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Sammanfattning  

 

Uppdragsgivaren Precer Group erbjuder tekniska lösningar för produktion av el genom ren 

förbränning av olika typer av fasta bränslen. Tekniken är anpassningsbar för att användas 

som återladdningskälla i olika typer av hybridfordon samt för produktion av el till bostäder 

och fritidshus.  

Arbetet har som syfte att presentera keramiska material till två olika zoner i Precers 

generation 2 drivlina där metallbränslen förbränns i en temperatur på 1800 °C. I Zon1 ska 

keramen klara en maximal temperatur på 2300°C och ha isolationsegenskaper. Till Zon2 

önskas förmågan att motstå vidhäftning av heta metallpartiklar och materialet ska kunna 

appliceras som ytbeläggning på befintligt rostfritt stål. Maximal temperatur i denna zon är 

1100°C. 

Av de material som presenteras i arbetet är fullt stabiliserad Zirkoniumoxid (ZrO2) det enda 

materialet som klarar temperaturskravet i Zon1. ZrO2 har en låg värmeledningsförmåga på 

2W/m*°C vilket resulterar i en god isolationsförmåga. 

Stora delar av arbetet är riktat till Zon2 där tester påvisar att keramiska material har en 

bättre förmåga att motstå vidhäftning av heta metallpartiklar än det befintliga rostfria stålet. 

De tre ytbeläggningar som testades var aluminiumoxid, zirkoniumoxid, och aluminia. Väljs 

istället att använda solida keramiska material ökar utbudet och material så som kiselkarbid( 

SiC), aluminiumtitanat(Al2TiO2), och kiselnitrid (Si3N4) är också tänkbara. Ett slutgiltigt 

materialval ansågs vara svårbedömt då konstruktionsunderlag saknades. 
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Abstract 

The Client Precer Group offers technical solutions for the production of electricity through 

clean combustion of various types of solid fuels. The technology is adaptable for use as a 

recharge source in different types of hybrid vehicles and for the production of electricity to 

homes. 

The aim of this exam paper is to examine the possibility to use ceramics in Precers new 

drivetrain where metal fuels are burned at a temperature of 1800 °C. There are two 

different zones to examine. In Zon1, the ceramic should withstand a maximum temperature 

of 2300°C and have insulation properties. The ability to resist adhesion of hot metal particles 

is desirable in Zone 2, where the maximum temperature is 1100°C. There is also a request 

that the ceramic is to be applied as a coating. 

Of the materials that where found, fully stabilized zirconia (ZrO2) is the only material that can 

withstand the demanding temperature in Zone1. The material has a low thermal 

conductivity at 2W/m°C that results in good insulation. 

The ability to withstand adhesion was estimated and the results indicate that ceramic 

materials have a higher capacity to withstand adhesion of hot metal particles than the 

existing stainless steel. The three coatings tested where pure Alumina, Zirconia, and Alumina 

3% Titania. If solid ceramics are to be used instead, the range of materials is increased. 

Materials such as Silconcarbide (SiC), Aluminimtitanate (Al2TiO2) and siliconnitride (Si3N4) are 

also possible candidates. A final choice of materiel was considered to be hard because the 

lack of design documentation. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel har för avsikt att ge läsaren en grundförståelse till val av 

ämnesområde och vilka frågeställningar som den har för avsikt att besvara. Kapitlet 

beskriver syftet och bakgrunden med studien samt hur olika typer av information har samlats 

in. Det presenteras också vilka avgränsningar som gjorts i arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt högre miljökrav på dagens teknik och miljöfrågan har aldrig varit så omtalad 

som nu. De radikala klimatförändringarna som sker runt om i världen är resultatet av de 

miljömässiga hot som finns. Förbränning av fossila bränslen, så som bensin och diesel står 

för en stor del av de växthusgaser som bidrar till att förstöra vår miljö. Eliminering eller 

reduktion av de farliga utsläppen är ett måste för ett miljövänligare samhälle och för en 

hållbar utveckling. Det faktum att fossila bränslen är en ändlig energikälla ökar efterfrågan 

på mer miljövänligare drivmedel.  

Att det byggs fler och fler bilar i världen är ingen hemlighet och efterfrågan har aldrig varit så 

stor som nu. År 2012 byggdes drygt 66 miljoner bilar vilket var en ökning på ca 3 miljoner 

från 2011 (Wedberg, 2013). De traditionella drivlinorna med bensin och diesel dominerar 

fortfarande och hybrid- och elfordon utgör bara en bråkdel av den totala fordonsflottan. 

Precer Group har i samarbete med European Space Agency (ESA) tagit fram nya typer av 

fasta bränslen och drivlinor och arbetar nu med framtagning av dessa miljövänliga 

hybridfordon. Tekniken är högst aktuell för att bryta beroendet av fossila bränslen och sänka 

utsläppet av växthusgaser. 

1.1.1 Precer Group  

Företaget Precer Group arbetar inom fem olika affärsområden samtidigt som alla strävar 

mot samma mål för ett miljövänligare samhälle. 

 Precer Autotech   Arbetar med små- och mellanklassfordon 

 Precer Transport    Arbetar med tyngre fordon  

 Precer Marine   Fokuserar på marina applikationer   

 Precer Machines   Arbetar med arbetsfordon  

 Precer Power Plants  Arbetar med teknik för kraftvärmeverk 
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Precer Group i Karlstad har utvecklat en patenterad teknik för småskalig elgenerering via 

förbränning av klimatneutrala fasta biobränslen. Bränslet kan vara pellets, flis eller andra 

typer av fasta biobränslen. Precer Autotech vill visa upp att tekniken fungerar och arbetar nu 

med konceptfordonet generation två (G2) där drivmedlet istället är metallpulver. Grunden 

för Precers fordons och kraftvärmeteknik bygger på seriehybridteknik med specialanpassad 

förbränningszon. Värmen i sin tur driver en värmemotor som genererar el som lagras i 

batterier. Figur 1 illustrar hur tekniken fungerar. 

 

 

Figur 1 Förenklad översiktsbild på en drivlina anpassad för ett pelletsdrivet fordon (Larsson, 2014) 

 

1.2 Syfte och mål 

Förbränning av vissa fasta bränslen sker i höga temperaturer, omkring 1800-2000°C då det 

gäller bränslen (Fe). Den höga temperaturen medför att de flesta metaller smälter. Syftet 

med den här studien är att undersöka och göra en analys av värmebeständiga keramiska 

material som kan fungera som värmesköld i vissa delar av Precers drivlina, speciellt i 

området kring och efter brännare. Målet är att kunna presentera en eller flera kandidater 

som kan vara lämpade till ändamålet för det nya konceptfordonet (G2) som kommer att 

presenteras 2017. Önskemålet från Precer är att studera tre områden. Eftersom 

metallbränslen förbränns i höga temperaturer måste detta göras i en kontrollerad miljö så 

att omgivningen inte tar skada. Det kommer även att ges råd angående viktiga parametrar 

att ha i åtanke vid konstruktioner avsedda för höga temperaturer. De olika zonerna 

illustreras i figur 2. 

Zon 1: 

Det första området som valdes att kallas Zon 1 är själva förbränningszonen där bränslet 

förbränns ca 1800-2000°C. För att få marginal sattes det en maxtemperatur på 2300°C.  
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Zon 2: 

Dessa partiklar och den extremt varma luften färdas vidare till zon X där temperaturen sänks 

för att kunna ta till vara på energin. Längre fram sker separering av de kvarvarande 

metalloxiderna från luften. Temperaturen är ca 900°C och taknivån sattes till 1100°C. Då 

dessa partiklar är heta och har en viss hastighet kommer de förmodligen fastna på områden 

där de bromsas upp. Önskemålet är att ta fram ett material som klarar en temperatur på 

1100°C och som har förmåga att motstå vidhäftning av de kvarvarande metalloxiderna. Det 

är även önskvärt att materialet går att applicera som ytbeläggning på befintligt rostfritt stål.  

 

 

Figur 2: Illustration av förbränningszon och partikelavskiljare 

 

1.3 Kriterium/frågeställningar 

Det formulerades kriterium för Zon1 och Zon2. 

                                  Zon1 

 Klara en temperatur på 2300°C 

 God isoleringsförmåga (låg värmeledning) 

 Lägsta möjliga vikt 

 Klara temperaturväxlingar 

 Tillverkningsbar som cylinder 

 Liten godstjocklek 

 Motstå sprödbrott 

 Låg värmeutvidgningskoefficient 

 Är ytbeläggning tänkbart  

 

                                  Zon2 

 Klara en temperatur på 1100°C 

 Motstå vidhäftning av metallpartiklar 

 Viss nötningsbeständighet 

 Kunna appliceras som ytbeläggning på 

befintligt material 

 Klara temperturväxlingar 

 Motstå sprickbildning 
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1.4 Avgränsning 

Arbetet innehåller både en teoretisk del samt en praktisk med ett antal tester av de 

slutgiltiga materialkandidaterna.  I detta projekt har bara materialen granskats och ingen 

slutgiltig konstruktion har tagits fram. Konstruktionen finns till viss del men är 

sekretessbelagd då tekniken är ny. De olika testerna är inte exakta utan är en uppskattning 

av de olika parametrarna som undersöks. 
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som är relevant för arbetet och ska ge läsaren en 

förståelse för ämnet. Kapitlet ger en beskrivning av viktiga konstruktionsparametrar samt 

vad som förväntas bli betydande i framtiden. 

 

2.1. Högtemperatur stål 

Det material som används idag i många områden är ett rostfritt stål med 21 % krom och 11 

% nickel (Sandvik, 2015). Beteckningen är MA 253 EN 1.4835. Materialet har en maximal 

operativ temperatur på 1150°C och har högt motstånd för krypning samt goda mekaniska 

egenskaper vid användning i höga temperaturer. Intressanta materialegenskaper 

presenteras i tabell 1. 

 

                                                    Tabell 1 Materialegenskaper MA 253 EN 1.4835 (Sandvik, 2015) 
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2.2. Keramer 

Keramer brukar delas in i två huvudkategorier, traditionella och tekniska keramer (Innovate 

Ceramics, 2015). De traditionella keramerna ser vi dagligen i form av glas, tegel, porslin, 

cement och lergods. Till skillnad från de tekniska keramerna är de traditionella keramerna 

framställda av naturligt förekommande råämnen såsom lera. Man kan säga att de 

traditionella har en mer komplex kemisk sammansättning än de tekniska keramerna som 

ofta är rena kemiska föreningar. Ett exempel är vanligt glas där utgångsmaterialen är kalk, 

soda, och sand som vid upphettning bildar en smälta av de olika kemiska 

sammansättningarna. De traditionella keramerna sträcker sig långt bak i tiden medan de 

tekniska är en relativt ung företeelse och utvecklas hela tiden. De tekniska keramerna även 

kallade högprestanda keramer är ofta rena föreningar mellan metalliska och icke-metalliska 

grundämnen. De kan till exempel vara oxider som är den mest använda kategorin, karbider, 

eller nitrider.  Dessa keramer tillämpas och används då höga krav ställs på prestanda eller 

viss egenskap vill optimeras där andra materiel inte presterar lika bra.  De tekniska 

keramerna är indelade i två undergrupper, konstruktionskeramer, för just 

konstruktionsändamål där man ställer krav på hållfastheten. Den andra gruppen är 

funktionella keramer där de inneboende fysikaliska egenskaperna är av intresse. Dessa kan 

vara optiska, elektriska eller termiska egenskaper. Om man exempelvis är ute efter en 

högtemperaturkeram kommer de mekaniska egenskaperna i andra hand och vise versa.  

2.3 Materialegenskaper 

Intressanta materialegenskaper hos keramer är deras höga hårdhet, tryckhållfasthet, styvhet 

som är jämförbar med metaller (hög elasticitetsmodul), kemiska stabilitet, god korrosions- 

och nötningsbeständiga (Jarfors, et al., 2012). De har oftast god termiskt isolerande förmåga 

samt en låg utvidgningskoefficient. Keramer har god elektriskt isolerande förmåga med 

undantag för vissa specialkeramer som visar det motsatta. De har ofta en hög smältpunkt 

vilket kan utnyttjas i tillämpningar där höga temperaturer råder. 

Däremot är keramer sprödare än andra material. Sprödheten har en negativ inverkan på 

brottsegheten och begränsar den plastiska deformationen i materialet. Risken för sprickor är 

därmed större än i andra material. Alla har nog tappat ett glas i marken vilket oftast går 

sönder direkt. 
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Konstruktion vid höga temperaturer 

Vid konstruktion av föremål avsedda för höga temperaturer finns det ett antal specifika 

materialparametrar som bör undersökas (Konstruktörslotsen, 2015b). Vanligtvis uttrycker 

man de termiska egenskaperna i en kravspecifikation som exempelvis kan vara att isolera 

värme eller leda bort värme. Men när temperaturen varierar med tiden kan de termiska 

egenskaperna ha stor betydelse för funktionen och konstruktionens hållfasthet. Det är även 

viktigt att tänka sig för när olika val av material finns i konstruktionen eftersom olika material 

reagerar olika vid värmepåverkan. Däremot är det inte enbart de termiska egenskaperna 

som står till grund för materialvalet. Den konstruktiva utformningen har en stor betydelse. 

Det räcker inte alltid att värmeutvidgningskoefficienten är lika för två material för att 

undvika termiska spänningar. Den konstruktiva utforminingen tillsammans med de termiska 

egenskaperna som värmeledningsförmåga, värmekapacitet och längdutvidgningskoefficient 

har betydelse för komponenternas relativa rörelse vid temperaturvariationer.  

Förklaringen till att de mekaniska egenskaperna försämras i högre temperaturer går ända 

ner till atomnivå (Callister & Rethwisch, 2014). Bindningsenergin mellan atomer beror på 

vilken typ av bindning det är frågan om. Några vanliga bindningar är metallbindning, van der 

Waals, jon, och kovalenta bindningar. De flesta keramer har kovalenta bindningar vilket är 

en av de starkaste och betyder att mycket energi måste tillföras för att bryta bindningarna. 

Detta medför aven att material med starka bindningar har hög smältpunkt. De mekaniska 

egenskaperna försämras då den tillförda energin bryter bindningsenergin mellan atomerna 

och på så sätt minskas e-modulen och hållfastheten försämras. I följande avsnitt presenteras 

några för keramer viktiga termiska och mekaniska parametrar till denna tillämpning 

 

2.3.1 Värmetransport 

De finns ett antal olika sätt värmeenergi kan transporteras. Det sker i huvudsak på tre sätt: 

ledning, strålning och konvektion. Värmeledning sker främst i fasta material och beror på att 

en temperaturdifferens jämnas ut med tiden (Konstruktörslotsen, 2015a). Konvektion 

beskriver energiöverföring då rörelsen hos en fluid omfördelar värmen 

(Nationalencyklopedin, 2015). Det kan antingen vara naturlig eller forcerad konvektion. Vid 

naturlig uppstår rörelsen på grund av densitetsskillnader hos fluiden vid kylning eller 

upphettning. Forcerad konvektion sker med fläkt eller pump och innebär därmed förbättrad 

värmeöverföring.  
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2.3.2 Värmeledningsförmåga 

Värmeledningsförmågan (q) beskriver hur väl ett material leder värme. Den beskrivs ofta med hjälp 

av Fouriers lag av värmeflöde (Callister & Rethwisch, 2014). 

𝑞 = −
𝑘 ∗ ΔT

ΔX
 

Där q är värmeflödet genom materialet per tidsenhet och areaenhet, k är det termiska 

värmeledningstalet och ΔT/ΔX är skillnaden i temperatur över en viss tjocklek på materialet.  

Enheterna för q respektive k är W/m2 och W/(m*K).  

Minus tecknet indikerar att värmeledningen går från varmt till kallt. Värmeledningsförmågen för de 

flesta material minskar något med stigande temperatur. Tabell 2 visar värmeledningstal för några 

vanliga material. 

Tabell 2 Värmeledningstal för några vanliga material (Callister & Rethwisch, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Specifik värmekapacitet 

Ett material under uppvärmning absorberar värmeenergi (Callister & Rethwisch, 2014).  Den 

specifika värmekapaciteten hos ett material talar om ett materials förmåga att lagra 

värmeenergi. Den mängd energi som går åt att värma upp ett kilo av ett visst material en 

grad är definitionen av värmekapaciteten.  Vanligvis är den angiven massnormerad men den 

kan också volymnormeras. Si enheten är J/(kg*K) respektive J/(m3 *K) och betecknas 

vanligtvis med Cp. I tabell 3 presenteras Cp för några vanliga material. 

Tabell 3 Specifik värmekapacitet för några vanliga material (KTH och Stockholms universitetet, 2015) 

 

 

 

 

 

Ämne Värmeledningsförmåga 
W/(m*K) 

Silver 427 

Koppar 398 

Guld 315 

Aluminium 238 

Mässing 111 

Glas 1 

Vatten 0,6 

Luft 0,026 

Ämne Specifik 
Värmekapacitet 
Cp[kJ/kg*K] 

Järn 0,4 

Vatten 4,2 

Is 2,2 

Aluminium 0,9 

Luft 1 

Koppar 0,4 



9 
 

2.3.4 Värmediffusivitet 

Värmediffusivitet (α) är den termiska ledningsförmågan dividerat med densiteten och den 

specifika värmekapaciteten för ett visst material (Wikipedia, 2014). Den beskriver ett 

materials förmåga att leda värme relativt till förmågan att lagra termisk energi. I material 

med hög värmediffusivitet rör sig värmen snabbt eftersom materialet leder värme snabbt i 

förhållande till dess volymetriska värmekapacitet eller ”termisk bulk”.  

α =
𝑘

𝜌 ∗ Cp
 

Sträckan X som värmen sprider ut sig på över tiden t kan approximeras enligt följande 

ekvation (Ashby, 2010). 

𝑋 = √2 ∗ α ∗ t  

Den är användbar då en temperaturförändring sker i en innesluten behållare och tiden ska 

maximeras innan utsidan får en märkbar temperaturförändring (Ashby, 2010). Ifall 

önskemålet är att minimera värmeflödet ska ett material med lågt k värde väljas. Men då 

tiden ska maximeras är det istället värmediffusiviteten som har betydelse. Omskrivning av 

ekvationen ger tiden t. 

𝑡 =
𝑥2

2 ∗ α
 

Tiden maximeras med ett lågt värde på α. Det vill säga, k är inte tidsberoende. 

2.3.5 Värmeutvidgning 

De flesta solida material expanderar under uppvärmning och kontraherar vid avkylning. 

Längdförändringen uttrycks som följande. 

Δl = 𝑙0 ∗ α1 ∗ ΔT 

Där Δl är längdförändringen, l0 är ursprungslängden, ΔT temperaturskillnaden och α1 är 

utvidgningstalet (°C-1). 
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2.3.7 Termiska spänningar och chock 

Det finns ett antal parametrar som är viktiga att känna till för att undvika termiska 

spänningar som kan leda till plastisk deformation eller brott. 

Förhindrad längdutvidgning: 

Ifall exempelvis ett stag inte tillåts att expandera och kontrahera vid temperaturväxlingar 
uppstår det tryck eller dragspänningar (Callister & Rethwisch, 2014). Dessa spänningar vid 
linjära förhållanden kan beskrivas med följande formel. 

𝜎 = 𝐸 ∗ α1 ∗ ΔT 

Där E är elasticitetsmodulen, α1 den termiska utvidgningskoefficienten och ΔT är 

temperaturskillnaden. 

Temperaturskillnader i materialet 

Då ett material kyls eller hettas upp skiljer sig temperaturen på ytan och dess inre. Dessa 

temperaturskillnader över materialet bidrar till spänningar (Ashby, 2010). Spänningarna 

beror på skillnader i avsvalningshastigheten och den termiska kontraktionen mellan ytan på 

materielet och dess inre. Vid avkylning vill ytan dra ihop sig men det inre som har en högre 

temperatur kan inte kontrahera, se figur 3. Detta leder till dragspänningar i ytan vilket för 

spröda material kan vara förödande. Sprickbildning och förökning av ytans brister är mer 

sannolikt då ett sprött material utsätts för dragspänningar än tryckspänningar. För duktila 

metaller och polymerer är inte detta ett stort bekymmer eftersom spänningarna kan 

reduceras plastiskt.  

 

Figur 3 Visar ett avkylningsförlopp, dragspänningar uppstår på ytan. 

Ett materials förmåga att motstå ett sådant brott betecknas Thermal shock resistance (TSR). 

TSR är bäst för keramiska material med hög brottgräns σf och hög ledningsförmåga k, låg E-

modul och låg utvidgningskoefficient α1. Ett högt värde på TSR ger större motstånd mot 

brott.  

 

𝑇𝑆𝑅 =
σ𝑓 ∗ 𝑘

𝐸 ∗ α1
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2.3.8 Oxidation 

Alla metaller tenderar att bilda oxider även om i många fall hastigheten är mycket långsam i 

låga temperaturer (Anzel, 2000). Med undantag av guld finns det inga rena metaller eller 

legeringar stabila i luft vid rumstemperatur. Reaktionsbenägenheten ökar snabbt vid högre 

temperaturer och bildandet av oxider är också beroende på vilket kemisk sammansättning 

som råder, samt miljöförhållanden. MA 253 EN1.485 har i jämförelse med andra legeringar 

ett gott motstånd för oxidation (Sandvik, 2015). Speciellt i tillämpningar där cykliska 

temperatursförändringar råder. Den maximala arbetstemperturen för stålet är 1150°C och 

bör ej överstigas på grund av den höga oxidationshastigheten. Däremot för Precers 

tillämpning finns en viss risk för oxidation beroende på vald arbetstemperatur som kan ha en 

avgörande betydelse för framtida serviceintervaller. Tester har gjort på MA 253 EN 1.4835 

stålet där den isotermiska och den cykliska oxidationshastigheten studerats. Isotermisk 

oxidation vid 1150°C och 100 timmar visar en oxidationshastighet på 1.1mm/år. Cyklisk test i 

totalt 1000 timmar med 15 minuter i 1000°C med 5 minuter mellan varje cykel visar en 

oxidationshastighet på ungefär 0.3mm/år. Se figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattad årsanvändning 

Det finns en viss risk för oxidation i vissa delar av Precers drivlina, speciellt där temperaturen 

ligger på omkring 1000°C. Ifall fordonet används två timmar varje dag om året blir totalt 

antal timmar 365X2= 730 timmar. Även om 253 MA stålet används som har ett bra motstånd 

för oxidation kommer cirka 0.2mm ha oxiderat efter ett år.  

  

Figur 4: Cyklisk oxidationshastighet, MA 253 EN 1.4835 (Sandvik, 2015) 
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2.3.9 Krypning 

Krypning är beroende av tid och är den plastiska deformationen av ett material som utsätts 

för en påkänning under materialets sträckgräns (Konstruktörslotsen, 2015b). De påverkande 

faktorerna är både temperatur och spänningsberoende. Ett materials förmåga att motstå 

krypning kan vanligtvis relateras till någon av materialets temperaturegenskaper. Detta kan 

vara t ex smälttemperatur eller rekristallisationstemperatur. Det är en långsam deformation 

som efter lång tid kan leda till krypbrott. I stort sett alla konstruktionsmaterial kan utsättas 

för krypning. För keramiska material sker krypning först vid halva smälttemperaturen som 

vanligtvis ligger omkring 2000-3000 grader för konstruktionskeramer. Metalliska material 

upplever krypning då drifttemperaturen överskrider 0,3Tm. Vid temperaturer över 0,6Tm är 

de flesta metaller oanvändbara eftersom de förlorat mycket av sina mekaniska egenskaper. 

Tabell 4 visar krypgräns och krypbrottgräns för 253 MA 1,485 stålet (Sandvik, 2015). 

Tabell 4 Krypgräns och krypborttgräns, MA 253 EN1.4835 (Sandvik, 2015) 

 

Något man bör ta hänsyn till i vissa konstruktioner är spänningsrelaxation 

(Konstruktörslotsen, 2015b). Det innebär att deformationsstyrda spänningar avtar med 

tiden. Ett exempel är krymp och skruvförband där önskemålet är att ha en viss spänning i 

skruven eller förbandet för att saker ska hålla ihop. På grund av krypning kan spänningen 

försvinna. För att undvika detta kan konstruktionen dimensoneras kraftigare och välja ett 

material som kryper minimalt vid de temperaturer som råder. 

 

 

 

 

  

Temp (°C) Krypning 1% 
10 000h (MPa) 

Krypning 1% 
100 000h 
(MPa) 

Krypbrottgräns 
10 000h (MPa) 

Krypbrottgräns 
100 000h 
(MPa) 

700 46 25 62 33 

800 20 11 27 15 

850 14 8 18 10 

900 10 5,7 13 7,5 

925 8,5 4,8 11 6,6 

950 7,3 4 9,6 5,7 

975 6,3 3,5 8,2 5 

1000 5,4 3 7 4,3 
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2.2.10  Brottseghet 

Brottseghet även kallad kritisk spänningsintensitet är en viktig materialegenskap inom 

brottmekanik som beskriver förmågan hos ett material att motstå spricktillväxt när det 

utsätts för en last (Ashby, 2010). Alla material har defekter i form av mikroskopiska sprickor. 

Därför är brottsegheten en viktig materialparameter, speciellt vid dimensionering av spröda 

material. Brottsegheten beror på miljö, temperatur och lastens hastighet. Ett stål blir 

exempelvis sprödare vid minusgrader jämfört med rumstemperatur. Inom konstruktion finns 

en tumregel som säger att material med en brottseghet under K1c=15 MPa√m bör undvikas. I 

stort sett alla metaller klarar detta då de ligger mellan 20-100 Mpa√m. Vanliga tekniska 

keramer ligger mellan 1-6 Mpa√m vilket betyder att de ska väljas med försiktighet och stor 

kunskap inom tillämpningsområdet. Spänningsintensiteten betecknas K1 och brottsegheten 

K1c. Brottsegheten är tabellerat för olika material och spricktillväxt propagerar då K1>K1c.  

K1= 𝐶𝜎𝑡√𝜋𝑎 

C= geometrifaktor på spricka 
σ= spänning i materialet 
a= spricklängd  
 

2.2.11 Nötningsbeständighet 

Nötning tillsammans med friktion och smörjning ingår i vetskapen tribologi som är läran om 

ytor i glidande eller rullande kontakt med varandra (Konstruktörslotsen, 2015c). De 

tribologiska egenskaperna kan sällan utryckas i siffror och det finns exempelvis ingen 

materialegenskap som kan kallas nötningsmotstånd i allmänna sammanhang utan 

nötningsmekanismen måste studeras noggrannare från fall till fall. Det finns däremot ett 

antal tumregler att följa vilket vidare bör testas och utvärdera för varje specifikt ändamål. De 

tribologiska egenskaperna är typiska ytskiktegenskaper vilket betyder att det i många fall går 

att ytbehandla ett material för att uppnå önskade egenskaper trots att grundmaterialet inte 

uppnår önskade krav. Det finns ett antal olika nötningsmekanismer och lämpliga åtgärder 

baseras på vilket fall som råder.  De olika kontaktformerna brukar delas in i glidande, rullade 

och abrasiv kontakt. Abrasiv nötning är en mekanisk påverkan i materialet från partiklar som 

repar ytan och bidrar till erosionsskador på materialet. Ett exempel på abrasiv nötning är 

bläster, eller vattenskärningsmaskiner där små sandkorn används som nötningsmedel. För 

att motstå erosion finns en bra tumregel. 

 Välj hårt material för gott abrasionsmotstånd, helst högre än det abrasiva medlet 

(Konstruktörslotsen, 2015c).  

Keramiska material används ofta som ytskikt för att få högre nötningsbeständighet tack vare 

deras höga hårdhet. Tillämpningsområden kan vara inom skärande bearbetning där olika 

skärverktyg ytbehandlats i flera steg för att få maximalt motstånd mot nötning. 
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2.4 Kandidater 

Nedan presenteras ett antal keramer som är intressanta för projektets ändamål och deras 

egenskaper presenteras i tabell 5 och tabell 6. TSR är beräknat enligt formeln på sidan 14 för 

de olika materialen. De värden som använts vid beräkningen står med i samma tabell för 

respektive material.  

 

2.4.2 Zirkoniumoxid ZrO2 

Zirkoniumoxiden är lite speciell då den kan uppträda i tre olika kristallstrukturer beroende på 

arbetstemperatur (Linsmeier, 2011). Under 1175°C är strukturen monoklinisk, mellan 1175°C 

och 2300°C är den kubisk och över 2300°C tetragonal. Smälttemperaturen ligger på ca 

2680°C. De olika strukturerna bidrar till en ändring i densiteten. Vid uppvärmning ger 

omvandlingen från monoklinisk till tetragonal en ökning i densiteten med ca 5% vilket 

betyder en minskning i volymen, se figur 5. Under avkylning sker motsatsen och risken för 

sprickbildning är därmed stor. För att motverka fasomvandlingen och behålla den 

tetragonala strukturen kan stabiliseringsämnen användas som minskar risken för 

spricktillväxt. De vanligaste stabiliseringsämnena är Yttrium, Kalciumoxid, eller 

Magnesiumoxid. ZrO2 kan fås som partiellt stabiliserad (PSZ) eller fullt stabiliserad (FSZ). Den 

partiella stabiliserande har en särskild mekanism för härdning vilket ökar brottsegheten för 

materialet. När en spricka som utbreder sig i materialet möter en tetragonal kristall 

konverterar den till monoklinik fas och förhindrar därmed spricktillväxten.  Denna process 

kallas för transformationshärdning. Den partiellt stabiliserade erhåller en ovanligt hög 

brottseghet för keramer som kan ligga upp emot 11MPa√𝑚. Däremot blir den begränsad till 

en användning under 1000°C. Andra intressanta egenskaper är god värmeisolator, hög 

hållfasthet och nötningsbeständighet i jämförelse med andra oxidkeramer. FSZ kan användas 

i temperaturer upp emot 2400°C men har inte samma mekaniska egenskaper. ZrO2 har en 

relativt hög densitet i jämförelse med andra keramer som ligger på ca 6g/cm3. De termiska 

och mekaniska egenskaperna för olika ZrO2 ses i tabell 5. 

 

Figur 5 Densitetskillnad vid fasomvandling (Linsmeier, 2011) 
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Tabell 5 Materialdata olika Zirkoniumoxider (Keranova, 2015a) 

Materialdata      

Mekaniska  
egenskaper 

Enhet  Zirkoniumoxid 
ZrO2 

Zirkoniumoxid 
ZrO2 

Zirkoniumoxid 

   Partielltstab. Y2O3 Fullstab. 
Y2O3 

Fullstab. 
CaO 

Densitet g/cm3  6,18 5,8 5,2 
Hårdhet, Vickers Kg/mm2  1630 1730 1530 
Draghållfasthet MPa  - - 103 

Böjhållfasthet 20°C MPa  1120 296 189 

Böjhållfasthet 1000°C MPa  320 - - 

Tryckhållfasthet MPa  2130 1760 1710 

E-modul 20°C GPa  202 178 166 

Brottseghet MPa m  9 3 - 
Termiska egenskaper      
Max temp °C  1090 2230 2280 

Värmeledningsförmåga 

20°C 

W/m*K  2,5 2,2 2,3 

Värmeledningsförmåga 

1000°C 

W/m*K  2 2 2 

Värmeutvidgning 

 20-1000°C 

10-6 K-1  9,8 10,7 10,7 

Beräknad TSR   1,41 0,34 0,24 
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2.4.1Aluminiumoxid Al2O3 

Aluminiumoxid (Al2O3) är den mest använda tekniska keramen idag som utgör ca 80 procent 

av användande (Linsmeier, 2011). Den kan fås till förhållandevis lågt pris och vid enkla 

former krävs minimal efterbearbetning efter sintringen. Så som de flesta keramer kan 

renheten och tätheten variera beroende på de eftersökta egenskaperna. Al2O3 kan användas 

upp till 1600°C och är väl lämpade för korrosiva miljöer. Tätheten väljs beroende på önskade 

egenskaper (Keranova, 2015b). Hög täthet väljs vid hög belastning och de mer porösa väljs 

då högre motstånd för termisk chock är önskvärt samt när värmeisolationsförmågan vill 

optimeras. För högre brottseghet kan tillsatsämnen av exempelvis zirkoniumoxid blandas i 

(Linsmeier, 2011). Andra egenskaper är hög slitstyrka, och elektrisk isolerande. 

 

2.4.3 Kiselkarbid SiC 

Kiselkarbid (SiC) är den lättaste och hårdaste av alla keramiska material och beter sig nästan 

som diamant (Ceramtec, 2015b). Värmeledningsförmågan är hög och smältpunkten i ren 

form är ca 2700°C. De allra flesta material upplever en markant minskning av de mekaniska 

egenskaperna vid förhöjd arbetstemperatur men kiselkarbiden påverkas inte nämnvärt utan 

förblir konstanta upp till temperaturer över 1400°C. Det tillsammans med den höga 

elasticitetsmodulen på 400GPa gör den särskilt lämpad för konstruktionsmaterial som ska 

klara höga temperaturer. SiC är korrosionsbeständigt, klarar slitage, erosion och 

friktionsnötning väldigt bra. Tack vare den låga friktionen används SiC ofta som tätningar och 

glidtätningar eftersom de tål torrkörning under en kortvarig period. Den låga termiska 

expansionskoefficienten gör att SiC har ett utmärkt motstånd mot termisk chock. SiC 

används ofta i slipverktyg tack vare sin höga hårdhet. 

 

2.4.4 Aluminiumtitanat Al2TiO2 

Aluminiumtitanat (Al2TiO2) har en god förmåga att motstå smält aluminium samt andra 

lättmetaller (Keranova, 2015c). Detta gör den också användbar i gjuterier där vidhäftning 

inte är önskvärt. Den har en god förmåga att motstå termisk chock upp till 1000°C vilket gör 

den lämpad som värmebarriärer i avgaskanaler till förbränningsmotorer, kolvtoppar och i 

turboaggregat. Ren Aluminiumtitanat uppdelas lätt i oxider och bryts kraftfullt ned vid ca 

1100 ℃ (Swewe, 2015). Dessutom är den mekaniska hållfastheten låg och knäckning kan 

lätt uppstå. Vid användning i högre temperaturer tillsätts vanligen stabiliseringsämnen för 

att motverka den termiska nedbrytningen och att förbättra hållfastheten. Ämnena är 

kiseloxid (SiO2), magnesiumoxid (MgO), zirkoniumoxid (ZrO2) med flera.  

 

  



17 
 

2.5.5 Kiselnitid Si3N4 

Kiselnitrid (Si3N4) är en keram med låg densitet. Den höga brottsegheten gör dem tåliga mot 

stötar och slag (Ceramtec, 2015b). Materialet har en god värmechockbeständighet och klarar 

en maximal arbetstemperatur på 1300℃ i oxiderande omgivning. Si3N4 kan fås som sintrad, 

reaktionsbunden eller varmpressad. Den varmpressade erhåller de högsta mekaniska 

egenskaperna. Värmeutvidgningen är låg och ledningsförmågan liknar den för Al2O3. 

Kombinationen av goda tribologiska egenskaper och hög brottseghet gör Si3N4 lämpad till 

fordonskomponenter som utsätts för hård belastning. 

 

Tabell 6 Materialdata (Keranova, 2015a) 

Materialdata      

Mekaniska  
egenskaper 

Enhet Aluminium 
oxid 
Al2O3 

Kiselkarbid 
SiC 

Kiselnitrid 
Si3N4 

Aluminiumtitanat 
Al2Ti2 

      
Densitet g/cm3 3,87 3,06 3,2 3,1 
Hårdhet, Vickers Kg/mm2 2030 2460 1880 378 
Draghållfasthet MPa 245 305 500 - 

Böjhållfasthet 20°C MPa 341 370 890 29 

Böjhållfasthet 1000°C MPa 200 390 890 29 

Tryckhållfasthet MPa 2500 1810 3280 200 

E-modul 20°C GPa 370 381 314 16 

Brottseghet MPa m 4,3 3,6 6 1 
Termiska egenskaper      
Max temp °C 1710 1370 1280 1420 

Värmeledningsförmåga 

20°C 

W/m*K 29 136 27 1,9 

Värmeledningsförmåga 

1000°C 

W/m*K 7,5 41 18 1,1 

Värmeutvidgning 

 20-1000°C 

10-6 K-1 8,3 4,6 3,3 1,2 

Beräknad TSR  3,22 28 23 2,9 
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2.5 Tillverkning solida keramer 

Det finns ett antal olika tillverkningsmetoder för att tillverka solida keramiska detaljer 

(Nilsson, et al., 2007). Valet av metod styrs av önskade slutegenskaper och formen har stor 

betydelse för hur mycket efterbearbetning som krävs.  Alla keramiska material utgår ifrån ett 

pulver. De olika tillverkningsstegen kan delas in i följande: 

 Formning/bearbetning 

Pressning, slamgjutning eller formsprutning 

 Sintring 

Reaktionssintring eller trycksintring 

Efter formningen av den så kallade ”grönkroppen” kan det ibland vara nödvändigt med en 

bearbetning av den slutgiltiga formen innan sintringen görs. Efter sintringen blir materialet 

mycket hårt och svårbearbetat vilket leder till dyra bearbetningskostnader. 

2.5.1 Pressning 

Formning av enkla geometrier sker genom pressning. De två vanligaste pressningsteknikerna 

är verktygspressning och isostatpressning (Jarfors, et al., 2012). Vid de båda metoderna 

blandas ett presshjälpmedel i som fungerar som smörjmedel under pressningen samt 

bindemedel för grönkroppen. Verktygspressning lämpar sig väl för massproduktion av små 

detaljer. Vid större detaljer kan problem uppstå med ojämnt fördelat presstryck vilket kan 

leda till att kroppen spricker vid sintringen eller krympa ojämnt. Isostatpressning lämpar sig 

väl för större detaljer och ger större möjlighet till variation av formen på detaljerna. Däremot 

ger denna metod grövre toleranser vilket innebär att det ofta kompletteras med en 

efterbearbetning av grönkroppen.  

2.5.2 Slamgjutning/formsprutning  

Slamgjutning och formgjutning är så kallade ”slurrymetoder” (Nilsson, et al., 2007). Det 

keramiska pulvret är utblandat i en vätska, ofta vatten till en så kallad slurry. Vid 

slamgjutning hälls slurryn i en gipsform där en avvattning sker. Vattnet sugs in i gipsformen 

och ett skal av det keramiska materialet uppstår längs väggarna. När önskad tjocklek erhållits 

hälls restslamman av. Det går även göra en så kallad solid gjutning. Slurryn fylls på i formen 

allteftersom vätskan sugs ur. Tillslut erhålls en fast och tätpackad solid kropp. Efter 

avformning bränns och sintras grönkroppen. Slamgjutning lämpar sig väl vid 

prototyptillverkning eftersom det är relativt enkelt och billigt att tillverka formarna och 

lämpar sig väl vid små produktionsvolymer. Produktionshastigheten är däremot låg. 

Formsprutning är en relativt ny metod för keramiska material och används främst för 

formning av konstruktionskeramer. Metoden liknar den för tillverkning av formsprutade 

polymera material. Pulvret blandas med en termoplastisk polymer som ger blandningen en 

önskad plasticitet. Därefter formsprutas detaljerna till önskad geometri. Efter formningen 

sker en avbränning av bindeplasten i en långsam hastighet för att inte orsaka sprickor eller 

blåsor i materialet. Formsprutning lämpar sig väl för stora produktionsvolymer eftersom 

automatisering är relativt enkelt.  Efter avbränningen sintras grönkroppen.  
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2.4.3 Sintring 

Det finns tre olika typer av sintringsmetoder, reaktionssintring, trycksintring och het 

isostatisk pressning (HIP) (Jarfors, et al., 2012). Sintring innebär att den tätpackade 

keramiska grönkroppen hettas upp strax under dess smältpunkt. Det är en diffusionsbaserad 

process vilket innebär att pulverkornen binds samman och porositeten mellan kornen 

försvinner. Reaktionssintring är en billig process vilket ofta ger en kvarvarande porisitet och 

lägre hållfasthetsegenskaper. Grönkroppen reagerar med ett annat ämne, ofta en gas. Kisel 

och kvävgas bildar kiselnitrid. 

Trycksintring används för detaljer med enkla geometrier. Sintringsprocessen underlättas då 

ett yttre tryck läggs på vilket medför att processen går att utföra vid en lägre temperatur. 

Det går även att minska på tillsatsmedel. Denna metod ger en tät kornstruktur vilket ger 

goda hållfasthetsegenskaper. HIP bygger på samma metod som trycksintring. Däremot är 

processen mer komplicerad eftersom trycket överförs till komponenten av en gas. Fördelen 

är att det ger ett jämnare tryck på komponenten. Metoden används med fördel till 

komplicerade geometrier. 

2.6 Ytbeläggnings teori 

Termisk sprutning innefattar en rad olika beläggningsprocesser där ett uppvärmt eller smält 

substrat sprutas på en yta (Thermalspray, 2015). De två vanligaste metoderna är HVOF - 

höghastighets sprutning och PS - Plasmasprutning. Beläggningsmaterialet kan antingen vara i 

tråd eller pulverform men för keramiska ytbeläggningar är utgångsmaterialet vanligtvis 

pulver. Processen använder sig av en plasma stråle som smälter pulvret och skjuter smältan 

på föremålet som ska ytbeläggas, se figur 6. Plasmagasen är vanligtvis en inert gas som 

exempelvis argon. Gasen joniseras i ett elektriskt fält där plasma strålen uppstår. 

Temperaturen kan uppnå 20 000 grader. På grund av den höga temperaturen är ofta 

spraymunstycket vattenkylt. 

För att få bra vidhäftning är det viktigt att ytan är fri från fett eller andra föroreningar. Därför 

är noggrann rengöring och förbehandling viktigt. Uppruggning av ytan sker oftast via 

blästring för att få önskad ytfinhet på 100-300um. 

 

Figur 6 Beskriver termisk sprutning (Amphardchrome, 2015) 
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2.6.1Termiska barriärer 

De vanligaste ytbeläggningarna avsedda för höga temperaturer kallas ofta för termiska 

barriärer (thermal berial coating, TBC) (Blomqvist, 2014). Ytbeläggningen består av fyra olika 

skikt som är ett substratmaterial, ett bindeskikt (bond coat, BC) ett termiskt bildat oxidlager 

(thermally grown oxid layer, TGO) och ett keramiskt topskikt (topcoat, TC). Den huvudsakliga 

uppgiften för beläggningen är att fungera som värmebarriär och används idag i 

turbinmotorer där temperaturer väl över 1000 grader kan uppstå. Detta gör det intressant 

att undersöka dessa beläggningar. De olika skikten har olika funktioner. Substratet är 

materialet som ska skyddas, BC har först och främst uppgiften att öka bindningsförmågan 

mellan substratet och TC och även att minska risken för oxidation av substratet samt att 

utjämna termiska spänningar. TGO är ett oxidlager som uppstår mellan BC och TC då 

reaktion sker mellan beståndsdelarna i BC och syre. Det bildas då ett skyddade oxidskikt med 

uppgiften att skydda substratet och BC från oxidation. Det sista lagret TC är det keramiska 

materialet med uppgift att minska den termiska ledningsförmågan för hela systemet. Ett TBC 

system för höga temperaturer behöver uppfylla vissa kriterier (Eriksson, 2011).  

 

 Låg termisk ledning 

 God förmåga att motstå oxidation och korrosion 

 Hög smälttemperatur och ingen fasomvandling inom det givna temperatursområdet 

 En termisk utvidgning nära substratets för att minska risken för termiska spänningar  

 

Det finns ett stort urval bland TC och utbudet ökar allt eftersom det ställs högre krav på 

prestation av olika produkter. Utbudet begränsas i den här tillämpningen av den höga 

arbetstemperaturen. För Zon2 är inte ytbeläggningens ändamål att fungera som 

värmebarriär utan snarare att motstå vidhäftning av de kvarvarande partiklarna från 

förbränningen. Även en viss förmåga att motstå nötning önskas samt förmågan att motstå 

sprickbildning vid termisk cykling. Nedan presenteras tre olika TC och ett BC på 

rekommendation från KoyCoating Sunne. 
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2.6.2 AluminiumOxid Sulzor Metco 105NS 

Aluminiumoxid (Al2O3) är det mest använda keramiska 

materialet på marknaden (Oerlikon, 2014a). Ytan blir 

hård, har hög nötningsbeständighet, är kemisk inert 

och stabil vid höga temperaturer. Al2O3 är elektrisk 

isolerande och har en hög termisk ledningsförmåga. 

Ytskiktet skyddar substratet mot frätning samt 

korrosion. Al2O3 skikt bör inte användas där stötar kan 

uppstå. Speciellt för Metco 105NS är högt motstånd 

från abrasiv nötning samt erosion. Typiska 

användningsområden är ugnsfoder, raketmunstycken, 

höft och knä implantat, samt tätningar till pumpar. 

Figur 7 visar ytan i SEM. 

 

2.6.3 Alumina 3% Titania Sulzor Metco 101B-NS 

Aluminia med 3% titania är en grupp ytskikt 

framtagna för att öka segheten hos Al2O3 (Oerlikon, 

2014b). Detta görs genom att tillsätta en liten del 

titan, oftast mellan 2-3%. De andra genskaparna är 

snarlika en ren Al2O3. Maximal arbetstemperatur är 

1100°C. Speciellt för Metco 101B-NS är att ytskiktet 

får en grövre yta och används med fördel när ett 

tjockare skikt är önskvärt.  Figur 8 visar ytan i SEM. 

 

 

  

Figur 7 SEM bild på Aluminiumoxid Metco 105NS 
(Oerlikon, 2014a) 

Figur 8 SEM bild på Alumina Metco 101B-NS (Oerlikon, 
2014b) 
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2.6.4 Zirconia Sulzor Metco 204B-NS 

ZrO2 är den mest använda ytbeläggningen när en 

termisk barriär önskas tack vare den låga termiska 

ledningsförmågan och en relativt hög termisk 

utvidgning som närmar sig många metaller (Eriksson, 

2011). En ren ZrO2 uppträder i tre olika 

kristallstrukturer beroende på arbetstemperatur och 

ändrar därmed sin densitet vilket bidrar till stora 

spänningar i ytan vilket kan leda till sprickbildning 

(Linsmeier, 2011). För att motverka detta kan 

stabiliseringsämnen blandas i. Metco 204B-NS är 

stabiliserad med 8% Yttrium (Yttria partially 

stabilizerad zirconia, Y-PSZ) som motverkar 

fasomvandlingen upp till 1250°C (Oerlikon, 2014c) . 

Då detta lager erhåller önskade isolations egenskaper saknar den skydd mot oxidation och 

korrosion. Ett lager med Y-PSZ släpper igenom syre och får det ytbelagda substratet att 

oxidera vilket tillslut leder till att ytskiktet flagnar (Eriksson, 2011). För att motverka detta 

sprutas ett BC lager som förhindrar oxidation av substratet. Figur 9 visar ytan i SEM. 

2.6.5 Bondcoat NiCrAlY Amdry 962 

Förutom att ge ett skydd mot oxidation och 

korrosion ökar också ett BC 

vidhäftningsförmågan av TC (Eriksson, 2011). Ett 

BC kan även användas ensamt vid tillämpningar 

där värmekorrosion kan uppstå och därmed 

förlänga livslängden av materialet (Oerlikon, 

2014d). Det finns olika sammansättningar av BC 

men just för NiCrAlY- lager fungerar aluminium 

och krom som reaktiva ämnen som tillsammans 

med syre bildar det önskade TGO lagret som är 

ett barriärskikt mot oxidation och korrosion 

(Linsmeier, 2011). Tillsatsen av Yttrium ökar 

vidhäftningsförmågan av det önskade TGO skiktet (Oerlikon, 2014d). Amdry 962 kan 

användas i temperaturer upp till 980°C. Figur 10 visar ytan i SEM. 

 

 

  

Figur 9 SEM bild Zirconia Metco 204B-NS 

(Oerlikon, 2014c) 

Figur 10 SEM bil Amdry 962 (Oerlikon, 2014d) 
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2.6.1 Felmekanismer termisk cykling 

Den vanligaste felmekanismen för TBC som är utsatta för termiska cykler är avspjälkning, dvs 

att ytbeläggningen flagnar (Blomqvist, 2014). Den allmänna förklaringen är bildandet av ett 

oxidskikt i gränsytan mellan BC och TC.  

Under termisk cykling finns det många orsaker till att ett TBC system kan försämras och 

tillslut bli oanvändbart. De främsta orsakerna är obalans i värmeutvidgningen mellan skikten 

och substratet som leder till spänningar vilket kan resultera i sprickbildning. Det kan också 

vara att beläggningen sintras vid de höga temperaturerna. Buckling av ytskiktet och krypning 

är även saker som kan uppstå. Dessa felmekanismer är starkt beroende av hela 

systemkonstruktionen och det kan vara svårt att fastlägga felorsaken. 

Den största bidragande faktorn till att TBC bryts ned är direkt kopplat till TGO. TGOs 

huvuduppgift är att öka bindningen mellan substratet och ytbeläggningen men också att 

bilda Al2O3 när den utsätts för luft och höga temperaturer (Eriksson, 2011). Tack vare att 

Al2O3 är en oxid som bildas sakta vid höga temperaturer fungerar den som ett skyddande 

skikt mot oxidation av substratet. Men på grund av hög temperatur och diffusion kan 

försvagning av skiktet uppstå då Al-koncentrationen understiger 8% i BC (Blomqvist, 2014). 

När detta händer kan Al2O3 skiktet byta fas vilket betyder en skillnad i densitet och en 

volymändring vilket bidrar till tryckspänningar i TGOn. Detta kan leda till buckling eftersom 

lagret vill kompensera för de spänningar som uppstått. En annan stor bidragande faktor är 

olikhet i den termiska expansionen mellan skikten och substratet. Under bucklingsprocessen 

övergår tryckspänningarna till dragspänningar vilket ökar risken för sprickbildning speciellt 

eftersom ytskiktet vanligtvis är sprött. 
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3. Genomförande 
Detta kapitel innehåller den del av arbetet som utgörs av praktiska försök. Nedan 

presenteras de försöksuppställningar som använts under projektets gång. De olika 

parametrar som använts presenters i form av tabeller och figurer.  

 

 Tanken från början var att genomföra tre olika tester för ytbeläggningarna i Zon 2. Dessa var 

 Nötningsbeständighet 

 Termisk cykling 

 Vidhäftning av partiklar 

Nötning av ytan ansågs vara minimal då partiklarnas hastighet är låg och deras massa 

minimal. Därför testades inte ytbeläggningarnas nötningsbeständighet utan återkopplades 

istället till teorin. 

Testet för termisk cykling skulle ge en indikation på livslängd för de olika ytbeläggningarna 

men då problem med att få fram material anpassat till testutrustningen uppstod fanns inte 

tid att genomföra testet. Tanken var att använda en maskin för termisk utmattning där 

temperaturen kan varieras i snabba cykler. Anledningen till detta var att testerna då kunde 

utföras under en kortare tidsperiod. Det testet som genomfördes var förmågan att motstå 

vidhäftning av de varma kvarvarande metallpartiklarna. 

3.1 Förberedelser 

253 MA stålet som testet utfördes på erhölls från Precer Autotech i form av 1,25mm plåt. 

Plåten kapades upp i bitar om 60x60mm. Ytbeläggningen utfördes hos KoyCoating AB i 

Sunne. För att få samma förutsättningar och en bra vidhäftningsförmåga av ytskikt lades ett 

tunt bindeskikt av Amdry 962 innan respektive ytskikt lades på. De tre olika ytskikten 

plasmasprutades med en Value Plaz 9 MB sprutpistol. Inställningarna som användes under 

processen kan ses i tabell 7, tabell 8 visar ytornas tjocklek. Figur 11 visar hur de olika 

ytbeläggningarna ser ut.  

 

Figur 11: Från vänster Metco 204B-NS, Metco 105NS och Metco 101B-NS 
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Tabell 7: Inställningar plasmasprutning 

 

 

Tabell 8: Tjocklek på skikten

 

3.2 Vidhäftning av partiklar 

För att undersöka ytbeläggningarnas förmåga att motstå 

vidhäftning av varma partiklar utfördes ett test i en 

härdningsugn vid 900°C. I detta test användes ett rent 

järnpulver. Figur 12 visar hur pulveret applicerades på de tre 

olika ytbeläggningarna samt en obehandlad plåt. Plåtarna 

placerades därefter inuti en härdningsugn under en timme. 

Utrustningen som användes var en Nabertherm D-2804 härdugn 

med tillhörande C20 termostat, se figur 13 nedan.  

 

 

Figur 13: Testutrustning samt utförandet 

Figur 12: Uppe till vänster, ett tunt 
lager med järnpulver 
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3.3 Beräkning nötning 

Den information som erhölls från Martin Larsson på Precer 

Autotech angående flödet på brännaren var en variation på 

upp till 45l/s. Det gjorde en enkel uppskatting för att 

bedöma den nötning som kan uppstå när partiklarna 

bromsas upp av partikelavskiljaren. Arean i Zon 2 är inte 

helt bestämd men i detta arbete görs beräkningar på 

0,03m2. Med ett max flöde på 0,045m3/s ger detta en 

hastighet på ungefär 1.4 m/s och motsvarar gånghastighet 

på en person (Fotgängarnas förening, 2015). Eftersom 

denna uppskattning visade en låg hastighet på partiklarna 

valdes det att inte testa ytbeläggningarnas 

nötningsbeständighet utan istället kopplas till teorin om hårdhet. Figur 14 illustrerar 

partikelavskiljaren. 

3.4 Använd utrustning för analys 

Efter testet gjordes en första utvärdering i ett Leica SZH10 stereomikroskop för att 

undersöka vad som hänt på ytan. Vidare gjordes en analys i SEM där en EDS utfördes för att 

bedöma ifall någon bindning skett mellan ytorna och järnpulvret. Alla prover tvättades i 

ultraljudstvätt under en timme innan analysen. 

  

Figur 14: Principskiss Partikelavskiljare 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras primärdata från testet av ytbeläggningarna till Zon 2. Kylningen av 

provbitarna skedde i luft och var inte påtvingad med trycklyft. Det var enbart Metco 105NS 

som visade intressant data i stereomikroskopet. Däremot analyserades inte Metco 105NS i 

SEM eftersom ytskiktet flagnat av. 

 

4.1 AluminiumOxid Sulzor Metco 105NS 

Som visas i figur 15 , har ytskiktet flagnat av. Ingen avflagning syntes när provbiten var inuti 

ugnen utan skedde då provbiten togs ur ugnen och avkylning påbörjades. 

 

Figur 15: Avflagning av Metco 105NS 
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Under stereomikroskopet syns en tydlig nivå skillnad och att sprickbildning är orsaken till 

avflagningen. Det syns även att järnpulvret har smält samman, figur 16. 

 

Figur 16: Sprickbildning av Metco 105NS 
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4.2 Zirconia Sulzor Metco 204B-NS 

Efter en timme i härdugnen visar ytskiktet av Metco 204B-NS ingen antydan till varken 

sprickbildningen eller avflagning. I Figur 17 ses hur järnpulvret smält samman till ett skal som 

vid avkylning flagnat. 

 

Figur 17: Flagor av järnpulver på Metco 204B-NS 

Efter att skalet med sintrat järnpulver avlägsnats syns en färgskiftning på ytskiktet, se figur 

18. 

 

Figur 18: Färgskiftning syns på ytan, Metco 204B-NS. 
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Figur 19 är tagen i SEM och visar atomnummerkontrasten. De ljusa partierna är 

zirkoniumoxid och mörka fastsintrat järnoxid. På vissa områden syns en tydlig övergång i 

kontrasten vilket tyder på att de bundit samman. 

 

Figur 19: Atomnummerkontrast för Metco 204B-NS 
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Fyra olika punkter analyserades i figur 20. Se bilaga 1 för resterande punkter samt fler bilder. 

Tabell 9 visar sammansättningen i de olika punkterna och tyder på bildandet av järnoxider. 

 

Figur 20: Spectrum 1 för Metco 204B-NS 

 

 

 

Tabell 9: EDS resultat visar vikt % av sammansättningen för Metco 204B-NS 
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4.3 Alumina 3% Titania Sulzor Metco 101B-NS 

Metco 101B-NS visade samma indikationer som Metco 204B-NS med tydliga flagor av 

järnpulver och en färgskiftning på ytskiktet, figur 21. 

 

                    Figur 21: Flagor av järnpulver och färgskiftning, Metco 101B-NS 

Figur 22 visar atomnummerkontrasten för Metco 101B-NS. Ljusa partier tyder på järnoxider, 

och mörka aluminiumoxid. 

 

             Figur 22: Atomnummerkontrast Metco 101B-NS 
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Fyra olika punkter analyserades i figur 23. Se bilaga 2 för resterande punkter samt fler bilder. 

Tabell 10 visar sammansättningen i de olika punkterna och tyder på bildandet av järnoxider. 

 

Figur 23: Spectrum 1 Metco 101B-NS 

 

 

Tabell 10: EDS resultat visar vikt % av sammansättningen för Metco 101B-NS 
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4.4 Plåt 253 MA EN1.4835  

Den obehandlade plåtbiten visade snarlika resultat som Metco 204B-NS och Metco 101B-NS. 

Det bildades ett fastsintrat skal av järnpulvret som visas till vänster i figur 24. Till höger syns 

att skalet gick att avlägsna och lämnade en yta som påvisade en kraftig vidhäftning 

järnpartiklar. 

 

Figur 24: Till vänster, skal av sintrat järnpulver. Till höger, kraftig vidhäftning av järnpartiklar på 253 MA EN1.485 

Figur 25 visar atomnummerkontrasten för den obehandlade plåten. Till höger i figuren syns 

fastsintrade järnpartiklar. Här erhölls ingen klar kontrast mellan områdena vilket troligtvis 

beror på att plåten börjat oxidera. 

 

Figur 25: Atomnummerkontrast 253 MA EN1.485 
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Fyra olika punkter analyserades i figur 26. Se bilaga 3 för resterande punkter samt fler bilder. 

Tabell 9 visar sammansättningen i de olika punkterna och tyder på bildandet av järnoxider. 

 

Figur 26: Spectrum 1 253 MA EN1.485 

 

Tabell 11: EDS resultat visar vikt % av sammansättningen, 253 MA EN 1.485 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel analyseras testresultaten samt den teori som ligger till grund för arbetet. Det 

ges råd till Precer angående viktiga parametrar att ha i åtanke vid 

högtemperaturstillämpningar. 

 

5.1 Högtemperaturs  Zon1 

När det gäller materialval till Zon1 råder det ingen tvekan om att det bästa keramiska 

materialet är Zirkoniumoxiden. Det är det enda materialet som klarar av temperaturskravet 

på 2300°C. För att detta ska vara möjligt krävs det att materialet är fullt stabiliserat för att 

motverka de fasomvandlingar i kristallstrukturen som annars kan uppträda (Linsmeier, 

2011). Eftersom det redan är en oxid minimeras också risken för oxidation. Zirkoniumoxiden 

oberoende av stabiliseringsämne har en väldigt låg termiskt ledningsförmåga på 2W/mK 

vilket är positivt för den önskade värmeisolerande förmågan. För att göra den slutgiltiga 

bedömningen vilket stabiliseringsämne/ämnen som bäst lämpar sig i denna tillämpning är 

att släppa konstruktionen till keramiska tillverkare som närmare kan avgöra saken. Det finns 

ett antal olika tillverkare som har sina egna ”recept” för sin tillverkning och egenskaperna 

skiljer sig något sinns emellan. Keranova är ett svenskt företag som har tillgång till ledande 

tillverkare av keramer över hela världen och erbjuder teknisk assistans med design och 

materialval. Några andra tillverkare som kan leverara tuber av Zirkoniumoxid är 

Ortechceramics  (www.ortechceramics.com) 

Zircoa   (www.zircoa.com)  
 
Konstruktionen 
Vid konstruktion med keramiska material är 

det speciellt viktigt att konstruera så att 

tryckspänningar uppstår, snarare än 

dragspänningar eftersom dessa material 

håller sig under den rekommenderade 

gränsen på K1c<15 MPa√𝑚 i brottseghet 

(Ashby, 2010). Därför bör randvillkoren för 

kammaren tas i åtanke. Figur 27 illustrerar en 

tänkbar lösning där kammaren monteras med 

ett glapp som tillåter konstruktionen att 

expandera till viss del vid en 

temperatursökning. Det viktigaste är att inte låsa randvillkoren eftersom dragspänningar då 

kan uppstå (Callister & Rethwisch, 2014). Konstruktionen som håller i kammaren bör vara av 

ett relativt elastiskt material som tillåter de expansioner och kontrationer som kan uppstå så 

att kammaren i sig inte utsätts för höga spänningar. 
Figur 27: Glappmontering av kammare 
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Ytbeläggning 

Zirkoniumoxiden är den ytbeläggning som klarar av högst drifttemperatur. Det finns 

varianter av den som klarar temperaturer upp emot 1500°C (Oerlikon, 2014e). Därför är det 

inte aktuellt att använda sig av ytbeläggning i Zon1 utan istället rikta sig mot en solid kropp 

av Zirkoniumoxid som klarar av den höga drifttemperaturen som råder. Även om en 

ytbeläggning vore aktuell finns det risker som sprickbildning samt avspjälkning som blir extra 

faktorer att ha i åtanke. 

5.2 Ytbeläggnings Zon2 

 

Testresultat 

De testresultat som erhållits påvisar att bindning skett mellan de olika beläggningarna och 

järnpulvret. Bildandet av järnoxider tyder på att pulvret har sintrats samman. Egentligen 

visar bara testresultatet att bindning har skett i viss mån. Det går inte att dra några slutsatser 

om vilken keram som bäst skulle lämpa sig i Precers tillämpning. Däremot visar både Metco 

101B-NS och Metco 204B-NS ett bättre motstånd mot vidhäftning av järnpartiklarna än en 

ren plåt av 253MA EN 1.485. Detta syns redan vid den första visuella kontollen där det 

tydligt framgår att mer järnpulver sintrats samman på den rena plåten, figur 14, 17 och 20. 

Analysen i SEM bekräftar detta att ett skal av järnoxid sintrats fast på plåten och keramerna 

påvisar istället små utspridda områden av fastsintrat järnpulver. Den totala viktprocenten för 

sammansättning av Metco 101B-NS är väldigt låg och beror troligvis på fel arbetsavstånd i 

SEM vilket skapar felaktiga geometrier.   

Sprickbildning och avspjälkning 

Metco105NS började spricka och ytskiktet avspjälkades efter en kort stund i 

rumstemperatur. Anledningen beror troligtvis på skillnader i ledningsförmågan och den 

termiska expansionen mellan stålet och ytskiktet (Eriksson, 2011). Eftersom stålet alltid har 

en högre ledningsförmåga än ytskiktet inom det givna temperatursområdet, och en högre 

expansionskoefficient kommer stora tryckspänningar att uppstå i ytskiktet (Blomqvist, 2014). 

Detta tillsammans med en hög E-modul för ytskiktet och en låg brottseghet leder till 

avspjälkningen. Metco 204B-NS har högre utvidgningskoefficient, högre brottseghet, lägre E-

modul och högre brottgräns vilket bidrar till ökat skydd mot avspjälkning.  
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Termisk cykling 

Tyvärr fanns inte möjlighet att utföra testet som skulle ge en indikation på ytbeläggningarnas 

livslängd. Svårigheter med att få fram material anpassat till testutrustningen ledde till att 

testet inte kunde utföras under given tidperiod. Metco 204B-NS är speciellt framtagen till att 

fungera som värmebarriär där utsatta områden behöver skyddas från höga temperaturer. 

Det finns tidigare arbeten där likande sammansättning av Zirkoniumbaserade Metco 204B-

NS har testats (Blomqvist, 2014). I detta arbete testades fem olika ytbeläggningar ämnade 

för termiska barriärer. Den termiska cyklingen pågick under 1000 timmar och 170 cykler.  

Resultatet visade att zirkoniumbaserade ytskikt har låg värmeledningsförmåga, hög hårdhet 

och hög brottseghet i förhållande till de övriga materialen. Stabiliserade Zirkoniumbaserade 

ytskikt påvisar längre livslängd tack vare den relativt höga expansionskoefficienten som 

närmar sig den för många stål typer (Eriksson, 2011). 

Andra möjligheter 

Det finns andra alternativ att utforska än att använda sig av en ytbeläggning i Zon2. En 

variant är att använda solida keramer på utvalda delar. Detta medför att fler keramiska 

material finns att välja bland. Tabell 6 på sidan 22 visar några materialparametrar för de 

keramer som presenterats i detta arbete. Aluminiumoxiden är den vanligaste keramen på 

marknaden idag med en brottseghet på 4,3 MPa√𝑚  och en termisk expansion på 8,3µ°C -1. 

Men det finns material som har en lägre termisk expansion vilket är bra för att undvika de 

termiska spänningar som kan uppstå då randvillkoren är låsta. Kiselnitridens termiska 

expansion ligger så lågt som 3.3µ°C -1 och en brottseghet på 7MPa√𝑚 . Max 

arbetstemperatur ligger runt 1200°C vilket är perfekt för Zon2. Både kiselnitrid och 

kiselkarbid har ett högt beräknat värde för TSR tack vare den relativt höga hållfastheten, 

höga ledningsförmågan och den låga termiska expansionen. Aluminiumtitanat påvisar en 

ännu lägre termisk expansion på 1,1 µ°C -1 men har en låg brottseghet på 1MPa√𝑚.   Det är 

många faktorer som påverkar det slutgiltiga materialvalet. Vid konstruktion ihop med 

metaller lämpar sig en stabiliserad Zirkoniumoxid bättre eftersom den har en högre termisk 

expansion på 9,8 µ°C -1 som närmar sig den för många metaller (Eriksson, 2011).  

Brottsegheten som ligger på 9 MPa√𝑚  är den högsta för de flesta keramer på marknaden 

och max arbetstemp är 1090°C för en partiellt stabiliserad. Däremot är Zirkoniumoxiden den 

tyngsta keramen med en densitet på 6,2 g/cm3. De andra ligger runt 3 g/cm3 vilket leder till 

en viktbesparing för drivlinan som leder till minskad energiförbrukning för fordonet. 
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Termisk Chock 

Under arbetets gång har det inte hittats något om vad som klassas som termisk chock. Bara 

att snabba temperaturväxlingar uppstår. Det är ej specificerat i detta arbete hur snabba 

temperaturväxlingar Precers drivlina kommer att utsättas för. Det är däremot intressant att 

ha den termiska chocken i åtanke. De värden som presenteras i tabell 5 och tabell 6 på sidan 

20 respektive 22 är beräknade värden och visar ett brett spann mellan TSR. Något som inte 

stämmer riktigt är vad vissa tillverkare skriver om respektive material. Det beräknade värdet 

för aluminiumtitanat är 2,9 vilket tyder på ett låg värde jämfört med kiselnitrid som är 

beräknat till 23 och tyder på ett mycket högt motstånd mot termisk chock. Ceramtec skriver 

på sin hemsida att aluminiumtitanat klarar de mest abrupta temperaturförändring vilket 

tyder på högt motstånd mot termisk chock (Ceramtec, 2015d). Detta motsäger sig det 

beräknade värdet vilket inte närmare analyserats. Det som skrivs hos tillverkare bör vara 

mer tillförlitligt då de med största sannolikhet utfört tester för att styrka detta. 

Ytfinhet 

Ytfinhet är något som inte tagits upp i arbetet men som skulle kunna ha en betydelse i Zon2. 

Ifall en slät yta erhålls på partilekavskiljardelar har inte de små kvarvarande järnpartiklarna 

något att fastna i, utan skulle istället glida vidare.  

Nötning 

Nötning testades aldrig i detta arbete då risken för nötning ansågs minimal. Teorin pekar på 

att material med hög hårdhet har gott motstånd mot nötning (Konstruktörslotsen, 2015c). 

Alla keramiska material presenterade i detta arbete är betydligt hårdare än MA 253 stålet 

som har en hårdhet på ca 190 Kg/mm2 enligt tabell 1 på sidan 10. Kiselkarbiden är det 

material med högst hårdhet på 2460 Kg/mm2 och aluminiumtitanat lägst på 378 Kg/mm2 

enligt tabell 6 på sidan 22.  

5.3 Allmänna råd 

Krypning 

Risken för krypning i områden där 253 MA stålet används antas vara minimal då den 

uppskattade användningen av fordonet på ett år är beräknat till 730 timmar. Som 

presenterat i tabell 4 på sidan 17 upplever stålet krypning vid spänningar som överstiger 

10Mpa vid en drifttemperatur på 900°C i 10 000h. Även om driftiden skulle vara 1000 

timmar på ett år vid den spänningen fås en töjning på 1 % på tio år. Krypbrottgränsen för 

motsvarande timmar och temperatur ligger på 13 MPa. Eftersom Precers konstruktion är 

mekaniskt obelastad och i stora drag saknar rörliga komponenter är risken väldigt liten för 

att drivlinan ska uppleva krypning inom bilens normala livslängd. I delar där eventuellt ett 

keramiskt material väljs är bedömningen likadant. Risken är minimal eftersom keramer 

upplever krypning vid en högre temperatur än för de flesta andra ståltyper 

(Konstruktörslotsen, 2015b). 
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Oxidation 

Generellt sett harkeramiska material ett gott motstånd för oxidation (Jarfors, et al., 2012). 

253 MA EN 1,4835 har även det en god förmåga att motstå oxidation i jämförelse med andra 

ståltyper, figur 4 på sidan 16. Däremot finns en risk för oxidation i vissa delar av Precers 

drivlina, speciellt där temperaturen ligger på omkring 1000 grader. Som presenterat i teorin 

kommer cirka 0,2mm ha oxiderat efter ett års användning i 1000 grader. En stor bidragande 

faktor till oxidationen är den höga temperaturen. En sänkning med ett par hundra grader i 

de områden som stålet används minskar oxidationshastigheten betydligt. En annan utväg 

kan vara att utforska användandet av ett bindeskikt, Amdry 962 som har förmågan att bilda 

ett skyddande oxidskikt (Oerlikon, 2014d). Detta bör givetvis undersökas och testas för att 

bekräfta ett eventuellt extra skydd.  

Hotspot områden 

Ett extra önskemål från Precer var att undersöka ytbeläggningar som kan appliceras på 

områden där heta zoner kan uppstå. Den partiellt stabiliserade ZrO2 är framtagen till att 

fungera som värmebarriär och med tillräcklig kylning kan en temperaturssänkning genom en 

300µm tjockt skift vara mellan 200-250°C (Eriksson, 2011). Det är här viktigt att använda ett 

BC skikt för bra vidhäftning och skydd för substratet (Oerlikon, 2014d).  

5.4 Metodval 

Testet som utfördes gav endast en indikation på att keramiska material har ett bättre 

motstånd mot vidhäftning av järnpartiklarna än det rena stålet. Det påvisade inte vilket 

material av de som testats som var bäst. För att få en bättre indikation kan järnpulvret vägas 

och samma mängd appliceras på varje provbit. Efter ugnsprocessen och tvättningen vägs 

provbitarna återigen för att avgöra hur mycket som fastnat. Det hade varit bättre att kunna 

simulera det verkliga förloppet då stoft slungas emot materialet istället för att lägga ett lager 

med pulver på keramerna.  

Testet för termisk utmattning som inte genomfördes bör omformas. Att göra ett test för 

termisk utmattning med snabba cykler om exempelvis tio sekunder anses inte vara den rätta 

metoden utan bör göras på ett sådant sätt att det simulerar det verkliga förloppet. 

Anledningen till valet av testmetod i detta arbete var att testet kunde genomföras under en 

kortare tidsperiod. Att simulera det verkliga förhållandet med långsammare 

uppvärmning/avkylning med exempelvis 1000 cykler tar betydligt längre tid men anses vara 

ett mer rätt tillvägagångssätt. 

Arbetet ses som brett och skulle kunna deltas upp i två examensarbeten för att få bättre 

resultat. Ett för Zon1 och ett för Zon2. Då hade det funnits utrymme till att testa flera 

material med bättre testmetoder, samt flera tester.  Samtidigt ville uppdragsgivaren endast 

ha en designindikation vid det skedet då arbetet utfördes. 



41 
 

6. Slutsats 
Målet med att presentera en eller flera kandidater lämpade för användning i Precers drivlina 

för konceptfordonet (G2) anses vara uppfyllt. Många av de material som presenterats klarar 

temperaturväxlingar men beror mycket på den slutgiltiga konstruktionen och kan ej besvaras 

i detta arbete. Nedan ges en utförligare förklaring till de områden som studerats. 

Den teori som har behandlats i detta arbete påvisar att det enda tänkbara keramiska 

materialet som klarar en temperatur på 2300°C och som lämpar sig till Zon1 är 

zirkoniumoxid. De kriterier som ställdes i början var: 

 Klara en temperatur på 2300°C 

 God isoleringsförmåga (låg 

värmeledning) 

 Lägsta möjliga vikt 

 Klara temperaturväxlingar 

 Tillverkningsbar som valsformig 

 Liten godstjocklek 

 Motstå sprödbrott 

 Låg värmeutvidgningskoefficient 

 Är ytbeläggning tänkbart 

 

Med tanke på att zirkoniumoxiden är den enda kandidaten som klarar temperaturen blir 

många av kriterierna svårbedömda. Förutom aluminiumtitanat har materielet den lägsta 

ledningsförmågan av de material som presenterats i detta arbete. Detta resulterar i en god 

isoleringsförmåga. Brottsegheten är relativt hög vilket minskar risken för sprödbrott. Vikten 

ligger bland de högre. Utvidgningskoefficienten är relativt hög vilket kan bidra till termiska 

spänningar. Materialet går att få tillverkat som valsformig. Tjockleken är något som Precer 

får studera närmare eftersom det vid detta arbetes start ansågs saknas parametrar för att 

göra en acceptabel uppskattning. Ytbeläggning är ej tänkbar då inga funna 

ytbeläggningsmaterial klarar den givna temperaturen. För Zon2 var kriterierna följande: 

 

 Klara en temperatur på 1100°C 

 Motstå vidhäftning av partiklar 

 Viss nötningsbeständighet 

 Kunna appliceras som ytbeläggning på befintligt material 

 Klara temperturväxlingar 

 Motstå sprickbildning 

 

Alla material som presenterats till Zon2 klarar temperaturskravet och går att applicera som 

ytbeläggning. Testresultatet påvisar att keramiska material har en bättre förmåga att motstå 

vidhäftning av järnpartiklar än det befintliga rostfria stålet. Keramiska material har hög 

hårdhet vilket bidrar till en hög nötningsbeständighet. Väljs istället att använda solida 

keramiska material ökar utbudet. Detta är något som kan undersökas vid fortsatt arbete. 
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