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Sammanfattning 

 

Som titeln antyder är detta ett arbete som behandlar bearbetningen av härdbara 

aluminiumlegeringar, och att direkt tillämpa dessa resultat för bearbetning av andra material 

är inget denna rapport styrker.  

Trots försök att tillämpa klassisk spånbrytningsteori består problemen med långa spånor, 

varpå man från ZamParts sida önskar prova en annan metod. 

Detta arbete är inriktat på att utreda om användningen av ett högtrycksystem skulle kunna 

lösa problem med långa svårhanterliga spånor och på sikt möjliggöra robotisering av en eller 

flera tillverkningsceller.  

 

Arbetet är utfört hos ZamPart AB i Karlstad, och i samarbete med några av deras leverantörer; 

Fortiva, SECO samt SandvikCoromant. Denna metod med högtrycksspolning har under en 

längre tid använts av ZamPart i relativt höga tryck och med specialbyggda verktyg.  

Arbetet är fokuserat på att utreda om man kan använda sig av ett lägre tryck samt av de 

standardiserade verktygssystemen som på senare tid börjat dyka upp på marknaden. 

Genom både beräkningar och prover visar den här rapporten att det är fullt möjligt att under 

dessa förutsättningar med gott resultat tillämpa denna metod.  



 

 

 

 

Abstract 

 

As the title suggests, this is a study regarding the turning of heat-treatable aluminum-alloys, 

and to directly apply these results for any other materials is not something this study is proof 

of.  Despite the use of conventional chip-breaking theories, the problems of long chips 

remains, therefore ZamPart seeks to use another method. 

The focus of this study is to investigate the possibility of using a high-pressure coolant-fluid 

to solve the problem of long and unwieldy ships, and make it possible to robotize one or more 

manufacturing cells.  

 

The study is done at ZamPart AB in Karlstad, and in cooperation with some of their suppliers; 

Fortiva, SECO and SandvikCoromant. This method with high pressure cooling systems has 

for quite some time been used by ZamPart with relatively high pressures and custom-made 

tools. The study is focused on investigating the possibility of using lower pressures and the 

standardized tools that recently started appearing on the market.  

Through both calculations and tests, this rapport shows that it’s fully possible to; under these 

conditions apply this method with good results. 
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1. Inledning 
 

1.1 Allmänt 

Detta examensarbete är utfört av Mattias Magnusson och är den sista delen av 

maskiningenjörsutbildningen vid Karlstad Universitet. Arbetet är på C-nivå och omfattar 22,5 

högskolepoäng, skall vara självständigt utfört och metodik och kunskaper från studietiden 

skall tillämpas. Kontakt etablerades med ZamPart AB, en legotillverkare åt bl. a. 

försvarsindustrin som har sin verksamhet i Karlstad. 

1.2 Beskrivning av företaget  

ZamPart AB är en del av RZ-gruppen som har ca 250 anställda, och omsätter 650 Mkr. 

Företaget är legotillverkare åt ett par olika branscher främst den tunga bilindustrin och 

försvarsindustrin. Man är specialiserade på kallflytpressning, djupdragning, plastisk 

bearbetning och skärande bearbetning.  

1.3 Bakgrund 

ZamPart har ett antal olika aluminiumlegeringar i olika värmebehandlade tillstånd i 

produktion som vid svarvning skapar problem. Många av dessa legeringar och tillstånd har 

visat sig vara väldigt långspånande vilket försvårar bearbetningen. Spånor sätter sig kring 

verktyg, chuck och arbetsstycken, som kan hamna i kläm och på så vis skada detaljerna vid 

nästa bearbetningscykel.  

 

Man är därför tvungen att rensa bort dessa idag mellan varje detalj, detta är inte i sig en 

besvärlig operation, men ZamPart har som mål att automatisera dessa celler. Att låta en robot 

rensa bort spånor mellan varje detalj är inte ett ekonomiskt alternativ och man måste komma 

fram till en annan lösning.  

 

En svarv har vanligen 2 axlar, vilka verktygen kan röra sig i, men det blir allt vanligare med 

svarvar som har drivna verktyg och då styr man även chuckens rotationsvinkel för att kunna 

utnyttja denna funktion. Man brukar beskriva verktygsrörelser med några olika parametrar; 

koordinater där det startar rörelsen, koordinater dit det ska, med en viss matning och 

skärhastighet. Koordinater utgår från en nollpunkt man definierat med hjälp av CNC-

programmet och verktygets egen nollpunkt från dess nosradie. När man pratar om matning är 

det vanligast att man anger dess rörelse i matningsriktningen med sträcka per roterat varv.  

Skärhastighet är ett mått på periferihastigheten på arbetsstycket vid den diameter skärpunken 

ligger vid och beror på både spindelvarvtal och diameter på arbetsstycket.  
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1.4 Syfte 

Att för härdbara aluminiumdetaljer bestämma om tekniken bakom CNC svarvar och skärande 

verktyg är mogen för att applicera metoden standardmässigt i ett flertal automatiserade celler. 

1.5 Mål & Uppgift 

Projektet kommer till stor del att innebära sammanställning av all den information som finns 

på marknaden och avslutas med praktiska prover för att verifiera utfallet. 

Enligt kravspecifikationen, (se bilaga 10) ställdes några krav och önskemål upp för arbetet. 

Ett förslag till systemlösning ska innehålla standardiserade verktyg, ett högre arbetstryck än 

för de konventionella skärvätskepumpar ZamPart använder i dessa celler idag skall ingå.  

Dessutom ska ett nytt system hålla ett lägre arbetstryck än det som används i företagets 

högtrycks-utrustade cell. Slutligen skall även rekommendationer till ett framtida system 

finnas, gällande verktygsval, systemtryck osv.  

 

Önskemål för arbetet är sedan att en färdig lösning med rekommendationer till ytterligare 

utveckling tagits fram. Att en, med prover som bevis, fungerande mall för verktygs-val tagits 

fram för framtida system. Man ser helst att man även i fortsättningen använder sig till stor del 

av PCD-skär. Man önskar även att få en så pass bra lösning att man kan gå ifrån att använda 

sig av PCD-skär med spånbrytargeometri. Önskvärt är också att lösningen är flexibel nog att 

den lätt kan appliceras på andra celler. 
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2. Genomförande och teori  
 

2.1 Kortfattat om svarvning 

Svarvning är en typ av skärande bearbetning där arbetsstycket eller detaljen är helt, eller till 

stor del rotationssymmetrisk och material avverkas genom skjuvning. 

Arbetsstycket spänns fast i en chuck som i sin tur sitter fastspänd på svarvens spindelaxel som 

arbetsstycket roterar kring vid bearbetning. När detaljens geometrier kräver det kan 

användningen av extra fastspänning erfordras som t.ex. ett stödlager, fixturer eller en dubb för 

att kunna bearbetas. Numera är det vanligast att svarvar styrs med hjälp av styrprogram 

skapade i en dator, CNC-Program.  

 

Arbetsstycket bearbetas med olika verktyg beroende på vilken form det ska få, vanligen i flera 

etapper med olika verktyg. Hos CNC-styrda svarvar sitter verktygen oftast i en slags skiva 

med ca 10 platser, som kallas revolver då man växlar in ett nytt verktyg genom att rotera den. 

När verktygen matas in mot arbetsstycket fås en materialskjuvning som genererar värme 

genom friktion, och det är idag vanligt att man kyler skärzonen med skärvätska för att hålla 

temperaturen nere samt få en smörjande effekt. Skärvätskan leds oftast genom spindeln eller 

genom verktygsrevolvern vid relativt låga tryck och flöden.  

 

För förklaring av de olika delarna se Figur 3, där:  

1: Chuck.  

2: Verktygsrevolver. 

3: Verktyg. 

4. Alternativ fastspänning, i detta fall en sekundär chuck. 

  

Vad gäller toleranser vid svarvning är det vanligt att kunden har krav ställda på dimensioner 

inom ett visst intervall samt ytjämnhetskrav på bearbetade ytor.  

Efter svarvningen har en mer eller mindre ruggad yta bildats och ytjämnhet är ett mått som 

beskriver hur stora toppar och dalar man har längs en yta.  

Detta kan beskrivas med medelprofilhöjd (peak-to-peak mått), eller med ett aritmetiskt 

medelvärde, Ra som är mycket vanlig vid tillverkningsritningar.  

 

En skärplatta är delen av ett verktyg som används till att avverka material, och utformas olika 

beroende på vilken typ av bearbetning den skall klara. Skärplattan sätts med någon 

spännanordning fast vid verktyget (vanligen skruv) och används därefter tills det blivit så 

förslitet att man inte längre kan räkna med att hålla god kvalitet varpå den byts.  

Zampart använder en rad olika skärplattor i hårdmetall och även några olika i PCD. 
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PCD står för polykristallin diamant och består av slumpmässigt orienterade diamantkristaller 

som bundits samman med hjälp av sintring under högre tryck och temperatur. Resultatet av 

detta är att sprickbildning i skäret försvåras, dessutom erhålls en högre hårdhet och förhöjd 

slitstyrka. PCD-eggarna löds efter sintring fast på en bas av hårdmetall för att få bättre styrka 

och stöthållfasthet. Genom att använda PCD-skär i rätt applikation kan verktygslivslängden 

vara upp till hundra gånger högre än för dess motsvarighet i ren hårdmetall.  

PCD introducerades i början av sjuttiotalet och har sedan dess kommit att bli ett av de 

viktigaste materialen vid bearbetning av aluminium, särskilt aluminium-kisel legeringar.  

(modern skärande bearbetning 1995). 

2.2 Kartläggande av dagsläge 

För att få en bra översikt av problemet samlades så mycket relevant data in som möjligt i 

förstudien. Bilder från produktion, detalj- och ämnesritningar, hållfasthetsdata, ställpärmar 

och operationslistor studerades för att få en helhetsbild över alla faktorer som har med 

spånformning att göra. Utifrån detta underlag får man ut en stor mängd information, och 

därmed en så bra bas att utgå ifrån som möjligt.  

När detta var klart kunde underlagen för sig studeras närmare och förbättringsförslag börja tas 

fram. 

 

 

 

  

Figur 1: Tempo 1 för Granathylsa AT4/CS färdigt. 
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2.3 Detalj- och ämnesritningar 

För att avgränsa problemet studerades endast en produkts ritningar, Granathylsa AT4/CS.  

Genom att jämföra dimensioner från ämnesritningen och detaljritningen kunde skärdjup 

invändigt, utvändigt och längdmässigt specificeras. Detaljritningen visar vilka krav som sedan 

ställs på en färdig detalj, och dessa är direkt kopplade till skärförhållanden vid bearbetningen. 

Även olika geometrier ger information om hur bearbetningen begränsas t.ex. små radier ger 

små nosradier och små invändiga diametrar betyder små svarvbommar. 

2.4 CNC-Program 

Produkterna som Zampart har spånbildningsproblem svarvas med CNC-styrda svarvar, och 

till varje produkt hör ett CNC-program som innehåller instruktioner till maskinen för 

bearbetningen.  Från dessa program får man information om matning, varvtal och 

bearbetningsdiameter (indirekt skärhastighet), bearbetningsväg, vilket verktyg som används 

till vilken operation och när en viss yta bearbetas.  

 

2.5 Ställpärmar 

Till varje produkt hör en pärm med uppgifter om vad som behövs utöver maskinen i sig, för 

att kunna tillverka den. Från denna pärm får man uppgifter om vilka verktyg som skall 

användas, vilka skärplattor som tillhör dem och vilken position de har i verktygsrevolvern 

samt namn i CNC-programmet. Det finns en bild på varje verktyg, fixtur och back-typ som 

används i programmet, för att underlätta omställning. Skärplattorna har mycket stor inverkan 

på spånformningen vid svarvning och de kan i sig berätta mycket om hur bearbetningen går 

till (se avsnitt 2.9 Spånbildningsteori).  

 

2.6 Hållfasthetsdata 

Då ZamParts kunder ställer krav på detaljernas materialegenskaper har man en avdelning där 

man utför prover på några olika egenskaper. Med kännedom om vilka egenskaper produkten 

har kan man ställa upp villkor för när dess spånor teoretiskt sett bör brytas, med avseende på 

både spänning och töjning. Här kombineras klassisk hållfasthet med mätdata från drag- & 

hårdhetsprover som gjorts hos ZamPart, med värden på brottgräns, töjning och hårdhet.  

 

2.7 Kodnycklar 

För att lätt och snabbt kunna finna information om material, verktygshållare och skärplattor, 

studerades ISO-standarder med kodnycklar från leverantörers kataloger. En kortare bokstavs- 

och sifferkombination innehåller viktig information om bearbetningsförutsättningar, och 

genom att veta vilken bokstav man ska leta efter underlättas sökandet till stor del. 

 

Ex: CNMG 120408-MF1 är ett ”C-skär” som har en spetsvinkel på 80°, har 0° 

släppningsvinkel, M-klass tolerans (se bilaga), typ G-utformning, 12 mm lång skärkantslängd, 

en tjocklek på 4,76 mm, dess nosradie är 0,8 mm och har spånbrytartyp MF1 (Se Bilaga 5.). 
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2.8 Bearbetning 

För att få förståelse för problemet är man givetvis tvungen att se det i verkligheten, hur 

detaljen och uppspänningen ser ut, hur maskinen i detalj ser ut, hur bearbetningen går till, var 

spånhärvor bildas osv. Utifrån det får man en mycket klarare bild över problemet och man 

kan nu börja planera hur man skall angripa problemet. 

 
Figur 2: Spånhärva kring arbetsstycket efter bearbetning. 

 

 
Figur 3: Bild som visar de olika delarna i en av ZamParts svarvar. 
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2.9 Spånbildningsteori 

För att få förståelse för hur spånor formas studerades spånbildningsteori, för att kunna 

kartlägga ZamParts bearbetning. Efter insamling av information om hur spånorna 

ursprungligen ser ut, samt inläsning av klassisk spånbrytningsteori (Ståhl 2008), började 

arbetet med att ta fram förbättringsförslag 

Hur en spåna formas beror på en rad olika faktorer, men storleksmässigt kan man grovt dela 

in dem i fin-skär och grov-skär.  

 

Då ett fin-skär bearbetar till en färdig yta är det här de högsta ytjämnhetskraven finns, och 

man bör därför hålla både skärdjupen (minskade skärkrafter) och matningarna låga (se avsnitt 

3.2, Ekvation 9.).  Ett grov-skär används främst till att snabbt avverka material och skapa en 

jämnare yta åt finskären. Grov-skär har därför mycket lägre krav på ytjämnhet än fin-skären 

och man kan både öka matning och skärdjup. 

Man kan se en markant skillnad i hur mycket material som avverkas mellan de olika 

bearbetningstyperna, vilket kan ses med hjälp av Ekvationerna 1-4 nedan. 

 
Ekvation 1: Spåntjocklek, med hänsyn till ställvinkel. 

           
 

Ekvation 2: Spånbredd med hänsyn tagen till ställvinkel. 

   
  

    
 

 

Ekvation 3: Momentan tvärsnittsarea hos en odeformerad spåna. 

                      

 
Ekvation 4: Avverkningshastighet, med avseende på matning, skärdjup och skärhastighet. 

 ̇  
  

  
                       

 
Ekvation 5: Spånstukningen, förhållandet mellan odeformerad och deformerad spåntjocklek. 

   
  
  

 

 
Ekvation 6: Uttryck som används för att bestämma skjuvplansvinkel. 

     
    

       
 

Ekvation 7: En spånas teoretiska kontaktlängd. 

     
  

   (   )      ( )
 

Ekvation 8: En spånas krökningsradie. 

    
    

     (   )
 

 

För att närmare kunna studera hur en spåna formas bör spånstukningen, se Ekvation 5, mätas 

efter en provsvarvning. Då kontaktlängd (Ekvation 7.) har stor betydelse för hur en spåna 

kommer att formas (Ekvation 8.) kan även denna räknas ut. Då hydraulisk spånbrytning, 

genom en hydraulisk kil-effekt minskar kontaktlängden mellan skäret och spånan, kan man 

inte mäta detta utan att använda ett högtryckssystem, med andra ord kan detta inte bestämmas 

med ett konventionellt system.  
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2.10 Dialog med ZamPart och deras leverantörer 

För att få information om vilka tekniska förutsättningar som finns och kunna dra nytta av den 

mångåriga erfarenhet som finns inom skärande bearbetning är en öppen dialog med ZamPart 

och deras leverantörer mycket viktig. Till en början lades en hel del fokus på att etablera ett 

kontaktnät som kunde användas för att få så mycket information om vad som finns på 

marknaden, vilka som kunde tänkas vara till hjälp och hur de såg på problemet. 

2.11 Hydraulisk spånbrytning 

Att använda högre tryck och flöde i skärvätskan vid skärande bearbetning är en teknik som 

sprider sig i allt större omfattning vid besvärliga bearbetningar. Visar det sig att ZamParts 

bearbetningsförhållanden idag ligger nära de optimala eller att tekniska förutsättningar inte 

klarar att lösa spånbrytningsproblemet, så kommer arbetet att inriktas mot detta.  

 

För att få förståelse om hur högtrycksskärvätska påverkar bearbetningen planerades 

studiebesök hos Volvo Aero och Arkivator. Teori kring skärvätskans mekaniska egenskaper 

studerades för att kunna ställa upp relevanta lastfall.  Med rekommendationer från tillverkare 

samt 3D-modeller av deras verktyg kan problemet analyseras teoretiskt och jämförande av de 

olika leverantörernas verktyg kan påbörjas. 

 

I detta arbeta kommer verktyg från KennaMetal, Seco Tools och Sandvik Coromant att 

jämföras med varandra. 

Genom att ställa upp en mall över vilken typ av bearbetning man vill utföra, med ett visst 

verktyg och ett visst material kan man få en uppfattning om vilka krav som ställs på 

skärvätskan. Excel kommer att utnyttjas till stor del, då man snabbt kan se utfallet av olika 

kombinationer av bl.a. skärtyp, skärvätsketryck och ytjämnhet när man väl kartlagt hur de 

inverkar på varandra.  

2.11 FEM-analys 

Finita Element Metoden (FEM) kan användas till att se vilka spänningar man får i detalj för 

olika skärdata, verktyg och skärvätsketryck. Med en bra CAD-modell som grund kan man 

sedan få en klar bild över vilka spänningar man kommer att få i spånorna. Som tidigare nämnt 

har verktygstillverkare ofta 3D-modeller över sina verktyg och genom att studera dessa och 

sedan ställa upp randvillkor bör man få en beräkningsmodell som är tillräckligt nära 

överensstämmande med sanningen.  

 

En FEM-analys kommer att utföras i mån av tid, överslagsberäkningar gjorda i Excel kommer 

i första hand att användas. Area på munstycken, antal munstycken och var dessa träffar en 

spåna vid vissa skärdata möjliggör att spånbrott kan bestämmas med högre precision.  

Genom att jämföra olika verktyg från olika tillverkare, vid samma skärdata och samma 

pumpinställningar, kan man nu göra ett metodisk val som kommer att passa den spånbrytning 

man vill åstadkomma bäst. 
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3. Resultat  

 

3.1 Analys av dagsläget 

ZamParts bearbetning jämfördes med klassisk bearbetningsteori, för att försöka upptäcka 

brister. Utfallet blev ett Exceldokument där fyra av de verktyg som används till bearbetningen 

av Granathylsa AT4/CS och tillhörande skärdata matades in för att sedan räkna ut optimal 

skärdata till denna bearbetning. 

 

Nedan (Tabell 1) ses varvtal och resulterande skärhastighet för dagens bearbetning, och vad 

de teoretiskt borde vara, med rekommendationen 550m/m i skärhastighet. Det är inga 

nämnvärda skillnader mellan de teoretiskt bästa och vad man använder förutom mellan 1500 

till 2300 rpm. Här föreslogs en ändring av varvtal, men då man tidigare haft problem med 

slirning mellan detalj och chuckbackarna är det inte tekniskt möjligt att öka detta utan att man 

åter igen får detta problem.  

 

 

Klassisk spånbrytningsteori säger att vid spånbrytningsproblem så bör man framförallt: 

 Öka matningen 

 Öka skärdjupet 

Med detta som underlag påbörjades analysen av hur mycket man skulle kunna öka dessa för 

att maximera spånbrytningseffekten.  

Tabell 1: Utdrag ur en jämförande beräkning av teoretiskt optimalt och ZamParts skärhastighet. 
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3.2 Matning 

 
Tabell 2: Utdrag ur analys av teoretisk ytjämnhet för dagens förhållanden och teoretiskt optimala. 

 

 
I Tabell 2 har maximal ytjämnhet efter finbearbetning studerats, och med den approximativa 

säkerhetsfaktorn 0,7 har nya förslag tagits fram. Här har inte grovskärens ytjämnhet studerats, 

dels för att man inte mäter ytjämnhet efter dessa och dels för att de inte bearbetar till färdig 

yta.  

 
Ekvation 9: Teoretiskt maximalt profildjup 

       √   
  

 
 

För att kunna använda sig av Ekvation 9 måste villkoret som uttrycks i Ekvation 10 vara 

uppfyllt. Uppfylls detta villkor inte måste ytterligare analys utföras (Ståhl 2008). 
 

Ekvation 10: Villkor för användning av Ekvation 1. 

      
  
   

 

 
Ekvation 11: Approximativt värde på teoretiskt Ra-värde. 

   
    
 

 

 

Tabell 2 ovan, visar att man i teorin håller ytjämnhetskravet med marginal, varför man med 

hjälp av Ekvation 9 & 11 kan motivera att höja matningen något och fortfarande klara 

ytjämnhetskravet.  

Genom ”trial-and-error” metodik togs förslagen i Tabell 2 fram, vilka skulle innebära en 

ökning på 0,11 respektive 0,01 mm/v i matning för de olika skären.  

Förslaget som innebar en ökning på 0,01 mm/v försummades p.g.a. dess ringa förändring, 

men förslaget som skulle ge en ökning på 0,11 lades fram. 

 

Då en minskad nosradie innebär sämre ytjämnhet, har målet varit att använda en så stor 

nosradie som detaljens geometri tillåter. Då ZamParts produkt, i detta fall, har en radie-

tolerans på 0,4 +/- 0,1mm, begränsas valmöjligheterna av nosradie kraftigt.  

Även om mindre nosradie kan innebära bättre spånbrytning så innebär det en sänkning av 

matningen för att hålla ytjämnhetskravet och därför föreslås inte en mindre nosradie.  
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3.3 Skärdjup 

Vad gäller skärdjup finns det inte riktigt lika tydliga teoretiska samband att tillgå. Däremot 

finns rekommendationer från skärtillverkare som man kan använda sig av när man väljer 

detta. Sandvik Coromant har som riktlinje att skärdjupet bör vara större än skärplattans 

nosradie för att man ska få en bra spånbrytning. Utöver det var det skärplattorna som 

begränsade skärdjupet, då man har ett maxvärde att hålla sig till för att undvika ett skärplatte-

brott. Här föreslogs ett ökat skärdjup, enligt det generella rådet att man bör ha större skärdjup 

än nosradien på verktyget (Sandvik Coromant. 1995.). 

 

3.4 Möte angående förbättringsförslag 

Vid ett kortare möte lades förbättringsförslagen fram, för att tidigt kunna få ZamParts åsikter 

kring dessa. Nedan följer förbättringsförslagen och ZamParts motiverade beslut till dessa. 

 

 Ökad matning - nej, ytjämnhetskraven är starkt begränsande vid val av matning och 

idag ligger man på en lagom nivå. 

 

 Ökat skärdjup – nej, PCD skären som ger en såpass mycket stabilare process än 

konventionella hårdmetallskär är begränsade till vissa skärdjup, varpå detta är starkt 

begränsat. 

 

 Ökad skärhastighet (varvtal)- nej, ökat varvtal leder till ökade centrifugalkrafter som 

kräver en ökad tryckkraft från backarna för att hålla arbetstycket stabilt. Eftersom 

aluminium är ett relativt mjukt material, och detaljerna är tunnväggiga kan man inte 

öka spännkraften särskilt mycket eftersom man då riskerar att deformera detaljen.   

 

Då man inte kan vidta de klassiska åtgärderna för spånbrytning som tidigare nämnts, 

beslutades att arbetet skall fokuseras på användandet av hydraulisk spånbrytning.  

För att få en bra kunskapsgrund kring detta område kontaktades Stenbergs som skickat en 

offert på ett system till ZamPart och Seco-Tools som i samarbete med Volvo Aero utvecklat 

verktyg till högtryckssystem. För att få se systemet i funktion anordnades studiebesök vid 

Arkivator i Falköping och Volvo Aero i Trollhättan för att se deras användande av 

högtryckssystem.  
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3.5 Arkivator i Falköping 
Stenbergs hade eftermonterat ett högtryckssystem i en svarv åt Arkivator AB, liknande det 

som ZamPart fått offert på, det var därför lämpligt att se hur de jobbade med det. 

I svarven med högtryckssystemet körde man ett par olika material, inte bara aluminium som 

detta arbete handlar om. Systemet hade ett arbetstryck på 70-80 Bar, och man hade hittills 

använt sig av standardverktyg, som hade konventionella skärvätskekanaler avsedda för lägre 

tryck. Man upplevde där att produktiviteten förbättrats på grund av att bättre kyl-effekt 

medgav högre skärdata utan att kvaliteten blev lidande. Vid studiebesöket hade man på 

Arkivator dock tagit hem verktyg från SECO för högtryckssystem som man skulle prova för 

att se om man fick ytterligare förbättring av produktivitet.  

 

3.6 Volvo Aero i Trollhättan 

Sedan en längre tid tillbaka har Volvo Aero använt system med arbetstryck på runt 500 Bar i 

sin produktion och i samarbete med SECO har man utvecklat verktyg för dessa system.  

Dessa verktyg är fortfarande inte del av deras standardutbud, utan specialtillverkas efter 

Volvo Aeros önskemål. I samarbete med Chalmers tekniska högskola gjorde man en studie 

(P. Dahlman 2005) kring hur optimal värmeledningsförmåga uppnås med skärvätska under 

högt tryck för att precis som Arkivator kunna produktiviteten. För Volvo Aeros del var 

värmeledningen en viktig faktor vid bearbetningen, då man bearbetade i besvärligare material, 

exempelvis titan.  

 

Vid en presentation vid Volvo Aero rekommenderade de att impulsen som uppstår när en 

spåna träffas av skärvätska bör studeras för att kunna koppla spånbrott till tryck och flöde hos 

skärvätskan. På det spåret hade de och SECO gått när de utvecklat sina verktyg, anpassade för 

deras effektbehov (Se avsnitt 3.7).  
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3.7 Skärvätskans rörelsemängd och dess resulterande kraft 

Genom att, så som Volvo Aero rekommenderat, studera vilken rörelsemängd skärvätskan har 

när den lämnar verktyget och vilken impuls detta resulterar i när den träffar spånan, kan man 

ställa upp brottvillkor för spånan. Intuition säger att trycket hos ett system är den styrande 

faktorn för bra spånbryning, men i själva verket är flödet desto viktigare.  

 
Ekvation 12: Bernoullis ekvation. 

  
   

 
  
 

   
    

  
   

 
  
 

   
    

 

Fram till dess att skärvätskan lämnar verktyget är det klart relevant att studera trycket hos 

skärvätskan. Då skärvätskan rör sig i tomma luften säger Bernoullis ekvation att trycket i 

vätskan är densamma som atmosfärstryck och ger därför inte någon bidragande effekt till 

spånbrytningen.  

 

Flödet genom verktyget innebär ett konstant massflöde, men med hjälp av minskad flödesarea 

ut genom munstycken i verktyget får man en höjd medelflödeshastighet. Med hjälp av denna 

förhöjda hastighet kan man flerdubbla kraften som skärvätskan utgör på en spåna.  

 

För att kunna approximera tryck och flödesförluster bör även den hydrauliska effekten att 

studeras. Ekvationerna 13-15 visar effekten i högtryckssystemet och de verkningsgrader som 

tagits hänsyn till i Excel beräkningar.  
 

Ekvation 13: Hydraulisk effekt. 

      
 
Ekvation 14: Uteffekt med hänsyn tagen till totalverkningsgraden. 

             
 
Ekvation 15: Totalverkningsgraden uppdelad i volymetrisk verkningsgrad och hydraul-mekanisk 

verkningsgrad. 
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Då läck inuti verktyget försummas fås: 

 
Ekvation 16: Relation mellan flöde för snitt 1 och snitt 2. 

      
 
Ekvation 17: Definitionen av flöde 1. 

         
 
Ekvation 18: Definition av flöde 2. 

         
 

Ekvation 16 & 17 ger ekvation 19: 

 
Ekvation 19: Hastighetsförhållandet orsakat av strypningen. 

      
  
  

 

 

Ekvation 20: Massflöde från ett verktyg. 

 ̇         
 

 
Figur 4: Densitär strypning med mjuk övergång. 

 

I Figur 4 ovan ser man ett verktygsmunstycke utryckt som en densitär strypning med mjuk 

övergång, där vinkeln α samt förhållandet mellan v1 och v2 är styrande för vilken tryckförlust 

munstycket ger upphov till (Alvarez 2006). Förlustfaktorn ζ får ur figur 2.3.10.1c-4 ur 

Alvarez och beroende på munstycksutformning in- och utloppsarea och vinkel α. 

Tryckförluster genom ett verktyg blir direkt styrande för vilket tryck en pump måste hålla för 

att klara att leverera flödet som krävs genom verktyget, se Ekvation 21. 

 
Ekvation 21: Tryckförlust över en densitär strypning. 
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Figur 5: Figur som förklarar beteckningar vid olika antal munstycken. 

 

Beroende på hur många munstycken ett verktyg har, och vilken diameter dessa har får man 

olika strömningshastigheter enligt Ekvation 19 och 22. För på ett enkelt sätt teckna 

förhållandet mellan strömningshastighet 1 respektive 2, ställdes uttrycket i Ekvation 22 upp, 

som tar hänsyn till den totala utloppsarean. 

 
Ekvation 22: Total utloppsarea ur verktyget. 

   ∑            

 

 
Figur 6: Exempel från Alvarez (2006)  som visar hur en fluids medelhastighet verkar på en buktig yta. 
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Ekvation 23: Uttryck för skärvätskans resulterande kraft på en spåna. 

 ⃗    ̇  ( ⃗    ) 
 

Δv i Ekvation 23 betecknar hastighetsförluster, som inte bidrar till den resulterande kraften på 

spånan. Dessa förluster approximerades till 10 % av v2 vilket ger att hastigheten v3 till 

beloppet är 90 % av v2. 
 

Ekvation 24: Resulterande kraft i x-riktning, se Figur 7. 

    ̇  (       ) 

 
Ekvation 25: Kraftkomponent i y-led, Se Figur 7. 

    ̇  (       ) 

 
Ekvation 26: Beloppet strålens resulterande kraft. 

    √  
    

  

 
Ekvation 27: Vinkel mellan horisontalplanet och kraftriktningen, se Figur 7. 

        
  

  
 

 

Enligt Alvarez (2006) är flödeshastighet är direkt kopplat till vilken kraft en fluid träffar ytan 

med. Genom att bestämma massflödet och uppskatta hastighetsförlusten, se ekvation 23,kan 

man nu bestämma kraften till både storlek och riktning. 

 

 
Figur 7: Problemuppställning. 

 

Till en början gjordes några förenklingar för att få en grund till överslagsberäkningar i Excel. 

Med hjälp av beräkningsexempel från Alvarez (2006), se Figur 6, approximerades den 

resulterande kraften från skärvätskan på spånan, och lastfallet ställdes upp med ett 

elementarfall för balkböjning. Denna problemuppställning återfanns senare även i en 

avhandling (Dahlman.2005.) och ses därför som duglig. Att spånan approximerades som helt 

rak och inte böjd som är närmare verkligheten, är på grund av att man inte kan bestämma hur 

en spåna ska formas utan att vissa mätningar görs (se avsnitt 2.9).  

 

Ursprungligen antogs v2 infalla parallellt med horisontalplanet, men det visade sig senare att 

den har en egen infallsvinkel, θ (se Figur 7) då standardverktygen som skulle komma att 

användas var utformade på detta vis. 
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3.8 Spänningar orsakade av skärvätskan 

 

 
Figur 8: Problemet uppställt med hjälp av elementarfall för balkböjning. 

 

Ekvation 28: Brottvillkor.  

 

      
 

När lastfallet bestämts kunde resulterande böjspänning i spånan ställas upp mot 

hållfasthetsdata för Granathylsa AT4/CS för att avgöra om brottgräns skulle uppnås, se villkor 

ovan. Här gjordes antagandet att om spånornas spänning teoretiskt sett uppnår brottgräns, bör 

de brytas innan de bildar härvor.  

 
Ekvation 29: Plastiskt böjmotstånd för ett kvadratiskt tvärsnitt. 

  
    

 
 

 

Genom att approximera spånan som rektangulär, med h2 som spånans bredd och ap som dess 

höjd, kunde dess böjtröghetsmoment beräknas med formeln ovan. 

 
Ekvation 30: Plastisk böjspänning i en spåna. 

   
 

 
 

 
Ekvation 31: Omskrivning av Ekvation 28 med brottvillkoret och det plastiska böjmotståndet (Ekvation 29 
och 30) insatt. 

   
 

      

 

 

 

För att försäkra att spånbrytning erhålls bör därför momentet motsvara Ekvation 31: 

 
Ekvation 32: Erforderligt böjmoment i spånan för att uppnå spånbrytning. 
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Med hjälp av Ekvation 26 & 27 fås riktningen och storleken av kraften Fst, som förhåller sig 

till den utbredda lasten q(x)st enligt Ekvation 33 nedan.  

 
Ekvation 33: Resulterande kraft från strålen, uttryckt i den utbredda lasten q(x) över längden L. 

     ( )     
 

Elementarfallet för utbredd last som verkar på en fast inspänd konsolbalk ger Ekvation 31. 

 
Ekvation 34: Moment orsakat av en utbredd last längs en fast inspänd konsolbalk. 

   
 ( )    

 

 
  

     

 
 

 

Nu finns en direkt koppling till skärvätskans egenskaper i form av hastighet, kraft, 

tryckförluster i verktyg, flöde och böjspänning i spånan. 

När parametrar som munstycksdiameter, tryckförlust i verktyg, antal munstycken och 

skärdata fastställts kan krav på tryck och flöde från pump fastställas.  

Givetvis går det även räkna åt andra hållet, för att se om en given pump och ett givet verktyg 

kommer att orsaka spånbrott.  

 

Med Excel som bas för överslagsberäkningar och med approximerade förluster kan nu en 

grundberäkning utföras för respektive verktyg, som senare kan ställas mot provresultat. 

Som en grund för vidare studier antogs värden på volymetriska- och hydraul-mekaniska 

förluster för att kunna gå vidare till att senare jämföra reella resultat.  

 

Med utförligare data på verktygsutformning, pumpdata och en rad prover för att få bättre 

förståelse för hur spånbildningen ser ut, kan man analysera problemet med hjälp av ett FEM-

program.  

 
Ekvation 35: Villkoret att tryckspänning hos arbetsstycket bör vara lägre än dess sträckgräns. 

       
 
Ekvation 36: Tryckspänning om skärvätskestrålen träffar detaljens yta. 

    
   
   

 

 

Ekvation 37: Approximationen av skärvätskans träffyta. 

               
 

För att kontrollera att skärvätskestrålen inte skulle komma att skada arbetsstycket ställdes 

även villkoret att tryckspänning orsakat av vätskan aldrig får överskrida materialets 

sträckgräns, se ekvationerna 35 och 36. Där förutsattes att arean som projiceras på 

arbetsstycket är densamma som för ett munstycke, se Ekvation 37. 
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3.9 Beräkningsexempel 

För att illustrera hur en beräkning i Excel kan se ut följer ett räkneexempel nedan. 

 

Anta att vi har en serie detaljer av Al-2014-T6-086U, samma material som i Granathylsa 

AT4/CS som har brottgränsen, Rm=485 MPa. 

Detaljen skall grovsvarvas med matningen 0,3 mm/v, med skärdjupet 1,5mm. 

Då denna detaljserie är helt ny har man inte kunnat mäta spånstukningen vid denna 

bearbetning utan den antas vara 1,5. Detta ger en reell spåntjocklek på ca 0,45 mm.  

 

Lutningen på spånan, β antas luta 30° från skärplattan och strålarna från munstycket träffar 1 

mm ovanför skärplattan. Detta ger en belastningslängd, L på 2mm då denna utgör 

hypotenusan av en 30° triangel med kortsidan 1mm.  

Denna gång antas belastningen ligga helt vinkelrät mot spånans undersida, för få ett mer 

lättöverskådligt exempel.  

Genom att ställa upp spånans plastiska böjmotstånd och tillämpa villkoret i Ekvation 32 kan 

det erforderliga momentet beräknas: 

 

  
                  (        ) 

 
 

 

          
 

Med kännedom om det erforderliga momentet kan nu Ekvation 33 skrivas om för att få den 

erforderliga kraften: 

  
      

 
 

 

          
 

Man vill nu kontrollera att pumpen som levererar 20 l/min klarar att med ett verktyg som har 

2 kylkanaler, båda med diameter 1mm ska orsaka spånbrytning. 10 % av utloppshastigheten 

antas gå förlorad innan den övergår till träffhastighet. 

 

              ⁄  
 

Ger en träffhastighet på: 

   
 

  
             ⁄  

Samt ett massflöde på: 

 ̇                      ⁄  
 

Enligt Ekvation 20 blir den resulterande kraften då: 

                      
  

I detta exempel erhålls alltså inte spånbrytning, men om vi istället höjer flödet till 26 l/min 

uppgår Fst till 120 N, som med liten marginal bör orsaka spånbrytning.  

Beräkningen förutsätter att munstyckena har mjuka övergångar och de orsakar då en 

tryckförlust på sammanlagt 47 Bar.  



 

 

25 

 

3.10 Samarbete med leverantörer 

Parallellt med identifiering och avgränsning av problemet hölls en dialog med ZamParts 

leverantörer angående de prover som skulle komma att genomföras.  

Framförallt handlade det om att anskaffa de verktyg som skulle komma att användas till 

proverna som utfördes i slutet av arbetet, där både respektive leverantör och ZamPart kom 

med förslag.  

ZamPart har önskemål att använda VC## * och CNMG skär till fin respektive grovskär i både 

invändig och utvändig bearbetning.  

3.11 Framtagande och utförande av prover 

Då proverna skulle vara systematiska och utföras för flera olika tillverkare skulle de bli 

utformade på så sätt att man skulle kunna jämföra resultat vid samma typ av bearbetning för 

olika tillverkare. Som grund för de utvändiga proverna valdes IFP eller Industriell 

Försöksplanering (Olausson). Detta för att få ett enkelt upplägg och ändå kunna koppla olika 

tillverkningsförutsättningar till de olika resultaten. 

 

Metoden som valdes bygger på att man använder 3 olika bearbetningsparametrar i 2 olika 

nivåer, hög respektive låg, detta ger totalt 2
3
, dvs. 8 antal försök. Zampart använder ett par 

olika matningar vid svarvning och man önskade att prova 0,10 mm/v respektive 0,15mm/v då 

dessa är typiska för deras bearbetningar. 

Från ZamParts sida önskade man även prova 2 olika material som man vanligen bearbetar i, 

och dessa utgör då en egen parameter, Material 1: 7075-06-086U och Material 2: 6082-T6. 

Parametrarna som kommer att användas i en hög respektive låg nivå är: 

 

 Matning: Låg nivå- 0,1 mm/v, Hög nivå- 0,15 mm/v. 

 Material: Låg nivå-Material 1, Hög nivå-Material 2. 

 Pumpinställningar: Låg nivå- 70 Bar och motsvarande flöde, Hög nivå- 80 Bar. 

 

Skulle det visa sig att användandet av ett högtyckssystem vid de relativt låga trycken 70 och 

80 Bar skulle medge en ökning av skärdata, skulle man kunna öka sin produktivitet, även om 

spånbrytning ej uppnås. Anledningen till att högsta nivå av pumptryck sätts till 80 Bar är dels 

att man från ZamParts sida vill undersöka det trycket och dels att man från leverantörernas 

sida är begränsade av verktygsinfästningarna. 

 

Som resultatvariabler valdes spånlängd och ytjämnhet; spånlängd för att det är ett naturligt 

mått på spånbrytningseffekten, och ytjämnhet för att vara säker på att kvalitet inte blir 

lidande. Utöver dessa kommer spånstukningen att mätas för att möjliggöra noggrannare 

analys av spånornas geometri och därmed bättre villkor för när spånbrytning bör inträffa. 

 

Två enklare CNC-program (se Bilaga 9) skrevs, som under proverna modifierades beroende 

på vilken typ av bearbetning som skulle utföras. Ett program var för utvändig bearbetning och 

det andra för invändig, parametrar som ändrades i programmen var: skärdjup, matning och 

utgångsdiameter. 

 

 

 

 

 
* tecknen, # ovan antyder får respektive leverantör komma med förslag på bl.a. spånbrytargeometri. 
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Figur 9: En detalj i Material 1 uppspänt i chuck innan bearbetning. 

 

Proverna pågick i 3 dagar, en verktygsleverantör per dag och både invändig och utvändig 

svarvning ingick. Ovan, Figur 9, ser man vilka backar som i huvudsak användes och en detalj 

i material 1 innan bearbetning. Nedan, Figur 10 ses samma detalj efter grovbearbetning. 

 

 
Figur 10: En detalj i Material 1 efter grovbearbetning med högtryck. 
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För att vara säker på att rätt skärdjup erhölls kördes ett renskär innan varje spånmätning, vars 

spånor rensades bort för att försäkra att endast spånor vid rätt skärdjup fanns kvar i maskinen. 

Spånor samlades in för både invändig- och utvändig bearbetning samt fin- och grovskär, detta 

för att kunna kartlägga bearbetningen bättre. 

 

 
Figur 11: ZamParts nuvarande högtryckspump. 

  

 
Figur 12: Svarven där proverna utfördes. 
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Figur 13: Detaljer i Material 2, med utvändigt bearbetad detalj till vänster och obearbetad till höger. 

 

 

 
Figur 14: Detaljer i Material 1 med utvändigt bearbetad detalj till höger och obearbetad till vänster. 
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3.12 Provresultat: KennaMetal 

Först ut var KennaMetals representanter från Fortiva, som förutom kast vid finbearbetning av 

detaljerna 4 & 12 och en längre spåna vid bearbetning av detalj 1 inte hade några märkbara 

störfaktorer. Efter att de utvändiga provbitarna körts, och gott resultat uppnåtts vid 80 Bar 

beslutades det gemensamt att köra 80 Bars tryck genomgående för invändiga bearbetningar, 

något som även skulle gälla för Sandvik Coromant.  

 

Verktygen och skären som användes till deras tester var: 

Invändig hållare: KM50TSS32F MCLNR 12 (Se Figur 15.) 
Utvändig hållare: KM50TS MCLNR 12 
 
Grovskär: CNMP 120408 KC 5410 
Finskär: CNMS 120408 FST KD 1400 (PCD-skär, se Figur 16.)  
 

 
Figur 15: Bild på ett av KennaMetals verktyg monterat i grundhållare. 

 

 
Figur 16: Närbild av KennaMetals PCD-skär som användes till finbearbetning. 
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Figur 17: KennaMetals resultat från faktorförsöken (utvändig bearbetning). 

 

Ovan, Figur 17, ses grafik över medelspånlängder vid olika bearbetningsförhållanden från 

KennaMetals provresultat. Nedan, Figur 18, ses skillnaderna mellan medelresultaten av 

nivåerna, faktorerna sinsemellan. 

 

 
Figur 18: Medelspånlängd för hög respektive låg nivå för de olika faktorerna. 
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Figur 19: De olika spånlängderna för KennaMetals prover. 

 

  Tabell 3: Översikt över KennaMetals resultat. 
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Figur 20: Bild som visar de olika spåntyperna efter finbearbetning för respektive detalj. 

 

 

 
Figur 21: Bild som visar de olika spåntyperna vid grovbearbetning. 
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3. 13 Provresultat: Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant utförde sina prover dag 2 och under proverna började detaljerna kasta och 

slirning i backarna förekom, varpå dessa byttes. Problemet kvarstod men var inte lika 

märkbart efter backbyte och under finskären. Dagen efter ökades backarnas hydraultryck och 

problemet försvann, men detta kan ha påverkat SandvikCoromants resultat  

 

Verktygen och skären som användes till deras tester var: 

 

Utvändig grov: C5-PCLNR-35060-12HP 

Skär: CNMG 120408-SM  

 

Bom till utvändig fin: C5-570-32 RG 

Huvud till utvändig fin: TR-SL-V1JBR-32HP-X 

Skär: TR-VB1304-F 

 

Bom till invändig grov och fin: C5-570-2C32075 

 

Huvud till invändig grov: SL-PCLNR-32-12HP 

Skär: CNMG 120408-SMR  

 

Huvud till invändig fin: TR-SL-V1JBR-32HP-X 

Skär: TR-VB1304-F 

 

 
Figur 22: Bild över Sandvik Coromants verktyg. 
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Figur 23: Sandvik Coromants resultat från faktorförsöken (utvändig bearbetning). 

 

 
Figur 24: Medelspånlängd för hög respektive låg nivå för de olika faktorerna. 
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Figur 25: De olika spånlängderna för Sandvik Coromants prover. 

 
Tabell 4: Översikt över Sandvik Coromants resultat. 
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Figur 26: Bild som visar spåntyperna för detalj 13 & 15, samt en spånhärva i överkant av bilden som 

bildats vid svarvning med samma förhållanden utan högtryck. 

 

 
Figur 27: Spåntyper för detaljerna 3,4,11 & 12. 
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3.14 Provresultat: SECO Tools 

Inför proverna med SECOs verktyg ändrades som tidigare nämnt backtrycket och varken kast 

eller slirning förekom. SECO har i dagsläget inte något standardsortiment av invändiga 

högtrycksverktyg och ZamPart är inte intresserade av att använda specialtillverkade verktyg 

om det går att undvika. SECOs proverresultat är därför endast för utvändig svarvning.  

Anledningen till att ett V-skär från ISCAR använts är att SECO vid provtillfället inte hade 

några V-skär med, och då tidsschemat var pressat beslutades det att använda ett av ZamParts 

skär. 

 

Verktygen och skären som användes till deras tester var: 

 
Utvändig grov: C5-PCLNR35060-12JET 
Skär: CNMG 120408-MF4 
 
Utvändig fin: C5-SVJBR-35060-16JET 
ISCAR-Skär från ZamPart: VCGT 160404-AS IC20 
 

 
Figur 28: SECOs verktyg som användes till finbearbetning. 
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Figur 29: SECOs resultat från faktorförsöken (utvändig bearbetning). 

 

 
Figur 30: Medelspånlängd för hög respektive låg nivå för de olika faktorerna. 
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Figur 31: De olika spånlängderna för SECOs prover 

 

 

 

 
Tabell 5: Översikt över SECOs resultat. 
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Figur 32: Bild som visar spåntyperna för detaljerna 3,4,7 & 8. 

 

Antalet bilder på spåntyper har hållits nere av praktiska skäl, då fokus har legat på att 

dokumentera deras dimensioner. Lägg märke till skillnaden (Figur 32.) mellan spåntyperna 

hos detalj 4, där en spånlängd mättes 630 mm, medan medelvärdet fortfarande hamnade på 

15mm. Nedan, Figur 33, ses resultatet av bearbetning utan högtryck, med enskilda 

spånlängder på närmare 1500 mm.  

 

 
Figur 33: Spånhärva vid körning utan högtryck. 
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4. Utvärdering 
 

3-faktorförsöken över utvändig bearbetning med högtryck gav bättre resultat än väntat, och i 

stort klarade alla leverantörer att hålla spånlängderna på rimliga nivåer. Dessvärre är det svårt 

att säga att detta är ett bevis på att ZamParts bearbetning endast kommer att generera korta 

hanterbara spånor utifrån dessa prover. Det krävs ytterligare försök med mer komplexa 

geometrier och betydligt större provserier innan man med säkerhet kan säga att man kommer 

att ha kontroll över spånformningen. 

  

Arbetet har varit riktat mot att påvisa att det är möjligt att med högtryckssystem och 

standardverktyg lösa problemet med länga spånor vid aluminiumbearbetning.  

Även om försöken varit relativt enkelt utformade med rak längdsvarvning och små provserier 

pekar ändå resultaten mot att detta kan lösa problemet. Trots att resultaten skiljer något från 

olika tillverkare har medelspånlängden drastiskt reducerats. Kombinerar man de bästa 

resultaten med varandra, överstiger den utvändiga medelspånlängden aldrig 15mm.  

Visar det sig senare att resterande bearbetningar (spårstickning, radiesvarvning m.fl.) inte 

heller generar långa besvärliga spånor, så är det helt klart möjligt att automatisera processen.  

 

Försöken visade också att om en längre spåna ändå genereras, är det möjligt att en mindre 

justering av någon parameter kan lösa problemet. Orsaken till att man idag har problem i 

processen med långa spånor, är också en gynnsam förutsättning för användning av 

högtryckssystem. Små skärdjup, låga matningar och mjuka material ger ofta väldigt långa 

spånor, men i gengäld är spånorna väldigt smala.  

Faktumet att spånorna är smala gör det lättare för skärvätskestrålen att bryta dem, och är inte 

längre en ren nackdel ur spånbrytningsperspektiv. Detta ger att man slipper riskera följderna 

som konventionella spånbrytningsåtgärder kan medföra (försämrad ytjämnhet och kast vid 

bearbetning). 

 

Viktigt att ha i åtanke var att KennaMetal dels bara körde med C-skär, och att de hade en 

större nosradie än det som var tänkt. C-skären har sämre möjlighet att komma åt i komplexare 

geometrier och det är därför viktigt att i framtiden även pröva deras V-skär. Därför kan deras 

resultat vara något missvisande, men som tidigare nämnt behövs att fler tester under samma 

förhållanden bör utföras. 
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5.1 Slutsatser 
Arbetet visar att ytterligare tester, då även med flödesmätningar, FEM-analys med hjälp av 

3D-modeller av verktygen, olika munstycken, olika skär, mer komplexa geometrier m.m. 

behöver utföras. Men helt klart rekommenderar jag en investering i ett högtryckssystem, jag 

anser att fördelarna är så pass tydliga att de motiverar detta.  

Verktygen som testats är alla ur standardsortiment och trycken som testades var i en del av 

fallen klart tillräckliga för att generera hanterbara spånor.  

 

För ZamParts räkning skulle detta kunna innebära en rad olika fördelar: Möjlighet att 

automatisera en eller flera celler, kostnadsbesparing i form av billigare verktyg, möjligen en 

höjning av skärdata p.g.a. minskad friktion och betydligt mindre spånhantering eftersom 

spånlådorna fylls upp långsammare. Detta på grund av att spånhärvor till stor del innehåller 

luft, medan mindre spånor är betydligt kompaktare. 

 

Angående verktyg så visar arbetet att SECOs utvändiga hållare klarade sig väldigt bra i de 

flesta fallen. SandvikCoromants verktyg hamnade något efter KennaMetals i resultat, men 

SandvikCoromant och SECO använder båda Capto-systemet medan KennaMetal har sitt eget 

KM-system. Med andra ord får man smidigare verktygshantering om man väljer SECO och 

SandvikCoromant, men resultaten från dessa prover tyder på att KennaMetals verktyg borde 

vara bättre vad gäller invändig svarvning. 

 

Invändigt rekommenderar jag dock att man kör många fler tester mellan de båda, då med 

samma skär och ser till att backtrycket är tillräckligt för dem båda. 

Helt klart är dock att samtliga tillverkares verktyg genererar betydligt kortare spånor än 

svarvning utan högtryck vid samma förhållanden. Som jag tidigare nämnt kan endast små 

justeringar av matning, tryck eller material påverka spånlängden markant och med fler prover 

är det möjligt att samtliga leverantörer kommer få betydligt bättre resultat. 

 

 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Som tidigare nämnts bör fler tester utföras för att få en tydligare bild av hela processen. Jag 

har själv inte haft möjlighet att utföra en FEM-analys, men detta är fullt möjligt om man 

mäter upp alternativt får data om högtryckssystemet från tillverkare samt verktygsgeometrier 

från verktygstillverkare. Eftersom ZamPart utför egna dragprover har man då alla 

förutsättningar för att skräddarsy pumpinställningar efter detaljserie och 

bearbetningsförhållande. Ser man till resultaten från proverna kan dessa användas för att få ut 

ett mer sanningsenligt plastiskt böjmotstånd än det rent teoretiska, vilket i sin tur leder till att 

man kan närmare ställa upp vid vilket moment brott uppkommer. Det är inte en direkt 

koppling till pumpinställningar utan en rad försök eller noggrannare analys av 

verktygsgeometri och hur spånorna beter sig i en FEM-analys. 

 

Sammanfattningsvis: 

 Metoden har förutsättningar för att kunna ge ett gott resultat, dock krävs fler försök. 

 FEM-analys kan ge möjligheter att optimera pumpinställningar. 

 Djupare analys av provresultat kan ge erforderligt moment för att orsaka spånbrytning. 

 Standardverktyg visar goda resultat, även om det krävs ytterligare prover. 

 Det kan finnas anledning att provsvarva vid ännu lägre tryck än de som prövades i 

vissa fall. 
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6. Tackord 
Detta arbete har på många vis varit svårt att få insikt i, det är ett stort område att sätta sig in i 

men samtidigt väldigt intressant. Den röda tråden i har inte alltid varit lätt att hitta och många 

grenar av arbetet var helt nya för mig. Trots allt läsande, räknande och grubblande har det 

varit roligt att lära sig något för mig helt nytt, på djupet. Från ZamParts sida har man hela 

tiden varit ett väldigt bra stöd och bollplank, även när frågorna varit både många och dumma. 

Ett stort tack till er!  

 

Under arbetets gång träffade jag långt fler människor än jag kunnat ana, leverantörer, 

tekniker, säljare, operatörer och några till. Jag är riktigt tacksam för att även ni fått arbetet att 

rulla på när det stundvis gått trögare.  

 

Från universitetets sida har jag hela tiden kunnat räkna med hjälp om såväl små som stora 

bekymmer, och det är något jag kommer att minnas. Jag vill gärna tacka min handledare 

Göran Karlsson för alla skärtekniska råd, Nils Hallbäck för alla råd angående hållfasthet och 

Hans Johansson för vägledning inom hydraulik. 

 

Arbetet markerar slutet på 3 års studier, 3 års pendlande, runt 15 000 mils tågåkande och 7000 

mil i bil, många sena kvällar, en hel del slit men också en hel del roligt.  

Skulle aldrig kunnat göra det utan stödet från min Mor, Far och kära syster tusen tack till er! 

Resten av släkten är heller inte bortglömd, inte heller alla goda vänner jag haft och skaffat 

under åren, ni har alla hjälpt till på ert eget vis, tack! 

 

 

Môa åking å bråking,  
 grônning å blônning,  
tarjing å snarjing,  
men ända ble dä nô utå’t  
  

  



 

 

44 

 

Källförteckning 
 

AB Sandvik Coromant. (1995). Modern Skärande Bearbetning- En Praktisk Handbok. 

Sandviken: Sandvik Coromant, Tekniska Redaktionen, CMSK. 

 

Alvarez. H.(2006). Energiteknik- Del1. Lund: Henrik Alvarez och Studentlitteratur. 

 
Dahlman. P. (2005). High Pressure Jet Assistance in Steel Turning. Göteborg: Chalmers 

Tekniska Högskola. 

 
Gustavsson, J., Norberg, R. & Pålsson, L. (1984). Skärteknik Lärobok. Stockholm Stiftelsen 
Kompendieutgivningen. 
 

Isaksson. O. (1999). Grundläggande Hydraulik. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 

 

Lundh. H. (2000). Grundläggande Hållfasthetslära. Stockholm: Kungliga Tekniska 

Högskolan. 

 
Olausson. M. Statistisk Försöksplanering – Faktorförsök. Stockholm:  
IVF-resultat 92602, Sveriges Verkstadsindustrier. 

 

Seco Tools AB.(2012). Svarvning- Katalog & Teknisk Guide. Fagersta: Seco Nordic. 

 

Ståhl. J.E. (2008). Skärande Bearbetning- Teori och Modeller. Lund: Lunds Tekniska 

Högskola, Lunds Universitet. 

 

 

  



 

 

45 

 

Beteckningar  

 ̇ : Avverkningshastighet.[cm
3
/s] 

A1: Flödesarea innan strypning.[mm
2
], [m] 

A2: Flödesarea efter strypning.[mm
2
], [m] 

Amunstycke: Flödesarea, per högtrycksmunstycke.[mm
2
], [m] 

ap: Skärdjup.[mm] 

Ast: Skärvätskestrålens tvärsnittsarea. 

Atv.spåna: Spånans tvärsnittsarea. [mm
2
] 

b1: Spånbredd, i samma riktning som skärdjupet. [mm] 

fn: Matning vid svarvning.[mm/varv] 

Fst: Resulterande kraft på spånan från skärvätskan.[N] 

Fx: Kraftkomponent i x-led se Figur 9.[N] 

Fy: Kraftkomponent i y-led se Figur 9.[N] 

g: Tyngdaccelerationen.[m/s
2
] 

z2: Höjd i systemet.[m] 

h: Höjd från skärpunkt till munstycken.[m] 

h1: Spåntjocklek, i matningsriktningen. [mm] 

h2: Spåntjocklek, i matningsriktningen, efter spånstukning. [mm] 

lrtm: En spånas teoretiska kontaktlängd. [mm] 

L: Längd för den utbredda lasten q(x). [m] 

rch: En spånas krökningsradie. [mm] 

Rm: Brottgräns för Al-2014-T6-086U [MPa] 

M: Maximalt resulterande moment som skärvätska utgör på en spåna. 

P: Hydraulisk effekt.[kW] 

p: Pumptryck. [Pa], [Bar] 

p1: Tryck efter förluster, innan strypning. [Pa], [Bar] 

p2: Tryck efter förluster, efter strypning. [Pa], [Bar] 

p3: Tryck utanför verktyget, atmosfärtryck.[Pa], [Bar] 

Pin: Ingående Hydraulisk effekt.[kW] 

Put: Utgående Hydraulisk effekt.[kW] 

q(x)st: Kraften Fst utbredd längst spånans längd.[N/m] 

Q: Pumpflöde.[m3/s], [l/min] 

Q1: Flöde efter förluster, innan strypning.[m3/s] 

Q2: Flöde efter förluster och strypning.[m3/s] 

r: En skärplattas nosradie. [mm] 

Ra: Aritmetiskt medelvärde för profildjup hos en yta, vanlig vid bearbetningsritningar. [μm] 

Rmax: Maximalt profildjup [μm] 

V: Avverkad volym under en given tid, t.[cm
3
] 

v1: Medelflödeshastighet innan strypning.[m/s] 

v2: Medelflödeshastighet ut ur strypning och innan spånträff.[m/s] 

v3: Medelflödeshastighet efter spånträff.[m/s] 

vc: Skärhastighet, periferihastigheten hos arbetsstycket vid skärpunkten. [m/min] 

vch: Spånhastighet.[m/s] 

Z: En spånas plastiska böjmotstånd.[m
3
] 

z3: Höjd vid munstycken.[m] 

α: Vinkel mellan v2 och v3, se Figur 8. 

β: Vinkel från horisontalplan till spånan, se Figur 9. 

γ: Spånvinkel. 

Δptf: Tryckförlust över strypning. [Pa], [Bar] 

Δv: Hastighetsskillnad mellan v2 och v3.[m/s] 
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ζ: Förlustfaktor, beroende på hastighetsförhållande och strypningsutformning. 

ηhyd.mek: Hydraul-mekanisk verkningsgrad.[dimensionslös] 

ηtot: Total hydrauliskverkningsgrad.[dimensionslös] 

ηvol: Volymetrisk verkningsgrad.[dimensionslös] 

θ: Vinkel från horisontalplan till munstycks-centrum, se Figur 9. 

κ: Ställvinkel, vinkel mellan skärkanten till obearbetad yta på arbetsstycket. [rad], [grader] 

κb: Frivinkel, vinkel mellan arbetsstyckets bearbetade yta och skärplattan. [rad], [grader] 

λh: Spånstuknings, förhållande mellan teoretisk och reell spåntjocklek.[dimensionslös] 

ρsk: Skärvätskedensitet.[kg/m
3
] 

σb: Maximal böjspänning hos en spåna. [MPa] 

σtr: Tryckspänning i arbetsstycke på grund av skärvätskestråle.[MPa] 

σs: Sträckgräns för Al-2014-T6-086U. [MPa] 

σtr: Tryckspänning från skärvätska på arbetsstycket.[MPa] 

φ: Vinkel från horisontalplan till kraften Fst, se Figur 9. 

Φ: Skjuvplansvinkeln, icke att förväxla med vinkel φ ovan. 



 

 

B 1.1 

 

Bilaga 1.1 Kodnyckel Seco-Capto utvändiga hållare 1 

 
  



 

 

B 1.2 

 

Bilaga 1.2 Kodnyckel Seco-Capto utvändiga hållare 2 

 
  



 

 

B 1.3 

 

Bilaga 1.3 Kodnyckel svarv-vändskär 1 

 

 
  



 

 

B 1.4 

 

Bilaga 1.4 Kodnyckel svarv-vändskär 2 

 
  



 

 

B 1.5 

 

Bilaga 1.5 Kodnyckel spånbrytare till CNMA-, CNMG- och CNMM-
skär 

 
  



 

 

B 1.6 

 

Bilaga 1.6 Hårdhetsmätning av granathylsa 551(Material 2) 

 

  



 

 

B 1.7 

 

Bilaga 1.7 Dragprov av granathylsa 551 (Material 2) Läge 1 

 
  



 

 

B 1.8 

 

Bilaga 1.8 Dragprov av granathylsa 551 (Material 2) Läge 2 

 
  



 

 

B 1.9 

 

Bilaga 1.9 CNC-Program till prover 

 

 

 

Grundprogram Invändigt: 

 

%TEST-INV  

N10 G19  

N20 G95  

N30 G97 S2500  

N40 G4 I1.000 M70  

N50 G92 X130.500 Z104.150 I.0 K.000 F.150 S1500 T0505 M3 

N60 G0 X51.000 Z3.000 M8 

N70 G1 Z-32.000  

N80 G1 X45.000 F0.5   

N90 G0 Z5 M9 

N100 G0 X300 Z150 M5 

N110 M71 

N120 M2 

 

 

 

 

 

Grundprogram Utvändigt: 

 

%TEST-UTV  

N10 G19  

N20 G95  

N30 G97 S2500  

N40 G4 I1.000 M70  

N50 G92 X225.500 Z54.150 I.0 K.000 F.150 S1500 T0101 M3 

N60 G0 X85.000 Z3.000 M8 

N70 G1 Z-60.000  

N80 G1 X90.000 F0.5 

N90 G0 X100 Z5 M9 

N100 G0 X300 Z150 M5 

N110 M71 

N120 M2 
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Bilaga 1.10 Kravspecifikation 

 

Kravspecifikation examensarbete 
Hydraulisk spånbrytning 

 

 

 

Problemformulering 
Att för härdbara aluminiumdetaljer bestämma om tekniken bakom CNC svarvar och skärande 

verktyg är mogen för att applicera metoden standardmässigt i ett flertal automatiserade celler. 

Projektet kommer till stor del att innebära sammanställning av all den information som finns 

på marknaden och avslutas med praktiska prover för att verifiera utfallet. 

 

Krav 
 Användning av standardiserade verktyg 

 Ett högre arbetstryck än för de konventionella skärvätskepumparna som används idag 

(runt 10 Bar), samt ett lägre tryck än det som används i högtryckcellen (200 Bar).  

 Rekommendation till ett framtida system 

 

Detaljerade önskemål 
 Färdig lösning, med rekommendationer till ytterligare utveckling 

 En, med prover som bevis, fungerande mall för verktygs-val  

 Fortsatt användande av PCD-skär 

 Att få en så pass bra lösning att man kan gå ifrån spånbrytargeometri på PCD-skären 

 Flexibel lösning som lätt kan appliceras på andra celler 
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Bilaga 1.11 Kodnyckel KennaMetal utvändiga verktyg 

  



 

 

B 1.12 

 

Bilaga 1.12 Kodnyckel KennaMetal invändiga verktyg 

 
  



 

 

B 1.13 

 

Bilaga 1.13 Hårdhetsmätning av Granathylsa Lys (Material 1) 

 
  



 

 

B 1.14 

 

Bilaga 1.14 Dragprov av Granathylsa Lys (Material 1) 

 


