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Sammanfattning 

Rörverk 09 på Sandvik tillverkar sömlösa rostfria rör med diameter 6,0–12,7 mm. Rören 

lindas av från en spole för att sedan kapas i bitar om 6 m med en flygande kap. Den förflyttar 

sig med rörets hastighet från spolen och kapar röret under förflyttning. Vid den flygande 

kapen uppstår det problem med gradbildning, dålig snittyta samt hög förbrukning av 

sågklingor. Graderna medför problem i efterföljande processer vilket föranleder högre 

kostnader genom verktygsförslitning och kasserat material. Syftet med arbetet var att förbättra 

den skärande processen för att förbättra snittytans kvalité samt minska förbrukningen av 

antalet sågklingor.  

Potentiella felkällor har verifierats och analyserats. Därefter har beräkningar utförts för att 

bestämma sågklingans tandform, skärbredd och tanddelning. Skärdata undersöktes genom 

experiment för att se hur olika skärdata påverkar uppkomsten av grader samt snittytans 

kvalitet. Med hjälp av experiment kunde lämplig matning och skärhastighet bestämmas. 

Utfört arbete har resulterat i att fem sågklingor valts ut för vidare tester. Två olika modeller 

från Kinkelder har valts ut, Power 2000 och EC 3000. Jämnare kapsnitt och mindre grader har 

erhållts med båda sågklingorna av modellen Power 2000 jämfört med den ursprungliga 

sågklingan. 

Under arbetets gång upptäcktes det att maskinens spånborttagningssystem inte fungerade 

korrekt. Vid kapning av vissa stålsorter upptäcktes problem med spånborttagningen. Detta 

medför att spånor ligger kvar i sågklingans spånutrymme när tanden går i ingrepp.  

För att förbättra den skärande processen ytterligare behövs ett bättre spånbortagningssystem. 

Dessutom behövs flera tester utföras av de utvalda sågklingorna i olika dimensioner och 

material för att säkerställa en god funktion och livslängd.  
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Abstract 

Sandvik manufactures seamless stainless steel pipes with diameters from 6.0 to 12.7 mm. The 

tubes are unwounded from a coil and then cut into pieces of 6 m with a flying cut-off 

machine. The flying cut-off machine moves with the feed rate from the coil and cut the tube 

during the movement. Burr formation and tool wear are the major issues in the cutting 

process. It is almost impossible to avoid burr formation. Therefore it is important to know 

how to reduce the size of the burrs and also where they appear. Burrs reduces the product 

quality and needs to be removed. The aim of this paper is to improve the cutting process by 

minimizing burr formation and increase the tool life. 

A study has been done to investigate how the cutting process can be improved. A 

mathematical calculation has been done to select tooth pitch, tooth shape and thickness of the 

saw blades. An experiment was performed to understand how cutting parameters affects burr 

formation.  

Performed work has resulted in five different saw blades that where selected for further 

testing, two of blades where picked out of the model series Power 2000 and three out of the 

series EC 3000. A cutting test of the new saw blade resulted in a smoother surface with less 

burr formation compared to the previous saw blade. 

During testing the current swarf removal system in the machine was not functioning properly. 

Sometimes chips got stuck in the sawblades chips pace and harm the cutting process.    

To improve the machine performance the swarf removal system needs to be redesigned. The 

new saw blades require more tests in different tube dimensions and materials to confirm good 

performance and tool life. 
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1 Introduktion 

Sandvik är en global industrikoncern inom stålindustrin. De har en världsledande position 

inom bland annat verktyg och verktygssystem för skärande bearbetning samt produkter inom 

rostfria stål, speciallegeringar och titan. 

En avdelning inom Sandvik Materials Technology heter Rörverk 09, där tillverkas sömlösa 

rör i rostfritt stål med dimensioner från 6,0–12,7 mm. Rören valsas ut i längder vilka sedan 

lindas upp på en spole för vidare processande. Rören förflyttas sedan till en ny station där 

maskinen rätar ut det uppsnurrade röret för att sedan kapas upp i längder om 6 m i två steg. 

Först kapas rören till en längd över 6 meter av en sågklinga i en så kallad flygande kap. Rörets 

matning från spolen är konstant. För att kapa rören förflyttar sig flygande kapen med rörets 

matning utan att stoppa processen, där av namnet flygande kap. Därefter riktas rören för att 

sedan transporteras vidare till en fast kap för att kapas till önskad längd på 6 m. När rören har 

den önskade längden ska båda ändarna gradas. Därefter transporteras rören slutligen till en 

poleringsmaskin.  

Vid flygande kapen kan det uppstå restmaterial från kapningen i form av en grad. När graden 

hamnar på den sidan av röret vilket kapas av den fasta kapen följer graden med den 

bortkapade biten. Om graden däremot sitter kvar på andra änden uppkommer problem när 

röret går mot ett längdstopp. Den utstickande graden gör att röret inte går mot stoppet vilket 

leder till att röret kapas till för kort längd i den fasta kapen samt att röret placeras på fel 

avstånd från gradningsverktyget. Det medför att gradningen inte blir fullständig.  

Det kan även hända att den kvarstående graden viks upp på röret yttersida. Det kan medföra 

att hela röret repas av graden under poleringsprocessen. Vid gradbildning måste sågklingan 

även bytas inom korta intervall på grund av hög förslitning. Samtliga av dessa problem skapar 

höga kostnader genom både kasserat material, hög verktygskostnad samt hög 

produktionskostnad i form av produktionsstopp. I nuläget finns ingen metod för att undvika 

dessa problem. Därmed behövs en lösning för att förbättra den skärande processen för att 

minska förbrukningen av sågklingor samt för att undvika gradbildning.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet är att förbättra den skärande processen för att minska förbrukningen av antalet 

sågklingor.  

Målet är att ta fram en förbättrad sågklinga och vid behov konstruera en ny axel och 

infästning till sågklingan. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilken modell av sågklinga är bäst lämpad för processen med avseende på bearbetning 

och livslängd? 

 Vilken skärkraft påverkar sågklingan under bearbetning? 

 Om behov finns, hur ska axeln och infästningen till sågklingan konstrueras för att 

skapa en stabilare process samt undvika svängningar? 
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1.3 Avgränsningar 

Följande punkter kommer avgränsa arbetets omfattning: 

 Endast sågklingor ur Kinkelders sortiment analyseras  

 Ingen tillverkning av axel och infästning kommer att ske under projektets gång 
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2 Teori 

Under detta avsnitt presenteras teori för ökad förståelse inom kapning av austenitiska rostfria 

rör samt hur en flygande kap fungerar. 

2.1 Gradbildning 

Gradbildning är ett vanligt problem inom industriella processer. En grad är en vass kant 

vilken kan bildas vid skärande bearbetning. Den försämrar kvalitén hos den bearbetade 

produkten. Grader ska helst undvikas eller minimeras. Processen för att avlägsna grader kan 

leda till många svårigheter. Gradbildning är svårt att förhindra helt, enligt Nakayama och Arai 

[1]. Det gör att det är mer fördelaktigt att minimera uppkomsten av grader samt att flytta dessa 

till en mindre kritisk zon än att ta bort de i efterföljande processer. Genom att studera hur 

olika parametrar påverkar gradbildning kan uppkomsten av grader minimeras.  

Skärkrafter vid kapningsprocessen uppkommer på grund av abrasiv nötning, deformation och 

att material skjuts framför skäreggen [2]. Skärkrafter och spåntjocklek påverkas i hög grad av 

matningshastighet, skärverktyg och materialets geometri. Därför kan det konstateras att 

skärkrafter påverkar uppkomsten av grader. Variationer i gradtjocklek har kopplingar till 

tangentialkraftens riktning. Enligt Niknam [3] kan gradtjocklek och skärkraft skrivas till en 

funktion av skärdjup och matning per tand. Problemet med grader är komplext med flera olika 

parametrar. En bra metod för att undvika gradbildning är att göra statistiska och 

experimentella undersökningar. Att enbart ställa om en maskin för minimalt med grader kan 

skapa konsekvenser för andra parametrar i processen. Bland annat kan tillverkningstiden, 

verktygets livslängd och materialets ytjämnhet påverkas. 

2.2 Skärdata 

Skärdata innefattar de styrande parametrarna för materialavverkningen. Dessa parametrar kan 

delas in i tre huvudområden skärhastighet, matning och skärdjup.  

Sågklingans skärhastighet, 𝑣𝑐, är den periferihastighet sågklingan har i förhållande till 

arbetsstycket. SI-enheten för hastighet är meter per sekund men inom skärande bearbetning 

mäts skärhastighet vanligen i meter per minut. Skärhastigheten är beroende av sågklingans 

diameter och rotationshastighet. 

Sågklingans matningshastighet, 𝑓, är den hastighet med vilken sågklingan rör sig in i 

materialet. Vid val av matningshastighet har material i arbetsstycket, verktygets utformning 

samt skärhastigheten betydelse. Matning per tand mäts i millimeter. För att säkerhetsställa att 

kapsnittet och sågklingans livslängd hålls på en acceptabel nivå krävs det att rätt matning per 

tand väljs för bearbetningen. En ökad matning per tand ger en tjockare spåna och 

spånfyllnadsgraden i sågklingans spånutrymme ökar. Under kapningsprocessen formas 

spånan efter sågklingans spånutrymme likt en cirkulär spiral. Endast en del av spånutrymmet 

kan utnyttjas eftersom spånan formas cirkulärt medan spånutrymmet är avlångt. Vid hög 

spånfyllnadsgrad blir belastningen på varje tand hög vilket medför att risken för tandbrott 

ökar [4].  Låg matning per tand bidrar till att skäreggen slits ut snabbt. Det beror på att 

tänderna kan börja glida på ytan innan en spåna bildas, vilket skapar hög värmeutveckling och 

abrasiv nötning [5]. 
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2.3 Verktygsgeometri 

Tändernas geometri har direkt inverkan på hur en spåna bildas. Sågklingans tänder har tre 

vinklar med benämningen spånvinkel, eggvinkel och släppningsvinkel enligt figur 1. 

En positiv spånvinkel, 𝛾, skär lättare genom materialet, vilket genererar lägre skärkrafter. En 

negativ spånvinkel ger en starkare skäregg men ger en större spåndeformation vilket leder till 

högre skärkrafter och verktygsförslitning. Vid en neutral vinkel är spånvinkeln lika med noll. 

Spånvinkeln kan också vara positiv eller negativ. 

Eggvinkel, 𝛽, anger vinkeln mellan spånytan och släppningsytan. Ett verktyg men en spetsig 

vinkel skär lättare men är känslig för stötbelastningar. 

För att undvika att baksidan av skäreggen gnids mot arbetsstycket har sågklingan en 

släppningsvinkel, 𝛼. En större släppningsvinkel tillåter att en högre matning kan användas 

men det försvagar också verktyget. En mindre släppningsvinkel har motsatt effekt, verktyget 

blir starkare men en lägre matning går att använda. Vinkeln är alltid positiv [6].  

 
Figur 1. Skäreggens spånvinkel (γ ), eggvinkel (β) och släppningsvinkel (α). 

Skjuvplansvinkeln, 𝛷, påverkar flera olika parametrar bland annat skärkrafter, effektbehov 

och värmeutveckling.  Spåntjockleken är beroende av skjuvplanets vinkel i förhållande till 

arbetsstycket. En lägre vinkel ger en tjockare spåna och en högre vinkel ger motsatt effekt. 

Den nominella spåntjockleken, ℎ𝑑, är en teoretisk spåntjocklek innan en spåna har bildats. 

Den verkliga spåntjockleken, ℎ𝑐ℎ, är spåntjockleken då en spåna har bildats [7]. 

Skjuvplansvinkeln, nominell- och verklig spåntjocklek visas i figur 2. 

Områdena kring skäreggen och arbetsstycket kan delas in i tre zoner primär, sekundär och 

tertiär enligt figur 2. I den primära zonen deformeras materialet genom skjuvning och formar 

en spåna. Med en relativt hög töjningshastighet kan antagandet göras att ingen 

värmeöverföring sker med omgivningen. Större delen av arbetet går åt till att deformera 

materialet plastiskt. Enligt B.Wang et.al kan ett antagande göras att cirka 90 % av arbetet 

omvandlas till värmeenergi. Den sekundära zonen är kontaktytan mellan spånan och 

skäreggen. Friktionen mellan ytorna har inverkan på värmeöverföringen mellan spånan och 

skäreggen. Den tertiära zonen är placerad vid skäreggens släppningsyta. Där uppstår 

spänningskoncentrationer men även värmeenergi från friktionen mellan skäreggen och 

arbetsstycket [8].  
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Figur 2. Skjuvplansvinkeln samt de tre deformationszonerna under bearbetning. 

2.4 Kapning av cirkulära rör 

Vid kapning i rör med en sågklinga kommer fem kritiska ingreppssträckor att inträffa under 

ett kapsnitt. De kritiska ingreppssträckorna under bearbetning visas i figur 3. 

 
Figur 3. Fem kritiska ingreppsträckor vid kapning av rör. 

När den första tanden går i ingrepp enligt ingreppsträcka 1 kommer den bearbeta bort den 

första spånan. De första skären kommer möta röret med en låg ingreppsvinkel på grund av 

rörets krökning. Vid starten av kapningen kommer därmed ingreppsvinkeln vara ogynnsam då 

det försvårar bildandet av den första spånan. Detta liknar motfräsning då ett skär ska bilda en 

spåna från en låg vinkel. Vid motfräsning kommer spåntjockleken att växa från noll för att 

sedan separera från arbetsstycket när största spåntjockleken uppnåtts. Vid medfräsning går 

spåntjockleken mot noll innan spånan separeras från arbetsstycket. Vid motfräsning stannar 

den största delen av värmen kvar i arbetsstycket. På grund av att skäret har en tendens att 

gnida mot arbetsstycket innan den första spånan kan bildas, enligt San-Juan et.al [9]. 
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Senare under kapningsprocessen kommer tänderna att närma sig rörets hålrum enligt 

ingreppssträcka 2, vilket är den längsta ingreppssträckan på rörets övre del. Därefter kommer 

varje skär bearbeta genom två in- och utgångar per varv. Först kommer sågklingans tänder att 

gå i ingrepp på rörets första vägg. Ingreppet består av en in- och utgång mot en konvex yta. 

När tänderna sedan når den andra väggen på röret kommer tänderna att mötas av en konkav 

in- och utgång. Vid den konkava utgången skapas en större vinkel mellan sågklingans periferi 

och rörets periferi i jämförelse mot den första utgången med en konvex utgång. Den större 

vinkeln kan bidra till att spånan lättare kan brytas runt kanten vid utgången. Den mindre 

vinkeln kan göra att spånan inte kan brytas lika mycket. Det kan förklara varför det kan 

uppstå små utgångsrader vid den första utgången vid väggen oftare än vid den andra 

utgången. 

När sågklingan når ingreppsträcka 4, vilken är vid rörets botten, börjar skären återigen att 

bearbeta material i ett kontinuerligt skärförlopp. Ingreppsträcka 4 är den längsta 

ingreppssträckan på röret, det så kallade 𝐴𝐶𝑚𝑎𝑥. Under denna sträcka kan högst antal tänder 

vara i ingrepp samtidigt under hela kapningsprocessen. 

Slutligen närmar sig sågklingan slutet av kapningen och de sista skären för processen enligt 

ingreppssträcka 5. Under de sista skären är det lite material kvar i underkanten vilket gör att 

en spåna kan vikas ned istället för att kapas, vilket skapar en utgångsrad.  

Skärprocessen påverkas även av hur sågklingan är placerad i förhållande till röret. Sågklingan 

kan vara förskjuten från rörets centrum. Det resulterar i att sågklingan får en annan in- och 

utgångsvinkel. Beroende på vart på sågklingan möter röret påverkar det spånbildningen samt 

skärkraften. 

2.5 Material 

Förmågan att motstå korrosion uppkommer genom att stålet lätt passiveras på grund av den 

höga halten av krom. Vid passivisering skapas ett tunt skyddande skikt som skyddar den 

underliggande metallen för vidare oxidation [10]. Rostfria stål finns i olika typ, till exempel 

austenitiskt, martensitiskt, ferritiskt och duplex. Gemensamt för alla rostfria stål är att de 

innehåller mer än 12 % krom [11]. I detta avsnitt kommer endast austenitiskt rostfritt stål att 

behandlas.  

Austenitiskt rostfritt stål har en kromhalt på minst 16 % och en nickelhalt på över 8 %. Det är 

också den största gruppen inom rostfria stål. Inom austenitiskt rostfritt stål finns även 

undergruppen superaustenitiskt rostfritt stål. Denna undergrupp har en nickelhalt över 20 % 

[12].  

Austenit är instabilt beroende av sammansättningen vid temperaturer under cirka 200°C men 

kan med hjälp av underkylning göras stabilt även vid temperaturer under 200°C. Dessutom 

kan nickelhalten göra att det rostfria stålet kan bevara dess autentiska struktur ända ned till 

rumstemperatur. Andra austenitbildande ämnen är mangan, kol och kväve. Vid 

kallbearbetning av austenitiskt rostfritt stål bildas ofta martensit, vilket gör att stålet blir 

hårdare [11]. 
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Generellt för austenitiska stål är att de är svåra att bearbeta. Vanliga problem kan vara 

verktygsförslitning samt långa spånor [11]. Materialets förmåga att bearbetas kan jämföras 

mot ett annat material vilket ger ett mått på den relativa bearbetbarheten. För att bestämma 

den relativa bearbetbarheten identifieras vanligen tre huvudfaktorer, metallurgisk 

klassificering av arbetsmaterialet, verktygets skäreggsgeometri och skärverktygets material. 

Den relativa bearbetbarheten för austenitiskt rostfritt stål i jämförelse med ferritiskt rostfritt 

stål är cirka 60 %. Super austenitiskt rostfritt stål är svårare att bearbeta och har därmed en 

lägre relativ bearbetbarhet på cirka 25 % [12]. 

Det tre vanligaste materialen, med Sandviks beteckning, är 3R60, 3R12 följt av 5R75. Dessa 

tre material har relativt lika egenskaper och är de tre med bättre bearbetbarhet. De resterande 

materialen 2RK65, 2X22RK69 och Sanicro 28 är de minst använda och är mer 

svårbearbetade. Sammansättningen av kol, krom, nickel samt molybden för varje material 

visas i tabell 1.  

Tabell 1. Materialens sammansättning. 

Material Kol [%] Krom [%] Nickel [%] Molybden [%] 

3R60 ≤0,030  18  13  2,6  

3R12 ≤0,030  19 10  0  

5R75 0,050  17  12  2,1  

2RK65 ≤0,020  20  25  4,5  

2X22RK69 ≤0,020  20  18  6,1  

Sanicro 28 ≤0,020  27  31  3,5  

 

Samtliga materials sträckgräns, brottgräns samt hårdhet visas i tabell 2. 

Tabell 2. Materialens hållfasthetsegenskaper. 

Material Sträckgräns [MPa] Brottgräns [MPa] Hårdhet [HRB] 

3R60 220  515-690  ≤90  

3R12 210  515-680  ≤90  

5R75 220  510-710  ≈82  

2RK65 230  520-720  ≈84  

2X22RK69 310  655-850  ≤96  

Sanicro 28 220  550-750  ≤90  

 

2.6 PVD-beläggning 

En PVD-beläggning är en ytbehandling som ofta används på verktyg för skärande 

bearbetning. I processen för att behandla ett material med en PVD-beläggning joniseras 

metallen för att sedan reagera med till exempel kväve. Detta bildar då en hård 

nitridbeläggning. Den hårda beläggningen höjer skärverktygets slitstyrka. Beläggningen 

skapar även tryckspänningar i ytan vilket leder till en ögat seghet i skäregget [13]. 
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2.7 Flygande kap 

Oto Mills är tillverkare av den flygande kapen. Komponenterna klämbackar, sågklinga, 

spånbortagning och smörjsystem visas figur 4. 

Klämbackarna greppar tag i röret för att stabilisera och minska risken att glidning mellan röret 

och sågenheten uppstår. Om glidning sker ger det upphov till axiella krafter i sågklingan, 

vilket i värsta fall kan leda till att ett brott. Klämbackarna måste generara tillräckligt hårt tryck 

så att ingen glidning av röret sker, det får dock inte vara inställt för hårt då det medför märken 

på röret.  

Svängningar och vibrationer kan skapas av de skärkrafter sågklingans tänder utsätts för när de 

går i ingrepp i arbetsstycket. Vibrationer uppstår om spåntjockleken är för liten på grund av 

för låg matning. Då gnids skäreggen mot materialet istället för att skära [14]. Även obalans i 

maskinens olika roterande delar ger upphov till vibrationer. Vid kritiska varvtal uppkommer 

egensvängningar på grund av resonans vilket skapar mer eller mindre kraftiga vibrationer. 

Spånborttagning är en viktig funktion för både maskin och sågklinga. Under 

kapningsprocessen fastnar spånor i sågklingans spånutrymme. Någon typ av spånborttagning 

bör användas för att rensa bort dessa spånor och rengöra sågklingans spånutrymme [15]. En 

välfungerande spånborttagning skyddar skäreggen och förlänger sågklingans utslitningstid 

[16]. 

Två av de vanligaste spånborttagningssystemen är tryckluft eller spånborste. Fördelarna med 

tryckluft är att det är enkelt att installera och justera. Ingen abrasiv nötning förekommer på 

grund av att det inte är någon fysisk kontakt mellan delarna. Om tillräckligt högt tryck kan 

skapas för att rensa bort spånorna är det den ideala lösningen [17]. Spånborsten placeras mot 

sågklingan och roterar med hjälp av sågklingans rotation. När sågklingan passerar den 

roterande borsten rensas sågklingans spånutrymme från spånor. De vanligaste typerna av 

spånborstar är tillverkade av stål eller nylon.  

Smörjsystemets huvudsakliga funktion är att sänka friktionen mellan skäreggen och 

arbetsstycket. Sänkt friktion leder till en lägre värmeutveckling. Verktygets utslitningstid är 

starkt kopplat till temperaturen vid bearbetningen. En sänkning av temperaturen kan tillåta att 

skärhastigheter kan höjas och att verktygsförslitningen minskar [18]. Experimentella studier 

visar att verktygsförslitningen minskar med användning av smörjning [19]. 
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Figur 4. Foto på flygande kap av modell TAGB 60 INOX  

(1)smörjsystem, (2)sågklinga, (3)spånborste och (4)klämbackar. 
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3 Metod och Genomförande 

Under detta avsnitt presenteras de använda metoderna samt hur de är genomförda för att 

uppnå målet. Inledningsvis presenteras de potentiella felkällorna till varför ett dåligt kapsnitt 

uppstår, en kontroll av skärhastigheten, lämpliga sågklingor till att lösa problemet samt 

experimentella tester för val av sågklinga och skärdata.  

3.1 Potentiella orsaker till ett dåligt kapsnitt 

Ett dåligt kapsnitt medför en dålig snittyta och nöter på sågklingan. Dåliga kapsnitt orsakas 

dels av felaktig sågklinga, felaktiga skärdata eller av andra problem hos maskinen. Potentiella 

orsakerna i processen har ställts upp i figur 5. 

 
Figur 5. Olika orsaker till ett dåligt kapsnitt. 

För att förbättra den skärande processen har orsaker analyserats, främst hos sågklinga och 

skärdata men även fel i maskinen. Sågklingans tandform, skärbredd och tanddelning har 

beräknats för vidare experimentella tester. Skärdata har undersökts experimentellt för att se 

hur olika skärdata påverkar processen. Maskinens infästning har analyserats för eventuell 

optimering. 

3.2 Axel och infästning till sågklinga 
Ursprungligen användes en sliten sågenhet. Infästningen till sågklingan var inte rak vilket 

gjorde att sågklingan kastade axiellt. När sågenheten förflyttas med rörets hastighet åker 

sågenheten på glidskenor. Dessa glidskenor var utslitna och glappade. För att undvika att 

sågklingan kastar var det planerat att en ny axel och infästning till sågklingan skulle 

Dåligt kapsnitt
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konstrueras. Det visade sig att en ny sågenhet fanns tillgänglig och efter upptäckten byttes den 

slitna sågenheten ut. Det resulterade i att sågklingan kastade mindre. Små axiella kast 

förekommer i nuläget då det inte kan garanteras att sågklingan är helt rak. Den nya 

sågenheten förbättrade kapningsprocessen på grund av mindre glapp i rörliga delar man 

gradbildning kvarstod fortfarande.  

3.3 Kontroll av skärhastighet 

För att säkerställa att den verkliga skärhastigheten överensstämmer med den inställda 

skärhastigheten utfördes en kontroll. Den verkliga rotationshastigheten bestämdes genom att 

räkna antalet varv sågklingan roterade på en minut. Mätningen upprepades fem gånger för att 

minska risken för mätfel. Enligt inställningen ska skärhastigheten vara 30 m/min (0,50 m/s).  

Sågklingans diameter bestämdes genom mätning med linjal. Skärhastigheten beräknades 

enligt 

 𝑣𝑐 =
𝐷𝑐 ∙ 𝑛 ∙ 𝜋

1000
 (1) 

där: 

𝐷𝑐 är sågklingans diameter och  

𝑛 är sågklingans varvtal. 

För beräkning samt de uppmätta värdena, se bilaga 1. Beräkningarna bekräftar att den 

verkliga rotationshastigheten stämmer överens med maskinens inställda rotationshastighet. 

3.4 Undersökning av skärdata 

För att undersöka hur olika skärdata påverkar uppkomsten av grader genomfördes ett 

experiment i en fast kap. Samma typ av grader uppkommer i både den fasta kapen och den 

flygande kapen. Experimentet genomfördes i den fasta kapen då de bortkapade bitarna är 

lättare att studera där. Den använda sågklingan är en EC 3000 från Kinkelder. Sågklingans 

diameter är 315 mm, skärbredden är 2,5 mm och antal tänder är 180 st. Röret har en yttre 

diameter på 12,7 mm och en väggtjocklek på 2,1 mm. Materialet är ett austenitiskt rostfritt 

stål med benämningen 3R60. Genomförande och resultat presenteras i bilaga 2. 

3.5 Sågklingor 

Kinkelder har olika modeller av sågklingor där varje modell är anpassad för olika ändamål 

med rekommendationer om hur de ska användas. Utifrån Kinkelders rekommendationer för 

arbetsstyckets geometri och material har två modeller valts ut för vidare analys. Dessa två 

sågklingor, EC 3000 och Power 2000, är enligt Kinkelders rekommendationer anpassade att 

använda vid bearbetning av rör med austenitiskt rostfritt stål [20].  

Power Integral 

Power Integral är den ursprungliga sågklingan i den flygande kapen. Sågklingan är bredare 

vid infästningen och smalare vid tänderna. Detta är fördelaktigt för att skapa lägre skärkrafter 

men samtidigt bibehålla sågklingans styvhet. Sågklingan är avsedd till att kapa tunnväggiga 

rostfria rör med hög hastighet. Rekommenderad matning per tand är 0,02-0,16 mm och 

rekommenderad skärhastighet är 60-180 m/min (1,0-3,0 m/s). 
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EC 3000 

EC 3000 är en sågklinga med en PVD-beläggning för att minska friktionen vilket bidrar till 

minskat slitage. Sågklingan är avsedd till att kapa tunnväggiga rostfria rör. Rekommenderad 

matning per tand är 0,03-0,09 mm och rekommenderad skärhastighet för bearbetning i 

austenitiskt rostfritt stål är 30-50 m/min (0,50-0,83 m/s).  

Power 2000 

Power 2000 är en sågklinga anpassad för att kapa tunnväggiga rostfria rör. Den är 

ytbehandlad med en PVD-beläggning för att minska friktionen mellan sågklinga och 

arbetsstycke. Enligt Kinkelder ska Power 2000 ha en längre livslängd än EC 3000. 

Rekommenderad matning per tand är 0,04-0,10 mm och rekommenderad skärhastighet för 

bearbetning i austenitiskt rostfritt stål är 30-50 m/min (0,50-0,83 m/s). 

Livslängd 

När rekommenderade skärdata används har Kinkelder en uppskattad livslängd för hur länge 

sågklingan ska hålla innan omslipning. Den uppskattade livslängden mäts i antal kapade 

kvadratmeter och är specifikt uppskattad för kapning av austenitiskt rostfritt stål. De 

uppskattade livslängderna för de valda sågklingorna presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Uppskattad livslängd för Power 2000 och EC 3000. 

Sågklinga Livslängd 

Power 2000 0,8 − 2 𝑚2 

EC 3000 ≈ 1 𝑚2 

 

Inköp 

Inköpskostnad för sågklingorna skiljer sig mellan modellerna. Sågklingorna köps in via 

LSAB vilka är en återförsäljare till Kinkelder. LSAB utför även omslipningar av sågklingor. 

Inköpspriserna visas i tabell 4. 

Tabell 4. Inköpspris för sågklingor. 

Sågklinga Pris per styck 

EC 3000 995:- 

Power 2000 1895:- 

Power Integral 1895:- 

När en sågklinga blir utsliten kan den slipas om. För att en omslipning ska kunna utföras får 

inte sågklingans förslitning vara för hög samt inte ha någon defekt tand. Då en omslipning 

inte kan ske måste en omtandning utföras. Denna process tar bort alla tänder på sågklingan 

och nya tänder slipas, vilket gör denna operation dyrare och mer tidskrävande. Om sågklingan 

dessutom har en spårslipning, till exempel CB, tillkommer en extra kostnad. Priserna för 

dessa operationer visas i tabell 5 och är de priser LSAB erbjuder. 
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Tabell 5. Kostnad för slipning, omtandning och spårslipning av sågklingor. 

Operation Pris 

Slipning  118:- 

Omtandning  237:- 

Spårslipning 106:- 

 

3.6 Sågklingas parametrar 

Då lämpliga modeller av sågklingor har bestämts ska sågklingans parametrar fastställas. 

Sågklingans parametrar är diameter, skärbredd, tanddelning och tandform.  

Diameter 

Vid val av diameter på sågklingan är maskinens moment begränsande. I nuläget används en 

sågklinga med diametern 275 mm. Maskinen är konstruerad till att kunna använda en 

sågklinga med en maximal diameter på 315 mm. Detta kräver att sågklingans skärbredd inte 

är för bred samt att antal tänder i ingrepp är för många, vilket skulle medföra ett för högt 

moment för maskinen. 

En större diameter på sågklingan kräver också en bredare sågklinga för att behålla dess 

styvhet i jämförelse med en mindre sågklinga. Vid användning av en 315 mm sågklinga 

erbjuder Kinkelder en minsta skärbredd på 2 mm. Då både diametern och skärbredden på 

sågklingan ökar krävs högre moment. Vid en diameter på 315 mm är momentet begränsande 

och omställning i program och maskinen krävs. Med detta till grund bestämdes en fortsatt 

användning av en diameter på 275 mm.  

Tanddelning 

Tanddelningen på en sågklinga har direkt inverkan på antalet tänder i ingrepp samtidigt under 

kapningsprocessen. Vid kapning av rör kommer högst antal tänder att vara i ingrepp samtidigt 

under den längsta ingreppssträckan, även kallat 𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥.  

 𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥 = √((𝐷𝑟 − 𝑡𝑟) ∙ 𝑡𝑟) ∙ 2 (2) 

där: 

𝐷𝑟 är rörets diameter och  

𝑡𝑟 är rörets väggtjocklek. 

Det rekommenderade intervallet för antal tänder i ingrepp presenteras i bilaga 3. När 

intervallet för maximalt antal tänder i ingrepp är bestämt kan sågklingans största och minsta 

delning bestämmas enligt 

 𝑍𝑝 =
𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑍𝑖𝑒
 (3) 

där: 

𝑍𝑖𝑒 är antal tänder i ingrepp. 
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Rekommenderade värden för tanddelning visas i bilaga 3. På en sågklinga med en given 

tanddelning beräknas antal tänder enligt  

 𝑍 =
𝐷𝑐 ∙ 𝜋

𝑍𝑝
 (4) 

där: 

𝐷𝑐 är sågklingans diameter. 

För att skapa ett jämt ingrepp har maximalt antal tänder på sågklingan bestämts så att 

maskinens maximala moment inte överskrids, se bilaga 3. Därför har de bredare sågklingorna 

färre tänder än de smalare för att inte uppnå det maximala momentet på maskinen. De valda 

delningarna ligger inom rekommenderade värden från Oto Mills och Kinkelder. 

Skärbredd 

Sågklingans skärbredd har inverkan på hur stort momentet som krävs av motorn vid kapning. 

En bredare sågklinga tar bort mera material än vad en smalare sågklinga gör vilket ger upphov 

till större krafter och kräver ett större moment från motorn. Med avseende på motorns 

maximala moment beräknas därmed sågklingans maximala skärbredd enligt 

 𝑎𝑒 =
𝑀𝑐𝑚 ∙ 𝑖

𝑧𝑖𝐸 ∙ 𝑘𝑐𝑚 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝑅
 (5) 

där: 

𝑀𝑐𝑚 är motorns maximala moment, 

𝑖 är utväxlingen, 

𝑧𝑖𝐸 är antal tänder i ingrepp, 

𝑘𝑐𝑚 är specifika skärkraft hos materialet, 

ℎ𝑚 är medelspåntjockleken och  

𝑅 är sågklingans radie. 

Bilaga 3 visar att den maximala skärbredden är 2,3 mm för en 275 mm sågklinga med 

maximalt tre tänder i ingrepp. För att använda en bredare sågklinga måste maximalt antal 

tänder i ingrepp minskas med avseende på maskinens maximala moment. Detta betyder att en 

sågklinga med en bredd på 2,5 mm maximalt kan ha två tänder i ingrepp samtidigt. Med 

avseende på rekommendationer från Oto Mills och Kinkelder kommer dessa fyra tjocklekar 

att analyseras: 

 1,6 mm 

 1,8 mm 

 2,0 mm 

 2,5 mm 
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Antal tänder en sågklinga ska ha bestäms av vad Kinkelder erbjuder för tandantal samt mot 

vad motorn klarar av. För att bestämma maximalt antal tänder en sågklinga kan ha utan att 

överskrida maximala momentet beräknas först medelspåntjockleken enligt  

 ℎ𝑚 =
360 ∙ 𝑓𝑧 ∙ 𝑎𝑒

𝜋 ∙ 𝜑𝑎𝑒 ∙ 𝐷𝑐
∙ sin (6) 

där: 

𝑓𝑧 är matningen, 

𝑎𝑒 är skärbredden, 

𝜑𝑎𝑒 är ingreppsvinkeln, 

𝐷𝑐 är verktygsdiameter och  

 är ställvinkeln. 

Materialets specifika skärkraft med kompensation för spånvinkel bestämms enligt 

 𝑘𝑐𝑚 = 𝑘𝑐1 ∙ ℎ𝑚
(−𝑚𝑐)

∙ (1 −
𝛾0

100
) (7) 

där: 

𝑘𝑐1 är den specifika skärkraften, 

ℎ𝑚 är spånans medeltjocklek,  

𝑚𝑐 är ett materialkonstant och 

𝛾0 är spånvinkeln. 

Den totala skärkraften beräknas enligt 

 𝐹𝑐𝑚 = 𝑘𝑐𝑚 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝑎𝑒 ∙ 𝑍𝑖𝐸  (8) 

där:  

𝑘𝑐𝑚 är materialets specifika skärkraft, 

ℎ𝑚 är medelspåntjockleken, 

𝑎𝑒 är skärbredden och 

𝑍𝑖𝐸 är antal tänder i ingrepp. 

Den totala skärkraften ger momentet enligt  

 𝑀𝑐𝑚 =
𝐹𝑐𝑚 ∙ 𝑅

𝑖
 (9) 

där: 

𝐹𝑐𝑚 är den totala skärkraften,  

𝑟 är sågklingans radie och 

𝑖 är maskinen utväxling. 
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Tandform 

Tre typer av tandformer visas enligt figur 6. 

  
Figur 6. Tre olika tandformer [21]. 

CB är en tandform där en skåra sitter växelvis på varje tand. Denna tandform är till för att 

skapa en bättre spånbrytning. HZ är en tandform där varannan tand har två fasade kanter. 

Denna tandform kräver en tanddelning på över 4 mm och är lämplig att använda vid kapning i 

tjockväggiga rör och solida stänger. BW är en tandform där varannan tand har en växelvis 

fasad kant. Denna tandform kräver en tanddelning på under 4 mm och är lämplig för 

tunnväggiga rör av stål eller icke järn metaller. Då spånbrytningen måste förbättras har CB 

valt att undersökas närmare. CB kan bara tillämpas på sågklingor med en tanddelning på 

minst ca 4 mm. Detta gör att en sågklinga med maximalt 220 tänder kan använda tandformen 

CB. Övriga sågklingor är valda till att användas med tandformen BW [21].  

3.7 Val av sågklingor 

Fem sågklingor av två modeller valdes ut för fortsatta tester. Dessa sågklingor valdes med 

avseende på föregående beräkningar och rekommendationer. Samtliga sågklingor har en 

diameter på 275 mm. Av dessa fem sågklingor är två stycken av modellen Power 2000 och tre 

stycken av modellen EC 3000, se tabell 6. 

Tabell 6. Modell, skärbredd och tandantal av utvalda sågklingor. 

Power 2000 EC 3000 

Skärbredd [mm] Tandantal [st] Skärbredd [mm] Tandantal [st] 

1,8 220 1,6 280 

1,8 280 2,0 220 

 2,5 180 
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3.8 Test av nya sågklingor 
Syftet med experimentet var att testa olika matningshastigheter och skärhastigheter för varje 

sågklinga, detta för att analysera hur bra sågklingorna var på att motverka gradbildning samt 

undersöka kapsnittens kvalitet. 

Fem olika varianter av sågklingor valts ut baserat på beräkningar och rekommendationer, se 

tabell 7. Samtliga sågklingor har diametern 275 mm, spånvinkeln 18 grader och 

släppningsvinkeln 8 grader. Testet genomfördes i två olika rostfria material och dimensioner. 

Första röret är ett tunnväggigt rör med benämningen 3R60. Yttre diameter är 12,0 mm och 

väggtjockleken är 1,0 mm. Det andra röret är ett tunnväggigt rör med materialet 2X22RK69, 

yttre diameter är 12,7 mm och väggtjockleken är 2,1 mm. 3R60 har en sträckgräns på 220 

MPa och en brottgräns mellan 515-690 MPa. 2X22RK69 har en sträckgräns på 310 MPa och 

en brottgräns mellan 655-850 MPa. Körschema visas i tabell 8. 

Följande utrustning och tillvägagångssätt har används i testet: 

 Material: Rostfritt stål med benämningen 3R60 och 2X22RK69 

 Maskin: Oto Mills cut-off machine TAGB 60 INOX 

 Skärdata: Tre olika matningar per tand användes 0,04, 0,05 och 0,06 mm. Tre olika 

skärhastigheter användes 25 (0.42), 30 (0.50) och 35 (0.58) m/min (m/s). 

Tabell 7. Sågklingor använda i experimentet. 

Modell Antal tänder [st] skärbredd [mm] Tandform 

Power 2000 
220 1,8 CB 

280 1,8 BW 

EC 3000 

180 2,5 CB 

220 2,0 CB 

280 1,6 BW 

 

Tabell 8. Körschema över använda matnings och skärhastigheter. 

 Matning per tand 

[mm] 

Skärhastighet 

[m/min] (m/s) 

1 0,04 30 (0,50) 

2 0,05 30 (0,50) 

3 0,06 30 (0,50) 

4 0,04 35 (0,58) 

5 0,05 35 (0,58) 

6 0,06 35 (0,58) 

7 0,04 25 (0,42) 

8 0,05 25 (0,42) 

9 0,06 25 (0,42) 
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Innan testet av de nya sågklingorna började, användes en Kinkelder Power integral med 260 

tänder. Skärdata var inställd av maskinoperatören med en matning per tand på 0,05 mm och 

en skärhastighet på 32 m/min (0,53 m/s). Snittytan blev ojämn och utgångsgrader bildades, 

graderna satt även kvar efter gradningsprocessen.   

Under första testet, se figur 7, användes en Kinkelder Power 2000 sågklinga med 220 tänder. 

Testet började med en matning per tand på 0,04 mm och en skärhastighet på 30 m/min (0,50 

m/s). Matningen ökades succesivt med en hundradels millimeter åt gången. Samtliga bitar 

fick en grad på rörets undersida oberoende av skärdata. Graderna liknade de tidigare graderna 

när sågklingan Power Integral användes. Det konstaterades att sågklingan inte kapade 

tillräckligt djupt genom röret.  Det medförde att röret drogs av i slutet av kapningen istället för 

att kapas.  

Maskinen ställdes då om för att sågklingan skulle kapa djupare för att kapa genom hela 

materialet. Röret fick en bättre snittyta och problemet med graderna på rörets undersida 

försvann. Testet av olika skärdata upprepades återigen med djupare kapning.  

Först testades en skärhastighet på 30 m/min (0,50 m/s) med tre olika matningshastigheter. 

Inga större skillnader upptäcktes på matningen per tand mellan 0,04 mm och 0,05 mm. Båda 

gav fina kapsnitt utan några större grader. När matningen per tand höjdes till 0,06 mm hördes 

tydligt av ljudet att det gick tyngre och flera grader bildades på rörets insida. 

Nästa test kördes med skärhastighet på 35 m/min (0,58 m/s). Vid en matning per tand på 0,04 

mm vibrerade det mer än tidigare. När matningen per tand höjdes till 0,05 mm vibrerade det 

något mindre men fortfarande mer än vid skärhastigheten 30 m/min (0,50 m/s). Uppkomsten 

av grader på rörets insida ökade när matningen per tand höjdes till 0,06 mm.  

Sista testet kördes med en skärhastighet på 25 m/min (0,42 m/s). Vid samtliga 

matningshastigheter hördes det av ljudet att det gick tungt. Den totala tiden för kapningen 

blev märkbart längre på grund av den sänkta skärhastigheten.  
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Figur 7. Inverkan av skärdata på kapsnittets ytfinhet och uppkomsten av grader. Rören är 

kapade med en Kinkelder Power 2000 sågklinga med 220 tänder. 

Under det andra testet, se figur 8, användes en sågklinga av samma modell fast med 280 

tänder. I detta test gjordes observationer liknande det första testet. Vid en matning per tand på 

0,06 mm bildades grader på rörets insida samt att det hördes av ljudet att det gick tungt. Vid 

en skärhastighet på 30 m/min (0,50 m/s) fungerade en matning per tand på 0,04 mm bra. Vid 

denna inställning uppkom inga grader på rörets insida, kapsnittet såg även jämnt och plant ut. 

Några tendenser till grader upptäcktes vid en matning per tand på 0,05 mm. Med en 

skärhastighet på 35 m/min (0,58 m/s) bildades grader på rörets insida vid samtliga 

matningshastigheter. När skärhastigheten sänktes till 25 m/min (0,42 m/s) och matningen per 

tand till 0,04 mm försvann graderna på rörets insida nästan helt. Tiden för kapningen blev 

dock lång på grund av att den lägsta skärhastigheten och matningshastigheten användes. När 

matningen per tand höjdes till 0,05 mm började tendenser tillgrader synas på rörets insida. 

 
Figur 8. Inverkan av skärdata på kapsnittets ytfinhet och uppkomsten av grader. Rören är 

kapade med en Kinkelder Power 2000 sågklinga med 280 tänder. 
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Under det tredje testet kapades rör med materialet 2X22RK69 med yttre diameter på 12,7 mm 

och väggtjocklek på 2,1 mm. Först användes en Power 2000 sågklinga med 220 tänder. 

Kapningen gick till en början bra med en jämn snittyta utan några större grader. Maskinens 

spånrensningssystem fungerade dåligt och spånor satt kvar i sågklingans spånutrymme. Det 

hördes på ljudet att kapningen gick tungt när tänderna gick i ingrepp med spånutrymmet 

delvis fyllt av tidigare spånor vilka inte hade rensats bort av maskinens spånborste. 

Sågklingan blev utsliten efter cirka 30 kapade rör. När sågklingan byttes ut var den 

fortfarande varm och spånor satt kvar i spånutrymmet, se figur 9. Samma problem uppstod 

vid test av tre andra modeller av sågklingor, Power 2000 med 280 tänder, Power Integral med 

260 tänder och Power Integral med 180 tänder. Problemet med att spånor sitter kvar i 

spånutrymmet anses inte enbart bero på sågklingans geometri. För att lösa problemet bör 

maskinens spårborttagningssystem förbättras. 

 
Figur 9. Foto av sågklinga med spånor kvar i spånutrymmet. 

3.9 Spånborttagningssystem 

Eftersom den ursprungliga spånborsten inte rensade bort spånorna tillräckligt bra behövde 

spånborttagningssystemet förbättras. Problemet med den ursprungliga spånborsten var att den 

endast låg mot sågklingan med egentyngden vilket gjorde att den studsade mot sågklingan. 

Dessutom var spånborsten som användes för hård vilket resulterade i att den inte kom åt 

tillräckligt bra i sågklingans spånutrymme. 

För att förbättra spånbortagningen valdes en spånborste av mjukare typ. Dessutom sitter 

spånborsten fastmonterad i skyddet till sågklingan. Då hållaren är ställbar i höjdled kan även 

trycket mellan spånborste och sågklinga ställas in för att anpassas till sågklingor med olika 

diametrar. Spånborsten är även vinklad cirka 30 grader från sågklingan för att komma åt 

bättre mellan tänderna. Figur 10 visar foto av det ursprungliga och nya 

spånborttagningssystemet. 
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Figur 10. Foto till vänster på det ursprungliga spånborttagningssystemet och till höger på det 

nya spånbortagningssystemet. 

3.10 Test av livslängd 

Syftet med experimentet var att undersöka sågklingornas livslängd. Tre olika modeller av 

sågklingor valdes ut, Power Intergral, Power 2000 och EC 3000, se tabell 9. För att göra en 

rättvis jämförelse har tandantalet valts till 220 tänder för alla sågklingor använda i testet. Det 

som skiljer sågklingorna åt förutom modell är att de har olika skärbredd och tandform. Val av 

skärdata baseras på resultatet från testet av de nya sågklingorna, där en matning per tand på 

0,05 mm och en skärhastighet på 30 m/min (0,50 m/s) gav finast snittyta med minst 

gradbildning. Testet är tänkt att genomföras mestadels i materialet 3R60 eftersom det är det 

vanligaste materialet i produktionen. På grund av orderplaneringen kommer en del av testet 

att genomföras i materialen 5R75 och 2RK65. Alla tre material använda under testet har 

liknande egenskaper. En ny sågklinga användes och byttes ut när maskinoperatören ansåg att 

den inte kapade tillräckligt bra. Samtliga tester är genomförda med det nya 

spånborttagningssystemet. 

Följande utrustning och tillvägagångssätt har används i testet: 

 Material: Rostfritt stål med benämningen 3R60, 5R75 och 2RK65 

 Maskin: Oto Mills cut-off machine TAGB 60 INOX 

 Skärdata: Matning per tand 0,05 mm och skärhastighet 30 m/min (0,50 m/s) 

Tabell 9. Använda Sågklingor i experimentet. 

Modell Antal tänder [st] skärbredd [mm] Tandform 

Power Integral 220 1,2 BW 

Power 2000 220 1,8 CB 

EC 3000 220 2,0 CB 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras det slutgiltiga resultatet av de inledande frågeställningarna. 

Resultatet grundas på beräkningar och experiment utförda med den nya sågenheten. 

4.1 Sågklinga 
Utfört arbete har resulterat i att 5 sågklinor har valts ut för vidare tester, se tabell 10. 

Diametern på sågklingan är bestämd till 275 mm likt den ursprungliga sågklingan.  

 Tabell 10. Utvalda sågklingor av modell Power 2000 och EC 3000. 

Modell Antal tänder [st] skärbredd [mm] Tandform 

Power 2000 
220 1,8 CB 

280 1,8 BW 

EC 3000 

180 2,5 CB 

220 2,0 CB 

280 1,6 BW 

 

Testet av livslängd visade att Power 2000 sågklingan gav bäst resultat med 8657 kapsnitt. EC 

3000 sågklingan kapade 7044 kapsnitt och Power Integral sågklingan kapade 1379 kapsnitt, 

se tabell 11. Sammanställt resultat visas i figur 11. Med avseende på snittytans kvalité och 

gradbildningen var sågklingan Power 2000 sågklingan bättre än EC 3000 och Power Integral 

ända från att den var ny tills den blivit utsliten.  

Tabell 11. Resultat från test av sågklingor.  

Modell  Material Dimension[mm] Antal kapsnitt[st] 

Power 2000 3R60 

 

12,7x1,6 2536 

10,0x1,0 3440 

12,7x1,7 449 

9,5x0,9 540 

5R75 10,0x1,0 1692 

 ∑8657 

EC 3000 3R60 

 

12,7x1,6 582 

9,5x1,7 3369  

9,5x0,9 3093 

 ∑7044 

Power Integral 3r60 12,0x1,0 976 

2RK65 12,7x2,1 403 

 ∑1379 
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Figur 11. Sammanställning av resultaten från testet av sågklingornas livslängd. 

 

4.2 Skärkrafter 
Den största resulterande skärkraften uppkommer då högst antal tänder är i ingrepp samtidigt i 

materialet 2X22RK69. Flest antal tänder i ingrepp är 4 stycken vid användning av en 

sågklinga med 280 tänder. Detta sker endast på de rör med en diameter på 12,7 mm och 

väggtjocklek på minst 2,0 mm. Största kraften per tand är beräknad till 320 N och den största 

resulterande skärkraften är 1280 N. 

4.3 Axel och infästning till sågklinga 
Förbättringarna med den nya sågenheten gjorde att beslutet togs att den nuvarande axeln och 

infästningen inte behöver konstrueras om. Detta beslut togs med avseende på att problem med 

stabilitet och glapp blev bättre efter bytet till den nya sågenheten.  

1379

7044

8657

Power Integral EC 3000 Power 2000

Antal kapsnitt
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5 Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras arbetets resultat och observationer från experimentella 

undersökningar. 

Val av parametrar till sågklinga 

Sågklingans diameter är vald till 275 mm likt den tidigare. Detta underlättar vid byte till den 

nya sågklingan då inga omställningar behöver göras i maskinen. En ökad diameter på 

sågklingan skulle göra att sågklingan kan slipas om flera gånger innan diametern understiger 

gränsen för hur liten en sågklinga kan vara. En större sågklinga kräver dessutom ett högre 

moment i jämförelse mot en mindre sågklinga. Det är inte att föredra då motorns moment är 

begränsande. Om maskinen hade haft en starkare motor hade en 315 mm sågklinga varit ett 

alternativ. Då kan sågklingan ha flera tänder med samma tanddelning vilket medför att varje 

tand går i ingrepp färre gånger per kapsnitt. Sågklingan kan också slipas om flera gånger 

jämfört med en 275 mm sågklinga.  

Val av skärdata 

Vid ändring av skärhastighet och matning i experimenten observerades endast små skillnader 

på rörets snittyta. Matningen ändrades med en hundradels millimeter åt gången och 

skärhastigheten med fem meter per minut. Snittytan kan få ett godkänt utseende vid flera olika 

skärdata. Detta påvisar dock inte vilken som sliter minst på sågklingan. 

Den flygande kapen följer med rörets hastighet på 35 m/min (0,58 m/s) och kapar under 

rörelse vilket medför att den har en begränsad sträcka att kapa på. Med en låg matning per 

tand på 0,04 mm och en låg skärhastighet på 25 m/min (0,42 m/s) används hela den möjliga 

sträckan till att kapa igenom materialet. En sådan inställning kan dock innebära problem om 

rörets hastighet från spolen ökas. 

Test av livslängd 

På grund av orderplaneringen gick det inte att enbart genomföra testet av sågklingornas 

livslängd i materialet 3R60. En del av testet fick genomföras i materialen 5R75 och 2RK65. 

Det hade varit mer rättvist om alla tester kunde genomföras i samma material. 

Materialet 2X22RK69 skiljer sig från resterande material och är det mest svårbearbetade. Vid 

kapning i detta material är det lätt att spånorna fastnar i sågklingans spånutrymme vilket 

ställer stora krav på spånborttagningssystemet. I detta fall hade det varit intressant att 

undersöka hur olika tandantal påverkar spånborttagningen. Med en större tanddelning är 

spånutrymmet större, då kan spånborsten lättare komma åt mellan tänderna för att rensa bort 

spånorna. 

För att få ett tillförlitligare resultat är det bra att upprepa detta test ett flertal gånger. Då kan 

även livslängden undersökas vid olika tandantal på sågklingorna. För att ta fram den mest 

kostnadseffektiva sågklingan måste livslängd, inköpspris, kostnad för ställtider, kostnad för 

kasserat material och kapningsegenskaper sammanställas för de jämförda modellerna. 

Inköpspris för EC 3000 är cirka 50 % lägre än Power 2000.  



25 

 

Vid testet av sågklingornas livslängd skiljde det cirka 1600 kapsnitt. Dock behöver inte den 

totala kostnaden för produktionen bli lägre med en EC 3000. Resultatet tyder på att EC 3000 

är den mest ekonomiska sågklingan om man inte tar hänsyn till kapsnittens kvalitet. Om 

kapsnitten är av sämre kvalitet än Power 2000 genererar det högre kostnader på grund av ökat 

slitage av gradstål.  

Värmeutveckling 

Vid undersökningen av skärdata upptäcktes högre värmeutveckling av de bearbetningar som 

ger upphov till grader, se bilaga 2. Detta på grund av att graden skapar en stor friktionsyta mot 

sågklingan, vilket generar en hög värmeutveckling. Bearbetningar där det uppkom höga ljud 

och vibrationer skapade även mer värme i jämförelse med de bearbetningar där det uppkom 

lägre ljud och vibrationer. Detta tyder på att de bearbetningar med hög värmeutveckling är de 

mer krävande i form av ljud och vibrationer samt när grader bildas. 

Det är svårt att undersöka temperaturen vid kapsnitten då det inte finns någon åtkomst direkt 

efter kapningen. För att mäta temperatur kan en IR-termometer användas. Dock kan 

svårigheter uppstå vid avläsningen då en IR-termometer har svårt att läsa av temperaturen på 

en blank yta. Dessutom försvåras temperaturmätningen av att rören transporteras vidare i 

maskinen.  

Då temperaturmätningen var svår att genomföra samt att ingen utrustning fanns tillgänglig 

användes iakttagelser från undersökningen av skärdata till testet av sågklingorna gällande 

temperatur efter kapning. Där konstaterades det att kapningar med högre ljud och starkare 

vibrationer generellt alstrar mer värme. Detta antagande behöver inte alltid stämma men då 

stora likheter finns mellan den fasta kapen och den flygande kapen skapar det en uppfattning 

om värmeutvecklingen vid bearbetning i den flygande kapen.  

Spånborttagningssystem och smörjsystem 

Vid projektets start hade det varit fördelaktigt att börja med att undersöka maskinens 

tillhörande komponenter mer noggrant. I detta fall upptäcktes problem med maskinens 

spånborttagningssystem. Innan problemet med spånborttagningen var löst kunde inte 

tillförlitliga tester genomföras av de nya sågklingorna. 

För att förbättra spånborttagningen ytterligare kan även ett tryckluftssystem installeras för att 

blåsa bort spånorna från sågklingans tänder. Tryckluften hjälper även till att kyla sågklingan. 

Om eventuella spånor sitter kvar i sågklingans spånutrymme kyls de ned så att det de lättare 

kan rensas bort av spånborsten. Dessutom kan en extra spånborste installeras för att 

säkerställa att alla spånor rensas bort. Denna borste bör då vinklas ca 30 grader i motsatt 

riktning jämfört med den nuvarande spånborsten för att ta bort de kvarvarande spånorna från 

den första spånborsten. 

I den flygande kapen används en emulsion av olja i vatten till smörjning och kylning. Andra 

smörjmedel bör ses över för att undersöka vilket det lämpligaste smörjmedlet för denna 

process kan anses vara. För att sänka temperaturen på sågklingan kan en kombination av ett 

tryckluftssystem och skärolja användas. En skärolja sänker friktionen mellan spånan och 

sågklingans tand vilket leder till minskad värmeutveckling. 
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Ljud och vibrationer 

Under testet av de nya sågklingorna hördes det tydligt att bearbetningarna med en 

skärhastighet på 25 m/min (0,42 m/s) och samtliga bearbetningar med en matning per tand på 

0,06 mm lät mer krävande. Dessutom uppkom det mer vibrationer på dessa bearbetningar. 

Detta var dock inte möjligt att mäta på grund av att mätinstrument inte har varit tillgängliga 

under projektet.  

Instruktioner 

För att samtliga operatörer ska använda rätt skärdata och sågklinga behövs instruktioner för 

att minimera risken för fel. Instruktioner för hur sågklingan ska bytas och hur viktigt det är att 

göra rent vid byte är nödvändigt för att undvika onödigt slitage av sågklinga och maskinens 

komponenter. 
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6 Slutsatser  

Från detta arbete har följande slutsatser konstaterats: 

 Med avseende på bearbetningskvalitet och livslängd erhöll Power 2000 bäst resultat. 

 En ökning av sågklingans skärbredd från 1,2 mm till 1,8 mm gav en stabilare kapning 

med en jämnare snittyta. 

 Ett välfungerande spånborttagningssystem behövs för att säkerställa sågklingans 

funktion. 

 En låg matning resulterar i fler utgångsgrader och en hög matning resulterar i fler 

grader på rörets insida vilket konstaterades genom experiment. 

 Det konstaterades att den maximala skärkraften uppstår i materialet 2X22RK69 med 

dimensionen Ø12.7x2,1 och är 320 N per tand. 

 Under arbetet har det konstaterats att axel och infästning till sågklingan inte behöver 

konstrueras om.  
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Bilaga 1. Kontroll av skärhastighet 

Den verkliga skärhastigheten bestämdes genom att kontrollera sågklingans varvtal och 

sågklingans diameter. Enligt maskinens inställning ska skärhastigheten vara 30 m/min (0,50 

m/s). Sågklingans verkliga varvtal bestämdes genom att ta tid på hur många varv per minut 

klingan roterar. Testet upprepades fem gånger och sammanställdes i tabell B1:1. Sågklingans 

diameter bestämdes genom mätning med linjal. 

Tabell B1:1. Antalet varv sågklingan roterade under en minut. 

 Varv/min 

1 35 

2 35 

3 35 

4 35 

5 35 

 

Den verkliga skärhastigheten beräknades med en rotationshastighet på 35 varv/min och 

sågklingans diameter 275 mm.  

 𝑣𝑐 =
275𝜋 ∙ 35

1000
= 30 𝑚/𝑚𝑖𝑛  
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Bilaga 2. Undersökning av hur skärdata påverkar kapsnitt och 

gradbildning 

Enligt rekommendationen från Kinkelder ska matningen per tand vara mellan 0,03-0,09 mm 

och skärhastigheten vara mellan 30-50 m/min (0,50-0,83 m/s). Den fasta kapen används alltid 

med en matning per tand på 0,05 mm. Skärhastigheten körs normalt på 45 m/min (0,75 m/s). 

Vid kapning av 2X22RK69 och Sanicro 28 minskas skärhastigheten till 35 m/min (0,58m/s). 

En hypotes är att den nuvarande matningen per tand är för låg. Det kan bidra till att skäreggen 

börjar glida på materialets yta innan en spåna bildas. Nästa tand i ingrepp får större skärdjup 

vilket medför tjockare spåna. Följderna av detta blir högre slitage på sågklingan på grund av 

högre värmeutveckling och ökade skärkrafter. Ökad matning per tand förväntas bidra med 

förbättrad spånbildning och färre antal rör med utgångsgrader. Lägre matning per tand 

förväntas ge finare yta på kapsnittet men inte lösa problemet med gradbildning.  

Följande underlag och tillvägagångssätt användes i experimentet: 

 Material: Rostfritt stål 3R60 

 Maskin: Fast kap RSASACUT SK 

 Skärdata: Sex olika matningshastigheter användes. Matningen per tand var 0,03-0,08 

mm med en ökning av en hundradels millimeter åt gången. Tre olika skärhastigheter 

användes 35 (0.58) ,45 (0.75) och 50 (0.83) m/min (m/s). 

Antal rör med utgångsgrader antecknades, referens för bedömning enligt figur B2:1. En 

jämförelse gjordes där skillnader i värmeutveckling, ytfinhet och ljud vid kapningen 

kontrollerades. Varje matningshastighet testades vid kapning av 15 stycken rör. Snittytan från 

de bortkapade rören fotograferades, se figur B2:2. 

 
Figur B2:1. Foto av rör med utgångsgrad. 

En skärhastighet på 45 m/min (0,75 m/s) användes under de sju första körningarna. Med den 

lägsta matningen per tand (0,03 mm) var grader ett stort problem. På samtliga bitar fanns en 

utgångsgrad men med ett godkänt kapsnitt. Inga grader fanns på rörets insida. 

Värmeutvecklingen i utgångsgraden var så pass hög att den inte gick att hålla i handen. Det 

bekräftar hypotesen att skäreggen glider på materialet innan en spåna bildas om en för låg 

matning per tand används. För att undersöka om antalet utgångsgrader minskar med en högre 

matning gjordes nästa test med en matning per tand på 0,04 mm. Antalet utgångsgrader 

minskades från att finnas på samtliga bitar till att endast finnas på 20 procent. I övrigt finns 

inga större skillnader i värmeutveckling och ytfinhet. Därefter undersöktes en matning per 

tand på 0,05 mm vilket är standard i samtliga av maskinens program. Jämfört med föregående 
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test hördes det att sågklingan gick lättare igenom materialet. Ytan från kapningen kändes 

kallare men problemet med utgångsgrader fanns fortfarande kvar. Vid en matning per tand på 

0,06 mm uppkom inga utgångsgrader. Det fanns dock tendenser till grader på rörets insida 

men många av dessa grader sitter löst och är små. De kan skrapas bort genom att dra ett finger 

över ytan. Vid matning per tand på 0,07 mm och 0,08 mm observerades en tydlig skillnad i 

ytfinhet jämfört med de lägsta matningshastigheterna. Ytan har en grövre struktur och ett 

tydligare randigt mönster. Genom att lyssna på ljudet från kapningen hördes det tydligt att det 

gick tyngre. En matning per tand på 0,09 mm kunde inte användas på grund av maskinens 

momentbegränsningar.  

För att se hur skärhastigheten påverkar kapsnittets ytfinhet och förekomsten av grader gjordes 

ett test där skärhastigheten sänktes till 35 m/min (0,58 m/s) med en matning per tand på 0,05 

mm. Det hördes på ljudet att det gick tyngre än innan när samma matning användes fast med 

högre skärhastighet. Snittytan blev ungefär lika med utgångsgrader på vissa bitar och 

tendenser till grader på rörets insida. Den största skillnaden var att det blev en hög 

värmeutveckling i rörets snittyta. Ett nytt test gjordes med samma matning fast med en 

skärhastighet på 50 m/min (0,83 m/s). Röret fick den bästa snittytan med minst grader och 

jämnast ytfinhet. Ingen märkbar värmeutveckling kändes och ljudet från kapningen lät relativt 

lätt. Genom att höja matningen per tand till 0,06 mm upptäcktes ingen skillnader. Med en 

matning per tand på 0,07 mm fick kapsnittet en grövre yta och fler grader. Med avseende på 

ljudet från kapningen lät det trögt och ogynnsamt för sågklingan.  

 Efter testet kan det konstateras att flest utgångsgrader bildas vid låga matningshastigheter, se 

tabell B2:1. En lösning på problemet med utgångsgrader kan vara att höja 

matningshastigheten. En för hög matningshastighet gör att snittytan får en grövre yta och 

antalet grader på rörets insida ökar. Experimentet har bidragit till ökade kunskaper om hur 

olika skärdata påverkar uppkomsten av grader och kapsnittets ytfinhet. Det underlättar när 

tester ska göras i flygande kapen där direkt åtkomst till de kapade rören är begränsad. 

Tabell B2:1. Inverkan av skärdata på antalet utgångsgrader. 

Matning per tand 

[mm] 

Skärhastighet 

[m/min] (m/s) 

Antal körda bitar 

[st] 

Antal med utgångsgrader 

[st] 

0,03 45 (0,75) 6 6 

0,04 45 (0,75) 15 3 

0,05 35 (0,58) 15 1 

0,05 45 (0,75) 15 4 

0,05 50 (0,83) 15 0 

0,06 45 (0,75) 15 0 

0,06 50 (0,83) 15 0 

0,07 45 (0,75) 15 2 

0,07 50 (0,83) 15 1 

0,08 50 (0,83) 15 0 
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Figur B2:2. Den kapade ytans utseende vid kapning med olika skärdata. 
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Bilaga 3. Beräkningar för val av sågklingor 

Vid val av sågklinga beräknades tanddelning, skärbredd och antal tänder. Beräkningarna är 

utförda på rör med störst diameter, väggtjocklek och det materialet med den högsta specifika 

skärkraft. Information om maskin, sågklinga, rör och skärdata visas i tabell B3:1. 

Tabell B3:1. Ingående data till beräkningar för val av sågklingor. 

Maskin 

Maximal effekt 0,8 kW 

Maximalt vridmoment 2,6 Nm 

Utväxling 66,4 

Rör 

Diameter  12,7 mm 

Godstjocklek  2,1 mm 

Specifika skärkraften för materialet 2300 MPa 

Sågklinga 

Diameter 275 mm 

Spånvinkel 18 grader 

Släppningsvinkel 8 grader 

Skärdata 

Matning 0,05 mm/tand 

Varvtal 40 varv/minut 

 

 

Den längsta ingreppssträckan, 𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥 enligt figur B3:1, beräknades med den största 

rördiameter på 12,7 mm och den tjockaste väggtjockleken på 2,1 mm enligt: 

 𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥 = √((12,7 − 2,1) ∙ 2,1) ∙ 2 = 9,4 𝑚𝑚  

 

 
Figur B3:1. Längsta ingreppssträckans placering. 
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Oto Mills har enligt maskinens bruksanvisning rekommenderade värden för hur många tänder 

det bör vara i ingrepp. För ett rör med längsta ingreppssträcka på 9,4 mm rekommenderar Oto 

Mills ett maximalt tandingrepp på 2 ≤ 𝑧𝑖𝑒 ≤ 3 tänder. Kinkelder rekommenderar en 

tanddelning på 4 mm för ett tunnväggigt rör med ytterdiameter 10 mm. 

Sågklingans tanddelning räknades ut genom att dividera ingreppssträckan med antal tänder i 

ingrepp. 

 𝑝𝑚𝑖𝑛 =
9,4

3
= 3,1 𝑚𝑚  

 𝑝𝑚𝑎𝑥 =
9,4

2
= 4,7 𝑚𝑚  

Totalt antal tänder för en sågklinga med en diameter på 275 mm beräknas genom att dividera 

sågklingans omkrets med tanddelningen.   

 𝑧 =
275𝜋

3,1
= 279 𝑠𝑡  

 𝑧 =
275𝜋

4
= 216 𝑠𝑡  

 𝑧 =
275𝜋

4,7
= 184 𝑠𝑡  

Ur Kinkelders sortiment väljs den sågklinga med tandantal närmast det beräknade 

rekommenderade tandantalet. De utvalda sågklingorna är grönmarkerade nedan. 

EC 3000 

280 220 180 144 120 110 96 84 

  

POWER 2000 

280 220 180 144 120 110 96 84 

 

Maximal skärbredd utan att överskrida maskinens momentbegränsning beräknas genom att 

multiplicera momentet med den totala utväxlingen. Täljaren divideras med antaltänder i 

ingrepp, specifik skärkraft, medelspåntjocklek och sågklingans radie. Maximal skärbredd 

begränsad av maskinens maximala effekt beräknas genom att multiplicera effekten med 60 

dividerat med antal tänder i ingrepp, medelspåntjocklek, specifik skärkraft och skärhastighet. 
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Sågklingans skärbredd begränsad av maskinens tillåtna moment:   

  𝑎𝑒 =
2,6 ∙ 66,4

3 ∙ 3538 ∙ 0,05 ∙ 0,1375
= 2,4 𝑚𝑚  

 

Sågklingans skärbredd begränsad av maskinens tillåtna effekt:  

 𝑎𝑒 =
800 ∙ 60

3 ∙ 0,05 ∙ 3538 ∙ 40
= 2,3 𝑚𝑚  

 

När en sågklinga med en skärbredd på 2,5 mm ska användas måste antal tänder i ingrepp vara 

mindre än tre. Minsta tillåtna delning är beräknad med en längsta ingreppssträcka på 9,4 mm. 

Totalt antal tänder är beräknad genom att dela sågklingans omkrets med tanddelningen. 

Minsta tillåtna delning: 

 𝑃 =
9,4

2
= 4,7 𝑚𝑚  

 

Högsta tillåtna antal tänder: 

 𝑍𝑚𝑎𝑥 =
275𝜋

4,7
= 184 𝑠𝑡  

 


