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Förord

Detta examensarbete på högskoleingenjörsnivå inom maskinteknik avslutar mina 
tre år som student på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
Examensarbetet handlar om möjliggörande av undersökning av fenomenet adhesiv
förslitning vid spånskärande bearbetning. 

Arbetet har gett mig möjligheten att kombinera tidigare erfarenheter inom 
praktiskt verkstadsarbete med nya lärdomar från ingenjörsutbildningen. Denna 
möjlighet är vad som fångade mitt intresse för ämnet, eftersom växlingen mellan 
teori och praktik är ett inslag som enligt mig saknats i ingenjörsutbildningen. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till Inge Svenningsson, vars rådgivning och 
erfarenheter inom ämnet har varit ovärderliga genom arbetet. Ett tack även till min
handledare Kourosh Tatar för stöd och engagemang, samt till alla inblandade vid 
labbet på Högskolan som hjälpt till på olika sätt under arbetets gång. Ett sista tack 
till min sambo Felicia Edholm som stöttat mig genom arbetet.  
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Sammanfattning

Adhesionsförslitning vid spånskärande bearbetning uppstår på grund av att 
arbetsmaterial mikrosvetsas mot verktygets skäregg, detta kan bland annat leda till
löseggsbildning (engelska, built-up edge, BUE) och bildning av löslager 
(engelska, built up layer, BUL) vilket benämns sekundär adhesion. Förslitningen 
kan även leda till att bitar ur vändskärets ytbeläggning slits bort (primär adhesion).
Förslitningen leder i de flesta fall till försämrad verktygslivslängd. Syftet med 
arbetet är att möjliggöra undersökning av fenomenet. Målet med arbetet är att ta 
fram experimentell testutrustning samt föreslå mätmetoder och procedurer 
lämpade för ändamålet. 

En metod för att undersöka fenomenet vid svarvning togs fram. Vändskär av 
fabrikatet Sandvik “CNMG 12 04 08 -XM 4325” med beläggningen CVD Ti(C,N)
+Al2O3+TiN, märktes och användes till svarvning med supportsvarv i 
arbetsmaterialen seghärdat stål EN-34CrNiMo 6 och austenitiskt rostfritt stål EN-
1,4436. Skärhastigheten vid vilken adhesionsförslitning är framträdande för de 
olika arbetsmaterialen, bestämdes genom att svarva radiellt på arbetsmaterialens 
ändar. För att avlägsna adhererat arbetsmaterial rengjordes vändskären efter 
bearbetning, i saltsyra med ultraljudstvätt, vändskären undersöktes med 
svepelektronmikroskop (SEM) både före och efter rengöring. 

Resultatet från SEM-undersökningen visar att vändskären har en textur med 
kratrar och håligheter på ytan. Genom att jämföra samma yta efter olika 
ingreppstider i respektive arbetsmaterial, konstaterades det att adhesionen leder till
att vändskärens yta långsamt förändras genom att nya kratrar bildas och befintliga 
förstoras efter ingrepp. Detta resultat innebar att undersökning med SEM 
bedömdes vara en bra metod för att studera fenomenet. Rengöringen med ultraljud
ledde även den till att vändskärens yta förändras, vilket innebar att den 
rengöringsmetoden ej rekommenderas. Istället bör vändskären rengöras genom att 
ligga i ett bad med saltsyra med koncentrationen 32% i 30 minuter, vilket visade 
sig ge ett gott resultat. 
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Abstract

Adhesive wear in machining is caused by adhering through micro welding of work
material on the cutting tool, this may lead to the formation of built-up edge and 
built-up layer. This is known as secondary adhesion, the wear mechanism may 
also lead to pieces of the tool coating being ripped of and following the chip, 
which is known as primary adhesion. The wear mechanism most often results in 
the deterioration of the cutting tool. The aim of this experimental study is to 
enable examination of the phenomena. The objective is to bring forth experimental
equipment and measuring methods and procedures that can be used for this 
purpose.

A method for examining the phenomena in turning was achieved using manual 
lathe and cemented carbide inserts of the type Sandvik “CNMG 12 04 08 -XM 
4325”, with a coating consisting of  CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN. The inserts were 
marked at the rake face for reference in examination. The work material used was 
the quenched and tempered steel EN-34CrNiMo 6 and the austenitic stainless steel
EN-1,4436. The cutting speed at which the adhesive wear is prominent in 
machining of these work materials, was determined by radial turning of the 
material ends. In order to remove the adhered work material, the inserts where 
cleaned with hydrochloric acid and ultrasonic washing. The inserts were examined
with a scanning electron microscope (SEM) prior to and after cleaning.

The results from the SEM examination show that the inserts have a spongy 
looking texture on the surface with craters and holes. By comparison of the 
surfaces between different engagement time with work the material, it was found 
that because of adhesive wear, the texture of the surface slowly changes. The 
changes consists of enlarging of existing craters and new ones being created. This 
result meant that the examination with SEM was deemed a good method for 
examining the phenomena. The results also showed that the texture of the surface 
could also be affected by the ultrasonic washing, which meant that this method of 
cleaning is not recommended. The recommendation is instead to bathe the inserts 
in the hydrochloric acid without the ultrasonic wash for 30 minutes.
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1. Inledning

Adhesiv förslitning av skärverktyget vid spånskärande bearbetning, är ett fenomen
vars orsaker inte är helt fastställda [1]. Det förekommer till största del när 
skärförhållandena ger temperaturer i skärzonen på under 600-700 grader celcius 
[2]. Förslitningsfenomenet uppstår till följd av att arbetsmaterialet mikrosvetsas på
skäreggen, vilket beror på dels kontakttryck mellan spåna och skärverktyg samt 
affinitet mellan materialen i arbetsstycket och skärverktyget. Adhesionen kan leda 
till löseggsbildning på skärverktyget, varpå bitar kan lossna och följa med spåna 
och arbetsstycke samt orsaka små utbrytningar av skäreggen och spånytan. Detta 
ger, förutom förslitning av verktyget, även sämre ytjämnhet på arbetsstycket.

Syftet med examensarbetet är att möjliggöra undersökningar av fenomenet 
adhesionförslitning av skärverktyg vid spånskärande bearbetning. Målet med 
arbetet är att ta fram experimentell testutrustning samt föreslå mätmetoder och 
procedurer lämpade för ändamålet. För att nå målet kommer arbetet besvara ett 
antal frågeställningar:

1. Vilka parametrar påverkar adhesiv förslitning av ett skärverktyg?
2. Vilka mätmetoder kan användas för att undersöka den adhesiva 

förslitningen hos ett skärverktyg?
3. Hur kan fixturer utformas för att möjliggöra mätning av de parametrar som

påverkar?

1.1. Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att skapa förutsättningar för att undersöka fenomenet vid 
bearbetning med hjälp av svarvning i supportsvarv. 

1.2. Samhälleliga aspekter

Skärande bearbetning är en process som används inom en stor del av den 
tillverkande industrin världen över. Processen används bland annat vid tillverkning
av fordon, fartyg, tåg, flygplan, hushållsapparater och hemelektronik. För att 
utveckla effektiva skärprocesser och därmed maximera utnyttjandet av 
skärverktygens material, krävs kännedom om de många olika 
förslitningsmekanismer som förekommer vid skärande bearbetning. Detta arbete 
kan exempelvis leda till ökad kännedom om adhesiv förslitning, vilket i sin tur kan
medge framtagning av bättre skärverktyg och arbetsmaterial. Ett skärverktyg 
innehåller en mängd olika ämnen, exempelvis wolfram, W, titan, Ti, och kobolt, 
Co.  Dessa ämnen är icke förnyelsebara naturresurser vars användande därför bör 
effektiviseras och minskas i största möjliga mån [3].
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2. Teoretisk referensram

Verktygsförslitning vid spånskärande bearbetning påverkar i stor utsträckning 
verktygslivslängden och ökar de geometriska avvikelserna hos arbetsstycket. 
Minskandet av verktygsförslitning vid spånskärande bearbetning är med andra ord
viktigt för att uppnå effektiva skärprocesser och optimera tillverkningen. Några 
grundläggande geometriska parametrar för skärverktyget, såsom skärhastigheten 
vc, spånvinkeln, γo,  och skjuvplansvinkeln, ϕ, eggradie ER, och släppningsvinkel 
αo, visas i Figur 2.1. 

Det finns olika typer av verktygsförslitning, några exempel är:  

• Adhesiv förslitning. 
• Tvåkropps och trekropps abrasiv förslitning.
• Diffusionsförslitning.
• Kemisk och elektrokemisk förslitning.
• Termisk och mekanisk utmattning.
• Plastisk deformation.

Abrasiv förslitning uppkommer antingen genom att hårda inneslutningar av oxider 
eller karbider, exempelvis Al2O3 eller Fe3C, i arbetsmaterialet nöter på 
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Figur 2.1. Skärgeometri, spånvinkel, γo, släppningsvinkel, αo, skjuvplansvinkel,
ϕ,eggradie, ER,, nominell spåntjocklek, hD, verklig spåntjocklek, hch, skärhastighet,

vc, och spånflödeshastighet, vch, 



skärverktyget, eller genom så kallad erosionsförslitning. Det senare förekommer 
när hårda inneslutningar inte finns närvarande. Tvåkropps abrasiv förslitning 
(engelska, two-body abrasive wear) innebär att den hårda partikeln sitter fast i 
någon av kropparna som rör sig relativt varandra. Trekropps abrasiv förslitning 
(engelska, three-body abrasive wear) innebär att den hårda partikeln ligger ”löst” 
mellan de två kropparna och ger således tre kroppar i relativ rörelse [4]. Hög 
kolhalt och legeringsämnen som krom och vanadin ger ökad abrasiv förslitning. 
Förutom hårda inneslutningar kan bearbetning av gjutna material med så kallat 
gjutskinn, ge en ökad abrasiv förslitning. Gjutskinnet kan bland annat bestå av 
hårda karbider och sand från gjutprocessen. Abrasiv förslitning leder bland annat 
till fasförslitning av skärverktygets släppningsyta [2:517-518].  

Diffusionsförslitning är starkt temperaturberoende och innebär att atomer förflyttas
mellan verktyg och arbetsmaterial. Denna typ av förslitning förekommer alltid i 
viss mån, men tilltar vid temperaturer över 800-1100°C då skärverktyget 
deformeras så att fullkontakt mellan spåna och verktyg uppstår. Dessa 
förhållanden är, på grund av stark koncentrationsgradient mellan materialen i 
arbetsstycke och skärverktyg, fördelaktig för diffusionen. Diffusionen kan ske 
genom att exempelvis järnatomer, Fe, diffunderar in i ett hårdmetallskär eller att 
kolatomer, C, diffunderar från hårdmetallskäret till arbetsstycket [2:517-518].

Kemisk och elektrokemisk förslitning är i stort sett en oxidation av skärverktyget 
som kan uppstå när temperaturen hos verktyget uppnått 800°C och syre finns 
närvarande.  Dessa förhållanden uppkommer främst vid intermittenta skärförlopp, 
eftersom syre kommer i kontakt med verktyget när skäret går ur ingrepp. 
Oxidationen sker främst hos kobolten under vändskärets ytbeläggning, 
förslitningen förekommer därför främst när ytbeläggningen lossnat på grund av 
annan förslitning [2:517-518].

Termisk och mekanisk utmattning, uppstår oftast på grund av cyklisk belastning 
av skärverktyget vid intermittent bearbetning eller stora temperaturväxlingar hos 
verktyget. Förslitningen leder till att sprickor uppstår hos skärverktyget. Sprickor 
vinkelrätt mot skäreggen är oftast ett resultat av cyklisk termisk belastning, denna 
belastning förekommer speciellt vid användandet av kylvätska under 
bearbetningen. Sprickor parallella med skäreggen är i sin tur oftast ett resultat av  
en cyklisk mekanisk belastning på grund av intermittent bearbetning [5:533].  

Plastisk deformation innebär en förändring av skärverktygets form utan förlust av 
material. Förslitningen initieras vanligtvis när en kritisk kombination av 
temperatur och mekaniska påkänningar uppstår. Förhållanden som leder till en hög
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sammansatt temperatur, till exempel hög skärhastighet eller låg termisk 
konduktivitet, spelar ofta en avgörande roll här. Den plastiska deformationen sker 
ofta i anslutning till fasförslitning [2:521-522].

Flera olika förslitningsfenomen förekommer oftast samtidigt vid ett skärförlopp. 
Svenningsson [4] visar bland annat att adhesion kan förekomma samtidigt som 
abrasion genom att abrasiva partiklar tillsammans med bitar från arbetsmaterialet, 
svetsas mot skärverktygets flankyta. 

2.1. Stagnationszoner vid spånskärande bearbetning

I skärzonen uppstår en stagnationszon som är kvasistationär, denna zon uppstår på 
skärverktygets spånyta och ger fördelaktiga förhållanden för adhesion [2:65]. 
Arbetsmaterial som pressas mot skärverktyget måste förflyttas antingen mot 
spånyta eller släppningsyta. Vilket av dessa som sker är inte givet på förhand och 
ger därför upphov till en stagnationszon där arbetsmaterialets hastighet blir noll. 
Stagnationszonen kan variera i stabilitet och storlek, beroende av dels 

arbetsmaterialets förmåga att adherera mot skärverktyget 

och graden av deformationshärdande hos arbetsmaterialet. Vid centrum av 
stagnationszonen befinner sig skärförloppets stagnationspunkt. Skjuvspänningarna
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Figur 2.2. Schematisk bild över ungefärlig position hos stagnationspunkten samt
faktorer som påverkar. Skärhastighet, vc, nominell spåntjocklek, hD, spånvinkel, γo,

och eggradien ER.



i stagnationszonen kommer att växla tecken (+ eller -) beroende på vilken 
flödesriktning materialet får (mot spånyta eller släppningsyta). De faktorer som 
påverkar positionen hos stagnationszonen mest är spånvinkeln, γo, skärets 
eggradie, ER, och nominell spåntjocklek hD. Dessa illustreras i Figur 2.2.

2.2. Adhesion

Adhesiv förslitning sker genom att två intilliggande ytor trycks samman och bildar
bindningar som är starkare än materialen, när ytorna separeras slits partiklar bort 
från något av materialen. Om partiklarna är mindre än vad som kan uppfattas i ett 
mikroskop, betraktas förslitningen som nötning. Om partiklarna är synliga i ett 
mikroskop, betraktas förslitningen som hopskärning (”kladdning”). Uppkomsten 
genereras dock av samma mekanismer. Om en punkt med en 
spänningskoncentration befinner sig nära en kontaktpunkt, kommer en partikel att 
förflyttas om hållfastheten hos denna punkt är mindre än bindningarnas styrka 
mellan ytornas kontaktpunkter. Ökande kontaktarea leder till att större partiklar 
lossnar samt att volymen av avnött material ökar [6:225-226].

2.3. Adhesionsförslitning och löseggsbildning

Adhesionsförslitning av skärverktyget vid spånskärande bearbetning är bland 
annat ett resultat av mikrosvetsning av arbetsmaterial mot skärverktyg (sekundär 
adhesion) eller att material från skärverktyget svetsas mot spånan (primär 
adhesion). Förslitningen kan bland annat ske genom det höga kontakttrycket 
mellan skärverktyg och spåna, vilket kan resultera i trycksvetsning av 
arbetsmaterial mot skärverktyget. Om arbetsmaterialet är exempelvis stål, så har 
det påsvetsade materialet ungefär dubbelt så stor värmeutvidgning som ett 
hårdmetallskär. Detta kan leda till att det påsvetsade materialet, vid nedkylning 
krymper mer än skäret, som på grund av detta utsätt för spänningar varpå 
sprickbildning uppstår. Förslitningen leder bland annat till kraterbildning, 
urflisning och mikrosprickbildning på verktyget [2: 517-518]. Arbetsmaterialets 
adhesionsförmåga och duktilitet är relaterade till varandra, hög duktilitet leder ofta
till hög adhesion mot ett skärverktyg med ytbeläggning. Adhesiviteten kan vara 
både negativ eller positiv för arbetsmaterialets skärbarhet. Om adhesiviteten är 
hög och det material som adhererar mot skärverktyget ej lossnar, kan skäreggen 
skyddas av det adhererade materialet och förlänga dess livstid. Adhesiviteten hos 
arbetsmaterialet kan i vissa fall leda till att en lösegg (på engelska built-up edge, 
BUE) bildas på skärverktyget. Löseggen innebär att skärgeometrierna förändras 
genom att arbetsmaterial byggs på i flera lager på skärverktyget. Löseggen 
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förändrar bland annat skäreggsradien och spånvinkeln [6:496], detta illustreras i
Figur 2.3.  

Löseggen kan bildas genom att, vid skärhastigheter då temperaturen hos 
anliggningsytan mellan spåna och verktyg är relativt låga, sker ytterligare ett brott 
hos spånan. Brottet ligger i ett plan som är nära vinkelrät mot skjuvplanet och en 
del av spånan lossnar och stannar kvar på verktyget. Denna del av spånan agerar 
sedan som skäregg och kallas lösegg. Löseggen växer oftast tills den når en kritisk
storlek, varpå den bryts bort och följer med spånorna eller pressas fast mot 
arbetsmaterialet. Detta innebär att löseggen kommer få en cyklisk 
storleksvariation, och eftersom löseggen växer utåt och nedåt, ger detta upphov till
ett varierande skärdjup. Denna variation gör att ytjämnheten försämras markant 
[6:38]. Ökas skärhastigheten och därmed temperaturen i kontaktområdet mellan 
spåna och skärverktyg kommer löseggens storlek att minska. När temperaturen 
blivit så hög att spånans material i kontaktområdet börjar plasticera, försvinner 
löseggen helt. Vid normala svarvförhållanden är löseggen som störst vid 
skärhastigheter på mellan 18-72 m/min [6:37]. Löseggen är ofta väldigt hård, vid 
bearbetning av stål har hårdheter i storleksordningen 600 HV uppmätts [5:43]. 
Detta beror på att arbetsmaterialet som svetsas mot verktyget och bildar löseggen 
utsätts för stora plastiska deformationer, vilket leder till deformationshärdning hos 
materialet. Deformationshärdandet hos löseggen understryker att löseggsbildning 
sker i större utsträckning vid mer duktila material, eftersom mindre duktila 
material inte klarar att deformeras tillräckligt mycket innan brott sker [6:435]. 
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Figur 2.3. Löseggens påverkan på spånvinkeln, γo1 är verktygets
ursprungliga spånvinkel, γo2 är förändring av spånvinkeln på grund av

löseggen.



Bildandet av lösegg är enligt Ståhl [2:47] ett sätt för skärprocessen att anpassa 
skärenergierna till de rådande förhållandena. Några faktorer som påverkar 
bildandet av lösegg är [2:260]:

• Skärtemperaturen som i sin tur påverkas av bland annat 
skärhastighet och spåntjocklek.

• Affiniteten mellan arbetsmaterial och verktyget.
• Skärgeometrin hos verktyget, framförallt spån- och lutningsvinkel.

Negativa konsekvenser av förekomsten av lösegg är exempelvis [2:260]:

• Reducerad ytjämnhet på grund av att bitar av löseggen lossnar och trycks 
in i arbetsmaterialet. 

• Arbetsmaterialets egenskaper kan förändras på grund av de 
deformationshärdade bitarna från löseggen.

• Löseggen kan förändra skärgeometrin så att skäreggen flyttas axiellt, 
radiellt eller både axellt och radiellt. Detta kan leda till att verktygets 
skäreggsradie reduceras och att skäreggen blir oregelbunden. 

• När löseggen skjuvas av kan sprickbildning leda till att delar av skäreggen 
bryts av.

2.4. Bildandet av löslager 

Förutom lösegg, förekommer även i vissa fall uppbyggnad av ett löslager 
(engelska built-up layer, BUL) på skärverktygets spånyta [2]. Gómez-Parra m fl. 
[8] visar att vid bearbetning i aluminiumlegeringar (Al-Cu, Al-Zn) med skär 
bestående av wolframkarbid, Wc, och kobolt, Co, belagd med titannitrid,TiN, samt
obelagda skär, föregås BUE alltid av BUL. Löslagret bildas då på verktygets 
spånyta direkt vid första ingreppet i arbetsmaterialet och består till största delen av
ren aluminium. När skärprocessen fortgår bildas sedan löseggen som, när den nått 
en viss storlek, extruderas ut över spånytan och bildar ett andra lager vilket består 
av material mer liknande arbetsmaterialet. Ståhl [2:262] menar att BUE alltid 
föregås av bildandet av ett tunt lager av BUL. Under vissa förhållanden, vid bland 
annat tillräckligt hög temperatur, stabiliseras detta lager och varken nya lager eller 
lösegg bildas. Mängden arbetsmaterial som adhererats på skärverktyget förblir i 
stort sett konstant i detta läge. Utbytet av adhererat arbetsmaterial är under dessa 
förhållanden betydligt lägre än vid löseggsbildning. Eftersom BUE och BUL kan 
leda till att verktygsförslitningen minskar, kan det vara värt att exempelvis 
undersöka hur detta kan utnyttjas. En studie som utförts av Kümmel m fl. 
[9] undersöks hur löseggen kan stabiliseras genom att, med hjälp av laser, skapa 
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en mikrotextur på det obelagda skärverktygets spånyta. Resultatet visar att, vid 
torr svarvning, kan en mikrostruktur i form av små gropar leda till att löseggen 
erhåller starkare bindningar mot verktyget jämfört med samma skär utan 
mikrotextur. Förslitningen minskade vid svarvning med lösegg medan 
ytjämnheten försämrades (lösegg ger generellt större ytjämnhetsavvikelse). I 
studien användes ett svepelektronmikroskop (SEM) för att bekräfta att texturen 
som skapats gav starkare mekanisk låsning mellan löseggen och skärverktyget.  
Förutom att skydda verktyget kan förekomsten av lösegg leda till minskade 
skärkrafter och ökad skjuvningsvinkel. Minskandet av skärkraften kan visas 
matematiskt genom att studera ekvation 1 , som ger skjuvplansvinkeln, Φ [7:407-
408].  

tanΦ=
cos γo

Λ−sin γo

(1)

Där Λ är spånstukningen och kan beräknas enligt ekvation 2,

Λ=
hch

hD

       (2)

I denna beräkningsmodell antas arbetsmaterialet vara inkompressibelt, vilket på 
grund av det kontinuerliga spånflödet betyder att verklig spåntjocklek kommer 
vara större än nominell spåntjocklek. Spånstukningen kommer därmed alltid vara 
större än ett. Skjuvspänningen, τ, beräknas genom att ta skjuvkraft, Fs, dividerat 
med spånarean, A, enligt ekvation 3.

 τ=
F s

A
       (3)

Spånarean beräknas i sin tur genom att multiplicera nominell spåntjocklek med 
skärdjupet, ap, och dividera med sinus för skjuvplansvinkeln enligt ekvation 4.

          A=
hD⋅ap

sin(Φ)
   (4)

insättning av ekvationerna (1), (2), och (4) i ekvation (3) ger:

            τ=
F s

hD⋅ap

sin(arctan(
cos (γo)

hch

hD

−sin (γo)

))

                   (5)
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Genom att profilvinkeln, γo, ökar, minskar spånarean i skjuvplanet varpå 
spänningen ökar. Det krävs således och mindre kraft för att åstadkomma samma 
skjuvspänning med ökad profilvinkel, vilket innebär att spånorna lättare bryts.

2.5. Summering av litteraturstudie

Sekundär adhesion, BUE och BUL, har som presenterats ovan, båda genomgått 
omfattande undersökningar, men det finns fortfarande få studier som undersöker 
den primära adhesionen. En anledning till detta kan vara att primär adhesion, där 
bitar ur skärverktyget lossnar utan påbyggnad av arbetsmaterial, kan vara svår att 
upptäcka. Det räcker med att en enda partikel från skäret lossnar på grund av 
adhesion för att adhesionsförslitning kan sägas ha förekommit. Förloppet vid 
vilket en bit av arbetsmaterialet eller skäret adhererar och dras bort kan troligen 
förväntas ske under en tid av liknande storleksordning som ett abrasivt 
förslitningsförlopp, alltså i storleksordningen 22 µs [4]. En svårighet som finns vid
undersökning av adhesiv förslitning är bland annat att förslitningen täcks av det 
adhererade materialet [10].

3. Metod och genomförande

Experimenten utfördes i en supportsvarv av modellen Köping S8C, se Figur 3.1, 
maskinen var vid tillfället genomgången och renoverad samt bedömdes ha ett gott 
skick med avseende på glapp och förslitning längs slädens prismor. Glapp och 
förslitningar i dessa delar kan medföra att bland annat skärdjupet varierar under 
svarvning och att risken för vibrationer ökar. Svarven är utrustad med digitalt 
instrument för avläsning av tvärslidens position, vilket gör att skärdjupet enklare 
kan ställas in. Svarvens maximala varvtal är 2000 varv/min och maximal 
ämnesdiameter som kan föras in i spindelaxeln är 60 millimeter, vilket gör att de 
arbetsmaterial som kan användas i experimentet begränsas till rundstång med 
diametern 60 millimeter.

Materialtyperna seghärdat stål enligt EN-34CrNiMo 6, samt rostfritt austenitiskt 
stål EN-1,4436 användes, För materialdata se Bilaga 1 Materialdata. 
Arbetsmaterialen valdes på grund av deras specifika egenskaper, det seghärdade 
stålet innehåller hårda inneslutningar av aluminiumoxider som bidrar till snabbare 
förslitning [4]. Det rostfria materialet har påtagliga problem med adhesion vid 
skärande bearbetning, bland annat på grund av dess höga duktilitet [7:650]. Dessa 
egenskaper gör att ingreppstiderna som krävs innan förslitning kan påvisas hålls 
relativt låga. Vändskäret som användes var ett Sandvik “CNMG 12 04 08 -XM 
4325” med beläggningen CVD Ti(C,N)+Al2O3+TiN. Skäret är lämpligt för 
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medelgrov bearbetning och är tillverkat i sintrad hårdmetall bestående av 
wolframkarbid, Wc, och kobolt, Co. Wolframkarbiden ger skäret dess grundstyrka
och binds ihop med hjälp av kobolten, som genom att hettas upp till smältgränsen 
(smältsintring 1490º C) omsluter karbidkornen och binder ihop dessa [1]. 
Hårdmetallen har med hjälp av CVD-teknik (Chemical Vapour Deposition) 
[1] belagts med en trippelbeläggning av titankarbid,TiC, aluminiumoxid, Al2O3, 
och titannitrid TiN. Hårdmetallernas beläggningar är ett resultat av strävan mot 
verktyg som är både sega och beständiga mot nötning, genom att belägga ett skär 
kan prestandan i vissa fall höjas med flera hundra procent. Detta sker genom att 
beläggningarna leder till att skärkrafterna minskar och därmed temperaturen i 
skärzonen. Beläggningarna agerar dessutom diffusionsspärr mellan hårdmetallen 
och arbetsmaterialet [1]. Skärhållaren som användes var en ”DCLNR 2525M 12”, 
vilket ger ställvinkeln 95º och spånvinkeln minus sex grader. Skärhållarens 
spånvinkel tillsammans med vändskärets spånvinkel på femton grader, summeras 
och ger effektiv spånvinkel på nio grader. Verktygen som använts är de av 
verktygstillverkaren rekommenderade verktygen för experimentets svarvförlopp se
Figur 3.2. Materialen kapades till längder om 500 millimeter i kallsåg innan 
uppspänning i svarven, längden valdes för att räcka till ungefär tio minuter 
svarvning vid valda parametrar. För att bestämma skärhastighet vid vilka 
adhesionsförslitning eller så kallad ”påkletning” är framträdande hos de olika 
arbetsmaterialen, utfördes en planing av stängernas ändar. Vid planing eller radiell
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Figur 3.1. Foto av supportsvarv som använts, Köping S8C.



svarvning varierar skärhastigheten genom att diametern förändras genom snittet, 
från stångens diameter på 60 millimeter ner till noll vid centrum av ändytan. Från 
ekvation (6) som används för att beräkna skärhastigheten, syns att om 
arbetsmaterialets diameter, D, minskar kommer skärhastigheten också att minska 
om varvtalet, n, är konstant. Genom att dividera med tusen kan arbetsmaterialets 
diameter anges i millimeter istället för meter.

     V c=
π⋅D⋅n
1000

=[m /min ]     (6)

Eftersom ”påkletning” eller löseggsbildning ger en sämre ytjämnhet, kommer ytan
på stångens ände sannolikt att förändras när detta förekommer. Planingen utfördes 
med stången iförd i spindelaxeln och ett utstick från chucken på ungefär 50 
millimeter, varvtalet, 990 varv/min och radiella matningen, fr, 0,197 mm/varv. När
planingen utförts och skärhastigheten samt varvtalet där adhesionen är 
framträdande bestämts, svarvades ett dubbhål i arbetsmaterialets ändyta med hjälp
av en dubbhålsborr. Arbetsstyckets uppspänning ändrades sedan till en 
uppspänning med dubb och ett avstånd mellan dubb och chuckens backar på 
ungefär 460 mm, uppspänningen illustreras i Figur 3.3. Avståndet mellan chuck 
och dubb minskar risken för vibrationer under svarvning jämfört mot om hela 
svarvens längdkapacitet på en meter skulle ha använts.

Figur 3.2. Hållare till vändskär (vänster) och vändskär med mått (höger) [11]

När arbetsmaterialet spänts upp inleddes längdsvarvningen med tidigare beräknad 
skärhastighet och varvtal samt med en matning på 0,196 mm/varv och skärdjup på
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två millimeter. Ingreppstiden mättes med ett tidtagarur och när ingreppet nått 
önskad tid stannades matningen och skäret togs ur ingrepp.

3.1. Rengöring av vändskären

Skäret rengjordes efter svarvningen i både etanol och saltsyra med ultraljud. 
Mikroskopundersökningar gjordes innan rengöring med ultraljud för att kunna 
jämföra med efter ultraljudsrengöring. Eftersom ultraljudvågorna mekaniskt ”slår”
bort partiklar på objektet som rengörs kan detta påverka objektet. 
Ultraljudsrengöringen utfördes genom att vändskären placerades i en glasbehållare
med saltsyra (HCl 32%), som i sin tur placerades i en ultraljudstvätt med vatten. 
Genom att placera vändskären i glasbehållare med saltsyra istället för att hälla 
saltsyra i ultraljudstvättens behållare, minskas riskerna för stänk och spill vid 
hanteringen av saltsyran. Effekten av ultraljudstvätten kan dock förväntas mattas 
av på grund av att ultraljudvågorna förlorar styrka när de måste penetrera 
glasbehållaren. Ultraljudstvätten som användes var av fabrikatet Elma S 30H med 
en ultraljudsfrekvens på 37 kHz. Koncentrationen hos saltsyran (32%) valdes 
eftersom det var den högsta som fanns tillgänglig på Högskolan i Gävle. 
Vändskäret lades sedan i avjoniserat vatten för att neutralisera saltsyran och 
därefter i T-röd (etanol 60-100 %) för att få kvarvarande vätska att dunsta fortare. 
Rengöringen av skäret utfördes i ventilerat dragskåp avsett för kemiarbete, 
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Figur 3.3. Uppspänning med dubb; utstick från chuck 460 millimeter.



eftersom giftiga gaser kan bildas när vissa metaller löses i saltsyra. Förutom 
dragskåpet användes även personlig skyddsutrustning i form av glasögon, 
labbrock och kemikaliebeständiga skyddshandskar. 

3.2. Undersökning av vändskäret med svepelektronmikroskop

När skäret rengjorts undersöktes det i ett svepelektronmikroskop (SEM) av 
modellen Hitachi S-3000N, se Figur 3.4. SEM är ett mycket vanligt instrument att 
använda vid undersökning av adhesionsförslitnig, det har använts i flertalet nyligen
publicerade studier [4], [8]–[10]. SEM möjliggör skanning av en ytas struktur med
hjälp av en fokuserad elektronstråle i en kammare med vakum, elektronstålen 
sveper över en yta och skapar en bild med ett stort skärpedjup. Elektronstrålen 
emitteras mot mätobjektet från en elektronkanon varpå strålen kondenseras genom
ett antal kondensorer till en finare stråle. De resulterande elektronsignaler som 
sedan emitteras från mätobjektet samlas in via en detektor och används för att 
konstruera en bild.

Det finns två typer av elektronsignaler som kan användas i SEM, bakåtspridda 
elektroner (engelska, backscattered electrons, BSE) och sekundära elektroner 
(engelska secondary electrons, SE). När elektroner med hög energi träffar 
mätobjektet sker antingen elastisk spridning eller icke-elastisk spridning av 
elektroner hos objektet. Den elastiska spridningen producerar BSE, vilket är 
användbart för information om elementkomposition, icke-elastiska spridningen 
producerar SE, vilket ger en topografisk kontrast [11:123]. Bilder skapade med 
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Figur 3.4. Svepelektronmikroskopet som använts vid undersökning av
vändskären. Cirkeln markerar mikroskopets EDS-modul.



sekundära elektroner är vad som använts vid undersökningarna i detta experiment,
eftersom adhesionsförslitning förväntades förändra vändskärens topografi genom 
att material adhererar eller att bitar ur vändskäret lossnar. 

Det stora skärpedjupet är en av de stora fördelarna med SEM eftersom det ger 
bilden ett tredimensionellt utseende, SEM är dessutom relativt lätt att använda och
underhålla [11:121]. Skären placerades i mikroskopet enligt Figur 3.5, det är 
fördelaktigt om samma placering eftersträvas vid varje ny undersökning. Det blir 
på så vis lättare att hitta tillbaka till det område som ska undersökas. Förutom att 
undersöka skäret visuellt i SEM, finns möjlighet till analys av förekommande 
grundämnen hos det undersökta provet genom energidispersiv spektroskopi 
(engelska, Energy Dispersive Spectroscopy, EDS). Denna metod använder sig 
vanligtvis av röntgenstrålar som exciterar ett objekt så att fotoner emitteras mot en 
detektor, fotonernas våglängder avläses och gör att förekommande grundämnen 
kan detekteras. När mätmetoden appliceras på SEM, används istället 
elektronkanonen för att excitera mätobjektet [11:186]. Våglängderna avläses med 
en separat modul på mikroskopet, se markering i Figur 3.4. Eftersom detektorn 
har en vinkel mot mikroskopets vertikala axel, måste mätobjektet placeras med ett 
visst vertikalt avstånd från elektronkanonen. Detta innebar att mikroskopets 
arbetsavstånd, WD (engelska, Working Distance), ska hållas kring femton 
millimeter för att EDS-analysen skall fungera, Figur 3.6 illustrerar arbetsavståndet
samt vinkeln mot EDS-detektorn. Med hjälp av EDS kan en mikroanalys utföras 
på vändskärets olika ytor, vilket innebär att eventuellt adhererat material kan 
bekräftas genom att de grundämnen som finns i arbetsmaterialet återfinns i 
analysen. 
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Figur 3.5. Vändskärets placering i SEM, här har hållaren lutats 20°
för att ge en bild av spånyta och släppningsyta samtidigt. Pilen visar

skäreggen som undersöks.



Bilderna på vändskären från SEM märktes med cirklar i olika färger, vitt för 
samma yta hos två olika bilder, rött för skillnader mellan två olika bilder, grönt för
adhererat material och gult för eventuella smutspartiklar. Mikroskopets 
arbetsavstånd till vändskäret (WD) samt spänningen (kV) och förstoringen syns i 
det nedre högra hörnet för samtliga mikroskopbilder. Punkterna i nedre högra 
hörnet illustrerar bildernas skala.

3.3. Repeterbarhet och arbetsflöde

För att metoden ska bli repeterbar måste resultatet bli detsamma vid  upprepade 
experiment. Detta kräver att samma yta hos vändskäret ska kunna undersökas 
mellan ingreppstiderna, för att detta ska bli möjligt måste en referenspunkt skapas 
på vändskären. Referenspunkten skapades genom att ”repa” vändskären med en 
ritspenna i ingreppszonen, vilket ger ett permanent märke på ytan som relativt 
enkelt kan hittas i SEM, märkningen syns bland annat på övre bilden i Figur 4.3. 
Märkningen utfördes på tre nya vändskär varpå ytorna brevid märket fotades i 
SEM, vändskären markerades på samma sätt (ritspenna) med siffror på ena 
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Figur 3.7. Vändskär som märkts med ritspenna; RF1 står för rostfritt och
vändskär nummer ett

Figur 3.6. Schematisk bild över SEM med EDS-detektor [11:186].



flankytan för att kunna särskiljas från varandra samt bokföra ingreppstiden för 
respektive vändskär, se Figur 3.7. Skären utsattes sedan för en ingreppstid och 
tvättades samt fotades igen. Ovan beskrivna metoder upprepades för 
undersökningen vid svarvning i det tidigare nämnda rostfria materialet. 
Experimentets arbetsflöde illustreras i Figur 3.8.

Figur 3.8. Arbetsflöde för svarvning, tvättning och undersökning med SEM.
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4. Resultat och analys

Diametern som gav en skärhastighet där adhesion började framträda mättes med 
skjutmått till 8 millimeter, vilket innebär en radie på fyra millimeter från stångens 
centrum, detta illustreras med måttskalan i Figur 4.1. Detta gav skärhastigheten 
enligt ekvation (5), vc ≈ 25 m/min

Skärhastigheten vid vilken löseggsbildning och adhesionsförslitning är mest 
påtaglig, är enligt teorin inom intervallet 18-72 m/min vid bearbetning av stål. 
Erhållen skärhastighet är alltså rimlig om adhesion vill åstadkommas.

För att bestämma varvtalet vid vilket denna skärhastighet erhålls när diametern 
istället är 60 mm, som är utgångsdiametern för arbetsmaterialet, beräknades 
varvtalet med ekvation (5) till 132 varv/min. Detta varvtal gav dock ogynnsamma 
förhållanden vid svarvning, skärkrafterna blev så höga att rörelser hos svarvens 
verktygshållare syntes. Varvtalet fick således ökas tills acceptabla förhållanden 
uppnåddes, vid 200 varv/minut upphörde problemen. Detta gav en skärhastighet 
enligt ekvation (5) på ungefär 38 m/min, vilket fortfarande är inom området för 
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Figur 4.1. Visar planad yta hos arbetsmaterialet EN-34CrNiMo 6,
måttskalan visar skärhastighet och radie. Försämrad ytjämnhet har

erhållits när skärhastigheten minskar till under 25 m/min



löseggsbildning och adhesion. Samma planing i det rostfria arbetsmaterialet gav 
en yta enligt Figur 4.2. Ytan har spår av adhesion över hela 
skärhastighetsintervallet, vilken skärhastighet som väljs för detta material har 
därmed mindre betydelse. Detta gör att samma skärdata som vid svarvning av EN-
34CrNiMo 6, används för EN-1,4436. 

4.1. SEM-bilder på vändskär från bearbetning av EN-34CrNiMo 6

Ett nytt vändskär som  märkts med referenspunkt vid skäreggen och rengjorts med
etanol, visas i Figur 4.3. Den övre bilden visar en överblick vid 45 gångers 
förstoring och den nedre bilden visar, med 400 gånger förstoring, området som 
markerats med en rektangel i den övre bilden. Notera att märkningen med 
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Figur 4.2. Planad yta hos det rostfria materialet; pilar markerar exempel  där
ytans utseende tyder på att löseggsbildning och adhesion förekommer. Måttskalan

visar skärhastighet och radie.



ritspenna har gjort att en bit ur vändskärets ytbeläggning har lossnat. Det syns 
även att ytbeläggningen har en svampliknande textur med små kratrar utspridda 
över ytan, detta kan vara ett resultat av den våtblästring som utförs vid tillverkning
av vändskären. 

Figur 4.4 visar samma vändskär som Figur 4.3 med 1200 gångers förstoring. Den 
övre bilden visar vändskäret när det var nytt och den undre visar vändskäret efter 
fem sekunders ingreppstid och rengjord med etanol. Här syns att när rengöring 
sker med enbart etanol finns adhererat arbetsmaterial kvar på vändskäret, vilket 
bekräftar att adhesion förekommer vid valda skärparametrar. Jämförs Figur 4.4 
mot Figur 4.3 syns det att arbetsmaterialet tenderar att fastna i kratrarna på 
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Figur 4.3. SEM bild av nytt vändskär tvättat med etanol.



vändskärets yta, se grön markeringar i Figur 4.4. Det syns även förändringar hos 
ytan i form av kraterbildningar, se röd markering, detta beror sannolikt på 
adhesion.

Figur 4.5 visar resultatet efter ytterligare 35 sekunder i ingrepp med 600 gångers 
förstoring. I den övre bilden har skäret rengjorts efter ingreppstiden fem sekunder, 
i 30 minuter i saltsyra med ultraljud, vilket har tvättat bort allt adhererat material. 
Den undre bilden visar skäret efter 35 sekunder i ingrepp och rengjort med etanol,
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Figur 4.4. Nytt vändskär (över) och efter fem sekunder i ingrepp (undre) tvättat
med etanol.



här syns repor från abrasiv förslitning på vändskärets spånyta (markerat med 
rektangel).  I detta område slipas ytbeläggningen och texturen mattas av vilket gör 
det svårt att se om någon kraterförändring på grund av adhesion förekommer.

Figur 4.6 visar nytt vändskär jämfört med samma skär med ingreppstiden 35s och 
rengjort med ultraljud i 1200 gångers förstoring. Den övre bilden visar det nya 
vändskäret och den undre visar skäret efter 35 sekunder i ingrepp. 
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Figur 4.5. Vändskär efter fem sekunder i ingrepp och ultraljudstvätt med saltsyra
(övre) och efter 35s i ingrepp tvättat med etanol (undre). Rektangel i undre bilden

markerar område där abrasiv förslitning börjar framträda i form av repor.



I Figur 4.5 och 4.6 syns skillnader i form av kratrar på ytan som förstorats när 
ingreppstiden har ökat. Detta tyder på att bitar har lossnat ur vändskärets 
beläggning på grund av skärprocessen, mest troligt på grund av arbetsmaterial 
som adhererat och ryckts bort. Bitarna som lossnat är väldigt små, i 
storleksordningen en mikrometer om de jämförs mot skalan i bilderna. SEM-
bilder för övriga skär som använts till bearbetning av EN-34CrNiMo 6 redovisas i 
bilaga 2.
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Figur 4.6. Nytt vändskär (övre) jämfört med 35 sekunder i ingrepp och tvättat med
ultraljud (undre).



4.2. SEM-bilder på vändskär från bearbetning av Rostfritt EN-1,4436

Ett nytt skär med referensmarkering visas i Figur 4.7, den övre bilden visar en 
överblick med 45 gångers förstoring och den undre visar, med 600 gångers 
förstoring, ytan som markerats med rektangel i den övre bilden. Samma textur 
finns även på ytan hos detta skär och märkningen har återigen lett till att en bit av 
beläggningen har lossnat.

Resultatet efter fem sekunders ingreppstid och tvätt med t-röd, visas tillsammans 
med nytt vändskär i 1200 gångers förstoring, se Figur 4.8. Den övre bilden visar 
det nya vändskäret och den undre visar vändskäret efter fem sekunder i ingrepp. 
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Figur 4.7. Nytt skär, tvättat i t-röd och med ritsmärke; markeringen på den övre
bilden visar ytan som förstorats i nedre bilden.



Jämfört med svarvning i EN-34CrNiMo 6, ser mängden adhererat material ut att 
ha ökat. Det syns förändringar hos ytan i form av kratrar som förstorats, se röda 
markeringar, återigen beror dessa troligen på adhesion.
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Figur 4.8. Nytt vändskär (övre) och fem sekunder i ingrepp (undre).



Resultatet efter fem sekunder i ingrepp och tvätt med ultraljud tillsammans med 
resultatet efter 20 sekunder i ingrepp och rengjort med etanol visas i Figur 4.9. 
Den övre bilden visar fem sekunder i ingrepp och den nedre 20 sekunder. Ytan har
fått flertalet nya och förstorade kratrar jämfört med ytan när vändskäret var nytt, 
några av dessa förändringar har markerats med röd cirkel. 
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Figur 4.9. Vändskäret efter fem sekunder i ingrepp och rengjort med ultraljud
(övre) och vändskär efter 20 sekunder i ingrepp rengjort med etanol (undre). 



Nytt vändskär rengjort med etanol tillsammans med resultatet efter 20 sekunder i 
ingrepp och tvättat med ultraljud visas, med 1200 gånger förstoring, i Figur 4.10. 
Den övre bilden visar nytt skär och den undre 20 sekunder i ingrepp. Ytan efter 20
sekunder i ingrepp har förändrats drastiskt jämfört med när vändskäret var nytt, 
flertalet nya kratrar har bildats och de befintliga har förstorats.

SEM-bilder för övriga skär som använts till bearbetning av EN-1,4436 redovisas i 
bilaga 3.
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Figur 4.10. Nytt vändskär (övre) och 20 sekunder i ingrepp tvättat med ultraljud
(nedre). 



4.3. SEM-bilder för jämförelse av rengöringsmetod

Figur 4.11 Visar samma vändskär efter två olika rengöringsmetoder, den övre 
bilden visar ett vändskär som rengjorts med enbart saltsyra och den undre bilden 
visar samma skär efter rengöring med ultraljud och saltsyra. Här syns att 
ultraljudstvättningen påverkar ytan genom att ytans textur och kratrar förändras. 

Figur 4.11. Vändskär rengjort med enbart saltsyra i 30 minuter (övre) och
därefter 30 minuter med saltsyra och ultraljud (undre) 
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5. Diskussion

Metoden för att bestämma skärhastigheten vid vilken löseggsbildning och 
adhesion framträder, visade sig vara relativt osäker. Den beräknade 
skärhastigheten för EN-34CrNiMo 6, var för låg för att kunna användas i den 
aktuella svarven och fick ökas med ungefär 52 procent. Den högre skärhastigheten
gav bra ytjämnhet, och enligt SEM-bilderna förekommer adhesion även där. 
Adhesionsförslitning kan alltså förekomma även om ytjämnheten är bra.   

Resultatet från SEM-undersökning av vändskären efter svarvning i EN-34CrNiMo
6 visar att adhesion förekommer redan efter fem sekunder i ingrepp, vilket gäller 
även för det rostfria materialet. Detta bekräftas med EDS-analysen där de 
förekommande grundämnen hos de punkter som markerats som adhererat material
i Figur 4.4, visar sig innehålla Järn (Fe) och andra ämnen som finns i 
arbetsmaterialet, se Figur 10.1 och 10.2, Bilaga 4 EDS-analys. Resultaten visar 
även att markeringen med hjälp av ritspenna tillsammans med vändskärets yttextur
och dess kratrar, gör det möjligt att hitta och jämföra samma yta mellan de olika 
ingreppstiderna. Innan vändskäret har tvättats kan det dock vara svårt att se vart 
markeringen börjar, eftersom adhererat material täcker denna och breder ut sig 
över ett större område än märkets storlek.

Resultatet från SEM-undersökningen av skären efter svarvning i EN-1,4436 visar, 
som kan förväntas, att mer arbetsmaterial adhererar på vändskäret. Det rostfria 
materialet har ett större intervall för skärhastigheten vid vilket adhesion kan 
förekomma jämfört med EN-34CrNiMo 6 och betraktas vanligtvis som mer 
benäget att ge adhesion av arbetsmaterial mot vändskäret. Resultatet är i övrigt 
liknande de vid svarvning i EN-34CrNiMo 6 eftersom det i båda fallen 
förekommer adhererat material och det går att se att vändskärets yta förändras i 
form av kraterbildning och kraterförstoring. 

Märkningen av vändskären som gör att en bit lossnar ur ytbeläggningen vilken 
sedan fylls med adhererat arbetsmaterial, gör att det ibland blir svårt att hitta 
tillbaka till samma yta i SEM mellan ingreppstiderna. Det är även svårt att 
förutsäga hur märket påverkar skärprocessen med avseende på exempelvis 
skärkrafter och spånflöde. Märkningen kan möjligtvis förbättras genom att 
använda ett annat verktyg för märkningen, exempelvis ett diamantverktyg som är 
hårdare än ytbeläggningen och kan märka beläggningen utan att den slits loss. 
Märkningen bör även utföras genom att börja från skäreggen och dra mot 

28



spånbrytaren istället för tvärt om som i detta fall, detta leder troligtvis till att 
utbrytning av ytbeläggning kan undvikas. Ett märke på vändskärets yta i 
ingreppszonen kommer dock sannolikt oavsett att fyllas med arbetsmaterial då 
tidigare studier [9] visat att en mikrotextur (många märken) på ytan, leder till att 
arbetsmaterialet adhererar starkare mot vändskäret. Vändskärets yttextur ger också
fördelaktiga förhållanden för adhesion, genom att materialet adhereras i dess 
kratrar och håligheter. Texturen är, som tidigare nämnts, troligen ett resultat av 
våtblästring. Det är dock inte klart om detta är en yta som eftersträvats hos 
tillverkaren eller om det är att betrakta som en defekt. Om adhesionsförslitning ska
undvikas så är det definitivt att betrakta som ofördelaktigt. 

En konsekvens av att experimentet utförts i supportsvarv är att det, som tidigare 
nämnts, inte går att justera spindelvarvtalet steglöst. Detta innebär att när stångens 
längd med diameter 60 millimeter svarvats ned, måste diametern svarvas ner 
ytterligare för att ge samma skärhastighet vid nästa tillgängliga högre varvtal på 
svarven. Nedsvarvningen av diametern måste då utföras med ett vändskär som inte
ingår i experimentet vilket leder till ställtid och onödigt avverkande av 
arbetsmaterial och därmed slöseri med resurser. Detta behöver dock endast göras 
om ingreppstiden överstiger tio minuter, i sådana fall kan experimentet utföras i 
exempelvis CNC-svarv där varvtalet kan varieras steglöst och skärhastigheten 
därmed hållas konstant oavsett arbetsmaterialets diameter. 

Arbetet med svepelektronmikroskopet är en mycket tidskrävande process. Att byta 
provbit innebär mycket väntetid, genom att mikroskopets kammare måste vara i 
vakum innan bilder kan tas, krävs att kammaren måste släppa och bygga upp 
vakum mellan varje provbit. Efter varje byte av provbit blir dessutom 
mikroskopets inställningar för kontrast och ljusstyrka nollställda. Detta innebär att 
det blir svårt att hitta tillbaka till samma inställningar när nya foton ska tas på ett 
annat vändskär. Mikroskopets funktion för att ställa in detta automatiskt gav inte 
tillräckligt bra bilder för att kunna användas. Att ställa in detta genom numeriska 
värden fungerade inte heller eftersom det, på grund av stora skillnader mellan 
varje numeriskt värde, ändå krävdes manuell finjustering för att få till en bra bild. 
Resulterande bilder blir med andra ord operatörsberoende och därmed även 
beroende av operatörens uppfattning om vad som är en bra bild och inte. En 
framtida möjlighet med SEM är att mäta antalet kratrar som finns inom en yta 
med ett bestämt mått, och sedan bevaka förändringen av detta antal med ökande 
ingreppstid. Detta kan exempelvis leda till att adhesionsförslitningen kan 
kvantifieras.
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Rengöring av vändskären med ultraljudstvätt i saltsyra har visat sig påverka 
vändskärens yta på liknande sätt som skärprocessen. Det bedöms därför vara en 
olämplig metod eftersom det, efter några rengöringsförlopp, kan bli svårt att skilja
på om en förändring hos ytan kommer från skärprocessen eller rengöringen. En 
rekommendering är att, istället för ultraljudstvättning, lägga vändskären i ett bad 
med saltsyra med koncentrationen 32 procent i 30 minuter. Detta har visat sig 
tvätta bort adhererat arbetsmaterial tillräckligt bra.

6. Slutsatser

Litteraturstudien pekar på att adhesionsförslitningen påverkas av parametrar så 
som skärhastighet, skärkrafter, temperatur, affinitet mellan arbetsmaterial och 
vändskär, arbetsmaterialets duktilitet etcetera. Resultaten från detta arbete tyder på
att adhesionsförslitning av vändskäret som använts i arbetet, även påverkas av dess
yttextur som skapats vid tillverkning. Texturen leder till att arbetsmaterialen EN-
34CrNiMo 6 och EN-1,4436, gärna adhererar mot dess kratrar och håligheter. 
Förslitningen går i detta fall relativt långsamt och de partiklar som lossnar är, i 
många fall, i storleksordningen en (1) μm eller mindre.

Svepelektronmikroskopet lämpar sig väl för undersökning av den adhesiva 
förslitningen hos de vändskär som undersökts, eftersom det ger en bild av ytans 
topografi samt gör det möjligt att mäta på ytan. Undersökningar kan göras på både
spånyta och släppningsyta genom att tilta mikroskopets provhållare, se Figur 8.5, 
bilaga 2. Mikroskopet medger, i detta fall, dessutom undersökning och mätning 
utan att några särskilda fixturer behövts konstrueras. 

Övriga slutsatser är att för tvättning av vändskären rekommenderas, för de 
använda arbetsmaterialen, syrabad med saltsyra med koncentration på minst 32 
procent. Ultraljudstvättningen bör därmed uteslutas eftersom den påverkar 
vändskärens yta för mycket. För att hitta samma yta mellan olika ingreppstider i 
mikroskopet krävs ett fysiskt märke på vändskäret, denna märkning kommer att 
fyllas med adhererat arbetsmaterial i varierande utsträckning. Med hjälp av 
yttexturen hos det använda vändskäret har samma yta i vissa fall återfunnits trots 
adhererat arbetsmaterial, detta kan dock bli ett större problem  om vändskär med 
finare ytor ska undersökas. Det kan i ett sådant fall vara nödvändigt att hitta en 
bättre metod för märkning.

6.1. Fortsatt arbete

Metoden kan fortsättningsvis utvecklas på ett antal områden, exempelvis:
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• Prova metoden med andra arbetsmaterial och vändskär.

• Ta fram metod för beräkning av antalet kratrar på vändskärens yta som 
tidigare nämnts, förslagsvis med hjälp av Mathlab eller liknande.

• Ta fram ny metod för permanent märkning av vändskären.
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7. Bilaga 1 Materialdata
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Tabell 1. Materialdata för SS 2541-03
Materialsammansättning 

Specifikation: SS 2541-03/EN-34CrNiMo6M

Grundämne

C 0,3500 343 1111
Si 0,3100
Mn 0,7400
P 0,0140
S 0,0300
Cr 1,3800
Ni 1,3700
Mo 0,1700
V 0,0100
Ti 0,0041
Cu 0,2100
Als 0,0090
As 0,0080
Sn 0,0120
B 0,0002
Ca 0,0032
N 0,0080
Nb 0,0030
Co 0,0180
Pb 0,0010
W 0,0100
Sb 0,0040

Andel             
%

Hårdhet 
[HB]

Brottgräns  
[Mpa]

Tabell 2. Materialdata för SS 2343
Materialsammansättning Behandling

Specifikation: SS 2343/EN-1.4436

Grundämne

C 0,014 215 615
Si 0,550
Mn 1,450
Cr 16,580
Mo 2,020
Ni 10,090
P 0,030
Si 0,029
Ni 0,058

Upplösnings
-behandlad 

1040° C
Andel          
%

Hårdhet       
[HB]

Brottgräns 
[Mpa]



8. Bilaga 2, SEM-bilder på övriga vändskär efter svarvning 
i EN-34CrNiMo 6

Nytt vändskär nummer två märkt och tvättat med etanol visas i Figur 8.1

Samma vändskär i en jämförelse mellan nytt och efter fem sekunder i ingrepp 
visas i Figur 8.2. Notera att här är markeringen svår att se, men kan fortfarande 
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Figur 8.1. Nytt vändskär, pilen visar markering som gjorts med ritspenna, någon
beläggning har i det här fallet inte lossnat på grund av märkningen.



användas för att hitta ungefär samma område och sedan kan ytans textur och 
skäreggens kantlinje användas för att identifiera samma yta mellan ingreppen. 
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Figur 8.2. Nytt vändskär (övre) och fem sekunder i ingrepp (undre); vit markering
visar samma yta, röda markeringar visar områden med skillnader, grön

markering visar adhererat arbetsmaterial och gul markering visar smutspartikel.



Figur 8.3 visar skäret efter femton sekunder i ingrepp jämfört med fem sekunder, 
skillnader i kraterstorlek mellan de olika ingreppstiderna är svåra att upptäcka i 
dessa bilder. Kanske på grund av att skillnaderna är väldigt små eller för att 
kontrasterna mellan bilderna blivit olika och försvårar jämförelsen.
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Figur 8.3. Vändskär med fem sekunder i ingrepp och tvättat med ultraljud i
saltsyra (övre) och vändskär efter femton sekunder i ingrepp tvättat med etanol.

Vit rektangel visar område där repor börjar synas.



Figur 8.4 visar ett nytt skär jämfört med samma skär efter femton sekunder i 
ingrepp samt tvättat med ultraljud.   
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Figur 8.4. Nytt vändskär (övre) och vändskär efter 15s i ingrepp samt tvättad med
ultraljud.



Figur 8.5 Visar exempel på hur metoden kan användas för att undersöka 
släppningytan hos vändskäret, här har hållaren i SEM tiltats 20 grader.
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Figur 8.5. Släppningsyta hos nytt vändskär jämfört med fem sekunder i ingrepp.



8.1. Vändskär nummer tre.
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Figur 8.6. Nytt vändskär i 45 (övre) och 400 (undre) gångers förstoring; rektangel
visar förstorad yta.
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Figur 8.7. Nytt vändskär jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättad med
ultraljud.
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Figur 8.8. Vändskär med fem sekunder i ingrepp (övre) jämfört med samma skär
med 25 sekunder i ingrepp (undre). Vit rektangel markerar område med repor.
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Figur 8.9. Nytt vändskär (övre) jämfört med 25 sekunder i ingrepp och tvättat med
ultraljud (undre).



9. Bilaga 3, SEM-bilder på vändskär från svarvning av 
Rostfritt EN-1,4436 
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Figur 9.1. Nytt vändskär med markering, 45 (övre) och 600 (undre) gångers
förstoring.Vit rekangel visar förstorad yta.
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Figur 9.2. Nytt vändskär (övre) jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättad med 
etanol (undre).
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Figur 9.3. Nytt vändskär (övre) jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättad med
etanol (undre) med 1200 gångers förstoring.
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Figur 9.4. Nytt vändskär (övre) jämfört med fem sekunder i ingrepp efter
ultraljudstvätt (undre).
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Figur 9.5. Vändskär efter fem sekunder i ingrepp tvättat med ultraljud (övre)
jämfört med femton sekunder i ingrepp tvättat med ultraljud (övre)
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Figur 9.6. Nytt vändskär (övre) jämfört med femton sekunder i ingrepp tvättat med
ultraljud (undre).



9.1. Vändskär tre till  SS 2343
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Figur 9.7. Nytt vändskär i 45 (övre) och 600 (undre) gångers förstoring
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Figur 9.8. Nytt vändskär (övre) jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättad med
etanol (under) 
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Figur 9.9. Nytt vändskär (över) jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättat med
etanol (undre), adhererat arbetsmaterial gör att ytorna ej kan jämföras.
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Figur 9.10. Nytt vändskär (övre) jämfört med fem sekunder i ingrepp tvättat med
ultraljud (undre).
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Figur 9.11. Vändskär med fem sekunder i ingrepp (övre) jämfört med tio sekunder
i ingrepp (undre) bägge tvättade med ultraljud.
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Figur 9.12. Nytt vändskär (övre) jämfört med tio sekunder i ingrepp tvättat med 
ultraljud (undre).



10. Bilaga 4 EDS-analys
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Figur 10.2. Visar resultatet av EDS-analysen, stor andel järn bekräftar att det är
adhererat arbetsmaterial.

Figur 10.1. Visar yta på vändskäret som analyserats med EDS, vändskäret har
använts till svarvning av SS 2541-03.
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Figur 10.3. Visar yta på vändskäret som analyserats med EDS, vändskäret har
använts till svarvning i SS 2343.

Figur 10.4. Visar resultatet av EDS-analysen, stor andel järn, krom och nickel,
vilket bekräftar att det är påkletat rostfritt arbetsmaterial.
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