterområde för fortsatt testning. Målsättningen var att finna en driftspunkt med 

realistisk kontakttemperatur som dessutom uppvisade jämn friktion och nötningstakt. 

 

Temperaturen nådde inte 275°C utan endast ca 110°C, troligen på grund av skivans snabba 

rotation och att det antagna konvektionstalet gällde stillastående luft. Konvektionstalet beskriver 

värmeöverföringen från skivan till den omgivande luften. Konvektionstalet anpassades för att 

stämma med provningen och den bästa överensstämmelsen erhölls när konvektionstalet antogs 

vara ca 55    ⁄ . Den viktigaste lärdomen från simuleringsmodellen var att uppvärmningen av 

skivan sker relativt homogent. Medeltemperaturen i nötningsspåret skiljer sig inte från 

temperaturen i mätpunkten med mer än några få grader C vilket framgår av Figur 11.  

 

 

Figur 11, Temperaturfördelning i skivans tvärsnitt vid 44W bromsad effekt. 

 

Mätpunkt med IR-
termometer 

Slitbana centrumlinje 
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Efter att alla prover utförts beräknades skivans termiska resistans mot omgivningen till 

2,82C°/W. Detta gällde både vid 500rpm och 1000rpm. Dock bereder växelverkan mellan 

friktionstal och temperatur vissa svårigheter att förutsäga sluttemperaturen hos ett visst prov. 

 

3.2 Förstudie 
 

För att få en överblick över materialens beteende vid olika provbetingelser utfördes en förstudie 

innan någon provplan för de nya legeringarna utformades. Det är svårt att förutsäga hur olika 

faktorer påverkas av skalningen. Vad som främst behövde utredas var hur uppvärmning och 

inkörning skulle bete sig. Det avgjorde sedan hur de verkliga proven skulle utföras.  

 

Några prover utfördes för att ta reda på sambandet mellan bortbromsad effekt och skivtemperatur 

och därmed kalibrera simuleringsmodellen. Andra prover kördes för att ta reda på hur lång tid 

det tar att nå stabil nötning med en viss yta och vissa värmeledningsvillkor. Resultaten ledde till 

att alla efterföljande prov gjordes två timmar långa och riggades med en luftspalt under 

provskivan. Detta för att minska värmebortledningen och därmed påskynda uppvärmningen. Det 

är först när skivan värmts upp till sin sluttemperatur som friktionen stabiliseras. 

 

Under förstudien undersöktes även om det var lämpligt att utföra provningen på skivornas 

ursprungliga svarvade yta eller om något slags bearbetning skulle krävas. Två skivor valdes ut av 

varje legering och svarvytan avlägsnades med våtslipning. Skivorna slipades plana på en maskin 

för provberedning med 240-kornigt våtslippapper. De slipade skivornas beteende kunde sedan 

jämföras med oslipade i de inledande försöken. Det beslutades att fortsättningsvis utföra 

provningen på skivornas baksida som redan var planslipad från tillverkningen. 

 

3.3 Provning 
 

Provplanen utarbetades efterhand till att omfatta två driftspunkter där alla legeringar provades 

två gånger. Den första serien mätningar utfördes vid en stabil driftspunkt som hittats i förstudien. 

Efter att ha analyserat den första serien beslutades att köra den andra serien vid högre last men 

med lägre hastighet. 

 

Provparametrarna anpassades för att ge realistiska hastigheter och yttryck men viktigast av allt 

var att temperaturen i skivan, och därmed tribokontakten, var realistisk. Temperaturen är central 

för vilka nötningsmekanismer som aktiveras. Provparametrarna i de båda serierna visas i Tabell 

2 nedan.  

Tabell 2, Provparametrar 

 Tryck Glidhastighet Ungefärlig 

kontakttemperatur 

Serie 1 0,318 2,6 m/s 100°C 

Serie 2 0,954 1,3m/s 150°C 

 

3.3.1 Preparering av provkroppar 
 

De provkroppar som användes tillhandahölls av Scania. Skivorna togs ut ur verkliga bromsskivor 

som gjutits av de olika legeringarna. Detta för att få samma egenskaper och mikrostruktur som 

en bromsskiva. Bromspinnarna tillverkades ur ett standardbelägg genom fräsning. Skissen i 

Figur 12 visar en uppsättning använda provkroppar och deras viktigaste dimensioner. 
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Figur 12, Provkropparnas utseende och viktigaste dimensioner 

Rengöring av proven innan varje körning utfördes för att avlägsna olika former av föroreningar 

som kan verka smörjande på kontakten. Inom den tribologiska forskning som utförts på 

institutionen för maskinkonstruktion används en procedur i vilken proven bland annat tvättas 

med lösningsmedel i ultraljudsbad och torkas i en ugn. Eftersom bromsar aldrig arbetar i någon 

ren miljö användes en förenklad rengöringsprocedur där skivorna rengjordes med metanol i 

ultraljudsbad för att sedan lufttorkas i dragskåp. Alla rengjorda prover hanterades med handskar 

och förvarades i förslutna plastpåsar. Pinnarna av friktionsmaterial rengjordes inte eftersom de är 

porösa och eventuellt skulle kunna absorbera eller på annat sätt påverkas av lösningsmedel.  

 

Nötningen mättes genom att provkropparna vägdes både före och efter provning. Mellan prov 

och vägning så tvättades skivorna igen. Detta för att vägningen på ett korrekt sätt skall visa hur 

mycket material som nötts bort. Den våg som användes har en upplösning på 0,1mg och visas i 

Figur 13. Provet av repeterbarhet visade en standardavvikelse av 0,07mg vilket anges i vågens 

testprotokoll. Den absoluta noggrannheten är av mindre betydelse i denna studie men anges ha 

en tolerans på ±0,8mg. 

 

Pinne Ø10mm 

 

Slitbanans  

effektiva radie 
25mm 

Skiva 
Ø63mm 

 



28 

 

 

Figur 13, Våg som användes för mätning av nötningen 

 

3.4 Analys av mätdata 
 

Alla prover protokollfördes i en tabell där alla provparametrar och vissa miljöfaktorer 

antecknades. För spårbarhet noterades även vilka provkroppsindivider som använts. Körningarna 

sammanställdes i en större tabell för att beräkna och få en överblick över massförlust och 

nötning. 

 

Mätdata från friktionsmätningen innehåller alltid en hel del brus och fluktuationer. För att få ett 

jämförelsevärde på friktionen beräknades ett medelvärde på alla mätpunkter efter att friktionen 

nått en konstant nivå. Inkörningen av provkropparna tillåts alltså inte påverka medelvärdet av 

friktionen. 

 

För att kunna jämföra nötningen mellan de olika körningarna som utförts med olika parametrar 

beräknades för varje körning ett jämförande nötningstal fram med enheten g/Nm. Massförlust 

per normalkraft och glidsträcka. Detta gjordes för både skivornas och pinnarnas nötning.  

 

3.5 Jämförelse med fullskaleprov 
 

För att kunna ha någon nytta av nedskalad och förenklad provning så behöver provmetoden 

valideras på något sätt. Tribometerprovningen utgör ju en förenklad modell av verkligheten, på 

vissa punkter skiljer sig de båda åt. De två största skillnaderna är kontaktens storlek och att 

provningen utförs vid konstant tryck och hastighet. Platåmodellen för bromsfriktion är dynamisk 

och säger att bromsningens historik påverkar friktionen i kontakten. Detta skulle kunna betyda 

att konstant bromsning skiljer sig något från verkligheten.  

 

Ursprungligen var tanken att kunna jämföra materialens rangordning i nedskalad provning med 

fullskaleprov utförda i bromsdynamometer. Dessa fullskaleprov var tyvärr inte ännu utförda då 

examensarbetet avslutades. Därför krävdes andra metoder för att skapa sig en jämförelse med 

fullskalig broms. Målet var att bekräfta att samma friktionsmekanismer aktiveras i 
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tribometerproven som i full skala. För att bekräfta detta sattes ett antal kriterium upp som i tur 

och ordning kontrollerades. 

 

Kriterium för typisk bromsfriktion: 

 

 Förekomst av kontaktplatåer och friktionsfilm 

 Liknande yttopografi 

 Samma kemi i ytorna på grund av materialöverföring och oxidation 

 

I huvudsak har tre metoder använts i jämförelsen. Dessa undersökningar har alla utförts i Scanias 

materiallaboratorium. För yttopografisk mätning användes ett konfokalmikroskop med vilket 

man kan ta utmärkta tredimensionella bilder av ytor med upplösning i djupled på delar av 

mikrometer. För detaljstudier av ytan och dess kemi användes ett SEM med EDS, 

röntgenspektroskopi, med vilket man kan mäta den kemiska sammansättningen i olika delar av 

ett prov.  
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4 Resultat 
 

De olika resultaten och delresultaten presenteras här i den ordning de erhölls, med början i 

förstudien och avslutningsvis sammanfattande diagram över legeringarnas egenskaper. 

 

4.1 Förstudie/inledande prov 
 

För att kunna utforma en meningsfull provplan för de nya legeringarna krävs viss kännedom om 

materialens beteende varför en förstudie genomfördes där olika delar av parameterområdet 

undersöktes. Under förstudien gavs också en chans att finslipa mätteknikerna, databehandlingen, 

protokollföring med mera. Nedan visas endast utvalda resultat som på ett tydligt sätt illustrerar 

lärdomarna som kom av förstudien. 

 

4.1.1 Svarvad eller slipad yta 
Jämförelsen mellan svarvad och slipad yta visas i Figur 14 där skillnaden i friktionstal är 

uppenbar. Båda proven var identiska så när som på ytornas jämnhet. Förklaringen till den låga 

friktionen hos den svarvade skivan torde vara att den reella kontaktarean blir mycket liten då 

pinnen endast vidrör topparna på svarvspåren. Det finns därför inga förutsättningar för 

uppbyggandet av en friktionsfilm och de högre friktionstal som filmen ger. Det beslutades att 

provningen skulle utföras på skivornas planslipade baksida för att bäst efterlikna 

friktionsmekanismerna i en väl inkörd broms.  

 

Figur 14, Jämförelse mellan svarvad yta (röd) och slipad yta(blå) 

 

4.1.2 Olämpliga driftspunkter 
 

Under sökandet efter lämpliga driftspunkter visade det sig vad som kan inträffa vid ett dåligt val 

av provparametrar. De två graferna i Figur 15 visar friktionstalet för två körningar vid 

1000v/min. Samma legering användes i skivorna och ytan var i båda fallen planslipad. Den 

undre grafen gäller 0,318MPa i yttryck och den övre gäller det dubbla, alltså 0,597MPa. 
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Figur 15, Bromsning med skrik (blå) och bromsning med stabil friktion(röd) 

Förloppet för bromsningen började som för en typisk körning. Vid 2000 sekunder hände något 

som fick friktionen att öka samtidigt som provet började gnissla. Gnisslet blev kraftigare och 

avslutades med ett kort och kraftigt skrik som sammanfaller med det plötsliga tappet i 

friktionskraft. Efter denna cykel upprepats ett antal gånger så blev skriket istället kontinuerligt 

och mycket kraftigt. Friktionen tedde sig kaotisk och uppvisade en svagt nedåtgående trend. 

Lärdomen av detta prov blev att för den första provserien istället välja parametrarna som hör till 

den undre grafen eftersom det är önskvärt med en stabil friktion och nötning. 

 

4.2 Temperaturmätningar 
I serie 2 loggades mätvärdena från IR-termometern med en programvara medföljande 

termometern. När skivans temperatur och den uppmätta friktionen jämförs kan man observera 

vissa intressanta samband. I Figur 16 visas temperatur och friktion för prov 27 som är en skiva 

av standardlegering. Temperaturen har skalats för att kunna jämföras med friktionstalet. Som 

synes i grafen följs friktionen och temperaturen åt. 

 

Figur 16, Tidsförlopp för temperatur och friktionskoefficient 

Friktion och temperatur växelverkar hela tiden. En plötslig sänkning i friktion vid ca 1000 

sekunder ger t ex en tydlig knäck på temperaturgrafen och de båda följs åt i till synes 

slumpartade fluktuationer under hela provtiden. 
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4.3 Redovisning av mätdata 
 

Eftersom repetitionerna av försöken inte är tillräckligt många för någon riktig statistisk analys så 

redovisas här en sammanställning av alla försök där resultaten från varje individuell körning 

finns med. Varje stapel i de tre på varandra följande stapeldiagrammen motsvarar ett prov. I 

Figur 17 nedan visas vilka staplar som hör till vilka prover. 

 

Figur 17, Förklaring av efterföljande diagram 

4.3.1 Friktionstal 
 

Friktionstalen i Figur 19 nedan är medelvärdet efter det att inkörningen är över. Detta betyder i 

praktiken medelvärdet av alla mätvärden efter 4000 sekunder av körning. Spridningen inom 

varje individuell körning är betydligt mindre än skillnaden mellan de olika proven. I serie 1 höll 

sig standardavvikelsen i varje enskild friktionsmätning under 3 %, i alla utom ett prov. I serie 2 

var standardavvikelsen inom proven under 2 % i alla mätningar. Denna spridning är verkligen ett 

resultat av att friktionskoefficienten fluktuerar. Lastcellen är specificerad med en 

känslighetstolerans på 0,1 % så dess egenskaper ger ej upphov till något signifikant fel. I Figur 

18 nedan illustreras variation av friktionstal under den stabila fasen av ett typiskt prov. Till 

vänster visas friktionens tidsförlopp och till höger ett frekvensdiagram över samplingspunkterna. 

Medelvärde och standardavvikelse finns illustrerat som heldragen respektive streckade linjer. 

 

Figur 18, Illustration av spridningen i en friktionsmätning 
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Figur 19, Sammanställning av friktionstal 

Det finns en svag fördel för de nioblegerade materialen jämfört med de andra. Om denna fördel 

är statistiskt signifikant är inte helt säkert. Säkert är dock att skillnaden är större i mätningarna 

tillhörande serie 1. 

 

4.3.2 Nötningsegenskaper 
 

För att kunna jämföra nötningen i prover som är utförda med olika belastning och hastighet så 

har massförlusten räknats om till ett nötningstal med enheten g/Nm, alltså bortnött massa per 

glidsträcka och normalkraft. På så sätt kan resultaten från de båda serierna ställas bredvid 

varandra för en jämförelse. I Figur 20 och Figur 21 nedan representerar som tidigare varje stapel 

resultatet från ett prov. 

 

Figur 20, Sammanställning av skivornas nötning grupperat efter legering 
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Figur 21, Sammanställning av pinnarnas nötning grupperat efter skivornas legering 

 

4.4 Rangordning och nötningsegenskaper  
 

För att maximera bromsskivornas prestanda bör friktionen vara så hög som möjligt och 

nötningen så liten som möjligt. En skiva som i provning nöts mer men även har högre 

friktionskoefficient kan i verkligheten få en längre livslängd förutsatt friktion och nötning beter 

sig linjärt. När man bromsar en bil kontrollerar man retardationen med trycket mot pedalen och 

man eftersträvar vanligen att den skall vara relativt konstant. Som räkneexempel antar vi en 

skiva med 30 % högre friktion och 20 % högre nötning än standardskivan. Eftersom vi önskar 

samma retardation skulle kraften kunna reduceras med 23%. Nötningen blir då 7,3% lägre och 

livslängden ökar med 8,3 %. Kvoten mellan nötning och friktionstal skall alltså minimeras för att 

få maximal livslängd. Denna kallas här för jämförelsetal. Med total nötning avses nedan 

summan av skivans och pinnens massförlust. För att konstruera en rangordning så visas nedan i 

Figur 22, både total nötning och jämförelsetal. Som synes får dessa legeringar samma 

rangordning vare sig man tar hänsyn till friktionstalet eller ej.  
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Figur 22, Total nötning och jämförelsetal 

 

Figur 23, Jämförelsediagram för alla legeringar, normaliserade medelvärden 

Det syns i diagrammet ovan som att användningen av niob som legeringsämne sänker 

nötningstakten i skivan och höjer friktionen utan att för den delen öka nötningen av provpinnen. 

Om detta beteende stämmer även i full skala så skulle någon av de nya legeringarna kunna öka 

livslängden hos bromsskivorna. Prestandan hos de två legeringarna med niob är nästan 

densamma vilket betyder att så lite som 0,1 % niob räcker för en signifikant förbättring av 

nötningsmotståndet. 
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4.5 SEM-studier av skivorna 
 

Provskivorna jämfördes med delar av riktiga bromsskivor i ett SEM. Ett problem var att 

provbitarna från verklig bromsskiva hade genomgått spricktestet vilket är ett prov med hård 

bromsning och extrem uppvärmning. Proverna kan därför inte förväntas se exakt likadana ut. 

Den största skillnaden var att fullskaleskivan var betydligt slätare vilket även kan bero på att 

belägget varit mycket större. Först och främst kontrollerades vilka ämnen som fanns i ytorna av 

skivorna. Som väntat fanns skivans yta innehålla främst järn och järnoxid. Järnoxiden syns som 

mörkare grå områden i bilderna medan områdena utan oxid är ljust grå. 

 

 

Figur 24, Representativ bild av provskiva 17.4 som visar grafit, niob, järn och järnoxid 

Figur 24 ovan visar den nötta ytan på provskiva 17.4. De mörkt grå områdena är täckta av 

järnoxid, de ljust grå är rent järn, de svarta områdena är grafit och de vita fläckarna i bildens mitt 

är partiklar av niobkarbid. Förekomsten av niobkarbid i ytan är särskilt intressant eftersom den 

kan förklara den lägre nötningstakten hos de legeringar som innehåller niob. Det visar också att 

niob beter sig, som legeringsämne, på ungefär samma sätt som molybden. Se Figur 25 nedan. 

 

 

 

Figur 25, Partiklar av niobkarbid i provskiva 17.4 t.v. och molybdenkarbid i fullskaleskiva t.h. 
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Figur 26, Platåbildning på provskiva 17.4 t.v. och fullskaleskiva t.v. 

Som synes i Figur 26 ovan har platåer bildats på både provskivorna och stora skivor. I bilden 

syns tydligt hur nötningspartiklar ansamlats framför platåerna, på väg att fastna och bakas in i 

platån. Glidriktningen är åt höger i bilden. 

 

En av provpinnarna av beläggmaterial analyserades också i SEM. Platåerna framträder tydligt 

även här och består, liksom på skivan, huvudsakligen av järn och dess oxider. I Figur 27 syns hur 

delar av beläggpinnen är grova och skrovliga medan de uppstickande platåerna är släta men 

repiga av nötningen. 

 

 

Figur 27, Platåbildning på bromsbelägg, 
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5 Diskussion 
 

5.1 Utvärdering av driftspunkter 
Ett antal skillnader mellan serie 1 och 2 visar sig om man samtidigt betraktar alla körningarnas 

grafer i Figur 28. 

 

 

Figur 28, Friktionsgraferna för serie 1t.v. och serie 2 t.h. 

Serie 1 uppvisar större spridning, långsammare inkörning och något högre friktionstal är serie 2. 

Det beror antagligen på att friktionsmekanismerna för bromsbelägget inte fungerar optimalt vid 

så låga kontakttryck som i serie1. Serie 2 utfördes vid 3 gånger högre kontakttryck och 50 % 

högre bromsad effekt, vilket alldeles säkert bidragit till den snabbare uppvärmningen och 

inkörningen. 

 

5.2 Höga Friktionstal 
De friktionskoefficienter som uppmätts i tribometern ligger mellan 0,5-0,8. Det är mycket högre 

än vad som uppträder i full skala, vilket är ca 0,4. Detta verkar till en början märkligt men det 

finns ett antal troliga förklaringar till denna skillnad. Som till och med talar för tribometerns 

lämplighet som provmetod. 

 

Om man betraktar geometrin hos de båda ”bromsarna” i Figur 5 kan man se att provpinnen i 

tribometern är mycket mindre i förhållande till sin skiva. I den verkliga bromsen täcker belägget 

en mycket större del av skivan. Detta ger en större osäkerhet i den effektiva radien, dvs. 

hävarmen som friktionskraften verkar på. Det är välkänt att tryckfördelningen i skivbromsen inte 

är homogen utan påverkas av både temperaturfördelningar och elastisk deformation i oket. En 

sådan ojämn tryckfördelning får större genomslag på beräknad friktionskoefficient då belägget är 

stort i förhållande till skivan. Tryckfördelningen i tribometern är troligen jämnare eftersom 

pinnen är mycket styvt monterad jämfört med beläggen i ett flytande bromsok. 

 

Erfarenheten som bromsutvecklarna på scania har säger också att ett friktionsmaterial uppvisar 

högre friktion vid en mindre kontaktarea. Jämförelse av ett personbilsbelägg och ett 

lastbilsbelägg av samma material ger alltid högre friktionstal för det mindre personbilsbelägget. 

Ingen har kunnat göra annat än spekulera om vilka mekanismer som ligger bakom detta 

fenomen. Det verkar dock vara välkänt i branchen, och resultaten inom detta arbete styrker ju det 

hela.  

 

Tribometerprovning är ett mer renodlat materialprov eftersom konstruktionen hos bromsok och 

skiva inte ger någon påverkan. Noggrannheten som uppnås genom vägning av provkropparna 

torde också överträffa metoden att vid fullskaleprov mäta skivans och beläggens tjocklek i en 

fixtur med mätklockor. 
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5.3 Statistiskt underlag 
 

Det kan tyckas något riskabelt att dra för långtgångna slutsatser av bara fyra prover per legering i 

en vetenskapsgren som kännetecknas av känsliga system och stor spridning i mätresultat. Vad 

som skall beaktas är att varje prov, varje beräkning av friktionstal bygger på omkring 40000 

samplingar under ca en timmes kontinuerlig nötning. Under tiden ett prov pågår så nöts ytan hela 

tiden bort och frilägger nytt material. En mätning avser inte bara ytorna så som de såg ut i början 

av provet, utan är på sätt och vis ett medelvärde av friktionen i beläggets yttersta volym 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Effekten av legering med niob 
 

Proverna som utförts pekar mot att de nya legeringar som tagits fram har ett bättre 

nötningsmotstånd än nuvarande legering. Denna förbättring tros bero på inblandningen av niob i 

materialet och de hårda partiklar av niobkarbid som bildas överallt i materialet. Bildandet av 

karbider är den mest uppenbara effekten av niobtillsatsen men det kan finnas andra metallurgiska 

mekanismer som ligger bakom förbättringen.  

 

6.2 Möjligheterna att använda pinne-på skiva hos Scania 
 

Provningen i pinne på skiva tribometern har visat ett antal önskvärda kvalitéer. Repeterbarheten 

har varit god och noggrannheten i mätningarna är hög. Metoden har visat på skillnader mellan de 

olika legeringarna och detaljstudier av proverna har visat på samma nötningsmekanismer som i 

verkliga bromsar. Arbetssättet med tribometerprovning skulle kunna vara mycket värdefullt för 

att prova många material och materialkombinationer till en rimlig kostnad. Troligen skulle 

många olika funktioner på Scania kunna ha stor nytta av tribologisk provning och förhöjd 

kunskap om tribologi.  

 

6.3 Förslag på framtida arbete 
 

 Resultaten i denna rapport bör jämföras med fullskaliga dynoprov av de intressanta 

legeringarna, så snart dessa prov är utförda. Visar sig rangordningen stämma överens så 

finns två viktiga arbeten att utföra 

 

 Först och främst bör arbetet fortsätta med fälttester av den nya legeringen. Om dessa 

utfaller väl bör den nya skivlegeringen introduceras i produktionen.  

 

 Det andra viktiga arbetet skulle vara att introducera pinne-på-skiva provning i 

bromsutvecklingsarbetet, och i ett andra steg, på bred front inom andra avdelningar som 

skulle ha nytta av enkel, småskalig nötningsprovning. 

 

 Eftersom tribometerprovning är jämförelsevis mycket snabb och billig öppnar det 

möjligheter att testa många fler material. På så sätt kan man få bättre kontroll liksom en 

förstärkt förhandlingsposition mot sina underleverantörer. 
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Bilaga A, Provningsprocessen 
 
 

 

 

Figur 29, sidovy av tribometern 

Tribometern sedd från sidan visar armens lagring och de flyttbara vikterna som används för att 

balansera armen. Till vänster syns ett stativ för IR-termometern och, bakom det, vikten som 

belastar provkroppen.  

 

Beredning av provkropparna 
 

Först av allt märktes skivorna med individuella nummer med en gravyrpenna, eftersom de tvättas 

tillsammans i lösningsmedel krävs en obestridlig individuell märkning. 

Inför provning bör provkropparna vara så rena som möjligt. Provkropparna bör om möjligt 

tvättas och efter det hanteras med rena handskar. I detta fall tvättades skivorna med metanol i 

ultraljudsbad. Efter 10minuter i ultraljudsbadet lufttorkades skivorna i dragskåp för att sedan 

vägas och förvaras i märkta, förslutningsbara plastpåsar. Provpinnarna av beläggmaterial 

tvättades inte innan vägning. 

 

 

Montering av skiva 
 

Skivans montering i maskinen är avgörande för värmebortledningen från provet. För att nå en 

stabil friktion och nötning bör provet snabbt nå termisk jämvikt. Detta kan påskyndas genom att 

isolera skivan från underlaget på något sätt. Maskinen som använts här har en ordentlig 

aluminiumchuck som klarar att leda bort och ta upp stora mängder värme. Ett prov som inte 

isoleras från chucken kommer därför ta mycket lång tid på sig att nå en stabil temperatur. Genom 

att lägga en bricka runt skruven som håller provet bildas en luftspalt på 2mm vilket har visat sig 

fungera utmärkt. 
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Figur 30, provskiva med luftspalt och emissionstejp 

Då en vanlig bricka inte är tillverkad med några höga krav på planhet eller parallellitet mättes det 

axiella kastet upp med indikatorklocka efter varje riggning av en ny skiva. Skivan kastade aldrig 

mer är 0,05mm på ytterkanten av nötningsspåret. 

 

Figur 31, uppmätning av axiellt kast på provskiva. 
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Förberedelse av IR-termometern 
 

Efter att skivan monterats applicerades en emissionstejp på ytterkanten för att kunna mäta 

temperaturen med IR-termometer. Emissionstejpen har en väl definierad emissivitet på 0,93 till 

skillnad från skivornas blanka metallyta. Termometern sattes i sin hållare och kontrollerades som 

visas i Figur 32. Mätpunkten måste vara fokuserad och helst mitt på skivans kant. Utstickande 

tejp skars bort för att inte påverka luftflödet under skivan. 

 

Figur 32, kontroll av IR-termometerns mätpunkt 

 

Montering av provpinne 
 

Pinnens montering är något känsligare än skivans. Viktigast då pinnen monteras att dess yta är 

parallell med skivans och att den sitter ordentligt fastsatt. Parallellitetsfel ger en ojämn 

tryckfördelning och ett förlängt inkörningsförlopp då pinnen måste nötas plan. En löst fastsatt 

pinne kan börja vibrera och bli snedsliten. 

 

Först monterades pinnen i sin hållare, sedan monterades hållaren på armen och justerades in till 

armen var perfekt vågrät. För att uppnå maximal parallellitet så kan skruven som håller pinnen 

lossas och dras åt igen då pinnen trycker mot skivan. Då kan eventuella vinkelfel rättas till. Då 

många identiska provpinnar skulle användas så lämnades provkroppshållaren monterad på armen 

och enbart pinnen byttes ut.  
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Figur 33, monterad provpinne på skiva. 

Nötningsgivaren 
 

Nötningen kan mätas i realtid med en lägesgivare ovanpå maskinens arm. Den mäter hur armen 

sänks allteftersom pinnen och skivan nöts. Måttet är tyvärr osäkert eftersom kast hos skivan stör 

mätningen. Värmeutvidgning kan ge intryck av negativ nötning. Då provet startas erhålls som 

regel mycket märkliga mätvärden. Då nötningen börjat stabilisera sig så visar signalen en svagt 

sluttande trend motsvarande en långsam nötning av pinnen. Mätvärden lämpar sig endast för en 

uppskattning av nötningstakten. Noggrannare bestämning av nötningen bör ske genom vägning 

av provkropparna. 
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Figur 34, nötningsgivare. 



50 

 

 

 

Bilaga B  
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Protokollöversikt 
 

Översikt av alla prov såsom de protokollförts  

 

 
 

std

Nötning [g]

prov nr datum kommentar rep. Av skiva pinne yta Termiska randvillkor axiellt kastvarvtal vikt tid ramp

rums-

temp

Relativ 

luftfuktig

het

Skivans 

temp

medelfriktio

n 4000sek-

7000sek

standardavvi

kelse

bromsad 

effekt SKIVA PINNE

rpm kg s s c % c %

1 14.1 1 240 slip aluchuck 10 0,51 120

2 14.1 1 240 slip aluchuck 1000 0,51 3600

3 14.3 2 svarv aluchuck 10 0,51 120

4 14.3 2 svarv aluchuck 1000 0,51 3600

5 vikten vibrerade loss 2 3 svarv stor slipad ring 0,05 1000 1,018 3600

6 gnissel övergår i skrik 6 6 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 2,035 7200 60 18,5 39 ~230

7 9 9 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,7 27 108 0,6003 1.6749 39,30807153 0,0276 0,0486

8 5 7 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,9 25 106 0,5981     1.5099 39,16401397 0,0169 0,0522

9 26-okt 1:a serien 15.1 8 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,4 30 99,5 0,5665     1.9717 37,09482346 0,0307 0,0401

10 27-okt 16.1 10 planslip 2mm luft undertill 0,03 1000 1,018 7200 60 18,3 33 94 0,4925     2.9258 32,24925076 0,0185 0,0312

11 27-okt 37 grader varmt vid start pga restvärme 17.1 11 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19,1 33 117 0,6428     2.3458 42,0910018 0,0144 0,0362

12 27-okt 38 grader varmt vid start pga restvärme, nötningsgivaren justerades vid 90sek18.1 12 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19,1 33 136 0,7127     1.5101 46,66810358 0,0183 0,0397

13 28-okt 14.1 13 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,5 44 107 0,5819     1.9046 38,10322643 0,0212 0,0388

14 28-okt 9 15.2 14 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19 43 113 0,5831     2.3158 38,18180328 0,0262 0,0329

15 29-okt 10 16.2 15 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,5 39 154 0,7367     5.8569 48,23964068 0,0147 0,0323

16 29-okt 46grader vid start pga restvärme 11 17.2 16 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19 37 127,5 0,6608     2.3956 43,26965462 0,0158 0,0323

17 29-okt 42grader vid start 12 18.2 17 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19,4 37 125 0,6362     2.7476 41,6588291 0,0192 0,0369

18 11-nov 13 14.2 18 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 18,2 28 115 0,7403     3.0417 48,47537124 0,0181 0,0381

19 11-nov 39 grader vid start 10 16.3 19 planslip 2mm luft undertill 0,05 1000 1,018 7200 60 19,1 26 140 0,7527     1.8110 49,28733207 0,019 0,0423

20 12-nov 11 33 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 35 156 0,5436     1.5057 53,42793866 0,0261 0,0458

21 18-nov 20 2 20 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 29 145 0,5547     1.0939 54,5189065 0,034 0,0495

22 18-nov 14.3 21 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 28 162 0,5712     1.9066 56,14061545 0,038 0,0409

23 22-nov 15.3 22 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,2 30 150,65935 0,5211     0.8116 51,21651735 0,0315 0,0366

24 22-nov 16.4 24 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,7 30 161,05205 0,6057     1.1890 59,53146145 0,019 0,045

25 23-nov 17.3 25 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18 25 152,31626 0,5653     1.4315 55,56073165 0,0304 0,0375

26 23-nov 18.3 27 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 25 154,3013 0,5759     1.1989 56,60255679 0,0386 0,0464

27 23-nov 14.4 28 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 19,1 25 159,61103 0,5424     1.9525 53,30999619 0,0235 0,0491

28 26-nov 15.4 29 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 17,9 25 153,49653 0,549     1.9699 53,95867977 0,0308 0,0476

29 26-nov 16.5 30 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 25 166,1119 0,5889     1.1375 57,88026688 0,0275 0,0585

30 26-nov 17.4 31 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 18,5 25 159,96175 0,5891     1.6548 57,89992396 0,0218 0,0442

31 29-nov 18.4 32 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 17,6 26 149,94382 0,5526     0.8922 54,31250718 0,0429 0,0481

32 29-nov förvärmd 76grader, begagnade provkroppar 9 3 planslip 2mm luft undertill 0,05 500 3,056 7200 60 17,6 26

steady stade


