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Abstract 

Rapporten beskriver en utvärdering av nötnings- och korrosionsbeständiga material för 
en transportskruv för avfallsbränsle i en typisk miljö vid avfallseldade CFB-pannor.  
 
Utprovning har genomförts i både kontrollerad laboratoriemiljö och i verklig miljö 
vilket har gett en bättre förståelse för vilka konstruktionsmaterial som lämpar sig bäst i 
denna tuffa miljö och gett en modell för att i framtiden bättre kunna prediktera 
slitagehastigheten. 
 
De förändrade driftförhållanden, framförallt lägre varvtal, som den nya 
transportskruven har medfört (installerad i februari 2007 och med vilken fältproven har 
genomförts) har förskjutit nötning/korrosion förhållandet så att korrosionen är mer 
dominerande i nötningskorrosionen. Detta är tydligt då SS 2377 (rostfritt duplext stål), 
som är det mjukaste av de utvärderade materialen, uppvisar lågt slitage till följd av sitt 
goda korrosionsmotstånd. Konstruktionen av skruven har visat sig vara väldigt 
avgörande för nötningskorrosion. 
 
Arbetet har följts av en referensgrupp bestående av: 
Jan Högberg, Annika Stålenheim, Vattenfall Research and Development AB 
Thomas Svärd, Fortum värme AB 
Hans Wettergren, Renova 
 
Ett stort tack är riktat till referensgruppen för deras många värdefulla kommentarer. 
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Sammanfattning 

Inför nyanskaffningen av en transportskruv för avfallsbränsle till mellanlagret för 
bränsle, ”A-ladan” vid kraftvärmeverket på EON Händelö i Norrköping, har behovet 
av bättre konstruktionsmaterial efterlysts. Den tidigare skruven har till följd av de 
mycket svåra driftförhållanden varit i behov av underhåll med väldigt korta intervall. 
Med den nya skruven är förhoppningen att klara 6 månaders drift utan att behöva 
utföra reparationsarbeten. 
 
Den miljö som skruven verkar i har i huvudsak två komponenter som ställer krav på 
materialet, dels de korrosiva produkter som följer med och bildas vid rötningen av 
avfallet och dels det abrasiva innehållet i avfallet. Mekanismen benämns som korrosiv 
nötning och kan ge en betydligt större avverkning än de båda mekanismerna nötning 
och korrosion var för sig. Kombinationen av en stark korrosiv miljö tillsammans med 
kraftig nötning är något som det idag finns begränsad kunskap om. Projektets 
övergripande mål har varit att få fram bättre nötnings- och korrosionsbeständiga 
konstruktionsmaterial för en transportskruv för avfallsbränsle vid kraftvärmeverk, 
vilket skulle reducera driftstörningskostnaderna väsentligt. Utprovning har genomförts 
i både kontrollerad laboratoriemiljö och i verklig miljö vilket har gett en bättre 
förståelse för vilka konstruktionsmaterial som lämpar sig bäst i denna tuffa miljö och 
gett ett verktyg för att i framtiden bättre prediktera slitagehastigheten för olika 
material. 
 
Den nya skruven, installerad i februari 2007 och med vilken fältproven har 
genomförts, har avsevärt minskat slitaget på konstruktionen och målet på 6 månader 
underhållsfri drift är för denna skruv uppfyllt för alla av de utvärderade materialen. 
Slitaget längs skruven varierar kraftigt och med en tydlig tendens för alla material att 
slitaget ökar i skruvens matarriktning. Vid slitplåtar i SS 2377 så har livslängden för 
den mest påkända provplattan beräknats till 1077 dygn under antagande att en 
avverkning på 60% av tjockleken är acceptabel. De förändrade driftförhållanden 
(framförallt lägre varvtal) som den nya konstruktionen har medfört, har förskjutit 
nötning/korrosion förhållandet så att korrosionen är mer dominerande i 
nötningskorrosionen. Detta är tydligt då SS 2377 som är det mjukaste av de 
utvärderade materialen uppvisar lågt slitage till följd av sitt goda korrosionsmotstånd. 
Konstruktionen av skruven har visat sig vara väldigt avgörande för nötningskorrosion. 
 
Resultaten från nötnings-korrosionsprovningen uppvisar ett flertal mer eller mindre 
svårförklarliga effekter, ett exempel är att SS 2377 har bättre slitagemotstånd än de 
hårdare materialen både i destillerat vatten och i den korrosiva lösningen. Den 
generella slutsatsen från nötnings-korrosions provningen är att förhållandena vid 
skruven inte har lyckats efterliknas. För prediktering av livslängden har en slitage-
korrosionsmodell tagits fram som skulle kunna användas i förhållande till driftdata för 
att följa korrosionsslitaget. Framförallt vid SS 2377, där synergieffekten mellan 
korrosion och nötning är liten, kan god överensstämmelse uppnås. Modellen behöver 
dock verifieras ytterligare för att kunna bli mer generell. 
 
Nyckelord: Nötningskorrosion, nötningsprediktering, slitmaterial 
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Summary 

With a new purchase of a waste conveyer screw at hand, for the “A-warehouse” at the 
combined power and heating plant at E.ON Norrköping, the request for improved 
construction materials was raised. The previous screw required maintenance with very 
short intervals due to the difficult operation conditions. With the new screw the 
expectation is to manage 6 months of operation without interruption. 
 
The environment for the screw has two main components that sets the demand on the 
materials, on one hand the corrosive products that comes along and which forms at 
digestion of the waste and on the other hand the abrasive content in the waste. The 
term of the mechanism is wear-corrosion and can give considerably higher material 
loss than the two mechanisms wear and corrosion separately. Combination of a strong 
corrosive environment together with extensive wear is something that we today have 
limited knowledge about. The overall objective of the project has been to establish 
better wear and corrosive resistant construction materials for a waste conveyer screw 
that will lead to reduced operational disturbance costs. The evaluation has been 
performed in both controlled laboratory environments and in field tests, which has 
given us a better understanding of what materials are more suitable in this tough 
environment and has given us a tool for future predictions of the wear rate of the 
different material. 
 
The new conveyer screw, installed in February 2007 and with which the field test have 
been performed, has considerably reduced the wear of the construction and the target 
of 6 month maintenance-free operation is met with this screw for all the evaluated 
materials. The wear along the screw varies very much and with a clear trend for all the 
materials to increase towards the feeding direction of the screw. As an example, the 
wear plate SS2377 (stainless duplex steel) has a useful life at the most affected areas 
that is calculated to be 1077 days of operation with the assumption that a 60% 
reduction of the thickness is acceptable. The changes of the operation conditions, 
particularly the lower rotating speed that the new design led to, have shifted the 
wear/corrosion condition so that corrosion is more dominating in the wear-corrosion. 
This is obvious as the SS2377, one of the softest of the evaluated materials, shows low 
wear rate due to its good corrosion resistant characteristics. The design of the screw 
has proved to be very crucial for wear-corrosion. 
 
The results from the wear-corrosion test show a number of effects that are more or less 
difficult to explain. One example is that the SS2377 have better wear resistance than 
the harder materials in both corrosion and in non-corrosive environment. The general 
conclusion from these testing is that the conditions at the screw have not been 
successfully imitated. For the prediction of the useful life, a wear-corrosion model has 
been developed to be used with operation data to follow and/or predict the wear-
corrosion. Especially with SS2377, where the synergy effects between corrosion and 
abrasion is small, a good conformance can be reached. The model needs however 
further verification to become more general. 
Keywords: wear-corrosion, wear prediction, wear material 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inför nyanskaffningen av en transportskruv för avfallsbränsle till mellanlagret för 
bränsle, ”A-ladan”, vid kraftvärmeverket på EON Händelö i Norrköping, har behovet 
av bättre konstruktionsmaterial efterlysts. Den tidigare skruven har till följd av de 
mycket svåra driftförhållanden som skruven verkar i behövt underhållas med väldigt 
korta intervaller. Med den nya skruven är förhoppningen att klara 6 månaders drift 
utan att behöva utföra reparationsarbeten. Livslängdsbegränsande för slitmaterial hos 
skruven är framförallt nötning i kombination med en korrosiv miljö. 
 
Problemet är generellt vid avfallseldade CFB-pannor, där man till skillnad från 
rosterpannor måste bereda avfallet för att komma ned till rätt fraktion. Den miljö som 
skruven verkar i har i huvudsak två komponenter som ställer krav på materialet, dels 
de korrosiva produkter som följer med och bildas vid rötningen av avfallet och dels det 
abrasiva innehållet i avfallet. Mekanismen benämns som korrosiv nötning och kan ge 
en betydligt större avverkning än de båda mekanismerna nötning och korrosion var för 
sig. Kombinationen av en stark korrosiv miljö tillsammans med kraftig nötning är 
något som det idag finns lite kunskap om.  
 
Tidigare studier som gjorts inom området visar på resultat med andra typer av miljöer 
och materialgrupper. Studierna visar att nötnings-korrosions mekanismen är beroende 
av många parametrar, såsom materialgrupp, miljön och belastningsfallet, Referens 1 - 
4. Vid en tidigare undersökning har en blandning enligt Tabell 1 använts för att 
utvärdera lack och tätningssystem för användning i A-ladan. 

Tabell 1 Lösning för att efterlikna 
kondensvatten 

Table 1 Solution to imitate the 
condensationwater 

Myrsyra  4 mg/liter 
Ättiksyra 400 mg/liter 
Propionsyra 70 mg/liter 
Natriumklorid 12 mg/liter 
Natriumsulfat 9 mg/liter 
Blandningens pH är 4,5. 

 

 
Innehåll och blandningsförhållande i denna lösning är baserat på uppgifter från analys 
av kondensvatten från A-ladan. Denna blandning är som framgår 
kondensvattensammansättning, men samma komponenter bör vara närvarande vid 
skruven. Sammansättningen noterades vid lackprovning vara mycket aggressiv mot 
kolstål. Den livslängdsbegränsande komponenten är den nötning som skruven utsätts 
för av avfallet. Nötningsförhållandena är svåra att definiera då faktorer kring abrasivt 
medium, yttryck med mera inte är kända. Yttrycket är till exempel beroende av både 
avfallsnivån i A-ladan, men påverkas även bland annat av att sopor snärjer in sig runt 
skruven. 
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1.2 Mål och målgrupp 

Resultaten förväntas kunna användas som ett generellt underlag för ett bättre val av 
material för miljöer med nötningskorrosion, tex för olika former av soptransporter. 
Exempel på målgrupp är drift- och underhållspersonal för 
avfallsförbränningsanläggningar. Även vid nyprojektring av den här typen av 
anläggningar är detta underlaget användbart. 
 
Projektets mål har varit att få fram bättre nötnings- och korrosionsbeständiga 
konstruktionsmaterial för en transportskruv för avfallsbränsle för kraftvärmeverk, 
vilket skulle reducera driftstörningskostnaderna väsentligt. Ett delmål var att arbeta 
fram en modell för slitageprediktering. 
 
Utprovning i både kontrollerad laboratoriemiljö och i verklig miljö har gett en bättre 
förståelse för vilka konstruktionsmaterial som lämpar sig bäst i denna väldigt tuffa 
miljö och gett möjligheten att i framtiden bättre prediktera slitagehastigheten för olika 
material. 
 

1.3 Projektets genomförande 

Projektet har genomförts under ledning av Bodycote Material Testing AB i nära 
samarbete med de företag och universitet som deltagit i projektet och med stöd av 
referensgruppen. 

Företag och universitet som aktivt deltagit i projektet är : 

• E.ON Värme Sverige AB (Anna Jonasson, Anders Granqvist) 

• SSAB, Oxelösund (Patric Waara) 

• Bodycote Material Testing AB ( Håkan Persson, David Hjertsén) 

• TRIBOLAB Luleå Tekniska Universitet (Prof.Braham Prakash, Jens Hardell) 

• BMH Wood Technology (Juha Nylander) 

• Ståthöga Verkstad AB (Jan Carlsson) 

 
Följande delmoment ingår i projektet: 

• Utvärdering av lämpliga konstruktionsmaterial för utprovning 

• Utveckling av nötningmedium 

• Nötnings-korrosionsprovning i labmiljö 

• Immersions-korrosions provning i labmiljö 

• Fältprov i verklig miljö 

• Framtagning av modell för slitageprediktering 
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2 Materialval 

I projektets inledning gjordes en utvärdering av lämpliga provmaterial med 
utgångspunkt från tidigare erfarenheter och samlad kompetens från medverkande 
företag och universitet, där materialegenskaper och kostnader beaktades. De 
materialgrupper som var identifierade för utprovningen innan projektet startade var: 

• Rostfria stål (t.ex. SS2333, SS2377) 
• Martensitiska slitstål 
• Hårdpåsvetsad plåt  
• TRIP-material (plasticitetsinducerad fasomvandling till martensit) 

2.1 Konstruktionens utformning 

Den aktiva längden av skruven är ca. 14 meter och har en rördiameter på ca. 0,7 meter. 
Skruvens vingar är svetsade mot rörkonstruktionen vars geometri varierar längs 
skruven, avseende höjd och stigning. Höjd och stigning ökar i storlek i den riktning 
som avfallet transporteras, dvs i riktning mot transportbandet som i sin tur leder 
avfallet till pannan. 
 
Avfallsförrådet är ca 14x75 meter i storlek och höjden på avfallet varierar upp emot 3-
6 meter. Utöver att skruven roterar så rör den sig fram och tillbaka genom avfallet 
längs förrådet. Detta skapar en stor belastning på mitten av skruven. 
 

 

Figur 1 Schematiskt tvärsnitt av konstruktionen Figure 1 Schematic cross section of the 
design 

 
Den nya stackskruven är konstruerad så att den har en stomme/kärna [A], se Figur 1, 
av ”svart” material (kolstål), en lining [C] och svetsade vingar/gängor [B], som för 
materialet (i detta fall avfallsbränsle) sidvärts. Liningens huvudsakliga uppgift är att 
skydda stommen från korrosion och att bära vingar och slitplåtar. Liningen betraktas 
inte som en slitdel utan de områden som är nötningsutsatta har skyddats med 
slitmaterial [D]. 

3 



VÄRMEFORSK 
   
 
De mest nötningsutsatta delarna av skruven är vingens trycksida och liningen framför 
vingen på trycksidan. På dessa ställen har skruven kompletterats med slitplåtar [D och 
E], se Figur 2. Främst de vingar runt mitten av skruven, där den ovanliggande 
avfallsmängden är som störst men även vingarna i riktning mot utmatningen på 
transportbandet har utsatts mer än de i andra änden. 
 

 

Figur 2 Bild på skruv i längsriktning Figure 2 Picture of screw 

D – Slitplåt Liner 

E – Slitplåt Vinge 

 

2.1.1 Liner- och vingmaterial 

Valet av material för liner och vingar hos den nya skruven föll på det tidigare använda 
rostfria stålet SS2333. De inspektioner som genomfördes på den tidigare skruven 
visade på att ur korrosionshänseende har detta stålet ett gott motstånd mot 
allmänkorrosion i den aktuella miljön. 
 
För att jämföra rostfria ståls motståndskraft mot gropfrätning (pitting corrosion) kan 
PRE-talet (Pitting Resistance Equivalent) användas. Detta jämförelsetal används 
främst vid marina tillämpningar och motstånd mot kloridhaltiga miljöer, men viss 
bäring bör det ha även i detta fall. 
 
PRE = %Cr + 3.3 x %Mo + 16 x %N 

4 
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För jämförelse av typanalyser för SS 2333 mot det duplexa stålet som provats som 
slitplåt (SS 2377) och två vanliga Cr-Ni-Mo stål, se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 - Jämförelse PRE-tal mellan SS 2333 och andra rostfria stål (Typanalys Outokumpu) 

Table 2 – Comparison of PRE-numbers  

SS EN/ASTM PRE-tal Kommentar 

2333 1.4301/304 19 Austenitiskt “Vanligt 
18/8” 

2377 1.4462/S32205 35 Duplext 

2350 1.4571/316Ti 24 Ti-stab. Cr-Ni-Mo stål 

2353 1.4435/316L 26 Lågkol Cr-Ni-Mo stål 

 
SS 2377 är det material som har bäst motstånd mot den här typen av korrosion men för 
tillämpningen som rent barriärskikt mot avfallet är en första bedömning att det är något 
i överkant vad det gäller egenskaper. 
Ett annat alternativ skulle kunna vara ett SS 2353 (ASTM 316L) som har ett gott 
motstånd mot gropkorrosion såväl som allmän korrosion utan att vara i toppen av 
skalan. 
Andra faktorer som kan spela in vid val av material för linern är avvägningar vad det 
gäller svetsbarhet mot det vingmaterial som väljs. SS 2333 är svetsbart mot de 
vingmaterial som kan komma i fråga. 
De övriga materialen ovan har också god svetsbarhet mot tänkbara slit- och 
vingmaterial. 
Något som bör tas hänsyn till vid val av liningmaterial är de upprepade svetsar som 
kommer att utföras i samma områden då vingar och slitplåtar ersätts. En stabiliserad 
eller lågkolhaltig variant kan vara lämplig för att minska risken för sensibilisering 
(lokal nedsättning av motståndet mot interkristallin korrosions) av värmepåverkade 
zonen. 
Detta har dock inte varit föremål för någon utvärdering inom detta projekt. 

2.1.2 Slitmaterial 

De material som tidigare provats av E.ON som slitmaterial är hårdpåsvetsade slitplåtar 
från Castolin (CastoDur Diamond Plate) samt plåtar i duplext rostfritt (SS 2377). 
Generellt för val av slitmaterial vid reparation har i huvudsak varit baserat på ”trial 
and error” och ingen egentlig utvärdering har skett av tidigare monterat material. 
Slitaget har dock varit av en sådan omfattning att problemet med mellanliggande 
(oftare än 6 månader) reparationer har behövt utföras. 
 
De aspekter som är av störst vikt för valet av slitmaterial är: 

• Nötningsmotstånd 
• Produktionsmöjligheter/Svetsbarhet 
• Korrosionsmotstånd 
• Ekonomi 

5 
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Materialen kan delas in i rostfria, martensitiska slitstål, hårdpåsvets och stål med 
skräddarsydd mikrostruktur. Nedan beskrivs dessa materialgrupper. 
 
Rostfritt: 

Nötningsmotståndet för SS 2377 bedöms i gällande miljö inte tillräcklig, detta trots att 
det är att betrakta som hårdhetsmässigt i övre delen av skalan för rostfria stål där god 
svetsbarhet är ett krav. För att komma väsentligt högre i hårdhet bland de rostfria 
stålen behöver man gå över till martensitisk rostfritt och då begränsas svetsbarheten. 
De mer svetsbara martensitiska rostfria materialen görs i huvudsak mer svetsbara 
genom att kolhalten begränsas med lägre hårdhet som följd. 
 
Martensitiska slitstål: 

Den generella nötningsbeständigheten hos dessa material är mycket god i icke 
korrosiva miljöer. Vad det gäller produktion så ökar svårigheten med stigande hårdhet 
och därmed med nötningsbeständigheten. För de relativt stora radier, som är fallet här, 
bör begränsningar i formning inte vara hindrande för användning, det kan dock vara 
fördyrande. Svetsbarheten för de materialen som studerats närmre här är inte heller en 
begränsande faktor. Gällande motståndskraften mot nötning i den aktuella miljön 
(korrosion + nötning) är materialen av denna typ helt oprövade och således 
svårbedömda. För inte nötningsutsatta ytor kan man skyddslacka för att hindra 
korrosion. 
 
Hårdpåsvets 

Hårdpåsvets har generellt en mycket hög nötningsbeständighet och finns i flertalet 
olika varianter. Jämfört med de martensitiska slitstålen kan en högre hårdhet uppnås i 
slitskiktet genom mycket höga halter kol och karbidbildare. Slitskiktet har bättre 
korrosionsmotstånd än de martensitiska slitstålen till följd av den mycket höga 
legeringshalten, främst bidrar kromhalten. 
 
Ur produktionssynpunkt kan hårdpåsvets appliceras som färdiga slitplåtar eller svetsas 
direkt på till exempel vinge. Formning och kapning av plåtar är inte begränsande i 
denna applikation. Vad det gäller val av hårdpåsvets så finns ett stort antal varianter 
från olika leverantörer. Nackdelarna med hårdpåsvets är kostnaden jämfört med solida 
material och för att försvara den ökade kostnaden bör andra fördelar uppnås , såsom 
tex. ökad livslängd. Ett tidigare problem som noterats med högt slitage i fogar kan 
eventuellt minskas genom att täcksträngar läggs över det mjukare svetsgodset. 
Foggeometri och fogberedning kan också behöva extra övervägande, då fogning av 
påsvetsad plåt endast får ske mot grundmaterialet och inte i hårdpåsvetsgods. 
Eftermontering av hårdpåsvetsade plåtar ökar också vingtjockleken vilket minskar 
skruvens skärande förmåga genom avfallet. 
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TRIP (plasticitetsinducerad fasomvandling till martensit) 

Den här typen av material har endast utvärderats via produktblad för Creusabro. De 
har dock använts inom andra tillämpningar ett tag. Stål av denna typ bedöms ha en 
något högre nötningsbeständighet än martensitiska slitstål med motsvarande 
leveranshårdhet. Produktionsparametrar är inte begränsande i denna applikation, se 
även en jämförelse med slitstål med hårdheter 400-500 HB i Figur 3. 
Svetsbarheten är liknande som för de martensitiska slitstålen. 
 

 

Figur 3 - Kopierat från Industeel produktblad Creusabro 4800 

Figure 3 – Copy from Inusteel product sheet for Creusabro 4800 

 
Motstånd mot den korrosiva miljön för den här typen av stål bedöms vara liknande 
som för de martensitiska slitstålen då de inte innehåller krom i sådana halter att det bör 
ha någon större inverkan. 
 

2.2 Val av provmaterial 

Genom diskussion inom projektgruppen, kontakter med olika materialleverantörer och 
med beaktande av tidigare erfarenheter och de givna kostnadsramarna, kunde gruppen 
enas om följande materialval, se Tabell 3 nedan. 
Dessa material har använts i projektets olika delar i så stor utsträckning som möjligt. 
Under projektets gång framkom dock svårigheter med bearbetningen av de 
hårdpåsvetsade provmaterialen till nötnings-korrosionsprovningen. Dessa materialen 
har därför inte tagits med i detta test. 
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Tabell 3 Projektets materialval Table 3 The chose of material for the 
project 

Nr Material Beskrivning 

1 SS 2377 Rostfritt duplex , hårdhet 270 HB 

2 WQT400 *) Ett martensitiskt slitstål från SSAB med en hårdhet på 400HBW 

3 WQT450 *) Ett martensitiskt slitstål från SSAB med en hårdhet på 450HBW 

4 WQT500 *) Ett martensitiskt slitstål från SSAB med en hårdhet på 500HBW 

5 SQT 4800 *) TRIP –material (Creusabro) från Industeel, töjningshärdande 

6 SM 8295 

Plasma coating 

Termiskt sprutat skikt enligt rekommendationer från Sulzer 
Metco, bestående bl.a. av kromkarbider 

7 Vautid 100K Tvåfas hårdpåsvets från Vautid 

8 CastoDur CDP Tvåfas hårdpåsvets från Castolin 

*) WQT=WaterQuenchedTempered, SQT=StaticQuenchedTempered 
 
SS2377 
Detta material togs med som en referens eftersom det har använts tidigare i den här 
tillämpningen. Vid ett tidigt besök i A-ladan med den ”gamla skruven” mättes 
tjockleken på slitplåtar i SS 2377 som monterats vid föregående översyn. 
Nötningshastigheten bedömdes då vara för hög för att klara det uppsatta önskemålet 
om 6 månaders drift utan mellanliggande underhåll. 
 
Martensitiskt slitstål  
Tre olika slitstål från SSAB valdes till projektet med olika hårdhet. 
Nötningsbeständiheten för de här materialen är generellt goda i icke korrosiv miljö 
men är oprövat i den här typen av miljö. 
 
SQT 4800, TRIP-stål 
Enligt produktblad har detta material generellt sett högre nötningstålighet än de 
martensitiska slitstålen. Leveranshårheten är 370 HB men slitstyrkan höjs genom 
plasticitetsinducerad fasomvandling till martensit. I likhet med ovan är detta material 
också oprövat i den här miljön. 
 
Termiskt sprutat skikt SM 8295 
Det här materialförslaget togs fram efter diskussion med materialleverantören Sulzer 
Metco och med deras rekommendation till ett ytskydd med god nötnings- och 
korrosionsbeständighet. Slitplåtarna till fältprovet med den här ytbeläggningen 
sprutades på förformad plåt av SS 2377. 
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Hårdpåsvets 
Vautid och Casodur är två olika tvåfas hårdpåsvets som valdes till projektet, varav den 
senare har använts tidigare i den här tillämpningen. De erfarenheter från 
CastoDurplåtarna som noterats av E.ON är inte kvantifierade i form av 
slitagehastigheter eller dylikt. Slitaget har varit av en sådan omfattning att 
mellanliggande (oftare än 6 månader) reparationer har behövt utföras. Höga 
slitagehastigheter i och kring svetsfogar har noterats. En kommentar för materialet 
gällde den begränsade möjligheten att regelbundet mäta kvarvarande skikttjocklek på 
det hårdpåsvetsade skiktet med UT på grund av den grova ytstrukturen. 

2.3 Nötningsmedia 

2.3.1 Inledning 

Normala slippapper innehåller kantiga korn vilka ger upphov till en hög 
avverkningshastighet genom ytskadan ”spånbildning”. Det finns en annan ytskada som 
är mycket mildare och härstammar från plastisk deformation. Eftersom avfallet är av 
en mjukare karaktär så uppkommer den senare varianten troligtvis mer i detta fall.  
Inom projektet har försök gjorts med att få fram ett nötningsmedium som ger upphov 
till den mjukare skadan och därmed mindre avverkning. Detta för att hjälpa till att 
förbättra predikteringen av slitagevärden. 

2.3.2 Preparering och karaktärisering av abrasivt material. 

SSAB Oxelösunds abrasionsmodell är baserad på ytskador som uppkommer i 
kontakten mellan stål och abrasiva material. Ytskadans karaktär beror på hårdheten 
och formen på det abrasiva materialet. För att expandera provningsfönstret är det 
intressant att undersöka nötningen som uppstår av ett material med samma hårdhet 
med olika form. Detta avsnitt beskriver hur runda och vassa partiklar med samma 
hårdhet tagits fram. 
 
Basmaterialet är två storleksfördelningar av samma sandsort: 

1. Baskarpsand 28 rund-halv rund (B28)  SiO2 halt på 91,3 % 
2. Baskarpsand 95 rund (B95) SiO2 halt på 79,5 % 

 
 
Beteckningen på det abrasiva materialet B28 and B95 härrör till 
medelpartikelstorleken (280 och 950 µm). B28 skall användas vid nötningstester och 
motsvarar runda partiklar. B95 används som råmaterial för preparering av vassa 
partiklar med medelpartikelstorlek motsvarande B28. En valsningsmetod visade sig 
bäst för att krossa B95. Siktkurvor för B28 och B95 visas i Figur 4. Sikt kurvan för 
krossad B95 visas i Figur 5. En metallografisk undersökning av de båda abrasiva 
materialen genomfördes. Partikelmorfologi och storleksbestämning gjordes i (SEM) 
JEOL JSM-840A. SEM-bilder användes vid bildanalys i ImagePro ver 3 (Media 
Cybernetics). 
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Figur 4 Partikelstorlek efter inledande siktning. Figure 4 Particle size after initial sieving 

 
 

 

Figur 5 Storleksdistribution efter siktning av 
krossad B95. 

Figure 5 Size distribution after sieving of 
ground B95 

 
 
Tabell 4 innehåller data efter krossning och siktning av B95. 

Tabell 4 Resultat efter siktning av krossad B95.  Table 4 Results after sieving of ground B95 

Sikt, mm 2,800 2,000 1,000 0,500 0,250 0,125 0,063 -
0,063 Σ% d50

B95 efter krossning 
och siktning 

0 0 0,02 0,3 53,2 45,7 0,70 0,08 100 0,2856 
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SEM bilder på tvärsnittet av de abrasiva partiklarna B28 och krossad B95, se Figur 6. 
 

 a) 

  b)  

Figur 6 Tvärsnitt av materialet B28(a) och krossad och siktad B95(b). 

Figure 6 Cross-section of material B28 (a) and B95 (b), ground and sieved 

Siktkurvor anger ju att materialet har lyckats passera en maska av en viss storlek eller 
inte. ”Feret size” betyder att man mäter medeldiametern på den abrasiva partikeln. Det 
är en storhet som uppmäts med bildanalys. I Figur 7 och Figur 8 ses hur 
medelstorleken på kornen skiljer sig mellan B28 och krossad B95.   
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Figur 7  Medel korn diameter för B28 Figure 7 Mean granule diameter for B28 

 

 

Figur 8 Medel korndiameter för krossad B95. Figure 8 Mean granule diameter for ground 
B95 

 

2.3.3 Slutsatser  

• En B95 krossad och siktad har framställts med liknande storleksuppsättning 
som B28 men med vassa kanter.   

• Den krossade och siktade B95 sanden har något (25µm) mindre 
medelkorndiameter (feret size) jämfört med B28 medan siktkurvan ligger lite 
högre än för B28 vilket tyder på att kornen är vassare. 
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3 Laboratorietester 

3.1 Nötnings-korrosionsprovning 

3.1.1 Inledning 

Nötnings-korrosion kan definieras som en materialdegradering där både korrosion och 
nötning påverkar och där synergieffekten kan resultera i en större materialavverkning 
än de båda mekanismerna var för sig. 
 
Målet med arbetet har varit att studera friktion- och nötningskaraktäristik för olika 
stålsorter i en korrosiv nötningsmiljö, dvs. utvärdera nötningsmotståndet med olika 
abrasiva partiklar (runda och skarpa partiklar) fördelade i respektive korrosiv vätska 
och destillerat vatten. Arbetet har genomförts av Tribolabet vid Luleå Tekniska 
Högskola, se även bifogad rapport Bilaga 1. 

3.1.2 Experimentella arbetet 

Provningen har utförts med hjälp av en Phoenix Tribology TE67 pin-on disc 
tribometer. Tribometern är utrustad med ett datainsamlingssystem för loggning av 
friktionskrafter, temperatur och rotationshastigheter under utprovning. Ett 
egenviktssystem används för applicering av provbelastningen. En flänshylsa av POM 
polymer monterad på provskivan ser till att bibehålla den korrosiva vätskan på skivan 
tillsammans med de abrasiva partiklarna. Flänshylsan gör det också möjligt att 
genomföra proven med förhöjd temperatur (60°C). Utrymmet mellan provskivan och 
det rostfria huset är fyllt med vatten och uppvärmt till önskad provtemperatur, se Figur 
10. 

Ball Flange 

 

Figur 9 Schematiskt tvärsnitt av provanordningen 

Figure 9 Schematic cross-section of the ball on disc configuration with the flange 

 

Disc 

Corrosive fluid 

Sand particles 
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The water for heating is 
added here 

 

Figur 10 Provskivan och den rostfria behållaren för provning i förhöjd temperatur 

Figure 10 The disc specimen and the stainless steel housing for tests at elevated temperature 

Provningskonfigurationen som använts i den här studien är en sk. ball-on-disk och där 
provkropparna är enligt följande: 

• Provkulorna 
Kvalitetslagringsstål (AISI52100) kulor med diameter ½ inch (∅12,7mm) 

• Provskivor 
Tillverkade av olika material med dimension ∅ 75 mm x 8 mm tjocklek 

 
Skivorna var tillverkade i sex olika material enligt tabellen nedan 

Tabell 5 Skivmaterial och dess provningsnummer 

Table 5 Specimen materials and serial numbers 

Test nr Skivmaterial Motsvarande provningsnummer 
1 WQT 400 1-12 
2 WQT  450 20-25 
3 WQT  500 30-35 
4 SS2377 60-65 
5 SQT  4800 70-75 
6. Plasma coated material - 

 
I samband med tillverkningen av provskivar visade det sig att de ytbelagda materialen 
inte gick att få fram inom rimliga kostnader och finns därmed inte med i provningen. 
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Den korrosiva vätskan som använts var en lösning med 875 ml destillerat vatten, 1 ml 
myrsyra och NaOH för att anpassa pH-värdet till ca. 4,3. Lösningen innehöll också 
0,875 g NaCl. För referensprovning användes destillerat vatten. 
 
Nötnings-korrosion provningen genomfördes genom inblandning av runda respektive 
skarpa sandpartiklar, i både korrosiv lösning och i destillerat vatten. De runda 
partiklarna var Baskarp sand 28 och de skarpa var krossat Barskarp Sand 95. 
Partiklarna finns beskriva i kapitel 2.3 och i Bilaga 1. Provningsparametrarna finns 
angiva i Tabell 6 nedan, vilka har tagits fram genom undersökande försöksverksamhet 
och har resulterat i mätbar nötning. 

Tabell 6 Provningsparametrar Table 6 Test parameters 

Test parameter Value 
Load 10 N 
Speed 60 rpm at 15 mm radius (0.094m/s) 
Temperature 60 ºC 
Duration 3 h 
pH-value At the time of starting the test ~ 4.3 
Concentration of abrasives 0.2 g/25 ml corrosive fluid 
Volume of corrosive fluid 25 ml 
Exposed disc area 1922 mm2

3.1.3 Resultat 

Resultaten från friktions- och nötningsprovningen presenteras i sin helhet under Bilaga 
1. Exempel på hur resultaten presenteras finns återgivet här nedan i Figur 11och Figur 
12.  
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Figur 11 Den specifika nötningen för de olika 
provmaterialen med skarpa partiklar i 
korrosiv vätska 

Figure 11 Specific wear rates of different 
materials from tests with sharp particles in 
corrosive fluid 
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Figur 12 Mätning av friktion för de olika provmaterialen mot en stålkula i en miljö med skarpa 
partiklar och korrosiv vätska 

Figure 12 Frictional characteristics of different materials during rubbing against ball with sharp 
particles in presence of corrosive fluid 

 
Några av de framträdande resultaten från den här studien kan summeras enligt 
följande: 

• Friktionsförhållandet för de olika materialen är lika i både den korrosiva 
lösningen och destillerat vatten för samma typ av abrasiva partiklar. Friktionen 
är också något lägre i närvaro av korrosiv lösning jämfört med destillerat 
vatten. Detta gäller också vid jämförelse mellan runda partiklar och skarpa 
partiklar. 

• Nötningen av de olika materialen i den korrosiva miljön är generellt högre 
jämfört med nötningen i destillerat vatten 

• Nötningsresultaten har inte visat någon tydlig trend mellan prov med runda 
respektive skarpa partiklar. Detta kan bero på den slumpvisa växelverkan av de 
abrasiva partiklarna. 

• Avbildningarna på nötningsmärkena motsvarar väl mot de mätta resultaten. 
• SS2377 och det termiskt sprutade materialet har visat på lägst nötning i både 

korrosiv lösning och destillerat vatten med både runda respektive skarpa 
partiklar. 

• Bland WQT materialen har WQT 500 haft den största nötningen i korrosiv 
lösning med de skarpa partiklarna. Resultaten för WQT 500 karakteriseras 
dock av en väldigt stor spridning. 

• SQT 4800 materialet har också haft en väldigt hög nötning och tillika de högsta 
värdena i korrosiv lösning med runda partiklar. Materialet har också visat på en 
hög känslighet för vilken lösning som använts, då nötningen avtar markant 
(med en faktor 5) i destillerat vatten jämfört med den korrosiva lösningen. 
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3.2 Immersions-korrosion  

Immersion betyder nedsänka och i denna provning betyder det korrosion som uppstår 
då provkroppar nedsänks i en vätska. Målsättningen med immersions-
korrosionsprovning är att bestämma nivån på den allmänkorrosion som materialen 
utsätts för under exponeringstiden.  
 
Den korrosiva miljön skall vara likartad med driftsförhållanden som skruven arbetar i 
avseende korrosiv vätska, temperatur och pH. Temperaturen i avfallsladan är uppmätt 
till 60 °C. Surhetsgraden eller pH-värdet är uppmätt på kondensvatten i avfallsladan 
och pH var då 4,5. En kemisk analys av kondensvattnet visade följande innehåll, se 
Tabell 7. 

Tabell 7 Kemisk analys av kondensvattnet 

Table 7 Chemical analysis of the condensationwater 

Myrsyra 4 mg/liter 

Ättiksyra 400 mg/liter 

Propionsyra 70 mg/liter 
Natriumklorid 12 mg/liter 
Natriumsulfat 9 mg/liter 

3.2.1 Försöksparametrar 

Immesions-korrosionsprovningen hade följande parametrar  
• 6 material 
• En korrosiv syra blandad som en buffertlösning 
• Låg och hög salt nivå (0,012 vikt% och 1,0 vikt%) 
• Temperaturer 23, 45, 60 och 80 °C 
• 2 repetitioner av varje test 

3.2.2 Material 

Sex olika material har provats enligt Tabell 8 Då SS 2377 uppvisar mycket liten 
avverkning i labprovet så avstods immersions-provningen av de ytbelagda materialen 
då de också har ett mycket gott korrosionsmotstånd för den aktuella lösningen. 

Tabell 8 Provmaterial Table 8 Testmaterial 

Material nummer Material 
1 WQT 400 
2 WQT 450 
3 WQT 500 
4 SQT 4800 
5 SS2333 
6 SS2377 

WQT=WaterQuenchedTempered, SQTStaticQuenchedTempered 
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3.2.3 Korrosiv syra 

Immersions-korrosionstesterna inleddes med provning av flera olika typer av korrosiva 
syralösningar. Den korrosiva miljön som råder i avfallsladan är huvudsakligen en 
ättiksyrelösning. Även lösningar av citronsyra, myrsyra, och propionsyra har testats. 
En viktig parameter under de inledande testerna har varit att syralösningen skall ha 
liten förändring av pH-värdet före och efter provningen. Det beror på att korrosionen 
är starkt beroende av surhetsgraden. Den ättiksyrablandning som analyserades fram 
från avfallsladan (Tabell 7) blev mycket sur men pH ökade sedan mycket snabbt. 
Myrsyra i kombination med NaOH visade sig vara en stabil blandning och därför 
valdes den för testerna. De inledande testerna av olika syralösningar där pH-värdet 
ökat under provningen saknar värde för vidare analyser. 

3.2.4 Genomförande 

Provuppsättningen består av en magnetomrörare med temperaturkontroll. På 
magnetomrörarens värmeplatta har en 5 liter glasbägare placerats. Ovanpå glasbägaren 
ligger ett rostfritt stålnät. Provbitarna fästs i en klämma och ett snöre är sedan fäst i 
klämma. En plastklämma reglerar sedan provbiten höjd på ovansidan av det rostfria 
nätet. Provbitarna sänks ner 30 mm i syralösningen och 10 mm är då ovan ytan, se 
Figur 13. Temperaturen hålls konstant vid 23, 45, 60 och 85ºC genom en 
temperaturgivare kopplad till värmeplattan. Rotationen på magnetomröraren var 
konstant 200 varv/min vilket gav en plan och slät yta på syran.  
 
Testet genomfördes under 20 timmar undantaget den provning som genomfördes vid 
85°C där 8 timmar var tillräckligt. Surhetsgraden kontrollerades punktvis under 
provningen och alltid vid provets slut. Korrosionen mättes genom vägning. Före 
vägningen tvättades proverna i aceton 10 minuter i en ultraljudstvätt.  

Net 

Clip 

Surface 

30 mm

 

Figur 13 Provuppställning Figure 13 Testing arrangement 
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3.2.5 Resultat 

Resultaten som presenteras visar materialens korrosionstakt beroende på temperatur, 
saltnivåerna och pH. Immersions-korrosion betecknas IC och har storheten mm/år. 
Korrosionsnivån beroende av pH är tester som genomförts utanför detta projekt men 
som bidrar till en helhetsbild. 
 
Material påverkan 
Skillnaden mellan QT materialen och de rostfria materialen är tydlig, se Figur 14. 
Inom gruppen QT material är dock inte skillnaden så stor. Två nivåer på salttillsats är 
testade. Saltnivå 1: 0,012 vikt% och Saltnivå 2: 1,000 vikt%. Vid 23 °C går det inte att 
skilja QT materialen åt vad gäller saltnivå.  Testerna vid högre temperatur visar dock 
att WQT 450 tenderar att korrodera snabbare än de övriga vid 60°C, se Figur 14c och 
Figur 14d. Orsaken till detta är inte känd. Ökad salt halt ger en tendens till lägre 
korrosion för QT materialen. För de rostfria materialen går det ej att bestämma 
korrosionen men slutsatsen är att den är mycket låg jämfört med alla QT material.  
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Figur 14 a-d visar hur de olika materialen påverkas av korrosion. Material nummer: 1-WQT 
400    2-WQT 450    3-WQT 500    4-SQT 4800    5-SS 2333    6-SS 2377. 

Figure 14 a-d shows the influence of materials 
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I Figur 15 kan ses att korrosionen inte påverkas av salthalten vid rumstemperatur. Vid 
förhöjd temperatur är korrosionen generellt högre för QT-materialen. 
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Figur 15 a-b. Korrosionspåverkan beroende av salt nivåer.1- Låg   2-Hög 

Figure 15 a-b, Inflence of the saltlevel. 1-Low    2-High 

 
Temperaturpåverkan på QT-stål 
Då de rostfria stålen inte har någon mätbar korrosion under de 20 timmars tester som 
genomförts fokuseras här på hur QT materialen påverkas av ökad temperatur. I Figur 
16 är alla QT material samlade och en polynomanpassning till mätdata är genomförd. 
Den blå linjen anger polynomet. De yttre rosa linjerna anger prediktionsgränsen. 
Ekvationen kan prediktera IC med hjälp av temperaturen T till en konfidensnivå av 99 
%. Immersions-korrosionen IC kan då beskrivas med följande formel 

. 
200273,0163,093,5 TTIC +−=
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Figur 16 IC för alla QT material plottad mot temperatur. En polynom regression har anpassats 
till mätdata. 

Figure 16 IC for all QT materials vs temperature. A polynomial regression corrected to the data 
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Inverkan av pH 
I detta arbete har endast surhetsgraden pH 4,5 undersökts. Vid tidigare provning av 
immersions-korrosion genomförda på samma sätt som i detta försök, har QT-
materialens korrosion dokumenterats beroende på surhetsgraden. Dessa 
korrosionstester är genomförda med en buffertlösning av citronsyra och NaOH vid 
23°C, se Figur 17.  

Citric acid no salt, 23C

pH

IC
 [m

m
/y

]

0 1,5 3 4,5 6 7,5
0

1

2

3

4

 

Figur 17 Tidigare försök på SSAB där Immersion-korrosion testats på WQT 400. 

Figure 17 Earlier tests performed at SSAB there Immersion-corrosion tested on  WQT 400 

Genom att använda mätningarna i Figur 16 och Figur 17 kan korrosionen (IC) 
beskrivas som en funktion av temperatur och pH nivå. I Figur 18 nedan görs en ansats 
att schematiskt beskrivs detta. 

 

I

Figur 18 Ansats att beskriva korrosionen som en funktion av temperatur och pH. 

Figure 18 Attempt to describe the corrosion as a function of temperature and pH. 
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3.2.6 Slutsatser 

• Temperatur och pH är det som påverkar korrosionen mest. 
• Immersions-korrosions nivåer ej fastställda för rostfria stål men relativt mot 

WQT och SQT är korrosionen för rostfria stål nära noll.  
• De testade salt nivåerna påverkar ej korrosionen vid rumstemperatur. 

3.2.7 Diskussion 

Syran som testats i laborationsmiljö har en annan sammansättning än den verkliga 
miljön som råder i avfallsladan. Det är dessutom inte någon buffertlösning av lut. Det 
råder en osäkerhet om de verkliga förhållanden som skruven arbetar i då 
kondensvattnet som provas har tagits ut sent i processen. Skruven är troligen täckt med 
sopor men den är troligen inte täkt med vätska. Det betyder att en del är gas och en del 
är vätska. Gas eller aerosol på skruvens yta kan få en förhöjd pH nivå vilket direkt 
minskar korrosionen. Immersions-korrosionstesterna motsvarar däremot en relativt tuff 
korrosiv exponering. 
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4 Fältprov 

4.1 Försöksplanering 

För att få ett representativt slitage på provkropparna planerades 6 månaders 
exponering, detta för att få med säsongsvariationer och minska inflytandet av kortare 
perioder av avvikande drift. 
Vid framtagning av provplan fanns två huvudsakliga mål. 

1. Utvärdera nötningsbilden och beroendet av position längs skruven. Detta för att 
i framtiden kunna skräddarsy slitageskyddet i skruvens längsled och på så sätt 
minska användandet av de mycket kostsamma hårdpåsvetsade materialen. 

2. Jämförelse mellan nötning hos de valda materialen. Detta för att avgöra vilka 
material som motstår slitaget mellan två planerade service stopp (omkring 6 
månader) och, om flera alternativ finns, kunna avgöra hur kostnadseffektivt en 
viss lösning är. 

 
För mål 1 valdes att placera ett referensmaterial vid 4 positioner längs skruvens 
totallängd. De positioner som valdes var, se även Figur 19: 

• Centralt på skruven där tidigare erfarenhet har visat på störst slitage (omkring 7 
m från fall, varv 4) 

• En position mellan centrum och fall (omkring 3m från fall, varv 4). 
• Två positioner mellan centrum och transportens start för att få en bild på hur 

långt från centrum slitaget avtar (omkring 10 m och 12 m från fall, varv 14 
resp. 20), erfarenheten från tidigare skruv visar att slitaget avtar snabbt från 
mitten av skruven och bort från fallet. 

 

4 8 14 20 
l
Fal
 

Figur 19. Schematisk bild över skruven, siffror anger det gängvarv räknat från fallet som 
provkropparna är placerade vid. Den verkliga skruven har en ökande stigvinkel på vingen 
längs hela transportsträckan, även vinghöjden ökar ju närmre fallet soporna kommer. 

Figure 19. Schematic view of the screw, numbers indicate the number of laps of the flight 
counting from the drop that the test bodies are placed at. The real screw has an increased 
pitch of the flight along the direction of transportation in addition the height of the flights 
increases. 

Baserat på tidigare erfarenhet av nötningshastighet valdes SS 2377 som 
referensmaterial. Detta material har uppvisat ett relativt högt slitage på den tidigare 
skruven. Ytterligare en anledning till att SS2377 valdes som referensmaterial var att få 
ett mått på slitaget längs skruven där den korrosiva miljön inte inverkar i någon större 
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utsträckning. Tanken bakom detta var att miljön är en relativt osäker parameter och 
kan tänkas variera i skruvens längsriktning. 
För mål två monteras segment av materialen som slitplåtar på stomme och vinge runt 
ett gängvarv centralt på skruven (gängvarv 8), där erfarenheten visar att slitaget har 
varit störst. 

Tabell 9. De utvärderade materialen på gängvarv 8 i monteringsordning från fall. 

Table 9. The tested materials on lap 8 in mounting order from drop. 

Material  Hårdhet (HB) 

Sulzer Metco, SM 8295 Plasmasprutad 
pulverbeläggning 

- 

WQT 400 Martensitiskt stål 400 

WQT 500 Martensitiskt stål 500 

WQT 450 Martensitiskt stål 450 

Vautid 100K Hårdpåsvetsad slitplåt - 

Castodur Diamond 
Plate [CDP) 

Hårdpåsvetsad slitplåt - 

SQT 4800 Martensitiskt stål 
(deformationshårdnande) 

370 

SS 2377 Duplext rostfritt stål 270 

Vautid 100 Hårdpåsvetsad slitplåt, 
använd på hela skruven 

- 

*WQT=WaterQuenchedTempered, SQT=StaticQuenchedTempered 
 
Som komplettering till detta så monteras 3 stycken provkroppar på baksidan av vingen 
vid varv 8. Dessa var av materialen WQT 400, WQT 450 och WQT 500. Detta för att 
kunna mäta en korrosionshastighet där nötningskomponenten inte har så stort 
inflytande, dessa mäts med mikrometerskruv efter exponeringsperiodens slut. 

4.2 Mätning av slitage 

För att mäta slitaget så mäts tjockleken vid mindre servicestopp med ultraljud. För att 
förenkla ultraljudsmätningen så mäts samtliga provkroppar innan provstart med en 
referensljudhastighet (5920 +/-30 m/s kalibrerad mot provblock). Vid efterföljande 
mätningar noteras det relativa slitaget mot denna ursprungliga tjocklek (detta är inte 
den egentliga tjockleken utan tiden för ljudet att reflekteras i materialet som mäts). 
Detta förenklar mätningarna på så sätt att mätutrustningen inte behöver kalibreras om 
för varje materials individuella ljudhastighet. Det relativa slitaget representerar således 
en procentuell avnötning av ursprungstjockleken. 
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Mätning sker enligt nedanstående principiella skisser, se Figur 20 och Figur 21. 
 

 

Figur 20. Shematisk bild över provkropp på stomme, mätningar utförs längs streckad pil vid 
avstånd från vingroten enligt Tabell 10 nedan. 

Figure 20. Schematic view of test body on tube, measurements are performed along arrow at 
distances from flight root according to Table 10 below. 

 

Figur 21. Shematisk bild över provkropp på vinge, mätningar utförs längs streckad pil vid 
avstånd från vingroten enligt Tabell 10 nedan. 

Figure 21. Schematic view of test body on flight, measurements are performed along arrow at 
distances from flight root according to Table 10 below. 

Mätningarna utförs på avstånd från vingroten enligt Tabell 10. Beroende på den 
varierande vinghöjden längs skruven så varierar det maximala avståndet från roten av 
vingen. 
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Tabell 10. Mätpunkter utförda på avstånd från vingroten 

Table 10 Mesurements performed at a distance from the wingrote 

Stomme Vinge 

25 mm 25 mm 

50 mm 50 mm 

80 mm 80 mm 

110 mm 110* mm 

140 mm 140* mm 

170 mm (160/170)* mm 

- 200* mm 

* Beroende på vinghöjden hos aktuellt gängvarv. 
*Depending on flight height of measured lap. 

Efter provperiodens slut så kompletteras mätningarna med mätning av tjocklek med 
mikrometerskruv i utvalda material för att verifiera metoden. 

4.3 Genomförande 

Provkropparna monterades enligt försöksplaneringen på en nyproducerad skruv, se 
Figur 22. Denna driftsattes 2007-02-14 (detta var omkring 1 månad försenat enligt den 
ursprungliga tidplanen) och provkropparna demonterades vid revisionsstopp 2007-07-
30. Så den totala exponeringstiden blev 5 ½ månad jämfört med den planerade på 6 
månader. 

 

Figur 22. Provkroppar på gängvarv 8, färgade före montering för identifiering. 

Figure 22. Test bodies on lap 8, painted before mounting for identification purposes. 
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De tre provkroppar som monterades på baksidan kan ses i Figur 23. 

 

Figur 23. Provkroppar baksida vinge 8. 

Figure 23. Test bodies on back of lap 8. 

Ultraljudsmätningar av provkropparna genomfördes före driftsättning, vid ett 
mellanliggande stopp 2007-04-18 och före demontering, driftdata för skruven under 
perioden är sammanställt i Tabell 11. Strömförbrukningen är direkt relaterad till den 
utvecklade effekten och är således ett mått på hur tungt skruven får arbeta vid ett givet 
tillfälle. 
Provkropparna på baksida av vinge 8 mättes endast efter provperiodens slut. 

Tabell 11. Driftförhållanden under provperioden. 

Table 11. Service conditions during testing. 

 Drifttimmar Utnyttjandegrad Strömförbruknin
g [A] 

Medelström-
förbrukning per 
drifttimme [A/h] 

2007-02-14 - - - - 

2007-04-18 1057 75 % 113570,8 107 

2007-07-30 1979 94 % 229090,7 116 

Totalt 3036 86 % 342661,5 113 

 
Som kan ses av utnyttjandegraden under den första perioden så fanns det en del 
inkörningsproblem med den nya skruven och en del kortare stopp fick göras. 
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4.4 Resultat 

4.4.1 Avstånd från fall 

För att utvärdera positionsberoendet hos slitaget i skruvens längsled har det totala 
slitaget som uppmätts med ultraljud under provperioden använts. 
 
Vid jämförelse mellan slitage på provkroppar av SS2377 längs skruvens riktning 
noterades för slitaget på stommen att det i huvudsak är beroende av avståndet från 
fallet, se Figur 24, med ökande slitage närmre fallet. Vid 10 och 12 meter från fallet är 
slitaget försumbart vid alla avstånd från vingroten. Vid 140 mm avstånd från vingen 
noteras inget slitage oavsett position. 
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Figur 24. Jämförelse av slitage på provkroppar i SS 2377 vid samma avstånd från vingrot vid 
de fyra positionerna längs skruven. 

Figure 24. Comparison of wear on test bodies mounted on tube in SS 2377 at same distance 
from flight root at the four positions along the screw length. 

Vid samma jämförelse gällande slitage på vingen beroende på avstånd från fallet 
noteras att slitaget vid samma avstånd från vingroten upp på vingen är kraftigast hos 
provkroppen vid 7 meter från fallet, se Figur 25. 
Vinghöjden vid 12 m från fallet är under 110 mm därav ingen mätning vid denna 
position. 
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Figur 25 Jämförelse av slitage på provkroppar i SS 2377 vid samma avstånd från vingrot vid 
de fyra positionerna längs skruven. 

Figure 25. Comparison of wear on test bodies in SS 2377 mounted on flight at same distance 
from flight root at the four positions along the screw length. 

På vingen är slitaget vid varv 14 (10 m från fall) och varv 20 (12 m från fall) inom 
felmarginalen för ultraljudsmätningen utom vid 110 mm från vingrot vid varv 14. 
Det maximala slitaget på vingen är högst vid varv 4 (3 m från fall) till följd av den 
högre vinghöjden vid denna position. Vid samtliga positioner ökar slitaget med ökande 
avstånd från vingroten, se Figur 26. 
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Figur 26. Nötningsbild på vingen vid de fyra positionserna längs skruven. 

Figure 26. Wear profile on flight at the four positions along the screw. 
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På stommen har inget slitage uppmätts vid varv 14 respektive 20, slitagebilden vid de 
övriga positionerna visar att slitaget är som störst vid mellan 50 och 80 mm från 
vingroten, se Figur 27. 
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Figur 27. Nötningsbild på stommen vid de fyra positionserna längs skruven. 

Figure 27. Wear profile on tube at the four positions along the screw. 

4.4.2 Jämförelse av material 

För WQT materialen, SQT 4800 och SS 2377, så presenteras resultaten från hela 
mätperioden. Det kan kommenteras att om man jämför nötningen under den första med 
andra mätperioden så korrelerar slitaget relativt väl med antalet drifttimmar och 
strömförbrukningen för dessa material. 
 
Både på stomme och på vinge har SS 2377 uppvisat det överlägst minsta slitaget, detta 
trots att det är det mjukaste materialet, detta tyder på att korrosionen har ett betydande 
inflytande. De övriga materialen slits i hårdhetsordning med en avvikelse. WQT 450, 
som har en hårdhet mellan WQT 400 och 500, slits mer liknande som SQT 4800 (på 
stommen är WQT 450 något slitagebeständigt än SQT 4800, medan på vingen är de 
mer likvärdiga med ett något mindre slitage på SQT 4800). Detta faktum är än 
tydligare vid jämförelse mellan hårdhet hos materialen och slitage, se Figur 30. 

30 



VÄRMEFORSK 
   
 

Slitage stomme

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

Avstånd från vingrot [mm]

R
el

at
iv

 n
öt

ni
ng

 [%
]

SQT 4800
WQT 400
WQT 450
WQT 500
2377

 

Figur 28. Slitage på provkroppar på stommen vid varv 8 för de solida materialen. 

Figure 28. Wear profile on test bodies on tube at lap 8 for the solid materials. 
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Figur 29. Slitage på provkroppar på vingen vid varv 8 för de solida materialen. 

Figure 29. Wear profile on test bodies on the wing at lap 8 for the solid materials. 
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Figur 30. Slitage på vinge 110 mm från vingroten vid varv 8 för de solida materialen i 
förhållande till materialens hårdhet. 

Figure 30. Wear on the flight, 110 mm from the root at lap 8 for the solid material in 
comparison to the hardness. 

De provkroppar som monterats på baksidan av vingen visar att korrosionen förefaller 
påverkat WQT 450 något mer än de två övriga provkropparna, se Tabell 12. 
Skillnaden är liten men indikerar att WQT 450 har ett något lägre korrosionsmotstånd 
än de övriga två materialen. 

Tabell 12. Slitage på provkroppar monterade på vingens baksida, varv 8. 

Table 12. Wear of test bodies mounted on the backside of flight, lap 8. 

Material Relativt slitage [%] 

WQT 400 -1,5 

WQT 450 -2,5 

WQT 500 -1,5 

4.4.3 Jämförelse ytbelagda material 

För de ytbelagda materialen så noterades ett mycket högt slitage efter den första 
periodens exponering, se Figur 31. Detta misstänktes vara en effekt av inslitning av 
den mycket ojämna ytan som ytbehandlingsmetoderna ger, framförallt var det 
uppmätta slitaget på det pulverbelagda skiktet (SM 8295) mycket högt. Vid andra 
mätningen visade det sig att slitaget hade upphört och de ytbelagda materialen ligger i 
nivå med slitaget på SS 2377, se Figur 32, ingen mätning på SM 8295 utfördes med 
ultraljud vid detta tillfälle utan en kompletterande mätning med mikrometerskruv efter 
demontering utfördes istället. 
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Figur 31. Slitage för de ytbelagda materialen efter första exponeringsperioden. 

Figure 31. Wear on the coated materials on flight after first period of exposure. 
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Figur 32. Slitage på de ytbelagda materialen under den andra exponeringsperioden. 

Figure 32. Wear on the coated materials on flight during the second period of exposure. 

Det totala slitaget som uppmättes med ultraljudsmätning kan ses i Figur 33. SM 8295 
har mätts med mikrometerskruv efter demontering. För de övriga materialen är den 
effekt som noterades under den första provperioden helt dominerande för slitaget. 
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Figur 33. Totalt slitage uppmätt med ultraljud för de ytbelagda materialen. 

Figure 33. Total wear on the coated materials on flight measured with UT, (except for SM 8295 
which was mechanically measured). 

Då ultraljudsmätningarna av de belagda materialen endast visar på en effekt av 
inslitning så kompletterades mätningarna även med stickprovs mätningar med 
mikrometer för Vautid 100k och CDP, se Tabell 13. 

Tabell 13. Tjockleksmätningar med mikrometerskruv av slitage på stomme. 

Table 13. Thicknesses measured mechanically on the tube. 

Material Ursprunglig tjocklek 
[mm] 

Tjocklek 25 mm från 
vingrot [mm] 

170 mm från vingrot 
[mm] 

CDP 10,4-10,6 10,3 10,35 

Vautid 100k 10,4-10,7 10,7 10,7 

 
Dessa mätningar visar att inget väsentligt slitage har skett på dessa material under 
exponeringen utan att under den första perioden så rör det sig om en utjämning av ytan 
som gör att ultraljudsproben kommer ner mot ytan. I Figur 34 och Figur 35 kan 
castodurplåten före exponering och efter första perioden ses och det noteras att det är i 
stort sett bara färgmarkeringen som nötts bort. 
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Figur 34. Provkroppar CDP vid montering 

Figure 34. Test bodies CDP after mounting. 

Figur 35. CDP efter första exponerings-
perioden.  

Figure 35. Test bodies CDP after first 
period of exposure. 

För SM 8295 är dock fallet ett annat och här noteras slitage trots att materialet är 
mycket korrosionsbeständigt och förklaringen till detta ligger sannolikt i den mycket 
ojämna ytan som skiktet har, se Figur 36. Ytan gör att utrivning av partiklar ur skiktet 
sannolikt sker. 

 

Figur 36. Tvärsnitt genom det pulverbelagda ytskiktet SM 8295. 

Figure 36. Cross section of powder coating, SM 8295. 
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4.4.4 Livslängd 

En mindre sammanställning över förväntad livslängd för respektive material vid olika 
positioner är sammanställd i Tabell 14 och Tabell 15. Dessa livslängder är beräknade 
under antagandet att 60 % slitage är acceptabelt och att utnyttjandegraden framledes är 
som under den andra provperioden. På varv 5 har slitaget 175 mm från vingroten 
använts. Det bör kommenteras att slitaget på toppen av vingen sannolikt kommer att 
göra att vinghöjden kommer att minska under drifttiden, detta medför att varvtalet kan 
behöva ökas för att transportera samma mängd material och därigenom fås ett något 
accelererande slitage. 

Tabell 14. Förväntad livslängd stomme för några positioner och material. 

Table 14. Expected life length on tube for selected positions and materials. 

 
Max 
slitage [%] 

Slitage per 
drifttimme 
[%] 

Drifttid till 
60% 
tjocklek [h]

Livslängd vid 
94% 
nyttjandegrad [h]

Antal dygn vid 
94% 
nyttjandegrad 

Varv 4      

SS 2377  5,45 0,00180 33424 35557 1482 

Varv 8      

WQT 400 13,86 0,00457 13143 13982 583 

WQT 500 10,89 0,00359 16727 17795 741 

SS2377 3,64 0,00120 50044 53238 2218 

Tabell 15. Förväntad livslängd vinge för några positioner och material. 

Table 15. Expected life length on flight for selected positions and materials. 

 
Max 
slitage [%] 

Slitage per 
drifttimme 
[%] 

Drifttid till 
60% 
tjocklek [h]

Livslängd vid 
94% 
nyttjandegrad [h]

Antal dygn vid 
94% 
nyttjandegrad 

Varv 4      

SS 2377  7,5 0,00247 24288 25838 1077 

Varv 8      

WQT 400 17,8 0,00587 10222 10875 453 

WQT 500 13,9 0,00457 13143 13982 583 

SS2377 5,5 0,00180 33424 35557 1482 
För samtliga material och positioner redovisade ovan är målet om 6 månaders drift 
utan ersättning av slitplåtar uppfyllt. 
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För SS 2377 är slitaget vid varv 4 på stommen 1,5 ggr kraftigare än slitaget vid varv 8. 
När denna faktor används för att skala upp slitaget för WQT 400 och 500 kan 
livslängden för dessa material vid varv 4 uppskattas, se Tabell 16. 

Tabell 16. Beräknad livslängd på stommen vid varv 4 för utvalda material, kursiva värden 
beräknade med relationen för SS 2377. 

Table 16. Calculated life length on tube, lap 4, for selected materials, italics calculated using 
relation for SS 2377. 

 
Max 
slitage [%] 

Slitage per 
drifttimme 
[%] 

Drifttid till 
60% 
tjocklek [h]

Livslängd vid 
94% 
nyttjandegrad [h]

Antal dygn vid 
94% 
nyttjandegrad 

Varv 4      

SS 2377  5,45 0,00180 33424 35557 1482 

WQT 400 20,75 0,00683 8779 9340 389 

WQT 500 16,31 0,00537 11174 11887 495 

Varv 8      

SS2377 3,64 0,00120 50044 53238 2218 
Det bör kommenteras att ovanstående linjära skalning av slitaget mellan position och 
material är en förenkling, detta då djupare studie av mätdata visar att relationer 
gällande slitage mellan position längs skruven, avstånd från vingrot och material inte 
är så enkel. 
 
För de ytbelagda materialen så har ingen motsvarande beräkning av förväntad 
livslängd utförts, detta då det fram till den första mätningen har visat sig att det i 
huvudsak har skett inslitning (nötning av topparna) av ytan som påverkat 
mätresultaten. Det uppmätta slitaget under denna period är kraftigt överskattat och kan 
inte användas för att uppskatta den totala livslängden. 
Under den ändra mätperioden så har slitaget varit så litet att det ligger inom 
felmarginalen för mätmetoden. Att slitaget under den andra mätperioden är så litet 
indikerar dock att slitagemotståndet är bättre eller liknande SS 2377, dock kan inte 
hela tjockleken avverkas utan skikttjockleken begränsar. I dessa fall är dock 
ytbeläggningarna lagda på SS 2377 så när skiktet är borta så kommer slitaget att bli 
som för SS 2377. 

4.4.5 Verifikation av ultraljudsmätningar 

För att verifiera metoden med ultraljudsmätningar av tjockleken så har 
tjockleksmätningar med mikrometerskruv utförts efter demontering. Nötningsbilden 
för två av de solida materialen (WQT 400 och SS 2377) har jämförts mellan 
metoderna. Det visar sig att för WQT 400 är överensstämmelsen mycket god, Figur 37 
även för SS 2377 är överensstämmelsen god även om UT mätningen konsekvent har 
underskattat nötningen något, se Figur 38. Avvikelsen är dock under 1 % och detta är i 
nivån av noggrannheten hos ultraljudsmätningen (avläst på hela 1/10 mm). 

37 



VÄRMEFORSK 
   
 

Mikrometer och ultraljud WQT 400

0

5

10

15

20

0 50 100 150 200

Avstånd från vingrot [mm]

R
el

at
iv

 n
öt

ni
ng

 [%
] UT Vinge

Mikrometer
Vinge
UT Stomme

Mikrometer
Stomme

 

Figur 37. Jämförelse mellan slitage uppmätt med mikrometerskruv och uppmätt med ultraljud 
under exponeringen.  

Figure 37.Comparison between wear measured mechanically and with UT. 
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Figur 38. Jämförelse mellan slitage uppmätt med mikrometerskruv och uppmätt med ultraljud 
under exponeringen. 

Figure 38.Comparison between wear measured mechanically and with UT. 
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4.5 Diskussion 

Slitaget på den nya skruven har varit mildare än vad som förväntades vid 
försöksplaneringen. De parametrar som framförallt har förändrats är att den nya 
skruven har konstruerats med högre stigvinklar och vinghöjder för att öka 
materialtransporten per rotation och på detta sätt minska varvtalet. Detta har också 
visat sig vid driften då den nya skruven har haft ett typiskt arbetsvarvtal mellan 6-8 
rpm jämfört med den tidigare som legat på 14-16 rpm. Miljön i avfallsladan har 
sannolikt inte förändrats då samma typ av sopor processas. 
För de ytbelagda materialen och då framförallt de hårdpåsvetsade så har detta mildare 
driftfall gjort att under exponeringstiden har i stort sett inget slitage kunnat påvisas, i 
alla fall inte på en sådan nivå att någon jämförelse mellan dem kan göras. Rent visuellt 
kan det noteras att dessa material har polerats något av soporna. Som jämförelse var 
slitaget på den tidigare skruven på denna typ av material sådan att de efter en tid vid de 
mest påkända placeringarna längs skruven blev släta och ojämnheten efter påsvetsning 
nöttes ned. 
Det kan kommenteras att för de ytbelagda materialen försöktes att med hjälp av phased 
array teknik mäta upp tjockleksprofiler som komplettering till de punktmätningar som 
utförts. Under de tidsfönster som fanns vid mättillfällena lyckade inte någon stabilitet i 
mätningar med denna metod uppnås så dessa försök. 

4.6 Slutsatser 

Slitaget varierar kraftig längs skruven. För stommen är det entydigt så att slitaget ökar 
med minskande avstånd till fallet. Vid jämförelse av slitaget på vingen beroende på 
avstånd från fall visar resultaten att slitaget på samma höjd från vingroten är kraftigast 
nära mitten på skruven. Den högre vinghöjden mot fallet gör dock att det maximala 
slitaget visar samma tendens som slitaget på stommen, dvs. att slitaget ökar med 
minskande avstånd till fallet. Den lokala nötningsbilden på stommen är likformig för 
de solida materialen och visar att det maximala slitaget på stommen ligger någonstans 
mellan 50 och 80 mm från vingroten. Nötningsbilden på vingen visar att slitaget är i 
huvudsak beroende av avståndet från vingroten med ökat slitage vid högre avstånd. 
 
Jämförelsen mellan de solida materialen visar att korrosionen har en betydande 
inverkan på det totala slitaget, detta då det mjukaste materialet SS 2377 uppvisar ett 
mycket gott motstånd mot slitage. För de övriga solida materialen som har ett relativt 
likvärdigt korrosionsmotstånd så följer slitaget väl hårdheten förutom att WQT 450 
avviker och inte tycks kunna utnyttja sin högre hårdhet jämfört med WQT 400 och 
SQT 4800. Den högre avverkning som noteras hos WQT 450 på de plåtar som är 
monterade på baksidan av vinge 8 antyder att detta material har ett något lägre 
korrosionsmotstånd än de övriga två WQT materialen och att det ät detta som gör att 
WQT 450 inte drar fördel av sin högre hårdhet. 
 
För de ytbelagda materialen så kan det konstateras att efter en inslitningsperiod så 
avstannar slitaget och ligger i nivå med eller något mindre än SS 2377. Efterföljande 
mikrometerskruvsmätningar visar också att den uppmätta inslitningen snarare är en 
följd av en anpassning till mätmetoden. Detta då kontrollmätningar med 
mikrometerskruv på provkropparna på stommen efter demontering inte visar på något 
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slitage på de hårdpåsvetsade materialen. Detta är också i enlighet med det som noterats 
för de solida materialen där hårdheten är av mindre betydelse vid högt 
korrosionsmotstånd. På det pulverbelagda materialet SM 8295 så finns dock ett 
noterbart slitage sannolikt till följd av yttopografin hos detta material. Samtliga 
ytbeläggningar har mycket gott korrosionsmotstånd till följd av höga legeringshalter 
förutom den höga slitstyrka/hårdhet som ytbeläggningarna har. För de ytbelagda 
materialen har utvärderingsmetoden med ultraljud inte fungerat tillfredställande till 
följd av den höga ytojämnheten vid montering i kombination med det ringa slitaget 
som de utsätts för. 
 
Det kan också konstateras slitagepåkänningen på nya skruven har förändrats väsentligt 
jämfört med förhållandena för den tidigare skruven på vilka försöksplaneringen var 
baserad. På den tidigare skruven noterades till exempel mycket kraftigt slitage på SS 
2377 (uppmätt till 4mm/8v på vingen och 6mm/6 mån på stommen). 
 
Sammantaget kan man sluta sig till att den tidigare skruven var nötningsdelen 
dominerande för slitaget och korrosionen mer sekundär. För den nya skruven så är 
slutsatsen att korrosionen har en mycket större betydelse i slitaget. Det är också 
mycket tydligt att den nya konstruktionen har gett en generellt mycket mildare 
slitagebild. Den stora variationen i slitage både längs skruven och lokalt visar att 
skruven som har installerats har ett i vissa områden överdimensionerat 
slitagemotstånd. Detta till följd av att då kravbilden ställdes så antogs slitaget vara 
samma som på den tidigare skruven, kännedomen om positionsberoendet var också 
begränsad. Detta gjorde att bedömningen var att det säkraste var att montera 
slitageplåtar i hårdpåsvetsat material (Vautid 100) i skruvens fulla längd både på 
stomme och på vinge. 
 
Vid nytillverkning av skruvar med samma utformning som den undersökta så kan det 
konstateras att resultaten visar att väsentliga besparingar kan göras vid val av slitplåtar 
då det dels går att minska användandet eller helt avskaffa de ytbelagda materialen och 
dels genom en lokal anpassning av slitmaterial längs skruven både gällande typ och 
tjocklek. Undersökningen visar dock att skruvgeometri och driftförhållanden påverkar 
slitagebilden väsentligt. 
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5 Prediktering av slitagekorrosion 

5.1 Inledning 

Prediktering av livslängden på industrikomponenter är viktigt innan man startar 
tillverkning. I många fall är dock predikteringen ganska komplicerad. I denna del av 
rapporten har en modell utvecklats som behandlar relativ nötning, korrosion och 
synergin mellan nötning och korrosion. Modellen skulle kunna omarbetas så att den 
beräknar materialförbrukningen kopplad mot driftdata såsom strömförbrukning, 
varvtal, drifttider och drifttemperatur. 

5.2 Lasten 

Skruven är redan beskriven i tidigare kapitel men lite kort är den 14 meter lång och 
manteln har en diameter på ca:700 mm och vingarna är ca: 150 - 200 mm höga. På 
vingarna är det svetsat klor som skall riva med sig soporna. Skruven körs fram och åter 
i en 14x75 meter stor avfallslada. Trycket på skruven är högst på mitten och ändlägena 
är mindre belastade. Soporna kan bli mycket kompakta om de tillåts sjunka ihop.  

Manteln är måttligt utsatt för slitage medan vingen är mer belastad. Tryckprofilerna i 
Figur 39 visar hur trycket kan vara fördelat. Medeltrycket på skruven är beräknat till 
21 kN/m2 vilket är ett lågt tryck. 

      

Figur 39 Tryckprofil på skruven Figure 39 Pressure profile of the screw 

5.3 Material 

Materialen som utvärderas är beskrivna I nedanstående Tabell 17. 

Tabell 17 Materialparametrar Table 17 Material parameters 
Material  Rp 0.2 Tensile strength Hardness 
SS 2333 EN 1.4301 Cr-Ni Austenitiskt Rp 0.2   210 520-700 215HB 
SS 2377 EN 1.4462 Duplex Rp 0.2    450 650-880 270HB  (330-335HV10) ** 
Vautid Två fas  hårdpåsvets    
Castodur Två fas  hårdpåsvets   62-65HRC 
WQT 400* Martensitiskt Re    1000 1250 400HBW 
WQT 450 Martensitiskt Re    1200 1400 450HBW 
WQT 500 Martensitiskt Re    1400 1550 500HBW 
SQT  4800 Martensitiskt - - 370HBW deformations hårdnar 

*WQT=WaterQuenchedTempered, SQT=StaticQuenchedTempered,    ** Deformationshårdnande (   ) 
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5.4 Korrosion-slitage modell 

Korrosions-slitage definieras som materialförluster som beror av korrosion och 
nötning. Utöver dessa finns det beskriven en synergi mellan dem. Synergin härrör från 
att korrosionen snabbt bygger upp oxidlager då det inte finns något skyddande 
oxidlager. Oxidskiktet konsumerar järn för att bilda ett ytskikt av olika järnoxider. Då 
oxidlagret blir tjockare går jontransporten långsammare och bildandet av oxidlagret 
avmattas. Det skapade järnoxidlagret är sprött och ger inget slitageskydd och varefter 
oxidlagret växer lossnar ytlagret kontinuerligt vid lätta kontakter. Iden är beskriven i 
Figur 40. Vid exempelvis mild och frekvent nötning blir jontransporten kontinuerligt 
snabb och synergin mellan nötning och korrosion blir betydande. Det gör att den totala 
avverkningen kan bli långt större än de enskilda komponenterna. [Referens 5] 
 

3

2  4

1 

 

Figur 40 1) Visar hur ytan ser ut utan repor men med ett oxidlager. 2) Ytan repas och 
frilägger metallytan mot syran. 3) Ett oxidlager bildas snabbt till att oxidlagret når en viss 
tjocklek, varefter oxidationshastigheten mattas av. Avmattningen går mot den allmänkorrosion 
som beskrivits i kapitlet immersions-korrosion.  4) Det yttre oxidlagret är sprött och ger inget 
slitage skydd. Oxidskiktet lossnar vid lätta glidande kontakt. 

Figure 40  1) Shows the surface without scratches but with an oxide layer. 2) A scratch 
with the bare metal surface exposed to the acid. 3) An oxide layer builds quickly up to a 
certain thickness after which the oxidation speed will abate. The weakening trend goes 
towards uniform corrosion that is described in chapter 3.2. 4) The outer oxide layer is brittle 
and does not provide any wear protection. The oxide layer will come off at light sliding contact. 

Absolut slitage har en känd relation beskriven av Archard ekv 1. 

    (1) 
Detta är den mest välkända nötningsekvationen där bortnöt volym V är en funktion av 
lasten FN, glidlängden L, hårdheten på den mjukare ytan H och en dimensionslös 
slitagekoefficient K som beskriver slitagerelationen mellan de två ytorna. 
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Archards ekvation kan användas om man lyckas mäta vilken nötnings relation mellan 
materialen som gäller (dimensionslösa nötningskonstanten K). Sedan kan man variera 
variabler som L, H och FN med en viss måttlighet för att bibehålla linjära samband. 
  
I SSAB Oxelösund’s nötningsmodel är relationerna vid nötning bestämd mellan olika 
material. I detta fall antas att det är mycket mjuka sopor som är i kontakt med plåtytan. 
De mjuka soporna antas innehålla några få procent glas, betong och stål delar. Detta 
ger ett olinjärt förhållande mellan soporna och de slitageresistenta materialen. 
 
För att relatera till ekv 1 så innehåller nötnings modellen på sitt vis både H och K.  
 
Följande formel är föreslagen för att prediktera nötnings-korrosion AWC, se ekv 2. 
Beteckningen AWS står för Absolute Wear Corrosion. 
 

 (2) 
 
AWC anger det absoluta djup som nötnings-korroderat. Den lokala lasten som belastar 
det material man räknar på beskrivs av Fmtrl och denna divideras med lasten som 
verkade på referens materialet Fref.  Lasten blir då linjär och dimensionslös baserat på 
en referenslast. RWCmtrl är den relativa nötningskoefficienten baserad på SSAB 
Oxelösunds slitagemodell för ett valt material. RWCref är ett referensmaterial med en 
känd slitagekonstant. dW/dr representerar nötningshastigheten baserad på 
rotationshastigheten på skruven. dW/dr är inte möjlig att få från fälttestet utan måste 
beräknas eller tas fram genom provning. 
 
Den ytfinhet som ges av nötningen betecknas Rq Varje repa i stålet efterlämnar en helt 
oskyddad metallyta. Ytan är mycket reaktiv vilket beskrivits i introduktionen till detta 
kapitel. Repdjupet beror på sopornas hårdhet och spetsighet och vilken last som är 
ansatt. Denna del av modellen måste baseras på en del antaganden. Ett antagande är att 
reporna som syns på en yta kommer från en normalfördelning av repor som repat 
plåtytan. De repor som syns mest är de största, medan de mest frekventa troligen är 
mindre. Två antaganden görs här;  
 

1. Ytfinheten är vanligen ca Rq=1µm 
2. Den mest vanliga repan är 0,1·Rq 

 
Den mest frekventa repan antas ha djupet 0,1Rq. Efter att en punkt på plåten repats tar 
det ett visst antal varv innan nästa repa träffar på exakt samma ställe. Under den tiden 
har en fullt 
  
utvecklad oxidfilm sannolikt bildats. Från ekv 2 ges följande samband   .  

 
Den rena nötningen per varv dW/dr divideras med repdjupet. Detta anger hur frekvent 
som det faktiskt blir en repa. Vidare multipliceras det med antal varvhastigheten r och 
slutligen tiden t. Detta ger hur många varv som verkligen får en ny repa. 
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Från ekv 2 finns en synergidel som visas separat i ekv 3. I synergidelen av modellen är 
en del av ekvationen röd markerad. Den anger förhållande mellan skärande och 
plastisk ytskada. Denna del fortsätter att fastställa hur många av de totala varven som 
faktiskt får en repa. Plastiska ytskador kräver upprepade träffar för att nå samma 
avverkningsdjup som en skärande ytskada gör på en endaste repa. Då blir det också 
fler oxidskikt som skall bildas. I denna del av ekvationen bestäms hur många fler 
kontakter som uppstår pga. att det är en mildare kontakt och dessa värden tas ut ur 
SSAB Oxelösunds slitagepredikteringsprogram WEAR CALC. 
 

    (3) 
 
Varje repa leder till att en oxidfilm bildas väldigt snabbt och oxl anger oxidfilmens 
tjocklek innan tillväxthastigheten mattas av. Vanligt stål har ett oxl som vid 
rumstemperatur är 1-5 nm.[Referens 6] Då temperaturen ökar kan oxidskikten bli 
tjockare utan att oxidbildning minskar. Orsaken är att joner transporteras snabbare vid 
hög temperatur. För WQT och SQT antas oxl till 50 nm vid 60 °C och för rostfritt stål 
sätts oxl till 10 nm.  
 
dC/dt är korrosionshastigheten då korrosionsskiktet är fullt utvecklat (runt 10-50 nm 
tjockt beroende på material).  
t är tiden. 

5.5 Fysiska storheter 

I detta kapitel fastställs de variabler som ingår i modellen och en kort förklaring till 
dessa. 
AWC - Absoluta slitage-korrosionsvärden bestäms utifrån fältmätningar på skruven. 
Skruven är uppmätt på olika varv enligt Figur 41. De olika varv positionerna 4,8,14 
och 20 är mer detaljerat uppmäta på både mantel och på dess vinge. 
 

 

Figur 41 De uppmätta vingarnas position på skruven. 

Figure 41 Positions of the measured wings on the screw 

Skruven är uppmätt vid tre tillfällen, 2007-02-14, 2007-04-18 and 2007-07-30. I 
Tabell 18 har det sammanställts ett urval av mätningar som kan jämföras med 
varandra. Dessa är baserade på ultraljuds mätningar med undantag för några få 
mätningar som utförts med mikrometerskruv efter att fälttestet slutförts. 
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Tabell 18 Nötnings-korrosions data Table 18 Wear-corrosion data 

Max comparable AWC SM8295 WQT 
400 

WQT 
500 

WQT 
450 

Vautid 
100k CDP SQT 

4800 2377  Vautid100 

Tube 1,3 0,5 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 2007-04-18 
63 days 
[mm] Flight 1,6 0,4 0,5 0,7 1,6 0,4 0,5 0,2 0,7 

Tube 1,5 (1,5) 1,1 1,4 1,4 0,7 1,6 (0,43) 0,7 2007-07-30 
166 days 

[mm] Flight - (1,8) 1,4 2,0 1,7 0,6 2,0 (0,72) 1,0 

*Mätningar i parentes är mekaniskt uppmätt efter testen medan de övriga mätningarna är 
gjorda med ultraljud. 

Immersions-korrosions mätningarna bestämmer dIC/dt. I Tabell 19 är mätningarna för 
dIC/dt samlade. dIC/dt måste sedan anpassas så den passar tidsfaktorn. dIC/dt i 
tabellen är giltiga för 60 °C och pH 4,5. 

Tabell 19 Statistik för dIC/dt Table 19 Statistic for dIC/dt 
Material number dIC/dt [mm/år] 
WQT 400 5,6326 
WQT 450 6,71116 
WQT 500 5,40963 
SQT 4800 5,79087 
SS2377 -0,00862441  ( ~0) 
SS2333 0,00556603   ( ~0) 

 
RWC motsvarar SSAB Oxelösund’s WEARCALC RWR värde för torrt glidande 
slitage. I Figur 42 har sopmaterial matats in i modellen. 
 

 

Figur 42 Relativt slitage för mjuka sopor med litet inslag av glas, stål skrot och spik. 

Figure 42 Relative wear with soft waste with some filling of glass, steelwaste and nail 
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Från Figur 42 har RWR värden tagits ut. Värden från Tabell 19 är omräknade för 
dIC/dt samt värden på oxl som behandlades i kapitlet om korrosions-slitage modellen, 
se Tabell 20. 

Tabell 20 Framtagna data för Nötnings- korrosion 

Table 20 Compilation of Wear-corrosion data 
Material RWR dIC/dt  pH4,5 oxl 
SS 2333 EN 1.4301 0,89 ~0 10 nm 
SS 2377 EN 1.4462 0,75 ~0 10nm 
Vautid 0,05 ~0 10nm 
Castodur 0,05 ~0 10nm 
WQT 400 0,53 10,6nm/min 50nm 
WQT 450 0,40 12,7nm/min 50nm 
WQT 500 0,27 10,3nm/min 50nm 
SQT 4800 0,60 11,0nm/min  

 

5.6 Test av modellen 

Ett bra referensmaterial är SS2377. Orsaken är att dIC/dt är nära noll och därmed kan 
korrosionstermen elimineras. I nedanstående beräkning löses dW/dr för tiden 166 
dagar (239040 minuter). Rotationshastigheten r är 12 rpm och oxl är 10 nm enligt 
Tabell 20. Rq antas vara 1µm. RWR för SS2377 är 0,75 enligt Tabell 20. AWC är de 
mätvärden som ges från fältprovningen på vingen eller på manteln. För manteln gäller 
då att AWC är 0,00072 m enligt Tabell 18. Lasten elimineras då den antas vara lika för 
alla material. 
 

 
När dW/dr löst kan prediktering av nötnings-korrosionen genomföras på exempelvis 
WQT400. Materialet WQT400 är lämplig att utvärdera då den är exakt uppmätt efter 
fält provets slut. RWR är enligt Tabell 4 är 0,53 och oxl är satt till 50 nm (Tabell 20). 
dIC/dt är uppmätt till 10,6 nm/min. Dessa värden förs in i ekv 2 
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Det verkliga värdet för AWCuppmätt är 1,8 mm medan predikteringen ger 3,23 mm. 
Beräkningen visar att korrosionen är 5 ggr större än nötningen och synergin mellan 
nötning och korrosion är endast hälften av nötningen. Vid predikteringen svarar IC 
från beräkningen för 2,53 mm av de 3,23 mm beräknats som avverkning, dvs mer än 
vad som uppmäts. Korrosionen i det verkliga fallet är då betydligt lägre än vad som 
uppmäts vid immersions-korrosions provningen. dIC/dt skall troligen vara 2,3 ggr 
lägre för att motsvara det faktiska korrosionsförhållandet. 
 
Hur påverkas predikteringen om korrosionen minskas med faktor 2,3 för WQT 500.  
RWR är 0,27 och dIC/dt=10,3nm/2,3. Övriga värden är konstanta. 
 

 
 
Uppmätt värde för WQT500 är AWCuppmätt=1,4mm och predikterat värde på 
AWCWQT500=1,42. På samma sätt beräknades WQT 450 till 1,84 mm medan mätningen 
visade 2,0 mm 
 

5.7 Slutsatser 

Korrosions-slitagemodellen är testad under de driftförhållanden som råder i 
avfallsladan. Före justeringar av korrosionstermen räknade den fel med faktor 2. Det 
finns en väldigt många parametrar som kan varieras och modellen är inte verifierad i 
några arbetsområden. Det betyder att den skall användas med stor försiktighet. 
  

• Korrosionsmätningar i laborationsmiljö visar på högre korrosion än vad 
verkliga mätningar visar, vilket påverkar prediktionen. 

• Modellen beräknade i denna miljö fel med faktor 2 
• Det linjära lastberoendet är ej testat.  
• Synergi effekter är föreslagen men dock ej bevisad. 
• Modellen kräver mer verifiering  
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• Modellen kräver mer undersökning av oxidbildningshastigheter i sura 
miljöer och olika temperaturer. 

• Modellen kräver också att djupen på slitagerepor kan kopplas till pålagd 
last. 

 

5.8 Diskussion 

Korrosionsmätningarna motsvarar inte den miljö som verkar vara i avfallsladan. 
Korrosionsmätningarna i laborationsmiljö representerar ett mycket svårt 
korrosionsfall. Minskad exponering, flöde, pH eller syre tillgång resulterar till att 
korrosionstakten med stor sannolikhet minskar. Skillnaden mellan korrosionstakten då 
materialen är utsatta för den verkliga syrasammansättningen och den syra som används 
i laborationsprovningen är okänd.  
 
Korrosionsmodellen kommer att vidareutvecklas för att användas i andra applikationer 
där miljön är starkt korrosiv och material av typen WQT skall utvärderas. Exempel på 
applikationer är knivar och hammare som används vid framställning av etanol baserad 
på sockerrör men även skärande maskiner vid framställning av palmolja.  
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6 Diskussion 

Att dra generella slutsatser angående påverkan på de olika materialen och deras 
lämplighet vid användning i sopskruvar av aktuell typ har varit svårt. Det som 
framförallt har påvisats vid fältförsöket är att driftsparametrar inverkar i mycket stor 
utsträckning. Jämförelse med den tidigare skruven som hade ett slitage som 
dominerades av abrasiv nötning visar att hos den nya konstruktionen har slitaget blivit 
väsentligt mildare. I den nya konstruktionen är det snarare respektive materials 
korrosionsbeständighet som är avgörande för deras inbördes rangordning. Den största 
skillnaden mellan konstruktionerna är att rotationshastigheten har kunnat sänkas. Det 
mildare slitaget som skruven utsatts för har fått som följd att för de mer 
motståndskraftiga materialen så har avverkningen blivit så låg att inte varit möjligt att 
dra några långtgående slutsatser angående livslängd. 
 
För de solida materialen har en tydlig koppling mellan immersions-
korrosionsprovningen och fältprovet noterats gällande korrosionsmotståndet i labbet 
och utfallet i fältprovet. Nivån på korrosionen har dock varit väsentligt högre vid 
korrosionsprovningen och detta visar att förhållandet vid skruven inte är en fullständig 
immersion eller att pH-värdet vid skruven inte har varit så lågt som vid provningen. 
Då SS 2377 uppvisar mycket liten avverkning i labprovet så avstods immersions-
provningen av de ytbelagda materialen då de också har ett mycket gott 
korrosionsmotstånd för den aktuella lösningen. 
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7 Slutsatser 

Den nya konstruktionen har avsevärt minskat slitaget på skruven och målet på 6 
månader underhållsfri drift är för denna skruv uppfyllt för alla av de utvärderade 
materialen. Vid slitplåtar i SS 2377 så har, för den nya skruven, livslängden för den 
mest påkända provkroppen (gängvarv 4 vinge) beräknats till 1077 dygn under 
antagande att en avverkning på 60% av tjockleken är acceptabel. Det maximala 
slitaget på stommen är lägre än på vingen för samtliga positioner och material. 
 
Den nya skruven är skyddad med slitplåtar i Vautid 100 och under fältprovningen så 
har detta material uppvisat lägre eller liknande slitage som SS 2377. Hos den tidigare 
skruven stod abrasiv nötning för huvuddelen av slitaget, detta är tydligt då SS 2377 
hade mycket höga avverkningshastigheter på denna skruv. De förändrade 
driftförhållanden (framförallt lägre varvtal) som den nya konstruktionen har medfört 
har förskjutit nötning/korrosion förhållandet så att korrosionen är mer dominerande i 
nötningskorrosionen. Detta är tydligt då SS 2377 som är det mjukaste av de 
utvärderade materialen uppvisar lågt slitage till följd av sitt goda korrosionsmotstånd. 
Vid jämförelse mellan de övriga solida materialen så följer slitaget relativt väl deras 
inbördes hårdhetsrangordning med ett undantag, WQT 450. WQT 450 uppvisar ett 
något lägre korrosionsmotstånd vid provning vid förhöjd temperatur och även på 
provkroppar monterade skyddade från nötning i fältprovet och detta förklarar den 
noterade avvikelsen. 
 
För ytbelagda materialen så har den nya konstruktionen resulterat i att slitaget under 
exponeringstiden inte varit tillräckligt för att dra andra slutsatser än att de ger ett skydd 
i nivå eller bättre än SS 2377. Dessa material har både ett gott korrosionsskydd till 
följd av sina höga legeringshalter och mycket höga hårdhet. Kartläggningen av 
nötningsbilden lokalt och längs skruven ger möjlighet att anpassa val av slitmaterial 
och tjocklek i större utsträckning än vad som har skett vid konstruktionen av 
nuvarande skruv. 
 
Generellt vid den laborativa provningen så har de verkliga förhållanden som råder vid 
skruvens kontakt med avfallet varit svåra att efterlikna. Vid immersions-korrosions 
provningen har det konstaterats att den kondenserade lösningen som fåtts från 
provtagning i A-ladan ger en alltför hög avverkning och att det vid skruvkontakten 
sannolikt inte är så lågt pH som i kondensatet uppe i ladan eller att det inte är en 
fullständig immersion i kontakten utan att skruven endast delvis är täckt av vätska. 
 
Resultaten från nötnings-korrosionsprovningen uppvisar ett flertal mer eller mindre 
svårförklarliga effekter, ett exempel är att SS 2377 har bättre slitagemotstånd än de 
hårdare materialen både i destillerat vatten och i den korrosiva lösningen. Detta kan 
förklaras med inbäddning av partiklar i ytan, det förefaller som en rimlig förklaring då 
motstående yta nöts i dessa fall. Den generella slutsatsen från nötnings-korrosions 
provningen är att förhållandena vid skruven inte har lyckats efterliknas. 
 
För prediktering av livslängden har en slitage korrosions modell tagits fram som skulle 
kunna användas i förhållande till drift data för att följa korrosionsslitaget. Framförallt 
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vid SS 2377 där synergi effekten mellan korrosion och nötning är liten kan god 
överensstämmelse uppnås. Det konstaterades vid predikteringen att om den korrosiva 
miljön antas 2,3 ggr mildare än vid immersions-korrosions fallet fås god 
överensstämmelse även för QT material. Modellen har tillämplighet i andra korrosiva 
och nötande applikationer och kommer att vidareutvecklas i SSAB Oxelösund regi. 
 
För mer detaljerade slutsatser se respektive avsnitt. 
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8 Rekommendationer och användning 

Rekommendationer angående val av slitmaterial till en skruv av annan konstruktion 
eller med andra driftsförhållanden låter sig svårligen göras utifrån det som noterats i 
undersökningarna då det som framgår tydligast är den stora inverkan som 
omkonstruktionen har gett. De erfarenheter som bör tas med från projektet är att 
relativhastigheten (rotationshastigheten) mellan sopor och skruv bör hållas låg då detta 
har varit av stor betydelse för att den nya skruven har uppvisat så mycket lägre slitage 
än den tidigare skruven. Vid planering av slitageplåtarnas material, deras placering och 
tjocklek, så kan en mindre kartläggning av slitagebilden i aktuell tillämpning ge 
kostnads besparingar då ett mer anpassat slitageskydd kan användas. 

52 



VÄRMEFORSK 
   
 

9 Förslag till fortsatt forskningsarbete 

Resultaten från nötnings-korrosionsprovningen i laboratoriemiljö uppvisar ett flertal 
mer eller mindre svårförklarliga effekter, ett exempel är att SS 2377 har bättre 
slitagemotstånd än de hårdare materialen både i destillerat vatten och i den korrosiva 
lösningen. 
Här finns behov av att ytterligare utveckla provningsmetoden för att bättre efterlikna 
verkligheten. Områden som i första hand bör genomlysas är: 

• Vad som händer i kontaktytan mellan olika kombinationer av utgångsmaterial 
och hur utformningen av de abrasiva partiklarna inverkar. 

• Kontrollen och sammansättningen för den korrosiva vätskan och dess pH-
värde, tillsammans med fördelningen av de abrasiva partiklarna, och hur detta 
inverkar på resultatet 

 
En fortsatt fältprovning skulle vara intressant för att bättre kunna utreda: 

• Hur olika driftsparametrar påverkar nötningskorrosionen 
• Hur miljön vid skruven verkligen ser ut och hur den varierar i tiden 

 
Fortsatt utveckling och verifiering av modellen för prediktering av nötningskorrosion 
så att den bättre kan tillämpas generellt för olika applikationer. 
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A.1 Introduction 

The aim of this work was to study the friction and wear characteristics of different 
steels under abrasive-corrosive conditions. The purpose was to evaluate the wear 
resistance of these materials in presence of different abrasive particles (round and 
sharp shaped) dispersed in corrosive fluid and distilled water respectively. The work 
has been carried out at Tribolab Luleå University of Technology and was 
commissioned by CSM Bodycote. 

A.2 Experimental work 

The abrasive-corrosive wear studies have been carried out by using a Phoenix 
Tribology TE67 pin on disc tribometer. The tribometer is equipped with a 
computerised data acquisition system for recording friction force, temperature, and 
rotational speed during the tests. A dead weight loading system is used to apply the 
test load. A flanged sleeve made of POM polymer mounted on the disc specimen has 
been used to retain the corrosive fluid on the disc (Figure 1). The flanged sleeve also 
enables in conducting tests at elevated temperatures (60ºC). The space surrounding the 
disc test specimen and the stainless steel housing is filled with water and heated to the 
desired test temperature (Figure 2). The flanged sleeve mounted on top of the disc also 
prevents leakage of the corrosive fluid as well as the abrasive contaminants to the 
surrounding water. 

Ball Flange 

 

Figure 1. Schematic cross section of the ball on disc configuration with the flange 

 

 

Figure 2. The disc specimen and the stainless steel housing for tests at elevated temperature 

Disc 

Corrosive fluid 

Sand particles 

The water for heating is 
added here 
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The test configuration used in these studies was a ball on flat disc type and the 
specimens were of the following dimensions: 
• Ball test specimen:  

High grade bearing steel (AISI52100) ball of Ø ½ in. (Ø12.7 mm) 
• Disc test specimen:  

Manufactured from different test materials of Ø 75 mm x 8 mm thickness 
The disc specimens were manufactured from eight different materials listed in Table 1. 

Table 1. Specimen materials and serial numbers 

Test nr Disc  material Corresponding serial numbers 
1 WQT 400 1-12 
2 WQT  450 20-25 
3 WQT  500 30-35 
4 SS2377 60-65 
5 SQT  4800 70-75 
6. Plasma coated material - 

 
The corrosive fluid used in these studies was a solution of 875 ml distilled water, 1 ml 
of formic acid and NaOH to adjust the starting pH-value to ~4.3. It also contains 0.875 
g NaCl. Reference tests with plain distilled water were also conducted. 
The abrasive-corrosive wear tests were conducted by dispersing round and sharp 
particles respectively in both the corrosive fluid as well as the distilled water. The 
round shaped abrasive particles were Baskarp sand 28 and the sharp shaped abrasive 
particles were the crushed baskarp sand 95. These abrasive particles were supplied by 
SSAB and their specifications are enclosed in Appendix 1. 
The test parameters listed below in Table 2 were used in all the abrasive-corrosive 
wear tests. These parameters have been established through exploratory trial 
experiments in the laboratory and their use has resulted in measurable wear.  

Table 2. Tests parameters  
Test parameter Value 
Load 10 N 
Speed 60 rpm at 15 mm radius (0.094m/s) 
Temperature 60 ºC 
Duration 3 h 
pH-value At the time of starting the test ~ 4.3 
Concentration of abrasives 0.2 g/25 ml corrosive fluid 
Volume of corrosive fluid 25 ml 
Exposed disc area 1922 mm2

The abrasive-corrosive wear tests were conducted by using the following test 
procedure: 
- Cleaning and weighing of test specimens 
- Mounting of specimens in the test rig 
- Filling-up of the corrosive fluid/distilled water (with known pH-value)  
- Addition and dispersion of abrasive contaminants as uniformly as possible in the 

fluid on the disc 
- Heating up to the test temperature of 60 ºC 
- Starting the test 
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- Drip feeding of the fluid continuously throughout the test to make up for 
evaporation loss and addition of formic acid (~ a drop) halfway through the test to 
control pH value in the corrosive tests 

- Measuring  the pH-value on completion of the test 
- Cleaning and weighing of test specimens 
 
The above mentioned experimental approach was finalised through exploratory 
experiments and in consultation with CSM Bodycote, SSAB and other project 
partners. 

A.3 Results and discussion 

Friction  
The frictional results from tests with sharp particles are given in Figure 3 and for 
round particles in Figures 4.  

Sharp particles, corrosive fluid
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Sharp particles, distilled water
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Figure 3. Frictional characteristics of different materials during rubbing against ball 
with sharp particles in presence of corrosive fluid (above) and distilled water (below)  
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As can be seen from Figure 3, the frictional behaviour of different materials for the 
corrosive fluid and distilled water tests are similar. The friction shows some running in 
behaviour during the first 4000s and levels out thereafter for all material pairs. The 
friction level is however slightly lower in case of corrosive tests which could be due to 
the formation of some tribochemical layers on the test specimens surfaces during 
interaction with the corrosive media. 
 

Round particles, corrosive fluid
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Round particles, distilled water
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Figure 4. Frictional characteristics of different materials during rubbing against ball 
with round particles in presence of corrosive fluid (above) and distilled water (below) 

 
The results from tests with round particles in Figure 4, show a similar behaviour as 
that for the sharp particles but the friction levels are slightly lower and the running in 
is not as pronounced. This behaviour can possibly be caused due to reduced 
penetration of abrasive particles on the test specimen surfaces as compared to that with 
sharp particles and also due to possibility of some rolling action of rounded particles 
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during the tests. It may also be pointed here that the frictional characteristics involving 
Plasma coated material could not be recorded owing to some problems with the 
friction sensor/data acquisition. 
 
Wear 
The wear results for the tests with sharp particles are given in Figure 5 and for round 
particles in Figure 6. The wear is presented in terms of specific wear rate which is 
defined as: 

sF
VratewearSpecific
N ⋅

=
 

Where V is the volume worn away in [mm3], FN is the normal load in [N] and s is the 
sliding distance in [mm].  
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Sharp particles, distilled water
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Figure 5. Specific wear rates of different materials from tests with sharp particles in 

corrosive fluid (above) and in distilled water (below) 
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The wear results with sharp particles in corrosive fluid and distilled water are shown in 
Figure 5. Amongst WQT materials, when tested with sharp particles and corrosive 
fluid, WQT 400 shows the lowest wear whereas WQT 500 has shown the highest 
wear. The WQT 500 wear results have shown a lot of scatter. The corresponding ball 
wear is quite similar for the three WQT materials. When tested with distilled water, the 
wear is lowest in WQT 400 but the highest wear occurs for WQT 450. The wear rates 
are also lower when exposed to distilled water indicating the effect of the corrosive 
media. The stainless steel SS2377 has resulted in the lowest wear of all the tested 
materials in corrosive fluid possibly owing to its superior corrosion resistance. It has 
also shown similar wear with both corrosive and distilled water. An interesting 
observation is that the ball wear is the highest, even higher than the disc wear, when 
sliding against SS2377 in corrosive fluid containing sharp particles. This can be 
caused due to the embedment of hard abrasive particles getting into the counter surface 
(the disc) and abrading the ball. This was verified by SEM/EDS analysis, as shown in 
Figure 6, where a particle embedded in the disc surface can be clearly seen. The 
embedment of the particle was also confirmed by EDS analysis as shown in Figure 6. 
SQT 4800 shows very high wear when exposed to the corrosive environment and very 
low wear in the tests with distilled water. This indicates its sensitivity to corrosion. 
Plasma coated material has shown the best wear resistance of the tested materials. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic% 
        
O K 32.38 49.61 
Si K 47.29 41.27 
Cr K 5.99 2.82 
Fe K 14.34 6.29 
   
Totals 100.00  

 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 Embedded abrasive particle on the worn 
surface of SS2377 from test under corrosive conditions with sharps particles (above) 
and the EDS analysis location and elemental composition of the embedded particle 

 

6 



Luleå University of Technology 

Round particles, corrosive fluid
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Round particles, distilled water
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Figure 7. Specific wear rates of different materials from tests with sharp particles in 
corrosive fluid (above) and in distilled water (below) 

 
During tests with round particles and corrosive fluid (Figure 7), WQT 450 shows the 
lowest wear of all the WQT materials and WQT 500 the highest. In the case of 
distilled water, WQT 400 has the lowest wear and WQT 500 the highest. SS2377 
shows relatively higher wear when tested with corrosive fluid and round particles as 
compared to that with the sharp particles.  The tests with distilled water and round 
particles show similar results as the ones with sharp particles. SQT 4800 has resulted 
in the highest wear of all materials with round particles when exposed to the corrosive 
environment and considerably lower wear when tested in distilled water. Plasma 
coated material has shown superior wear resistance in these tests as well. 
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SEM analysis of the wear scars of WQT 500 from the test with corrosive fluid and 
sharp particles showed some deep grooves from abrasion as well as corrosive features 
on the disc, Figure 8. This can possibly explain the high wear found in these tests. In 
Figure 9, the wear scar of WQT 450 from the test with corrosive fluid and round 
particles is shown. It can be seen from this micrograph that the abrasive wear is lower 
in presence of round particles as compared to that with sharp particles. This explains 
the lower wear found in the tests with round particles.  
 

 
 

Figure 8. SEM micrograph of WQT 500 tested with corrosive fluid and sharp particles 

 
 

 
 

Figure 9. SEM micrograph of WQT 450 tested with corrosive fluid and round particles 
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Observation of wear scar by using 3D optical surface profiler 
The wear scars on the discs and balls were examined by using a 3D optical surface 
profiler. The images shown below have the same magnification (5X) and have the 
same height scale (± 10 µm) for easy comparison. The 3D images of worn surfaces 
examined by optical surface profiler are enclosed in Appendix 2.  
 

A.4 Conclusions 

 The abrasive-corrosive wear characteristics of different materials have been evaluated 
by employing a ball on disc test configuration. Some of the salient findings of this 
study may be summarised as follows: 
 
• The frictional behaviour of different materials is similar in the corrosive fluid and 

distilled water for the same type of abrasive particles. Further friction is some what 
lower in presence of corrosive fluid vis a vis the distilled water and also with round 
abrasive particles vis a vis the shart particles. 

 
• The wear of different materials exposed to the corrosive environment is generally 

higher as compared to their wear in distilled water. 
 
• The wear results have not shown a very clear trend between tests conducted with 

round and sharp particles. This could be due to the random nature of interaction of 
the abrasive particles. 

 
• The images of the wear scars correspond to the observed wear results. 
 
• SS2377 and Plasma coated materials have shown lowest wear in corrosive fluid 

and distilled water containing sharp and round abrasive particles respectively. 
 
• Amongst WQT materials, WQT 500 has shown the highest wear in corrosive fluid 

containing sharp abrasive particles. The wear results of WQT 500 are also 
characterised by large scatter. 

 
• SQT 4800 material has also shown very high wear and it has also suffered highest 

wear in corrosive fluid containing round abrasive wear particles. Further, SQT 
4800 material has also shown a very high sensitivity to the nature of test fluid as its 
wear decreases considerably (by a factor of 5) in distilled water as compared to 
that in corrosive fluid. 

 

 9



VÄRMEFORSK 
   
 

Appendix 1 
 

Specifications of round and sharp shaped particles 
 
Round shaped particles Baskarp sand 28 

Analysis Statistics Aspect (ratio)
Mean Feret 

(µm) 
Roundness 

(ratio)    
                Minimum 1,0049785 50,96463 1,1281217    
                Maximum 4,6954002 567,45795 2,8502734    
                   Mean 1,5531754 211,5618 1,456654      
              Std, Dev, 0,42759609 83,269852 0,20630302    
     Feature Statistics                                                          
     Number of Features 1392                                        
        Number In-Range 1331                                        
    Number Out-Of-Range 61                                        
    Percentage In-Range 95,617813                                                        
  In-Range Feature Area 57006944                                                        
                                                                                                 
       Field Statistics                                                                          
     Total Scanned Area 1,31E+08                                                        
             Field Area 6557332,5                                                        
       Number of Fields 20                                                        

Mean Feret (µm) Bin Counts Percentage Aspect (ratio) 
Bin 

Counts Percentage 
76,5 44 3,305785 1,19 186 13,97445  
103 64 4,808415 1,38 361 27,12247  

129,5 96 7,212622 1,57 297 22,31405  
156 140 10,51841 1,76 189 14,19985  

182,5 174 13,07288 1,95 119 8,940646  
209 207 15,55222 2,14 87 6,536439  

235,5 157 11,79564 2,33 23 1,728024  
262 139 10,44328 2,52 24 1,803156  

288,5 94 7,062359 2,71 15 1,126972  
315 73 5,484598 2,9 9 0,676183  

341,5 44 3,305785 3,09 5 0,375657  
368 39 2,930128 3,28 3 0,225394  

394,5 22 1,652893 3,47 5 0,375657  
421 14 1,051841 3,66 0 0  

447,5 10 0,7513148 3,85 4 0,300526  
474 6 0,4507889 4,04 0 0  

500,5 2 0,150263 4,23 2 0,150263  
527 3 0,2253944 4,42 1 0,075131  

553,5 1 0,0751314 4,61 0 0  
580 2 0,150263 4,8 1 0,075131  
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        Roundness (ratio) Bin Counts Percentage     

1,095 0 0     
1,19 17 1,277235     

1,285 197 14,8009     
1,38 375 28,1743     

1,475 274 20,58603     
1,57 187 14,04959     

1,665 110 8,264462     
1,76 68 5,108941     

1,855 40 3,005259     
1,95 18 1,352367     

2,045 13 0,9767092     
2,14 12 0,9015778     

2,235 10 0,7513148     
2,33 3 0,2253944     

2,425 3 0,2253944     
2,52 1 0,0751314     

2,615 1 0,0751314     
2,71 0 0     

2,805 1 0,0751314     
2,9 1 0,0751314     
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Sharp shaped particles Baskarp sand 95 (crushed) 

Analysis Statistics Aspect (ratio)
Mean Feret 

(µm) 
Roundness 

(ratio)    
                Minimum 1,019937 50,128403 1,2139626    
                Maximum 6,4599891 692,24219 5,2187524    
                   Mean 1,8777931 187,51347 1,913761      
              Std, Dev, 0,72882915 87,155853 0,50676388    
     Feature Statistics                                                          
     Number of Features 1539                                        
        Number In-Range 1410                                        
    Number Out-Of-Range 129                                        
    Percentage In-Range 91,617935                                                        
  In-Range Feature Area 51430764                                                        
                                                                                                 
       Field Statistics                                                                          
     Total Scanned Area 1,31E+08                                                        
             Field Area 6557332,5                                                        
       Number of Fields 20                                                        

Mean Feret (µm) Bin Counts Percentage Aspect (ratio) 
Bin 

Counts Percentage 
83,5 59 4,184397 1,275 213 15,10638  
117 187 13,26241 1,55 350 24,82269  

150,5 277 19,64539 1,825 271 19,21986  
184 314 22,2695 2,1 199 14,11347  

217,5 204 14,46809 2,375 124 8,794326  
251 136 9,645391 2,65 82 5,815603  

284,5 74 5,248227 2,925 59 4,184397  
318 56 3,971631 3,2 33 2,340425  

351,5 33 2,340425 3,475 24 1,702128  
385 19 1,347518 3,75 15 1,06383  

418,5 17 1,205674 4,025 12 0,851064  
452 6 0,4255319 4,3 6 0,425532  

485,5 8 0,5673759 4,575 3 0,212766  
519 7 0,4964539 4,85 5 0,35461  

552,5 4 0,2836879 5,125 4 0,283688  
586 2 0,141844 5,4 3 0,212766  

619,5 3 0,212766 5,675 5 0,35461  
653 1 0,0709219 5,95 0 0  

686,5 2 0,141844 6,225 1 0,070922  
720 1 0,0709219 6,5 1 0,070922  
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        Roundness (ratio) Bin Counts Percentage     

1,22 1 0,0709219     
1,44 131 9,29078     
1,66 378 26,80851     
1,88 334 23,68794     

2,1 217 15,39007     
2,32 123 8,723404     
2,54 80 5,673759     
2,76 48 3,404255     
2,98 39 2,765957     

3,2 14 0,9929078     
3,42 11 0,7801418     
3,64 11 0,7801418     
3,86 11 0,7801418     
4,08 6 0,4255319     

4,3 2 0,141844     
4,52 2 0,141844     
4,74 1 0,0709219     
4,96 0 0     
5,18 0 0     

5,4 1 0,0709219     
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Appendix 2 

 
Figure 10 shows the difference between corrosive fluid and distilled water on the test 
with SQT 4800 and sharp particles. As expected, the disc exposed to the corrosive 
environment shows small pits all over the surface. The corresponding ball wear scar 
shows deeper grooves. 
 

 

Ball Disc 

 
 

Figure 10. Disc wear scars of SQT 4800 after tests with sharp particles in corrosive 
fluid (above) and distilled water (below). Corresponding ball wear scar is shown the 

right side 
 

 
Figure 11 shows the wear scars of WQT 400, 450 and 500 from the tests with 
corrosive fluid and sharp and round particles respectively. It can be noted that on 
WQT 400, the wear scar is narrower and deeper whereas on WQT 500 it is wider and 
consists of several small grooves.  

 
 

  

Disc Ball 

WQT 400, 
sharp 
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WQT 400, 
round 

 

 

Ball Disc 

WQT 450,  
sharp 

 

WQT 450,  
round 

 

WQT 500,  
sharp 

WQT 500, 
round 

 
Figure 11. Disc wear scars of WQT materials after tests with sharp and round 

particles in corrosive fluid. Corresponding ball wear scar is shown beside each image 
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Figure 12 shows the wear scars of WQT 400, 450 and 500 from the tests with distilled 
water and sharp and round particles respectively. The wear scars are generally 
smoother compared to the tests with corrosive fluid and the grooves seen are mainly 
due to abrasion from the hard particles. 
 

Ball  

 

Disc 

WQT 400, 
sharp 

 

WQT 400,  
round 

 

WQT 450,  
sharp 

WQT 450,  
round 
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WQT 500, 
sharp 

 
 

 

Disc Ball 

WQT 500,  
round 

Figure 12. Disc wear scars of WQT materials after tests with sharp and round 
particles in distilled water. Corresponding ball wear scar is shown beside each image 
 
Figure 13 shows the wear scars of SS2377 from the tests with sharp particles and 
corrosive fluid and distilled water respectively. The discs shows practically no signs of 
corrosion and the wear scars are due to abrasion from the hard particles. The ball wear 
scar in the corrosive test shows severe wear with contribution from both abrasion and 
corrosion.  

 Disc Ball 

 

 
 

Figure 13. Disc wear scars of SS2377 after tests with sharp particles in corrosive fluid 
(above) and distilled water (below). Corresponding ball wear scar is shown beside 

each image 
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Figures 14 shows the wear scars of Plasma coated material from the tests with sharp 
particles and corrosive fluid and distilled water respectively. The wear scars show very 
few marks from both the abrasives as well as the corrosive fluid which corresponds 
well to the low wear found ion these tests. 

  

Disc Ball 

 
Figure 14. Disc wear scars of Plasma coated material after tests with sharp particles 

in corrosive fluid (above) and distilled water (below), ball wear scar is shown on right  
 
Figure 15 shows the wear scars of Plasma coated material from the tests with round 
particles and corrosive fluid and distilled water respectively. Wear scars are even less 
affected by the corrosion. Some fine grooves can be seen from interaction with the 
round abrasives. 

 

Disc Ball 

 
 

Figure 15. Disc wear scars of Plasma coated material after tests with round particles 
in corrosive fluid (above) and distilled water (below). Corresponding ball wear scar is 

shown beside each image 
 

20 



   

 

 

 


	Abstract
	Sammanfattning
	Summary
	Innehållsförteckning
	Bilagor
	Inledning
	Bakgrund
	Mål och målgrupp
	Projektets genomförande

	Materialval
	Konstruktionens utformning
	Liner- och vingmaterial
	Slitmaterial

	Val av provmaterial
	Nötningsmedia
	Inledning
	Preparering och karaktärisering av abrasivt material.
	Slutsatser


	Laboratorietester
	Nötnings-korrosionsprovning
	Inledning
	Experimentella arbetet
	Resultat

	Immersions-korrosion
	Försöksparametrar
	Material
	Korrosiv syra
	Genomförande
	Resultat
	Slutsatser
	Diskussion


	Fältprov
	Försöksplanering
	Mätning av slitage
	Genomförande
	Resultat
	Avstånd från fall
	Jämförelse av material
	Jämförelse ytbelagda material
	Livslängd
	Verifikation av ultraljudsmätningar

	Diskussion
	Slutsatser

	Prediktering av slitagekorrosion
	Inledning
	Lasten
	Material
	Korrosion-slitage modell
	Fysiska storheter
	Test av modellen
	Slutsatser
	Diskussion

	Diskussion
	Slutsatser
	Rekommendationer och användning
	Förslag till fortsatt forskningsarbete
	Litteraturreferenser
	Bilagor

