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Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid?



Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse af slid?

Forud for anvendelse
• Karakterisering af overfladers og materialers slidbestandighed
• Estimat på levetid / standtid
• Estimat på hvor hurtigt funktionen forringes

I forbindelse med drift
• Forebyggende vedligehold 
• Sikre optimal drift 
• Sikkerhedsmæssige årsager
• Økonomiske årsager

Ved skade og havari
• Skades og havariundersøgelse – forebyggelse fremadrettet



Disposition

Hvorfor er det interessant at måle et slid?

Eksempler på mest almindelig slidprøvningsmetoder

G99 test

G65 / G105 test

Tribo-korrosion

SOAP-analyser

Ferografi



Slidprøvning og karakterisering

Laboratorie-
test Model-test System-test

Maskinel 
testbænk Field test

Prøvning forud for drift

Stigende omkostninger

Stigende kompleksitet

Stigende kontrol
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• Inden valg af test-metode skal nedbrydningsmekanisme
og test-parmetre fastlægges  

• ASTM G99 (pin-on-disc)

• ASTM G65 (dry sand – rubber wheel)

• ASTM G105 (wet sand – rubber wheel)

Eksempler på mest almindelige
slidprøvningsmetoder



• Normal kraft , hastighed

• Sliding wear 

• Slid-dybde 

• Friktionskoefficient

• Resultat: Slidhastighed
under de givne betingelser

G99 slidtest – pin-on-disc



• Anvendelse - abrasive slidforhold – low stress abrasion 

• Metoden udvikler et ensartet skærende
slid 

• Tørt sand – gummihjul – rubber wheel
dry sand

• Massetab

G65 slidtest



• Anvendelse - abrasive slidforhold 

• Metoden udvikler et ensartet skærende
slid 

• Vådt sand – gummihjul – rubber wheel
dry sand

• Massetab

G105 slidtest

Gummi-overflade på 
stålhjul

Silica sand

Emne

Vægt



• Samtidig påvirkning af slid og
et korrosivt miljø 

• Accelereret nedbrydningsproces 

• Fødevarer (eks. Frugtjuice, tomat m.m.)
Medico (eks. Humane implantater)
Olie- gasindustrien
Mineral-industrien

•InSpire-projektet –
skærende værktøjer i 
fødevareindustrien

Tribo-korrosion

Ren korrosion

Rent slid

Korrosion + slid



Tribo-korrosion

Tribo-
korrosion

system

Mekanisk
drift

Opløsning

Materialer
Pin og 
blok

Elektro-
kemi

Hårdhed, plastisitet
Mikrostruktur, indeslutninger
Overfladeruhed
Egenskaber af oxidfilm
Slidpartikler, materialeoverførsel

Normalkraft
Relativ glidehastighed
Bevægelse
Kontakt – vinkel og areal
Opsætning
Viberationer

Hastighed / flow
Ledningsevne
PH-værdi
Korrosivitet
Temperatur

Anvendt potentiale
Ohmsk modstand
Re-passivering
Aktiv opløsning



Slid i forbindelse med drift



• Spektrofometrisk Olie
Analyse Program 

• Formål: Få en tidlig indikation
på abnormt slid eller skader

• XRF / SEM-EDX 

• Kemisk sammensætning
af slidpartikler (<10µm)

•Sporstoffer i vitale komponenter

SOAP-analyse



• Kernen i metoden er mikroskopering
af partikler på ferrogram 

• Separation af partikler i magnetisk felt

• Partikelgrupper

Ikke-jer-metaller
Kobber
Hvidtmetal (lejer/tin/bly)
Fibre (eks. fra filtre m.m.)
Højt legeret stål
Lavt legeret stål
Forureninger (skidt, sand m.m)

Ferrografi



• Mikroskopering af ferrogram 

• Karakterisering af partikler

Størrelse og form
Koncentration
Farve
Morfology

Ferrografi

Jern-holdige 
partikler sorteret
i linjer efter det 
anvendte
magnetfelt

Ikke-jern-holdige
partikler fordelt
tilfældigt på
ferrogrammet



• Grusgrav-eksempel

• Mikroskopering af slidpartikler (størrelse, form, hårdhed) 

• Mohrs hårdhedsskala

Atmosfærisk partikelmåling



Når det er gået galt !



Undersøgelse af slid – metallografisk

Hvordan undersøges? 

• Visuel

• Stereomikroskop

• Metallurgisk slib

• Hårdhed

• Replica

• SEM

Hvad undersøges?

• Overflade-karakteristik

• Kemisk sammensætning

• Mekaniske egenskaber

• Mikrostruktur

Partikler i mærker



Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid?

• Forud for anvendelse

Der findes en lang række standard prøvningsmetoder, og her bør 
man vælge den metode, som bedst simulere forholdene under drift

• I forbindelse med drift

Der finde flere metoder til at følge slidbelastede komponenter
under drift. Optimal anvendelse giver forbedret drifts-sikkerhed
og –økonomi.

• Ved skade og havari

Undersøgelse og udredning af slidskader giver fremadrettet stor værdi
for afhjælpning og forebyggelse af tilsvarende slidskader.

Opsummering 



Apropos – valg af den bedst egnede prøvnings- og undersøgelsesmetode !




