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Future emission legislation puts great emphasis on increasing the efficiency of the
engine, thereby reducing fuel consumption. The tribological contact between cylinder
liner and piston ring is where an great amount of energy is lost due to friction, and by
reducing these losses an reduction in fuel consumption can be achieved.
The aim of this thesis was to evaluate the tested piston ring coatings against a plasma
sprayed cylinder liner and rank these combinations of materials for friction and wear
resistance. The coatings that were tested was Cr + Al2O3, (Al,Cr)N, two types of
CrN and WC / C.
The experimental tests were performed with a so-called pin-plate, where used oil
with addition of an acidic mixture of sulfuric and nitric acid to mimic the acidic
condensate formed when exhausts recirculate, were added with a continuous flow.
The results were then analyzed by weighing, studies by optical microscopy and
scanning electron microscopy (SEM) and profile measurements.
The results from each material combination were that the plasma coated cylinder
liner wears too aggressively in order to yield a ranking of the piston ring coatings
based on the parameters of friction and wear resistance. It is therefore proposed that
an alternative coating on the cylinder liner should be developed, lacking the large
abrasive wear on piston rings and that can withstand the corrosive environment
resulting in engines equipped with EGR. Thereafter, a study can be carried out to find
a piston ring coating that has low friction and high wear resistance.
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SAMMANFATTNING
Kommande avgasutsläppslagstiftning lägger stor vikt vid att öka motorns verkningsgrad och
därigenom kunna minska bränsleförbrukningen. Ett sätt är att minska friktionsförlusterna där
en av de mest energikrävande tribologiska kontakterna i en motor är den mellan cylinderfoder
och kolvring.
Målet med examensarbetet, utfört vid Scania, var att utvärdera testade kolvringsbeläggningar
mot plasmasprutat cylinderfoder och rangordna materialkombinationerna med avseende på
friktion och nötningsmotstånd. De testade beläggningarna var Cr+Al 2O3, (Al,Cr)N, två
varianter av CrN samt WC/C.
Den experimentella provningen utfördes med en nötningsrigg där använd olja, med en tillsats
av en sur blandning av svavelsyra och salpetersyra, för att efterlikna det sura kondensatet som
bildas vid återcirkulation av avgaser, tillsattes med ett kontinuerligt flöde. Resultaten
analyserades sedan med hjälp av vägning, studier med optiskt mikroskopi och
svepelektronmikroskopi (SEM) samt profilmätning med svepnål.
Det genomgående resultatet från respektive materialkombination var att det plasmasprutade
cylinderfodret nöter alltför aggressivt för att man ska kunna rangordna
kolvringsbeläggningarna utifrån parametrarna friktion och nötningsbeständighet. Istället
föreslås att en alternativ beläggning på cylinderfodret bör tas fram, som saknar den kraftiga
abrasiva nötningen mot kolvringar samt tål den korrosiva miljö som uppstår i motorer
utrustade med EGR. Därefter kan en studie utföras för att finna en kolvringsbeläggning som
har låg friktion samt hög nötningsbeständighet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sammanfattning ......................................................................................................................... 1
1 Problemformulering ................................................................................................................ 4
2 Introduktion ............................................................................................................................. 6
2.1 De studerade maskinelementen ........................................................................................ 6
2.1.1 Kolvringar ................................................................................................................. 6
2.1.2 Cylinderfoder ............................................................................................................ 7
2.2 Ytomvandling / Ytbeläggning .......................................................................................... 8
2.2.1 Plasmasprutning ........................................................................................................ 8
2.2.2 Hening ....................................................................................................................... 8
2.3 Tribologi ........................................................................................................................... 9
2.3.1 Friktion ...................................................................................................................... 9
2.3.2 Smörjning ................................................................................................................ 10
2.3.3 Nötning .................................................................................................................... 12
2.3.4 Det tillämpningsspecifika slitaget med EGR .......................................................... 13
2.4 Resultat från tidigare nötningsprovning ......................................................................... 14
3 Experimentella Försök .......................................................................................................... 15
3.1 Material .......................................................................................................................... 15
3.1.1 Cylinderfoder .......................................................................................................... 15
3.1.2 Kolvring .................................................................................................................. 15
3.2 Nötningsprovning ........................................................................................................... 16
3.2.1 Cameron-Plint (TE77) med LabVIEW ................................................................... 16
3.2.2 Provbitar .................................................................................................................. 16
3.2.3 Provparametrar ........................................................................................................ 17
3.2.4 Planerade provningar............................................................................................... 18
3.3 Utvärderande metoder efter nötningsprovning .............................................................. 18
3.3.1 Vägning ................................................................................................................... 18
3.3.2 Profilmätning med svepnål ...................................................................................... 18
3.3.3 Ytstudier med svepelektronmikroskop (SEM) ........................................................ 19
3.3.4 Friktion .................................................................................................................... 19
4 Resultat .................................................................................................................................. 20
4.1 Cylinderfoderslitage ....................................................................................................... 20
4.1.1 Ytprofil .................................................................................................................... 20
4.2 Kolvringsslitage ............................................................................................................. 21
2

4.3 Friktion ........................................................................................................................... 22
4.3.1 Standard ................................................................................................................... 22
4.3.2 Beläggning 1 ........................................................................................................... 23
4.3.3 Beläggning 2 ........................................................................................................... 23
4.3.4 Beläggning 3 ........................................................................................................... 24
4.3.5 Beläggning 4 ........................................................................................................... 24
4.3.6 Jämförelse av medelfriktionen för respektive kolvring ........................................... 25
4.4 Ytstudier ......................................................................................................................... 25
4.4.1 Cylinderfoder .......................................................................................................... 25
4.4.2 Kolvring .................................................................................................................. 26
5 Diskussion och slutsatser ...................................................................................................... 28
6 Erkännanden .......................................................................................................................... 32
7 Referenser.............................................................................................................................. 33
8 Figurhänvisning ..................................................................................................................... 35
Bilagor ...................................................................................................................................... 36
Bilaga 1: Blandning av syra ................................................................................................. 36
Bilaga 2 : MATLAB-program för profilberäkning .............................................................. 37
Bilaga 3 – Resultatet från vägning av plasmafoder.............................................................. 42

3

1 PROBLEMFORMULERING
Att ständigt förbättra motorns verkningsgrad och prestanda är avgörande för att kunna ligga
steget före konkurrenterna. Men för att begränsa de föroreningar och partikelhalter, som
uppkommer från fordon som färdas på väg, införs lagkrav som gäller avgasutsläpp genom
förordningar från EU. Det är därför viktigt att verkningsgraden för motorn ständigt ökas för
att kunna uppnå de kommande högre krav som ställs på att utsläppen av miljöpåverkande
ämnen och partiklar minskas. När EU:s nya emissionslagstiftning, Euro VI, träder i kraft (31:a
december 2013 [1]) så kommer till exempel utsläppskravet för kväveoxider för tunga fordon
att minskas från gällande 2 g/kWh till 0,4 g/ kWh, det vill säga en minskning med 80%
jämfört med kravet i Euro V, eller att den totala mängden utsläpp av partiklar måste minska
med 50% [2; 3]. Fig. 1 visar hur utsläppskraven har förändrats från Euro I till Euro VI.

Fig. 1: Hur utsläppskraven har förändrats från Euro I till Euro VI.

Trots att kraven för Euro VI ännu inte har trätt i kraft, börjar man redan att rikta blickarna
framåt och undersöka vad man kan göra för att uppnå nästa emissionslagstiftning, Euro VII.
Man vet ännu inte vilka krav som kommer att ställas men man tror att kväveoxiderna ska ner
med ytterligare 30% och att koldioxidhalterna kommer behöva minskas [4].
Ett sätt att uppnå dessa kommande krav på minskade halter av bland annat kväveoxid och
koldioxid är att minska bränsleåtgången. Detta kan uppnås genom att öka motorns
verkningsgrad och minska de friktionsförluster som uppkommer då en motor är i drift. En av
de kontakter, i en motor, där stora energimängder går förlorad på grund av friktion och
nötning är kontakten mellan kolvring och cylinderfoder. Denna kontakt står för nästan hälften
av de energiförluster som uppkommer på grund av friktion i motorn, och slitaget är som allra
störst i närheten av kolvens vändläge [5]. Detta beror på att det, i vändläget, uppstår
gränsskikt-/blandsmörjning medan det i resten av kolven uppstår fullfilmssmörjning [6]. Det
är därför viktigt att minimera friktionen i denna kontakt, och genom ett optimerat materialval
som sänker friktionen på kontakten mellan kolvringen och cylinderfodret skulle en
bränslebesparing uppskattningsvis kunna bli cirka 1% vilket därmed skulle kunna bidra till
lägre halter utsläpp av kväveoxid och koldioxid.
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Denna studie kommer därför att behandla experimentella tribologiska mätningar på kontakten
mellan kolvring och cylinderfoder där kolvringen/cylinderfodret beläggs med olika material.
Målet med studien är att utvärdera ett antal materialkombinationer och rangordna dessa med
avseende på friktion och nötningsmotstånd.
Den experimentella provningen utförs, i en utrustning, med en så kallad pinne-platta-geometri
i använd olja med en tillsats av en sur blandning av svavelsyra och salpetersyra för att
efterlikna det sura kondensatet som bildas med EGR. EGR är en teknik som används för att
öka motorns verkningsgrad genom att en del av avgaserna återcirkuleras in i systemet och
blandas med luften från laddluftkylaren (intercooler) för att sedan föras in i
förbränningskammaren. Fig. 2 visar hur avgaserna cirkulerar i en motor utrustad med EGR.
Resultaten analyseras sedan med hjälp av vägning, studier med optiskt mikroskopi och
svepelektronmikroskopi (SEM) samt profilmätning med svepnålsprofilometer.

Fig. 2: Princip hur flödet av avgaser cirkulerar för motor utrustad med EGR.
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2 INTRODUKTION
2.1 De studerade maskinelementen
2.1.1 Kolvringar

I de tidiga motorerna användes inte kolvringar, men allteftersom efterfrågan på kraftfullare
motorer ökade, medförde detta även att motorerna måste arbeta med en högre
förbränningstemperatur. Detta ledde i sin tur till en större värmeexpansion hos kolven och det
var därför viktigt att ta fram en tätning som kunde förhindra läckage av gaser mellan kolv och
cylinderfoder, från förbränningskammaren ner till vevhuset. Speciellt när motorn befanns sig i
ett kallt tillstånd, då det är i detta tillstånd som gapet mellan kolv och cylinderfoder är som
störst. Ur detta problem så växte kolvringens betydelse fram [7].

Fig. 3: Kolvring i omonterat tillstånd.

Kolvringarna (se Fig. 3) har numera fyra huvudsakliga uppgifter: fungera som en spärr för att
förhindra luft/bränsleblandningen från att ta sig från förbränningskammaren ner till vevhuset
(en så kallad ”blow-by”), förhindra att olja från vevhuset kontaminerar
förbränningskammaren och för att ge en jämn oljefilm på cylinderväggarna samt att överföra
värme bort från kolven ut till cylinderfodret och därmed även ut till kylmanteln [8].
I de flesta fall åstadkommes detta genom en uppsättning bestående av tre kolvringar: övre
kompressionsringen, andra kompressionsringen och oljekontrollringen (se Fig. 4). Senare
studier har dock visat att övre kompressionsringen uträttar den största delen av den tätande
funktionen, medan andra kompressionsringen snarare agerar som en andra oljekontrollring än
som en kolvring med en tätande funktion. Därför är också den nuvarande trenden att förbättra
den översta ringens kvalité med avseende på att hantera det extrema förhållandet av värme
och tryck som bildas från de expanderande gaserna medan den andra ringen konfigureras så
att bildandet av oljefilmen på cylinderväggarna blir optimal [9].
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Fig. 5: Olika profiler av kompressionsringar.

Fig. 4: Kolv och kolvringar.

De olika kolvringarna skiljer sig även i utseendet för att på så sätt fungera bättre med
avseende på tänkt funktion.
För kompressionsringarna utövar gastrycket i cylindern en kraft på insidan på ringen, vilket
får kompressionsringen att pressas mot cylinderfodret. Hur hårt kompressionsringen pressas
mot cylinderfodret beror på hur profilen av utsidan på kompressionsringen ser ut. Den
vanligaste typen av kompressionsring är en med en rektangulär tvärsnittsarea, (se Fig. 5a).
Dock är trycket mot cylinderfodret högre för denna typ än för en kompressionsring med en
avrundad profil, eng. barrel faced [10] (se Fig. 5b), då denna även tillåter gastrycket att trycka
på utsidan av kompressionsringen och därmed reducera trycket på cylinderfodret. En annan
vanlig profil för kompressionsringar är en med en lutande profil, eng. taper faced (se Fig. 5c)
eller eng. napier ring (se Fig. 5d) [10]. Denna tillåter, precis som den avrundade profilen,
gastrycket att utöva en kraft på utsidan av kompressionsringen och därmed minska trycket
mot cylinderfodret. Dessutom har den lutande profilen även en god oljefördelningsförmåga
och kan därför både användas som en kolvring för att fördela smörjmedlet uniformt och som
en kompressionsring [7].
Oljekontrollringen är perforerad vilket tillåter överflödig olja att ansamlas och transporteras
bort från kolven tillbaks till vevhuset. Oljekontrollringen kan ofta ha en fjäder inmonterad för
att öka trycket mot cylinderfodret då förspänningen inte alltid är tillräcklig [7].
Vartefter kolvringarna slits så kommer ringarna att få en allt mindre ytterdiameter vilket leder
till ett ökat avstånd mellan kolvringen och cylinderfodret. Det ökade avståndet kommer att ge
en högre oljeförbrukning och en större mängd förbränningsgaser som kan passera ner till
vevhuset vilket därmed leder till en sämre verkningsgrad för motorn. För att minska friktionen
och nötningen är det därför viktigt att kolvringarna har en yta med ett högt nötningsmostånd
och en låg friktion mot cylinderytan.
2.1.2 Cylinderfoder

Cylinderfoder (se Fig. 6) består vanligtvis av gjutjärn, men olika ytbeläggningar förekommer
där cylinderfoder oftast beläggs med tekniken plasmasprutning (se avsnitt 2.2.1). Gjutjärn
används på grund av sin nötningsbeständighet, relativt goda ljudisolerande samt
värmeledande förmåga. Plasmasprutade cylinderfoder används för att minska det korrosiva
och abrasiva slitaget (se avsnitt 2.3.3) i motorer med tvåstegs EGR-kylning [11].
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Fig. 6: Cylinderfoder i ett omonterat tillstånd

För att förbättra cylinderfodrets smörjande egenskaper bearbetar man ytan genom hening (se
avsnitt 2.2.2 för beskrivning av tekniken). Spåren som uppkommer efter heningen har som
syfte att lagra olja som sedan trycks ut och smörjer kolvringen när den passerar ytan [5].

2.2 Ytomvandling / Ytbeläggning
2.2.1 Plasmasprutning

Vid plasmasprutning matas en gas genom en ljusbåge mellan en elektrod och ett munstycke.
Då gasen förs igenom ljusbågen sker en kraftig upphettning, vilket leder till sönderdelning
och expansion av gasen varvid gasen uppnår plasmatillstånd. Pulver bestående av det material
man vill belägga med passerar igenom plasmat varvid det smälter snabbt och slungas med
överljudshastighet mot bulkmaterialet (se Fig. 7).

Fig. 7: Schematisk figur över plasmasprutning [12].

Några av fördelarna med plasmasprutning är att den höga temperaturen och goda
värmeledningen ger en snabb nedsmältning vilket tillåter beläggning av material med höga
smälttemperaturer, att vid korta spravstånd ett litet oxidinnehåll erhålls samt på grund av den
höga partikelhastigheten att en stor anslagskraft erhålls vilket medför att skikten blir täta och
har mycket bra vidhäftning. [13]
2.2.2 Hening

Det sista som görs som ytbehandling på insidan av ett cylinderfoder är en process som kallas
för hening och har som syfte att skapa en kontrollerad ytfinish. Normalt är ett antal fint
slipande, fjäderbelastade, heningsstenar fastsatta till ett rörligt heningshuvud. På grund av att
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heningshuvudet tillåts att flyta runt fås en uniform belastning på heningsstenarna mot
cylinderfodrets insida. Den uniforma belastningen skapar konsekvent ytfinish under tiden som
heningsstenarna förs längs med insidan på cylindern.
För cylinderfoder så är vanligen heningsprocessen uppdelad i flera steg, där man för varje steg
går mot en uppsättning av allt finare slipande heningsstenar. Det första steget, som använder
relativt grova slipande stenar, skapar djupa repor i cylinderfodret. De höga topparna, som
bildats från reporna, avlägsnas genom efterföljande steg och den slutliga ytfinishen består
sedan av djupa dalar och släta platåer. Denna typ av ytfinish har som syfte att minska den tid
som krävs som inslitningstid för motorn och att förbättra kolvringarnas prestanda. [14]

2.3 Tribologi
2.3.1 Friktion

Friktionskraften är det motstånd mot glidning som uppstår mellan två ytor som rör sig
antiparallellt mot varandra. Friktionen kan delas upp i två delar: en komponent som orsakas
av skjuvmotståndet i de verkliga kontaktfläckarna (adhesiv komponent) samt en komponent
som orsakas av motståndet mot yttopparnas plogning i motytan (plogkomponent).
Adhesiv komponent

Så fort en mikroskopisk förskutning uppstår mellan två ytor så sker en en utböjning av ytornas
kontaktbryggor. Vid fortsatt förskjutning kommer spänningen i kontaktbryggorna till slut att
nå upp till det svagare materialets sträckgräns för ren skjuvning, och kontaktbryggorna
kommer då att ge efter permanent och brista. Dock uppkommer nya kontaktbryggor med
samma hastighet som de gamla brister.
”Friktionskraften ges av en kritisk skjuvspänning i de reella kontaktfläckarna.
Fläckarna är glest utspridda och har en sammanlagd area som är proportionell mot
lasten. Alltså bör en lastökning ge en proportionell ökning av friktionskraften, medan
en ökning av den nominella kontaktarean bara resulterar i att kontaktfläckarna sprids
över ett större område.”1
Storleken på den adhesiva komponenten bestäms följaktligen av skjuvspänningen hos det
svagare materialet samt av den reella kontaktarean.
Plogkomponent

I regel varierar friktionen relativt lite för ytor som är finslipade, grovslipade och för frästa
ytor. För grövre ytor kan friktionen öka kraftigt vilket beror av att yttopparna från det hårdare
materialet tvingas ploga fram i det mjukare materialet. Denna ökning av friktionskraften,
vilken ofta antas vara oberoende av den adhesiva komponenten, motsvarar det
deformationsarbete som topparna utövar när de dras fram genom det mjukare materialet.
Storleken på den plogande komponenten bestäms av plogfårans tvärsnittsyta (Ap) samt av den
lastbärande ytan (Alb). För skarpa koner och pyramider är förhållandet mellan Ap och Alb
oberoende av inträngningsdjupet vilket även medför att plogkomponenten för dessa
geometrier är lastoberoende. [15]
1

Ref. 16, s. 27
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Ytskiktets effekt på friktionen

Genom att belägga ett substratmaterial med ett material vars egenskaper skiljer sig åt kan man
genom samverkan av de två materialen få en sänkning av friktionskoefficienten. Detta kan
erhållas genom att belägga med ett mjukare, mer lättdeformerat material, även om
beläggningsmaterialet har en högre friktionskoefficient än substratmaterialet.
När ett mjukt materialet beläggs på ett hårdare substrat sänks den kritiska skjuvspänningen i
kontaktfläckarna, men på grund av det hårdare substratet kommer inte den reella kontaktarean
att öka nämnvärt. Genom detta förfarande kan ett optimalt förhållande uppnås genom att man
får en låg skjuvspänning och en liten kontaktarea. För att få en så omfattande sänkning av
friktionskoefficienten som möjligt, är det väldigt viktigt att optimera skikttjockleken.
Skikttjockleken är av stor betydelse på grund av att ett för tunt lager medför att beläggningen
nöts bort omedelbart från yttopparna och friktionen kommer därför återigen att bestämmas av
substratet, medan ett för tjockt lager medför att substratets högre hårdhet inte längre kommer
att kunna påverka den reella kontaktarean, vilket medför en ökning av kontaktarean, och man
kommer därför att få en högre friktionskoefficient. [15]
2.3.2 Smörjning

Smörjning är definierad som den process vars primära syfte är att sänka friktionen, där en
extern substans interagerar mellan de ytor som är i kontakt och vilka genomgår en relativ
rörelse gentemot varandra. Användandet av ett smörjmedel har även flera andra fördelar med
syfte att minska nötningen, öka kylningen, skydda mot korrosion, ge elektrisk isolering samt
att transportera bort partiklar. Det finns dock vissa nackdelar med att använda sig av ett
smörjmedel. För vissa industrioljor som innehåller vatten och vilka används där
arbetstemperaturen understiger 100°C, kan vattenmolekylerna diffundera in i lagerytorna via
de mikrosprickor som uppstår under den cykliska belastningen och på så sätt accelerera
nötningen. Smörjmedel kan även vara olämpliga ur hälso- eller miljösynpunkt vid själva
användandet, eller det kan krävas miljömässigt olämpliga tvättmedel för att bli av med
smörjmedlet då processen är avklarad.
För att enkelt kunna beskriva graden av kontakt mellan ytorna i ett tribologiskt system
använder man sig av tre så kallade smörjregimer: fullfilmssmörjning, blandfilmssmörjning
och gränsskiktssmörjning. Fig. 8 visar hur friktionskoefficienten varierar mellan de olika
smörjfilmsregionerna beroende på viskositet, last och hastighet. [15]
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Fig. 8: Stribeck-kurva för de olika smörjfilmsregionerna (1: gränsskikt, 2: blandfilm, 3: fullfilm)

Fullfilmssmörjning

Fullfilmssmörjning (region 3 i Fig. 8) innebär att ytorna i det tribologiska systemet är helt
åtskilda, lasten bärs upp till fullo av smörjfilmen. Detta smörjtillstånd ger minimalt med
nötning och är därför oftast optimalt. Dock är tillståndet svårt att uppnå i en
cylinder/kolvkontakt.
Fullfilmsregimen kan delas in i mindre delar, beroende på vilken mekanism det är som bygger
upp filmen. De två vanligaste grupperna är hydrostatisk fullfilm och hydrodynamisk fullfilm.
För hydrostatisk fullfilm byggs trycket som separerar ytorna upp av en extern pump. Denna
typ av smörjning har fördelarna att man kan uppnå fullfilmssmörjning även vid start- och
stoppsekvenser och att inga exklusiva smörjmedel krävs. Som nackdel har den dock att det
krävs pumputrustning, smörjkanaler och en konstant övervakning, eftersom ett fel i pumpen
annars kan orsaka ett alltför högt slitage.
Den hydrodynamiska fullfilmssmörjningen byggs upp av ett tryck som genereras genom två
olika effekter: kilspaltsverkan eller pressningsverkan. Kilspaltsverkan uppkommer då
smörjmedlet passerar genom en avsmalnande, kilformad spalt varvid ett tryck byggs upp.
Pressningsverkan uppkommer för plana parallella ytor där spaltvidden minskar och därför
pressar ut smörjmedlet mot sidorna. För kontakter som har en varierande hastighet och en
oscillerande fram- och återgående rörelse, kan en minskning av hastigheten ge upphov till ett
kilspaltstryck genom att smörjfilmen tvingas att pressas ut åt sidorna. Med hjälp av
kilspaltstrycket kan en fortsatt tillräcklig filmtjocklek på smörjningen behållas för att
förhindra en direktkontakt mellan motgående ytor. För vändlägena i systemet kolvringcylinderfoder, där hastigheten momentant är noll och filmtjockleken är som minst, är det
uppkomsten av ett kilspaltstryck som kan förhindra att en direktkontakt uppkommer mellan
kolvringen och cylinderfodret [15].
Blandfilmssmörjning

Blandfilmssmörjning (region 2 i Fig. 8) är den gradvisa övergången från fullfilms- till
gränsskiktssmörjning och är det tillstånd då lasten bärs upp av smörjfilmen samt av
yttopparna.
Gränsskiktssmörjning

Vid gränsskiktssmörjning (region 1 i Fig. 8) bärs lasten huvudsakligen upp av yttopparna från
respektive yta som i detta smörjtillstånd är i direktkontakt med varandra.
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Viskositetens inverkan

En oljefilms lastbärande förmåga ökar med ett mer visköst smörjmedel. Nötningen kommer
därför bli lägre om man väljer en mer trögflytande olja, men en mer viskös olja ger en högre
friktion, varför en bedömning måste göras mellan dessa två utfall. Vid kallstarter är oljefilmen
bristfällig på cylinderväggarna varför slitaget även är som störst innan olja har hunnit
transporteras upp och bilda en tillräcklig oljefilm. Transporten av olja underlättas om oljan är
lättflytande vid låga temperaturer. Dock kommer viskositeten att bli alltför låg vid högre
temperaturer, vilken leder till en sämre lastbärande förmåga för oljan, varför man därför
tvingas använda en olja med hög viskositet vid rumstemperatur om man förväntar sig att
temperaturen kommer att stiga i det tribologiska systemet. [15]
2.3.3 Nötning
Adhesiv nötning

För att en adhesiv nötning ska kunna inträffa, i detta system, krävs ren metallisk kontakt vilket
kan resultera i kraftiga skador på ytan och ett högt slitage. Adhesion uppstår sällan i smorda
kontakter utan uppkommer ofta när ytorna är osmorda samt utsätts för hög last och låg
glidhastighet, varför det därför sällan uppstår adhesiv nötning i motorer. Dock är risken störst
vid kolvens övre vändläge där hastigheten är som lägst och smörjningen är minimal [5]. Se
Fig. 9 för en schematisk figur över hur adhesiv nötning fungerar.

Fig. 9: Två motgående ytor där adhesiv nötning uppkommer. Vid en viss kritisk skjuvspänning bryts material från
den ena ytan loss och förs över till motgående yta.

Abrasiv nötning

Abrasiv nötning uppkommer då ett hårdare material repar ett mjukare material. Abrasiv
nötning brukar normalt delas in i två olika grupper, beroende på vilken mekanism som är
aktiv: tvåkroppsabrasion och trekroppsabrasion. För tvåkroppsabrasion är det yttopparna i det
hårdare materialet som plogar fram i det mjukare materialet. Då det finns hårda, lösa partiklar
närvarande i tribosystemet så kan dessa partiklar ge upphov till en trekroppsabrasion. För
trekroppsabrasion, för system med olika hårda ytor, kan i vissa fall den hårdare ytan utsättas
för mest nötning. Detta kan förklaras av att partiklarna bäddas in i det mjukare materialet och
kan därför utöva nötning på motstående yta. De två olika abrasiva mekanismerna ger även
upphov till skilda utseenden: tvåkroppsabrasion genererar en randig ytstruktur, medan
trekroppsabrasion ger upphov till ett stökigare utseende med tydliga gropar som bildats från
rullande partiklar. Se Fig. 10 för en schematisk figur över skillnaderna mellan de två olika
abrasiva nötningsmekanismerna [15].
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Fig. 10: T.v. ses hur yttoppen från den övre ytan repar motgående yta. T.h ses hur en inbakad partikel i den övre ytan
repar motgående yta.

Korrosiv nötning

Korrosiv nötning är en nötningsmekanism som uppkommer för metallytor som är skyddade
av ett oxidskikt. Vid låga laster är nötningstakten för den korrosiva nötningen mycket låg, på
grund av att det enbart är den yttersta delen av oxidskiktet som skjuvas av och
tillväxthastigheten för oxidfilmen avtar med dess tjocklek (parabolisk tillväxt). Om däremot
lasten ökas och är tillräckligt hög för att lyckas skjuva av hela oxidfilmens tjocklek, kommer
nötningshastigheten öka kraftigt på grund av den då ökande tillväxthastigheten hos oxidfilmen
för den blottade metalliska ytan (se Fig. 11). [15]

Fig. 11: Korrosiv nötning där lasten är tillräckligt hög för att skjuva av oxidskiktet och därmed blotta den rena
metallen varvid nötningshastigheten tilltar.

Kontaktutmattning

Kontaktutmattning är en mekanisk typ av utmattning och uppkommer både vid rullande och
glidande, cykliska belastningar. Dock är kontaktutmattning sällsynt i systemet cylinderfoderkolvring, men då systemet genererar cykliska belastningar kan denna typ av utmattning säkert
förekomma. Vid glidande kontakt med en låg friktionskoefficient så uppkommer de högsta
spänningarna en bit under ytan och det är därför som spricktillväxten initieras i detta område.
För högre friktionskoefficienter så initieras sprickorna direkt i ytan. [15]
Inslitning

Inslitning kallar man den effekt som sker initialt för två motgående ytor. Vid inslitningen får
man en relativ hög friktion och nötningstakt, då de högsta yttopparna tillåts att jämnas ned
plastiskt eller genom nötning. Då yttopparna har jämnats till så sjunker friktionen och
nötningstakten till ett lägre jämviktsläge, vilket ofta hålls konstant under hela systemets
livslängd. Ytor kan dock slitas in fel, vilket kan ske om ytorna belastas för hårt under
inslitningsperioden. Tryck och temperatur blir då för höga varvid adhesiv nötning kan uppstå
och ge kraftiga ytskador. [15]
2.3.4 Det tillämpningsspecifika slitaget med EGR

I motortillämpningen i det här arbetet uppstår en kombination av nötningsmekanismerna
beskrivna i föregående avsnitt, där den korrosiva nötningen har vuxit i betydelse vid
införandet av EGR. För att klara av utsläppskraven låter man en del av avgaserna återcirkulera
in i systemet och blandas med luften från laddluftkylaren (intercooler). Då avgaserna kraftigt
kyls kan detta leda till att ett kondensat av vatten, svavelsyra och salpetersyra bildas [16]. Det
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sura kondensatet leder därmed till korrosion av cylinderfodret som, tillsammans med
mekanisk nötning som skjuvar/flagar av oxidskitet, ger ett accelererat slitage av fodret.
Studier som har gjorts har även visat att det funnits relativt gott om repor i cylinderfodret som
orsakats av att hårda partiklar, bestående av bland annat steadit (fosfideutektikum), släpats
med kolvringarna. Steaditen frigörs från fodermaterialet då den omgivande perliten (αferrit och cementit) korroderar [17]. För att motverka dessa två mekanismer är det därför
viktigt att finna korrosionsbeständiga material för systemet kolvring-cylinderfoder.

2.4 Resultat från tidigare nötningsprovning
Tidigare provning i nötningsrigg har visat att storleken på slitaget mellan kolvring och
cylinderfoder påverkas till största del av materialkombination, provtid, last och surhet på
smörjmedlet.
Vid användning av plasmasprutat foder har en högre friktion erhållits än för standardfoder.
Utöver en högre initial friktion för plasmasprutat foder har friktionen enbart sänkts marginellt
under provtiden. Ett högre kolvringsslitage mot plasmasprutat foder har även registrerats vid
tidigare provning. [5]
Vid tidigare provning har mild abrasiv polering varit den dominerande nötningsmekanismen,
med enstaka grövre repor från abrasivt slitage hos vissa materialkombinationer.
Nötningsmekanismen skiljer sig dock mellan nötningsrigg och motorprov varvid motorprov
ger en repigare och gropigare yta. Vid och i närheten av det övre vändläget liknar emellertid
nötningsmekanismerna varandra då cylinderfoderytan i detta område har en mer polerad
ytstruktur. Detta pekar på att nötningsriggen lämpligen kan användas för att simulera
vändlägesslitaget och grovsålla materialkombinationer. [5]
Vid vissa fall så har en spridning/variation erhållits mellan körningar av samma
materialkombination och provparametrar. Detta har förklarats som en naturlig spridning, då
nötningen är svår att simulera i laboratorieskala, men även att passningen mellan
cylinderfoder och kolvring inte har varit optimal vilket resulterat i en skev nötning. För att ge
ökad säkerheten i utvärderingen av resultaten så bör det statistiska underlaget och
provningstiden ökas. En förlängd provningstid är även av intresse då ytprofilmätning ska
användas som utvärderingsmetod för att beräkna bortnött volym för att enklare kunna jämföra
nött yta mot onött yta vid ytor som har ett lågt slitage. [5; 18]
Vid tillsats av syra till smörjmedlet har det visats att slitaget, på standardfodret,är nära
konstant, så länge som pH-värdet är över 3, och högre än vid utan tillsats av syra. När pHvärdet sjunker under detta gränsvärde ökar slitaget nästintill exponentiellt med minskande pH.
Det har även visats att svavelsyrans inverkan på slitaget på standardfodret är större än för
salpetersyra. [5]
Vägning av plasmasprutade cylinderfoderbitar har visat sig inte fungera som metod för
utvärdering av slitaget, då dessa cylinderfoder på grund av sina porer absorberar olja vilket
ger en massökning som följd. Enklare studier har visat att plasmasprutade cylinderfoderbitar
som utan mekanisk påverkan, har dränkts i olja absorberar cirka fem milligram på sex timmar.
[5]
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3 EXPERIMENTELLA FÖRSÖK
3.1 Material
3.1.1 Cylinderfoder

Två olika cylinderfoder kommer att användas, standardfoder (vid referensprovning) samt
plasmasprutat cylinderfoder.
Standardfoder

De cylinderfoder som Scania idag monterar är centrifugalgjutna i grått gjutjärn och genomgår
ingen ytbehandling utöver heningen. Grundmassan är perlitisk med inslag av steadit.
Vanligtvis brukar den hårda steaditfasblandningen undvikas i gjutjärn, men i cylinderfoder
ökar steaditen nötningsbeständigheten och är därför önskvärd i denna typ av applikation.
Grafiten förekommer i fjällform, för att ge bättre dämpande och värmeledande egenskaper,
med en storlek 5-6 och en fördelning av typ A, enligt EN ISO 945-1. Hårdheten på ytan för
cylinderfodret varierar mellan 240-290 HV. [5; 18; 19]
Plasmasprutat cylinderfoder

Anledningen till ett införande av plasmasprutade cylinderfoder är att motverka den korrosiva
nötningen som uppstår för motorer utrustade med EGR. Cylinderfodret får en beläggning med
en tjocklek på cirka 150 µm, bestående av rostfritt stål med ett innehåll av en blandning
mellan keramerna ZrO2 och Al2O3 i form av partiklar i varierande storlek. Det rostfria stålet
används för dess korrosionsbeständiga egenskaper och de keramiska partiklarna för att öka
nötningsbeständigheten. Beläggningen innehåller porer på cirka 30 µm och är tänkt att
fungera som uppsamlingsplatser för olja, som sedan kan fördelas jämt över cylinderfodret när
motorn är under användning. Hårdheten på beläggningen varierar mellan 300 och 600 HV,
beroende på närheten till en partikel eller por [5; 20]. Dock är hårdheten på kerampartiklarna
betydligt hårdare, till exempel för Al2O3 där hårdheten är ~2000 HV.
3.1.2 Kolvring

Fem olika beläggningar på kolvringar kommer att användas, standardring, två kolvringar med
en beläggning från Företag 1 (Beläggning 1 och Beläggning 2) samt två kolvringar med en
beläggning från Företag 2 (Beläggning 3 och Beläggning 4). Materialspecifikationer för
beläggningarna kan ses i Tabell 1.
Tabell 1: Materialspecifikation kolvringar

Namn
Standard
Beläggning 1
Beläggning 2
Beläggning 3
Beläggning 4

Benämning
Std
Bel1
Bel2
Bel3
Bel4

Beläggningsmaterial
Cr +Al2O3
(Al,Cr)N
CrN
CrN
WC/C
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Hårdhet (HV 0,05)
900-1200 (HV 0,1)
3000
2000-2600
1750
1500

Tjocklek (µm)
~100
2-4
4-6
2-4
2-4

3.2 Nötningsprovning
3.2.1 Cameron-Plint (TE77) med LabVIEW

För att på ett tidseffektivt sätt ge ett underlag till att utvärdera olika materialkombinationer så
kommer en Cameron-Plint (TE77) att användas, för att simulera den oscillerande rörelsen
mellan kolvring och cylinderfoder. Dessutom kan parametrarna tid, hastighet, temperatur,
kontakttryck, slaglängd och smörjning kan enkelt justeras. Detta gör att man till viss del kan
återskapa de verkliga förhållandena som kolvringen och cylinderfodret utsätts för. Se Fig. 12
för en principskiss av TE77 och Fig. 13 för ett fotografi av TE77.

Fig. 12: Principskiss av TE77.

Fig. 13: Fotografi av TE77.

De parametrar som kan mätas med TE77 är friktionskraften, slitagedjup och
kontaktresistansen mellan provbitarna. Dessutom kan temperaturen kontrolleras via värmare
och termoelement.
För att registrera de uppmätta parametrarna samt för att kontrollera normalkraften så kommer
en specialskriven mjukvara att användas, för att reglera resterande parametrar används den
tillhörande styrpanelen för TE77. Mjukvaran är skriven med hjälp av LabVIEW, vilket är ett
grafiskt programmeringsgränssnitt som är vanligt förekommande inom industrin för att skriva
programvara för en specifik uppgift/utrustning.
3.2.2 Provbitar

Provbitar, med dimensionerna 10 mm * 58 mm, frästes ur cylinderfodret (se Fig. 14), varefter
provbitarna planslipades på baksidan för att passa nötningsriggen. För att ge minskad
spridning vid provning så kommer alla cylinderfoderbitar från ett och samma cylinderfoder.

Fig. 14: Provbitar utfråsta ur ett
cylinderfoder.

Fig. 15: Provbitar från cylinderfoder (övre) och kolvring (undre).
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Då kolvringarna inte har en helt cirkulär form vid icke-ihoptryckt tillstånd, utan har en
elliptisk form krävs det för att få passning mellan provbitarna för kolvring och cylinderfoder
att kolvringsprovbitarna kommer ifrån en kolvring med en mindre diameter (kolvring:127
mm, cylinderfoder: 130 mm) och att segmenten även tas ut så att mitten på
kolvringssegmentet är 135° ifrån kolvringsöppningen (se Fig. 16). Fig. 15 visar provbitar från
kolvring och cylinderfoder.

Fig. 16: Kolvringssegmenten kapas ut så att mitten på segmentet är 135° från kolvringsöppningen.

3.2.3 Provparametrar
Frekvens

Kolvringen oscillerar med en frekvens av 10Hz, vilket motsvarar 600 varv per minut och en
medelhastighet på 0,26 m/s. Hastigheten är cirka en tiondel av den verkliga hastigheten för en
kolvring vid 600 varv. Bakgrunden till valet av frekvens är att skapa en tillräckligt lång
glidsträcka med så små störningar som möjligt, vilka uppkommer vid högre frekvenser.
Dessutom ger även en låg hastighet i kombination med en hög last ett högre slitage, vilket
beror på sämre möjligheter till fullfilmssmörjning. Glidsträckan blir med dessa parametrar
13mm per slag.
Tid

Tidigare provning har använt 6 timmar som provtid, dock har detta gett ett alltför litet slitage,
med för stor spridning, för vissa materialkombinationer [5]. För att öka slitaget, och därmed
förhoppningsvis även minska spridningen, så valdes en provtid på 20h. Vilket ger en total
glidsträcka på 18,7 km.
Last

Normalkraften som valdes för provningen var 280N. Detta motsvarar ett kontakttryck mellan
provbitarna på cirka 8MPa, vilket i tidigare provning visat sig ge ett tydligt och mätbart
resultat. [5; 18]
Temperatur

Temperaturen sattes till 80°C, vilket motsvarar temperaturen på oljan i oljetråget.
Smörjmedel

Oljan, som tillsätts kontinuerligt med en hastighet på 0,005ml/min, kommer ifrån en V8motor med två-stegs EGR-kylning och motsvarar en väl använd olja.
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Utöver oljan tillsätts även syra kontinuerligt för att simulera EGR-förhållanden. Syran är en
blandning av lika molmängder svavelsyra samt salpetersyra och har ett pH på två. Hastigheten
på tillsatsen av syran är 0,05ml/min. Denna förhållandevis höga hastighet har vid tidigare
provning visat ge en ökning av slitaget utan att förändra rådande nötningsmekanismer. [5]
3.2.4 Planerade provningar

Kombinationen standardfoder mot standardring fungerar som referensmaterial i denna
provserie bestående av olika materialkombinationer. Denna referens körs med jämna
mellanrum för att säkerhetsställa att inget har förändrats under provserien. Resterande
kolvringsmaterial körs tre gånger vardera, för ge ett medelvärde och på så sätt minska den
felkälla som kan uppkomma på grund av spridning mellan körningar mot plasmafodret. För
att ytterligare minska denna felkällas påverkan på det slutgiltiga resultatet så fördelas de tre
körningarna, för respektive materialkombination, jämnt över provningsschemat.

3.3 Utvärderande metoder efter nötningsprovning
3.3.1 Vägning

Både provbitarna för cylinderfodret och kolvringarnaa vägs före och efter nötning med en
analysvåg av modell Mettler Toledo AE200, vars minsta skaldel är 0,1 mg. Före vägningen
rengörs provbitarna med en ultraljudstvätt i etanol, varefter de tillåts att torka. Provbitarna
vägs sedan tre gånger och ett medelvärde beräknas.
3.3.2 Profilmätning med svepnål

För att på ett så precist sätt som möjligt erhålla nötningsprofilen för varje provning mäter man
provbitarna för cylinderfodret med en profilmätningsmetod av typen svepnål.
Mätutrustningen som används är av modellen MarTalk DriveUnit.LD 120 med en nålradie på
2 µm och steglängden 0,5 µm. För varje provbit utförs tio stycken profilmätningar med cirka
en millimeters mellanrum, varifrån en medelprofil kan framställas. Profilmätningen av
provbitarna utförs före samt efter provning, för att på så sätt medge en jämförelse mellan den
oslitna och den slitna profilen. Den bortnötta volymen beräknas genom integrering med hjälp
av ett för ändamålet specialskrivet program i MATLAB för att sedan multipliceras med
provbitens bredd.

Fig. 17: Cylinderfoder med dragna repor vid vardera sidan om nötningszonen.

För att göra det lättare för passningen mellan profilen innan nötning och profilen efter nötning
ristades två relativt djupa repor in i plasmafodret. Reporna är dragna vinkelrät från
långsidorna på provbiten, varav den ena repan befinner sig på ena sidan om den tänkta
nötningen och den andra repan befinner sig på andra sidan om den tänkta nötningen (se Fig.
17). Anledningen till att detta underlättar passningen mellan profilerna, är att nu behöver
enbart de två djupa, och därför tydliga, reporna linjeras mot varandra för respektive profil.
Därmed hjälper detta för en areaberäkning mellan profilerna där nötningen har varit låg.
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3.3.3 Ytstudier med svepelektronmikroskop (SEM)

Med hjälp av svepelektronmikroskopi kan rådande nötningsmekanismer studeras, varifrån
slutsatser kan dras om vilken den störst bidragande mekanismen till den bortnötta volymen är.
Svepelektronmikroskopet, från Philips, är utrustat med tre detektorer: Secondary Electron
(SE), Backscattered Electron (BSE) och Energy Dispersive X-Ray (EDX). Med hjälp av
EDX, som detekterar den karaktäristiska röntgenstrålning som varje grundämne sänder ut då
provet utsätts för en högenergetisk elektronstrålning, kan ytan analyseras på ingående ämnen.
Utfällningar, i form av oxider och dylikt, eller överföringar från motgående yta, som följd av
adhesiv nötning, kan på så sätt detekteras.
3.3.4 Friktion

Då nötningsriggen (TE77) är utrustad med en piezoelektrisk sensor kan friktionen mellan
cylinderfoder och kolvring registreras kontinuerligt. Nötningsriggen kan därmed ge
information om initial friktion, eventuell inslitning och friktion vid ”steady-state”.
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4 RESULTAT
4.1 Cylinderfoderslitage
Utvärderingen av slitaget hos cylinderfoder utfördes med två olika metoder: ytprofilanalys
och vägning. Dock är det enbart ytprofilanalysen som kommer användas som grund vid
bedömning av cylinderfoderslitaget då det visade sig, som i tidigare provning, att
plasmafodret absorberar olja under provningen och därför ges inte en korrekt massförlust,
utan i vissa fall även en massökning.
4.1.1 Ytprofil

I Fig. 18 och Fig. 19 illustreras ett exempel på hur ett resultat från profilmätning med svepnål
kan se ut. I detta fall visas en nötningsprofil för plasmafoder med Beläggning 2 som
kolvringsmaterial. I Fig. 18 visas hela mätsträckan och där ses de djupa reporna, som fungerat
som hjälpmedel för att linjera profilen före nötning mot profilen efter nötning, tydligt. Fig. 19
visar enbart området utsatt för nötning. Det paraboliska utseendet som cylinderfodret har före
nötning, är på grund av det tryck som utövas mot innerväggarna på cylinderfodret vid
heningen varierar något och det ger därför upphov till ett växlande konkavt samt konvext
utseende.

Fig. 18: Profilmätning over hela mätområdet.

Fig. 19: Profilmätning över enbart nött område.

I Fig. 20 illustreras resultatet för nötningen av cylinderfoder mot respektive kolvringsmaterial
och de tre mätningar som utförts för respektive materialkombination.
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Fig. 20: Resultat från profilmätningen av bortnött volym för respektive kolvring samt mätning.
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I Tabell 2 ges den bortnötta medelvolymen för respektive kolvringsbeläggning mot
plasmafoder samt avvikelsen för medelvolymen, det vill säga skillnaden mellan det
största/minsta värdet för beräknad bortnött volym jämfört mot medelvolymen.
Tabell 2: Bortnött medelvolym för respektive kolvringsbeläggning

Medelvolym (mm3)
0,279
0,457
0,402
0,312
0,346

Namn
Standard
Beläggning 1
Beläggning 2
Beläggning 3
Beläggning 4

Avvikelse (+/-)
0,009
0,095
0,066
0,080
0,070

Ur slitagesynpunkt, med avseende på bortnött volym för cylinderfoder, är det kombinationen
icke-belagd kolvring (standardring) mot plasmafoder som presterar bäst. Beläggning 3 samt
Beläggning 4 presterar sånär likvärdigt mot plasmafodret. Beläggning 1 och Beläggning 2,
som uppvisar tämligen ekvivalenta slitagevolymer, är de kolvringsmaterial som sliter mest
mot plasmafoder.

4.2 Kolvringsslitage
Då ingen mätning på ytprofilen utfördes för att mäta kolvringsslitaget, utvärderas slitaget
enbart med avseende på viktförlust genom vägning. Dock erhölls en relativt kraftig nötning på
ett antal milligram för samtliga kolvringsmaterial mot plasmafoder, jämfört mot referensen
där kolvringen knappt hade en mätbar nötning. I Fig. 21 illustreras resultatet för nötningen av
kolvringsmaterialen mot plasmafoder och de tre mätningar som utförts för respektive
materialkombination.
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Fig. 21: Resultatet från vägning av kolvringar.

I Tabell 3 ges den bortnötta medelmassan för respektive kolvring mot plasmafoder samt
avvikelsen för medelmassan, det vill säga skillnaden mellan det största/minsta värdet för
bortnött massa jämfört mot medelmassan.
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Tabell 3: Bortnött medelmassa för respektive kolvringsbeläggning

Standard
Beläggning 1
Beläggning 2
Beläggning 3
Beläggning 4

Medelmassa (mg)
8,4
4,6
10,2
9,6
14,5

Avvikelse (+/-)
2,7
1,2
0,6
1,0
6,9

Ur slitagesynpunkt med avseende på bortnött massa för kolvring är det kombinationen
plasmafoder mot Beläggning 1 som presterar bäst. Därefter är det standardringen som har
slitits minst, följt av Beläggning 2 och Beläggning 3 som uppvisar tämligen ekvivalenta
slitagemängder, dock en något högre avvikelse för Beläggning 3. Den kolvring som slitits
mest i dessa försök är Beläggning 4 med en medelslitagemängd på 14,5 mg. Dock har
Beläggning 4 en väldigt hög avvikelse ifrån medelvärdet, vilket gör värdet på
medelslitagemängden något otillförlitlig.

4.3 Friktion
I följande underrubriker presenteras resultat från de mätningar som utfördes för respektive
kolvringsbeläggning mot plasmafoder. Resultatet för friktionen varierar kraftigt mellan de
olika materialkombinationerna men följer någorlunda samma mönster för provning med
samma materialkombination. Den sista underrubriken, ”Jämförelse av medelfriktionen för
respektive kolvring”, presenterar en medelfriktionskurva för respektive materialkombination i
en jämförande graf.
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Fig. 22: Friktionskoefficient mot tid för standardringen.
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Det som kan urskiljas ur resultatet från provningarna av standardringen mot plasmafoder (se
Fig. 22), med avseende på friktionen, är att den initiala friktionskoefficienten är relativt låg
och att inkörningstiden är cirka sex timmar.

Friktionskoeff.

4.3.2 Beläggning 1
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
5:00:00

1:a mätningen

10:00:00
Tid (hh:mm:ss)
2:a mätningen

15:00:00

20:00:00

3:e mätningen

Fig. 23: Friktionskoefficient mot tid för Beläggning 1.

För Beläggning 1 mot plasmafoder erhålls en hög initial friktionskoefficient (se Fig. 23) som
sedan minskar något inom de första timmarna, för att sedan återigen öka till värdet av den
initiala friktionskoefficienten.
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Fig. 24: Friktionskoefficient mot tid för Beläggning 2.
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Den initiala friktionskoefficienten för kombinationen Beläggning 2 mot plasmafoder är
relativt hög men avtar påtagligt inom den första timmen (se Fig. 24). Därefter bibehålls en
tämligen konstant friktionskoefficient för att sedan, runt timme tio, minska kraftigt till ett
väldigt lågt värde på friktionskoefficienten.
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Fig. 25: Friktionskoefficient mot tid för Beläggning 3.

Värdena på friktionskoefficienten mellan de olika provningarna för kombinationen
Beläggning 3 mot plasmafoder är snarlika i början samt i slutet av provningen (se Fig. 25).
Friktionskoefficienten bibehålls på ett relativt konstant värde de första sex timmarna av
provningen för att sedan, vilket sker någonstans mellan timme sju och tolv, minska påtagligt
till en väldigt låg friktionskoefficient.
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Fig. 26: Friktionskoefficient mot tid för Beläggning 4.
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För Beläggning 4 mot plasmafoder finns det olikheter mellan resultatet för respektive mätning
(se Fig. 26). Denna olikhet uppkommer dock inte förrän runt den tionde provningstimmen.
Det mätningarna har gemensamt är dock att de börjar på samma initiala friktionskoefficient
som sedan lugnt avtar och att, någon gång under provningstiden, friktionskoefficienten
minskar hastigt och väldigt kraftigt. Var denna kraftiga minskning i friktionskoefficient sker
skiljer sig dock mellan provningarna, snarlikt kombinationen Beläggning 3 mot plasmafoder.
Vid andra och tredje mätningen sker det vid timme tio, medan det för första mätningen sker
vid timme nitton.
4.3.6 Jämförelse av medelfriktionen för respektive kolvring
0,16

Friktionskoeff.

0,14
0,12
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02
0
5:00:00

Standard

10:00:00
Tid (hh:mm:ss)
Bel. 1

Bel. 2

15:00:00

Bel. 3

20:00:00

Bel. 4

Fig. 27: Medelfriktionskoefficient mot tid för respektive kolvringsbeläggning.

Likheter för friktionskurvorna mellan de olika materialkombinationerna visas i Fig. 27, då den
initiala friktionen, inkörningstiden samt friktionen efter inkörning är av liknande grad. De
material som avviker från detta utseende är standardringen som har en initial friktion som är
approximativt hälften av resterade materials initiala friktion. En annan skillnad är att ingen
inkörning erhölls för Beläggning 1 som därför behöll den höga, initiala friktionen genom hela
provningen.

4.4 Ytstudier
4.4.1 Cylinderfoder

Från utförda ytstudier av cylinderfoderytan ses att den rådande nötningsmekanismen är
polering för alla materialkombinationer, med vissa enstaka fall av abrasiva repor. Ett exempel
på utseendet för en nött respektive onött yta ses i Fig. 28.

25

Fig. 28: SEM-bild på cylinderfoder (t.v. nött yta, t.h. onött yta).

4.4.2 Kolvring

Polering var, som även i fallet för cylinderfodret, den dominerande nötningsmekanismen i
slutskedet av provningen. I jämförelse med referensprovningen, det vill säga standardring mot
standardfoder, så erhölls ett betydligt högre kolvringsslitage för alla de olika
kolvringsmaterialen mot plasmafoder. En jämförelse mellan slitaget för en standardring mot
standardfoder och för en standardring mot plasmafoder åskådliggörs i Fig. 29 samt i Fig. 30.
Fig. 29 visar en kolvring sedd ovanifrån, där det mörkare mittpartiet är den yta som slitits mot
cylinderfodret. Fig. 30 visar samma kolvringar sedda från sidan.

Glidriktning

Glidriktning
Fig. 29: Övre: Standardkolvring mot plasmafoder.
Nedre: Standardkolvring mot standardfoder.

Fig. 30: Övre: Standardkolvring mot
plasmafoder. Nedre: Standardkolvring mot
standardfoder.

Slitagedjupet för alla materialkombinationer mot plasmafoder är av storleken ett antal tiotals
mikrometer. Detta betyder att beläggningarna 1-4, vars tjocklek enbart är på några
mikrometer, har nötts igenom och för de flesta provningarna har beläggningen nötts bort
fullständigt över hela slitytan. För att få en uppfattning om hur snabbt nötningen sker mot
plasmafodret utfördes ytterligare en provning med samma provparametrar utom att körtiden
ändrades från 20 timmar till 30 minuter för kombinationen Beläggning 4 mot plasmafoder.
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Fig. 31: SEM-bild tillsammans med EDX över nött område för Beläggning 4. Kolvringen ses snett från sidan, där
nedre delen på bilden är kanten på kolvringen. Bilden visar att beläggningen är genomnött och krombeläggningen
under är blottad.

En SEM-studie tillsammans med en EDX-analys utfördes på den nötta kolvringsytan. Från
EDX-analysen ses att beläggningen redan har börjat att nötas ned och att den till och med, på
vissa områden, har nötts igenom fullständigt vilket ses i Fig. 31 där krombeläggningen under
beläggningen nu är blottad. Bilden längst till höger, i Fig. 31, visar att WC/C-beläggningen
runt om området, där beläggningen nötts igenom, har försvagats och är på väg att nötas bort.
Ytterligare något som kunde iakttas var att kolvringsytan hade utsatts för kraftig abrasiv
nötning, se Fig. 32. För kolvringsytorna vilka utsatts för fullskalig provning, det vill säga 20
timmars provning, kunde denna tydliga abrasiva nötning ej ses, dock fanns det tecken på
enstaka abrasiva repor. I Fig. 32 ses att reporna inte är nya utan har redan i detta skede börjat
att jämnas till och poleras.

Fig. 32: SEM-bild på kolvring med beläggning av Beläggning 4. Tydliga abrasiva repor ses i glidriktningen.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Materialkombinationerna i tribosystemet bör betraktas i sin helhet för dess utvärdering, där
önskvärda resultat från provningen är lågt slitage hos motgående ytor samt en låg
friktionskoefficient. Kolvringen som har en beläggning med benämning Beläggning 1
uppvisar det lägsta uppmätta kolvringsslitaget, men ger istället det högsta
cylinderfoderslitaget. Beläggning 1 uppvisar dessutom en hög friktionskoefficient genom hela
provningen. Den kolvringsbeläggning som uppvisar det högsta kolvringsslitaget är
Beläggning 4 och förutom detta är även slitaget på cylinderfodret av betydande grad och
befinner sig inte bland de lägsta uppmätta resultaten. Friktionskoefficienten är initialt hög för
Beläggning 4 men i slutet av provningen har denna minskat till en väldigt låg nivå (µ < 0,02).
En låg friktionskoefficient efter inkörning är det som eftersträvas, då det är, till största del, i
detta tillstånd som kolvring/cylinderfodersystemet kommer vara verksam i.
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En materialkombination som hade det lägsta cylinderfoderslitaget tillsammans med det näst
lägsta kolvringsslitaget var, lite överraskande, den icke belagda standardkolvringen. Utöver
ett lågt slitage, hade denna materialkombination även den lägsta initiala friktionskoefficienten
vilken sedan till och med minskade till ett väldigt lågt värde. Hur cylinderfoderslitaget står i
förhållande till kolvringsslitaget för de olika beläggningarna kan ses i Fig. 33. En teori för
varför kombinationen standardring mot plasmafoder, i de flesta fall, presterade bättre än med
en belagd kolvring skulle kunna bero på att ytskiktet på standardringen innehåller
mikrosprickor vilka skulle tillåta smörjmedel att absorberas och på så sätt bygga upp en bättre
smörjfilm.

0,0
Standard

Bel. 1

Bel. 2

Slitage plasmafoder

Bel. 3

Bel. 4

Slitage kolvring

Fig. 33: Cylinderfoderslitage samt kolvringsslitage för respektive kolvringsbeläggning.

Alla testade materialkombinationer har ett polerat utseende efter 20 timmars provning, men
eftersom en sådan omfattande nötning utförts på kolvringarna när de körts mot plasmafodret,
bör det antas att en kraftigt nötande mekanism har varit verksam under provtidens gång. För
det prov som enbart nöttes i 30 minuter, Beläggning 4 mot plasmafoder, kunde en kraftig
abrasiv nötning observeras. På grund av de långa abrasiva reporna samt avsaknaden av
inbakade partiklar (se Fig. 32) kan det antas vara en tvåkroppsabrasion som är den verkande
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nötningsmekanismen för första delen av provningen, där det är de hårda kerampartiklarna från
beläggningen på cylinderfodret som utför denna nötning. Avsaknaden av denna tydliga
abrasiva nötning för de prover som utsatts för 20 timmars nötning, är ett argument för ett
skifte hos den rådande, dominerande nötningsmekanismen. Utfallet med högst sannolikhet är
att de hårda kerampartiklar, från beläggningen på cylinderfodret, nöts ner vilket leder till att
den kraftiga abrasiva nötningsmekanismen som utövas på kolvringen minskar i betydelse och
istället övergår till en mildare inslitning av ytorna, där yttopparna nöts ner, och varför
kolvringsytorna i slutet av provningen får ett mer polerat utseende (jämför Fig. 34 (20h
nötning) med Fig. 32 (30min nötning)).

Fig. 34: SEM-bild på standardkolvring, men utseendet är, i princip, lika för resterande provningar . T.v. onött yta.
T.h. nött yta. Den nötta ytan har fått ett polerat utseende med vissa enstaka abrasiva repor.

Med hänsyn till att Beläggning 4 på kolvringarna nöttes bort så pass fort och den i övrigt
generellt höga nötningen för kolvringarna, kan det antas med viss säkerhet, att även
beläggningarna för de övriga materialen nöts bort i ett tidigt skede i provningen. Detta innebär
i praktiken att, så fort som beläggningen är bortnött, det är samma material som är i kontakt
med varandra för alla provningar i tribosystemet – Cr med ett innehåll av kerampartiklar från
kolvringen samt rostfritt stål, även det med ett innehåll av kerampartiklar från cylinderfodret.
Detta är anledningen till att friktionskoefficienterna i slutet av provningen är konstanta och
snarlika för alla testade materialkombinationer, med ett undantag för kombinationen
Beläggning 1 mot plasmafoder.
Ett resultat, utifrån uppmätta slitagedata tenderar till att det verkar finnas ett samband mellan
beläggningens hårdhet och storleken på cylinderdfoderslitaget, vilket uppvisar en inte helt
förvånande relation att en hårdare beläggning ger upphov till ett större mängd
cylinderfoderslitage. Det finns även ett svagare samband mellan beläggningens hårdhet och
kolvringsslitaget, med en kraftigare spridning än för cylinderfoderslitaget, vilket uttrycker att
en hårdare beläggning medför ett lägre kolvringsslitage. Detta illustreras i Fig. 35.
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Fig. 35: Slitagemängd mot hårdhet för respektive kolvringsbeläggning.

Rörelseriktning

Detta samband mellan hårdhet och slitagemängd är med en stor sannolikhet en av faktorerna
till varför Beläggning 1, med en hårdhet på 3000 HV, erhöll det lägsta kolvringsslitaget
samtidigt som beläggningen gav upphov till det största cylinderfoderslitaget. På grund av den
höga hårdheten, vilket i sin tur bidrog till ett lågt kolvringsslitage, har skiktet med Beläggning
1 inte hunnit nötas igenom fullständigt efter 20 timmar, vilket illustreras i Fig. 36. Ett rimligt
antagande är det faktum att skiktet inte hunnit nötas igenom fullständigt är anledningen till
varför friktionskoefficienten, för denna materialkombination, inte har minskat till det
konstanta och snarlika värdet som för resterande materialkombinationer. Skulle nötningen
tillåtas fortgå för denna materialkombination skulle friktionskoefficienten antagligen minska
till detta värde.

Fig. 36: Slitet område på kolvringen med beläggningen Beläggning 1.

Som förväntat kunde ingen information erhållas genom vägning av cylinderfoder på grund av
absorption av smörjmedlet. Däremot erhölls ett noggrant resultat vid vägning av kolvringar då
slitagemängden var så pass hög att masskillnaden för respektive kolvring kunde med enkelhet
kunde uppmätas med använd analysvåg. Dock bör en metod utvecklas för att mäta ytprofilen,
för att sedan medge analys av bortnött volym, för kolvringar. Detta är av stor vikt eftersom
vid lägre slitagemängder differensen mellan vägningarna för onött kolvring och nött kolvring
kan befinna sig i analysvågens felintervall, varför det därför inte kommer vara möjligt att
använda vägning som utvärderingsmetod.
Profilmätningen av cylinderfoder, vilken uppmättes med svepnålsteknik, utfördes med stor
precision och kan därför ses som en pålitlig utvärderingsmetod av slitaget på cylinderfoder.
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När det kommer till det paraboliska utseendet hos cylinderfoderytan har ingen tydlig relation
erhållits som skulle kunna påvisa att en konkav eller konvex cylinderfoderyta skulle ge
upphov till en lägre/högre slitagemängd än den andra ytprofilvarianten. Det verkar dock som
att det är möjligt att ett samband skulle kunna finnas på grund av att de nötningsprofiler som
gett upphov till den största slitagemängden för respektive materialkombination, har haft en
ytprofil av konvex sort. Det är därför osäkert hur det paraboliska utseendet påverkar mängden
bortnött volym. Det kan därför vara något att tänka på till nästa gång liknande provning ska
utföras, att cylinderprovbitar tas ut från samma höjd från cylinderfodret.
Vid både vägning av kolvringar samt profilmätning av cylinderfoder erhölls en viss spridning
och det tribologiska systemet i dessa provningar beror på allt för många parametrar för att det
ska vara möjligt att koppla denna spridning till en viss källa. Dock är ofta den mänskliga
faktorn en stor bidragande faktor till spridning i resultat och troligen även i detta fall.
Exempelvis är det vid linjeringen av provbitarna, det vill säga då den kritiska passningen
mellan kolvring och cylinderfoder utförs av stor vikt att förfarandet sker optimalt för att
nötningen mellan ytorna ska genomföras korrekt – en miss i linjeringen kommer, med stor
sannolikhet, att innebära en skev nötning där ena sidan på cylinderfodret/kolvringen sliter mer
än den andra sidan och kommer därför att kunna ge upphov till differenser i mass- eller/och
volymsförluster mellan provningar av samma materialkombination. En metod som skulle
kunna förbättra förfarandet vid linjeringen är användandet av en tryckkänslig film som då
appliceras på kolvringen och sedan pressas mot cylinderfodret, för att på så sätt ge upplysning
om tryckfördelningen på kolvringen. Därefter kan justeringar utföras för att uppnå en så jämn
tryckfördelning som möjlig på kolvringen.
Den huvudsakliga slutsatsen från detta examensarbete är att plasmabeläggningen, med ett
innehåll av hårda kerampartiklar, nöter alltför aggressivt mot alla testade kolvringsmaterial
för att en av de testade beläggningarna ska kunna ses som bättre än någon annan. Det är
därför av stor vikt att man istället fokuserar på att försöka finna en alternativ
cylinderfoderbeläggning som saknar den kraftiga abrasiva nötningen mot kolvringar samt tål
en korrosiv miljö, vartefter man går över och försöker finna nya kolvringsbeläggningar.
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BILAGOR
Bilaga 1: Blandning av syra
Följande recept har använts vid blandning av syrorna.
Syra pH 2 - 50% svavelsyra & 50% salpetersyra:
pH=2 ger 0.01 mol/l (10-2)
0.01 mol/l vätejoner, fullständigt protolyserad H2SO4 => HSO4- (pKa=-3) & HNO3
=> NO3- (pKa=-2)
0.005 mol/l svavelsyra
0.005 mol/l salpetersyra
ger total 0.01 mol/l aktiv syra
Molmassor:
Svavelsyra: 98,1 g/mol
Salpetersyra: 63,0 g/mol
Svavelsyra: 0.005 mol/l * 98,1 g/mol = 0.49 g/l
Salpetersyra: 0.005 mol/l * 63,0 g/mol = 0.31 g/l
Densitet:
Svavelsyra: 1.84 g/cm3
Salpetersyra: 1.42 g/cm3
Svavelsyra: 0.49 g/l / 1.84 g/cm3 = 0.27 cm3/l
Salpetersyra: 0.31 g/l / 1.42 g/cm3 = 0.22 cm3/l
Koncentration:
Svavelsyra (98%): 0.27/0.98 = 0.27 cm3/l
Salpetersyra: (68%): 0.22/0.68 = 0.33 cm3/l
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Bilaga 2 : MATLAB-program för profilberäkning
clc
clf
clear all
format long
h = figure(1);
set(h, 'Visible','off');
t = figure(2);
set(t, 'Visible','off');
%-------------------------Statiska variabler-------------------------%
%Kolumner i .txt-filen som ska läsas in
column = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J'];
%Färger som linjerna ska anta
color = ['b','g','r','c','m','y','k','b--','g--','r--'];
%Steglängden, i mm, mellan mätpunkterna
step_length = 0.0005;
%Bredden, i mm, på cylinderfoderbiten
width = 10;
%--------------------------------------------------------------------%
%Referensnummer
ref_no = input('Ange referensnummer: ','s');
%Räknar antalet rader i -Before.txt-filen
fid = fopen(['Testresults/',ref_no,'-Before.txt'],'r');
fseek(fid,0,'eof');
chunksize = ftell(fid);
fseek(fid,0,'bof');
ch = fread(fid,chunksize,'*uchar');
nol_before = sum(ch==sprintf('\n'));
fclose(fid);
%Räknar antalet rader i -After.txt-filen
fid = fopen(['Testresults/',ref_no,'-After.txt'],'r');
fseek(fid,0,'eof');
chunksize = ftell(fid);
fseek(fid,0,'bof');
ch = fread(fid,chunksize,'*uchar');
nol_after = sum(ch==sprintf('\n'));
fclose(fid);
disp(' ')
disp('x--------------- Påbörjar inläsning av textfil innan nötning ---------------x')
profilesBefore=zeros(nol_before,10);
for n = 1:(size(column,2))
disp(['Läser in kolumn: ',column(1,n)])
A = dlmread(['Testresults/',ref_no,'-Before.txt'], '', [column(1,n),'1..',column(1,n),
num2str(nol_before)]);
%Skapar en x-axel som antar samma storlek
x = 1:size(A,1);
x = reshape(x,[],1);
%Första linjeringen (y=kx+m)
p = polyfit(x,A,1);
regLine = x.*p(1) + p(2);
%Filtrerar och linjerar mätpunkterna
B=medfilt1(A-regLine,200);
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profilesBefore(1:size(B),n) = B(1:size(B),1);
if(n==1)
meanProfileBefore = B;
else
meanProfileBefore = meanProfileBefore + B;
end
end
disp('x--------------- Inläsning avklarad ---------------x')
disp(' ')
disp('x--------------- Påbörjar inläsning av textfil efter nötning ---------------x')
profilesAfter=zeros(nol_after,10);
for n = 1:(size(column,2))
disp(['Läser in kolumn: ',column(1,n)])
A = dlmread(['Testresults/',ref_no,'-After.txt'], '', [column(1,n),'1..',column(1,n),
num2str(nol_after)]);
%Skapar en x-axel som antar samma storlek
x = 1:size(A,1);
x = reshape(x,[],1);
%Första linjeringen (y=kx+m)
p = polyfit(x,A,1);
regLine = x.*p(1) + p(2);
%Filtrerar och linjerar mätpunkterna
B=medfilt1(A-regLine,200);
profilesAfter(1:size(B),n) = B(1:size(B),1);
if(n==1)
meanProfileAfter = B;
else
meanProfileAfter = meanProfileAfter + B;
end
end
disp('x--------------- Inläsning avklarad ---------------x')
%Skapar en medelprofil
meanProfileBefore = meanProfileBefore/(size(column,2));
meanProfileAfter = meanProfileAfter/(size(column,2));
disp(' ')
disp('x--------------- Information om plottning ---------------x')
con_displacement = 'y';
while(strcmp(con_displacement,'y'))
clf(h)
displacement = input('Ska onötta (1) eller nötta (2) profilen förskjutas i x-led: ');
if(displacement==1)
x_pos = input('Hur många punkter ska profilen innan nötning förskjutas i x-led: ');
else
x_pos = input('Hur många punkter ska profilen efter nötning förskjutas i x-led: ');
end
y_pos = input('Hur många tusendelars mm ska profilen innan nötning förskjutas i y-led: ');
y_pos = y_pos*10^-3;
disp(' ')
show_profiles = input('Ska alla profiler ritas ut (y/n): ','s');
show_meanProfile = input('Ska medelprofilerna ritas ut (y/n): ','s');
show_meanProfile2 = input('Ska de justerade medelprofilerna ritas ut (y/n): ','s');
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disp(' ')
%Andra linjeringen (y=kx+m)
%Lutningen (k) på linjen beräknas genom att hitta maxvärdet bland de första 100
%punkterna samt maxvärdet bland de sista hundra punkterna. Skärningen av
%y-axeln (m) hittas genom att hitta maxvärdet bland de 100 första punkterna.
x_after = 1:nol_after;
x_after = reshape(x_after,[],1);
k(1) = (max(meanProfileAfter((size(meanProfileAfter)-100):size(meanProfileAfter),1))max(meanProfileAfter(1:100,1)))/size(meanProfileAfter,1);
k(2) = max(meanProfileAfter(1:100,1));
regLineAfter = x_after.*k(1) + k(2);
x_before = 1:nol_before;
x_before = reshape(x_before,[],1);
k(1) = (max(meanProfileBefore((size(meanProfileBefore)-100):size(meanProfileBefore),1))max(meanProfileBefore(1:100,1)))/size(meanProfileBefore,1);
k(2) = max(meanProfileBefore(1:100,1));
regLineBefore = x_before.*k(1) + k(2);
%Skapar en ny medelprofil med den nya linjeringen
meanProfileAfter2 = meanProfileAfter-regLineAfter;
meanProfileBefore2 = meanProfileBefore-regLineBefore;
figure(1);
title(['Nötningsprofil över nött område för ref.nr:',ref_no]);
ylabel('z-position (mm)');
xlabel('x-position (# mätpunkt)');
if(strcmp(show_profiles,'y'))
for n = 1:(size(column,2))
hold on
plot(x_after,profilesAfter(1:nol_after,n),color(1,n))
hold on
plot(x_before,profilesBefore(1:nol_before,n),color(1,n))
end
end
if(strcmp(show_meanProfile,'y'))
hold on
plot(x_after,meanProfileAfter,'r','LineWidth',3)
end
if(displacement==1)
start_point = 1+x_pos;
if(nol_before+x_pos>nol_after)
end_point = nol_after;
else
end_point = nol_before+x_pos;
end
else
start_point = 1+x_pos;
if(nol_after+x_pos>nol_before)
end_point = nol_before;
else
end_point = nol_after+x_pos;
end
end
x = start_point:end_point;
profileBeforeTrunc=zeros(size(x,2),1);
profileAfterTrunc=zeros(size(x,2),1);
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if(displacement==1)
for i = 1:(size(x,2))
profileBeforeTrunc(i) = meanProfileBefore2(i)+y_pos;
profileAfterTrunc(i) = meanProfileAfter2(i+x_pos);
end
else
for i = 1:(size(x,2))
profileBeforeTrunc(i) = meanProfileBefore2(i+x_pos)+y_pos;
profileAfterTrunc(i) = meanProfileAfter2(i);
end
end
if(strcmp(show_meanProfile2,'y'))
hold on
plot(x,profileBeforeTrunc,'g','LineWidth',3)
hold on
plot(x,profileAfterTrunc,'r','LineWidth',3)
end
set(h, 'Visible','on');
con_displacement = input('Ska ny förskjutning utföras (y/n): ','s');
disp(' ')
end

disp('x--------------- Plottning avklarad ---------------x')
con_plotting = 'y';
while(strcmp(con_plotting,'y'))
clf(t)
wear_start = input('Vid vilken mätpunkt börjar nötningen: ');
wear_end = input('Vid vilken mätpunkt slutar nötningen: ');
wear_start = wear_start-x_pos;
if(wear_start<1)
wear_start=1;
end
x_wear = 1:(wear_end-wear_start+1);
x_wear = reshape(x_wear,[],1);
x_wear = x_wear.*step_length;
k(1) = (max(profileAfterTrunc((wear_end-100):wear_end,1))max(profileAfterTrunc(wear_start:(wear_start+100),1)))/(step_length*(wear_end-wear_start));
k(2) = max(profileAfterTrunc(wear_start:(wear_start+100),1));
regLineWear = x_wear.*k(1)+k(2);
wear_profile = profileAfterTrunc(wear_start:wear_end)-regLineWear;
k(1) = (max(profileBeforeTrunc((wear_end-100):wear_end,1))max(profileBeforeTrunc(wear_start:(wear_start+100),1)))/(step_length*(wear_end-wear_start));
k(2) = max(profileBeforeTrunc(wear_start:(wear_start+100),1));
regLineWear = x_wear.*k(1)+k(2);
wear_profile_before = profileBeforeTrunc(wear_start:wear_end)-regLineWear;
figure(2);
title(['Nötningsprofil över nött område för ref.nr:',ref_no]);
ylabel('z-position (mm)');
xlabel('x-position (mm)');
hold on
plot(x_wear,wear_profile,'r','LineWidth',3)
hold on
plot(x_wear,wear_profile_before,'g','LineWidth',3)
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set(t, 'Visible','on');
disp(' ')
con_plotting = input('Ska ny plottning utföras (y/n): ','s');
disp(' ')
end
disp('x--------------- Beräkningar ---------------x')
%Beräknar arean mellan medelprofilen för nött yta och y=0
area_after = abs(trapz(x_wear,wear_profile));
disp(['Arean mellan medelprofilen för nött yta och y=0: ', num2str(area_after),' mm^2'])
%Beräknar arean mellan medelprofilen för onött yta och y=0
area_before = trapz(x_wear,wear_profile_before);
disp(['Arean mellan medelprofilen för onött yta och y=0: ', num2str(area_before),' mm^2'])
%Beräknar den totala bortnötta arean
area_tot = area_after+area_before;
disp(['Den totala bortnötta arean mellan medelprofilerna: ', num2str(area_tot),' mm^2'])
%Beräknar den totala bortnötta volymen i mm^3
volume = area_tot*width;
disp(['Total bortnött volym: ', num2str(volume),' mm^3'])
gtext({['Arean mellan medelprofilen för nött yta och y=0: ', num2str(area_after),'
mm^2'],['Arean mellan medelprofilen för onött yta och y=0: ', num2str(area_before),'
mm^2'],['Den totala bortnötta arean mellan medelprofilerna: ', num2str(area_tot),'
mm^2'],['Total bortnött volym: ', num2str(volume),' mm^3']});
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Bilaga 3 – Resultatet från vägning av plasmafoder

Bornött massa (mg) för plasmafoder
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