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Det finns m̊anga tillämpningar där maskinele-
ment utsätts för höga driftstemperaturer. Ex-
empel p̊a s̊adana återfinns inom flygindustrin,
elkraftsindustrin och vid metallbearbetning. In-
om metallbearbetning vid höga temperaturer,
t.ex. för högh̊allfasta st̊al, värms arbetsstyc-
ket upp för att underlätta formningen samt
att minska effekterna av återfjädring och de-
formationsh̊ardnande. De höga temperaturerna
medför dock andra problem som t.ex. skalbild-
ning p̊a arbetsstycket samt ökad oxidation och
nötning p̊a verktygen. En omfattande litteratur-
studie har visat att endast ett f̊atal studier inom
tribologi för metallbearbetning vid höga tempe-
raturer samt friktions- och nötningsegenskaper
för material vid höga temperaturer har publice-
rats jämfört med antalet studier vid l̊aga tempe-
raturer.
Målet med denna studie är att skapa en
bättre först̊aelse gällande friktions- och
nötningsegenskaper för verktygsst̊al och
högh̊allfast st̊al vid höga temperaturer. Det
experimentella arbetet har utförts p̊a en
högtemperaturversion av Optimol SRV frik-
tion och nötnings- testrigg. Tre olika verk-
tygsst̊al (med och utan plasma nitrering) samt

tv̊a högh̊allfasta borst̊al (med och utan Al-Si
beläggning) har testats under torra oscillerande
kontaktförh̊allanden vid temperaturer upp till
800◦C.
Resultaten visar att friktions- och
nötningsegenskaperna är temperaturberoende
och att nötningsmekanismen vid höga tempera-
turer är huvudsakligen adhesiv med vissa abrasi-
va inslag. Figur 24 visar ett exempel p̊a friktions-
och nötningskarakteristiken för ett plasma nitre-
rat verktygsst̊al och ett Al-Si belagt högh̊allfast
st̊al vid olika temperaturer. En förhöjd tempera-
tur medförde lägre friktion och ökade nötningen
p̊a verktygsst̊alet. Nitrering av verktygsst̊alet
resulterade i lägre friktion och mindre adhesiv
nötning. Det Al-Si belagda högh̊allfasta st̊alet
uppvisade en markant lägre nötning vid höga
temperaturer jämfört med l̊aga temperaturer.
Det genomgick även en intressant morfologisk
förändring när det utsattes för höga temperatu-
rer vilket kan p̊averka de tribologiska egenska-
perna. Mekanismerna som p̊averkar det obser-
verade tribologiska beteendet samt den morfolo-
giska förändringen är ännu oklara och fortsatta
studier är nödvändiga för att fullständigt kunna
förklara dessa.

Figur 24: Friktions- och nötningsegenskaper för ett nitrerat verktygsst̊al (pin) och Al-Si belagt
högh̊allfast st̊al (disc) vid 40◦C, 400◦C och 800◦C (Last: 50 N; Slaglängd: 1 mm; Frekvens:
50 Hz.)
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