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Sammanfattning 

I detta examensarbete har undersökningar kring finfrästa ytor i härdat verktygsstål utförts i 
samarbete med verktygsstålsproducenten Uddeholms AB i Hagfors. Vid spånskärande 
bearbetning påverkas materialet ibland negativt. En försöksserie om totalt 90 finfrästa ytor i 
härdade varmarbetsstålen Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar har frästs, mätts 
och utvärderats för att ta reda på hur fräsprocessen inverkar på materialets egenskaper. Det 
visar sig att materialet påverkas olika mycket beroende på hur fräsningen utförs och med 
vilken typ av fräsverktyg som används. I detta arbete har endast ändradiefräsar av solid 
hårdmetall använts. 

Analysen av ytorna har gjorts med en rad mätmetoder så som optisk ytjämnhetsmätning, 

hårdhetsmätning med Vickersmetoden, restspänningsmätning med röntgendiffraktion och 
okulär inspektion av stålets mikrostruktur i ljusmikroskop. Mätningarna utfördes för att se 
hur materialet påverkas mekaniskt av bearbetningen.       

I de mest ogynnsamma försöksfallen är den mekaniska påverkan från fräsbearbetningen av 
stålets ytor så stor att bearbetningen riskerar försämra tillverkade komponenters livslängd 
sett ur utmattningssynpunkt. Målet med arbetet är att identifiera det mest gynnsamma sätt 
fräsningen kan utföras på för att kunna minimera påverkan på materialets egenskaper. Detta 
ger möjligheten för Uddeholms AB att ge faktabaserade råd till sina kunder om vilket körsätt 
som ger minsta påverkan av verktygsstålet vid bearbetning. Kunderna kan nyttja då 
materialet till dess fulla kapacitet.        
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Abstract 
In this thesis, investigations on hardened finish milled surfaces was done in collaboration 
with the tool steel manufacturer Uddeholms AB in Hagfors, Sweden. The steel material is 
affected by machining operations, sometimes in a negative destructive manner. An 
experimental test series containing a total of 90 surfaces in hot work steels Uddeholm Orvar 
Supreme and Uddeholm Dievar were milled, measured and evaluated to clarify the milling 
operations effect on the steels mechanical properties. It was found that the material is 
affected differently according to how the milling was preformed and with which type of 
milling tool. In this thesis, only solid carbide end-radius milling tools were used. 

The surface analysis were conducted with a range of measuring techniques including optical 
surface roughness measurements, hardness measurements in Vickers scale, residual stress 
measurements with X-ray diffraction (XRD) and microstructural analysis with optical light 

microscope. These measurements were conducted in order to determine the milling 
operations mechanical affects and grade of alteration of the tool steels surfaces. 

In the least favorable cases, the effect from machining are so profound, that degradation of 

produced components can be expected in terms of fatigue wear resistance. The goal of the 
thesis is to identify the most favorable process parameters, in order to minimize degradation 
of the tooling material in customer user cases, together with the opportunity to give fact 
based advice to Uddeholms AB customers on the most favorable process parameters in finish 
milling with radius-mills of hardened hot work tool steels. In this way the customer can 
utilize the tooling material at its full potential.    
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Förord 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete på 15hp som utfördes i samarbete med 
Uddeholms AB i Hagfors, och är den avslutande delen i min maskiningenjörsexamen vid 
Örebro Universitet. Jag vill ta tillfället i akt och tacka mina handledare. Särskilt tack till Staffan 
Gunnarsson som gav mig förtroende och resurser hos Uddeholms AB för att genomföra 
arbetet, och Lars-Göran Nordh för all input kring experimentets utformning, analys och 
resultat. Tack till Patrik Karlsson på Örebro Universitet för allt stöd kring examensarbetet och 
denna rapports upplägg och innehåll. Jag vill även tacka studenter på Örebro Universitet och 
medarbetare på berörda avdelningar hos Uddeholms AB för denna givande tid, ingen nämnd 
ingen glömd.  

Slutligen riktar jag min tacksamhet till mor och far för ett aldrig sviktande stöd och ständig 

uppmuntran under hela min studietid, och till min systers galna upptåg som alltid muntrar 
upp och får mig på bästa humör. 

-Henrik Andersson, Lakheden- Hagfors, vårterminen den 8 juni 2016. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

1.1.1 Bakgrund 

Uddeholms AB är ett anrikt stålföretag beläget i värmländska Hagfors, Bild 1a. Verksamheten 

startade redan på 1600-talet, och har sedan dess vuxit till en av branschens mest 

välrenommerade verktygsståls-producenter. Uddeholms AB är en del av österrikiska 

koncernen VoestAlpine och har genom sina säljbolag och samarbetspartners representation i 

de flesta industrialiserade länder och har därmed världen som marknad. Hela 95 % av 

årsproduktionen exporteras till företagets ca 100 000 utländska kunder. Marknaden för stål är 

stor och bred, Uddeholms har nischat sig inom specialstål med hög prestanda. Jämfört med 

stora stålproducenter är det producerade årstonnaget litet, men det är å andra sidan ingen 

volymprodukt på samma sätt som exempelvis konstruktionsstål för stålbyggnad. Företaget 

säljer mycket på sitt inarbetade varumärke som står för högt kundförtroende, kvalité, service 

och korta säkra leveranstider. 

 

1.1.2 Miljö och kvalité 

Stålframställning är en energikrävande verksamhet som kan orsaka stora miljöeffekter i form 

av utsläpp till luft och vatten samt förbrukning av ej förnybara råvaror som fossila bränslen. 

Uddeholms AB har som Skandinaviens första stålproducent ställt om sin produktion till 

förnybar naturgas istället för konventionell olja/gasol för uppvärmning av till exempel 

värmebehandlingsugnar. Företaget arbetar outtröttligt med att minska sin negativa 

miljöpåverkan både sett till lokal miljö samt arbetsmiljö och energianvändning. Bild 1b) visar 

ett flygfoto över det mycket rena verksområdet beläget vid sjön Värmullen. Uddeholms AB är 

certifierade enligt följande standarder: 

ISO 9001- Kvalitécertifiering   

ISO 14001- Miljöcertifiering 

ISO 18001- Arbetsmiljöcertifiering 

ISO 50001- Energianvändningscertifiering   

Det ackrediterade tredjepartsorganet Det Norske Veritas (DNV), agerar certifierande och 

reviderande instans. Dessa certifieringar är bevis på det minutiösa förbättringsarbete som 

ständigt fortgår i företagets verksamhet.  
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Bild 1. Uddeholms AB geografiska placering (a) [1], Flygfoto över verksområdet (b) [2]. 

 

1.1.3 Hagfors Järnverk 

I järnverket i Hagfors arbetar ca 850 personer med produktion, Forskning och Utveckling-

(FoU), kundservice och administration. Forskning och utveckling av nya material bedrivs i ett 

modernt forskningslabb som anses vara ett av Sveriges ledande laboratorium inom 

materialteknik. En avdelning inom FoU är Skärlabbet. Här provas bland annat stålmaterialens 

skärbarhet och är ett viktigt stöd till kunder som maskinbearbetar Uddeholms-stål. Alla 

material har skärdatarekommendationer är rekommenderade skärparametrar för olika 

maskinbearbetningsprocesser. Bearbetningen kan ibland vara svår och vålla problem, 

supporten från avdelningen är då en mycket viktig del av servicen som Uddeholms kunder 

åtnjuter.   

1.1.4 Verktygsstål 

I dagens produktionsmiljö med stora prispressade 

tillverkningsserier, krävs högkvalitativa och effektiva 

verktyg. Exempel på formverktyg är formsprutnings-, 

pressgjutnings-, strängpressnings- och smidesverktyg. 

Ett exempel på ett formverktyg för pressgjutning kan 

ses i Bild 2. Formverktyg tillverkas ur 

högprestandastål förslagsvis levererat från 

välrenommerade ståltillverkare så som Uddeholms AB. 

För att producera ett formverktyg ur verktygsstål 

används tillgängliga konventionella och icke-

konventionella tillverkningsmetoder. En av de 

konventionella metoderna är fräsning. Genom noga 

kontrollerad spånskärande bearbetning kan geometrier 

med höga krav på ytjämnhet, form och precision framställas. Kraven på verktygsstålet i 

formverktyg är mycket stora. Höga mekaniska laster och temperatursvängningar kräver 

mekanisk styrka hos verktygsstålet. Lång livslängd hos formverktyget är ett av de 

ekonomiska kraven för att produktionsekonomin ska gå ihop. Formverktyg som havererar i 

b) 

a) 

Bild 2. Exempel på formverktyg för pressgjutning 
tillverkat av verktygsstål [3]. 
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förtid undersöks ofta för materialfel. I de fall materialfel konstateras ersätts kunden. Det är av 

yttersta vikt för företaget att kundernas formverktyg håller sin beräknade livslängd och 

orsakar så lite störningar i både tillverkning och produktion som möjligt. Hela företagets 

kvalitétsinsats verkar för att minimera materialfel för att på så sätt maximera kundnyttan vid 

stålsorternas användning.   

 

1.2 Projektet 

I projektet undersöktes yt- och strukturpåverkan samt restspänning vid finfräsning av härdade 

stålytor. Arbetet föranleddes av en studie [4] utförd av ett tyskt institut där man uppmätt drag-

restspänningar i det påverkade skiktet efter bearbetningen i fem olika sorters varmarbetsstål, 

var av två stålsorter var producerade av Uddeholms AB. Den dragrestspänning som uppmättes 

uppkom när man fräste med parametrar som ofta används vid finfräsning av formverktyg. 

Hårdheten hos stålen som frästes var relativt mjuk, ca 48 HRC. 

Målet med projektet är inte att reproducera den tyska studien, utan att ifrågasätta dess resultat 

genom egna mätningar. Detta på grund av att studiens resultat motgår företagets uppfattning 

att bearbetning lämnar tryck-restspänningar med relativt grunda strukturförändringar i 

materialets yta. Företagets kunskap om restspänning orsakade av bearbetning är grundad på 

egna försök i material med högre hårdheter ca 55-60 HRC, vilket är betydligt hårdare än den 

som studien behandlade. Därför utmanar dragspänningar i bearbetade ytor företagets 

uppfattning, och motiverar en egen undersökning.  

Restspänningens roll i ytan hos ett formverktyg är viktig och är av stort intresse. De 

tryckspänningar som man normalt tror att man alltid jobbar in i ytan vid finfräsning har 

ansetts som en positiv bieffekt sett ur utmattningssynpunkt. Tryckrestspänning kan inverka för 

att förbättra ett formverktygs prestanda och livslängd. Ur utmattningssynpunkt kan 

dragspänningar i materialytan istället kraftigt försämra både livslängd och prestanda. [5]  

1.2.1 Varmarbetsstålen Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar 

De två varmarbetsstål från Uddeholms AB som bearbetades och provades i den tyska studien 

[4] var sorterna Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar. Varmarbetsstål används i 

heta formverktygs-applikationer så som pressgjutning av aluminiumdetaljer och smide. 

Stålsorterna från Uddeholms AB benämns med varumärkesnamn istället för standardiserade 

materialnummer. Detta är ett försäljningsargument, då det är enklare för kunder att memorera 

ett namn än en lång sifferkombination. I följande tabeller; Tabell 1och Tabell 2, från 

Uddeholms visas skillnad i materialens kemiska sammansättning. Den största skillnaden i 

legeringsinnehållet mellan materialen är kisel (Si) med 0.8% skillnad, och Molybden (Mo) 

med 0.9 % skillnad. Det är små procentuella skillnader, men bearbetbarheten skiljer sig 

markant. Uddeholm Dievar kan vara utmanande att fräsa medan Uddeholm Orvar Supreme 

har godare skärbarhet. Även den individuella färgmärkningen för de olika stålsorterna finns i 

tabellerna. För Uddeholm Orvar Supreme anges även motsvarande 

materialstandardbeteckningar, AISI H13 är en vanlig standardbenämning för denna typ av 

varmarbetsstål.     
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Tabell 1. Uddeholm Orvar Supreme kemisk analys och färgmärkning [6]. 

 

Tabell 2. Uddeholm Dievar kemisk analys och färgmärkning [7]. 

 

Vid tillverkning av formverktyg kan fräsningen i härdade varmarbetsstål vara utmanande. 

Uddeholms AB hjälper sina kunder med rekommenderade skärparametrar till fräsprocessen 

för de olika verktygsmaterialen. Syftet med detta arbete är således att säkerställa att man ger 

säkra skärparametrar till sina kunder, så att företaget inte bidrar till att degradera kundens 

materialegenskaper i finbearbetade ytor. Uddeholms AB kan därigenom med säkerhet 

rekommendera goda parametrar till sina kunder, eller varna för vissa farliga 

parameterkombinationer beroende på vad undersökningen påvisar. Felaktig skärdata riskerar 

att orsaka förkortad livslängd hos formverktyget och därför kan rätt skärparametrar bidra till 

att minska reklamationer. Därmed förstärks kundernas förtroende för Uddeholms AB stål. 

Förtroende och kundnöjdhet är av yttersta vikt på dagens stålmarknad med hård 

konkurrensbild. 

 

1.2.2 Frågeställningar i arbetet 

Utifrån inledningen och projektbeskrivningen ställdes några viktiga frågeställningar som 

anger fokus för arbetet. Relevanta frågor är följande: 

– Stämmer relevanta resultat från den tyska studien [4], kan dragrestspänningar i ytan 

uppkomma vid finfräsning i härdat varmarbetsstål från Uddeholms AB? 

– Är de skärparametrar som Uddeholms AB rekommenderar till sina material säkra för 

kunden? Uppkommer dragrestspänningar i finfrästa ytor vid användandet av rekommenderade 

skärdata? 

För att besvara frågeställningarna konstruerades en experimentserie. Finfräsning av prover i 

härdat varmarbetsstål för olika bearbetningsparametrar, samt provning av yt-och 

strukturförändringar samt restspänningar i ytorna utfördes. På så sätt mättes bearbetningens 

mekaniska påverkan på arbetsstyckets yta.  
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Materialen som provades i försöken var samma typ av varmarbetsstål som i tyska studien 

nämligen Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar. Visar undersökningarna goda 

tillförlitliga resultat blir metoden i detta arbete applicerbar på de andra stålsorterna, och 

företaget kan själv undersöka kvarvarande del av produktsortiment vid behov. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

I ett specialstål optimerat för hög prestanda och tillförlitlighet har noga avvägda och 

optimerade produktionsinsatser genom hela tillverkningskedjan gjort att slutprodukten håller 

högsta möjliga kvalité. Spårbarhet genom hela kedjan fram till kund garanterar att rätt stål 

med rätt egenskaper levereras. Kunden som beställer ett formverktygsmaterial från 

Uddeholms AB köper då ett material med marknadens förhoppningsvis bästa kvalité. Priset 

för kvalitén är betydande jämfört med andra materialleverantörer som inte uppfyller lika små 

och noggranna toleranskrav som Uddeholms-stål. Nyttan med ett något dyrare 

verktygsmaterial överväger prisskillnaden då formverktygs största kostnader är i form av 

tillverkningskostnader för maskinbearbetning. Helhetsekonomin för formverktyget blir 

därmed bättre då verktygsmaterialet håller för längre användning i kundens applikation.  

Att tillverka ett formverktyg är en komplex maskinbearbetningsprocess, och små 

tillverkningstoleranser kräver noggranna verktygsmaskiner och erfarna maskinoperatörer. 

Materialet i formverktyget är ofta betydligt svårare att bearbeta i jämförelse med 

konstruktionsstål. Tillverkningsprocessen tar lång tid och stor arbetsinsats krävs, priset blir 

härmed högt för ett formverktyg. Problemet uppkommer om finbearbetningen åsamkar skada 

på materialets yta, och de fräsparametrar som används har rekommenderas av Uddeholms AB. 

Om sista finfräsningssteget i tillverkningen av formverktyget kraftigt degraderar ytan av 

stålmaterialet, vilket reducerar formverktygets livslängd, har hela kvalitétsinsatsen vid 

tillverkningen av verktygsstålet till stor del varit förgäves. Kundens val att köpa Uddeholms-

stål ger då således inget ytterligare värde för applikationens totalekonomi. För att kunna 

bibehålla kvalitén hos materialet ända fram tills formverktyget tas i produktion och genom 

hela formverktygets livscykel, måste undersökningar göras som kan påvisa effekterna av 

finbearbetningssteget. Därigenom kan faktabaserade rekommendationer om rätt skärdata öka 

kundnyttan och utnyttjande av verktygsmaterialets fulla potential, så att kunden fortsätter 

köpa sitt verktygsstål från Uddeholms AB.  

Detta arbete kommer spänna över stora delar av det maskintekniska skrået, och 

undersökningarna som utförs i kontrollerad miljö ska simulera så optimala förutsättningar 

som möjligt från verklighetens fräsprocess. Undersökningen ska svara på frågorna ställda i 

inledningen, kan dragspänning i finfrästa ytor uppkomma, och finns skärparametrar för 

fräsningen som är mer eller mindre fördelaktiga ur denna synvinkel.  

En mer detaljerad beskrivning av problemets tekniska delområden ges i kapitel 2.4- 

Beskrivning av teknikområdet. 

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Företaget bedriver fortlöpande provning av skäregenskaper för sina stål och nya skärverktyg. 

Även undersökningar om bearbetningens inverkan på restspänning har gjorts, men inte i så 

mjuk hårdhet som i detta arbete. I hårdare material för andra applikationer än varmarbete har 

tryckspänningar varit den dominerande restspänningsbilden.   

Tidigare undersökningar i form av examensarbeten som tangerar ämnet har även gjorts för 

företagets räkning. Ett urval av dessa som gjorts i samarbete med skäravdelningen är följande: 

J. Jonsson från Karlstads Universitet, studerade 2015 olika verktygsbeläggningars effekt på 
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verktygslivslängd i olika materialsorter, och fann att bästa verktygsbeläggningen vid fräsning 

till stor del är materialspecifik. Verktygsbeläggningen kan alltså anpassas mot det material 

som man bearbetar för att optimera fräsprocessen. [8]  

2010 studerade T. Johansson från Karlstads Universitet förslitningen av skäreggen vid 

fräsning i Uddeholms-stål och fann att Uddeholm Vancron 40 ger långsammare förslitning 

(längre verktygslivslängd) än Uddeholm Vanadis 4 Extra. Vancron40 har alltså bättre 

bearbetbarhet. [9] 

N. Lepa- Helgesson från Chalmers Tekniska Högskola undersökte restspänningar och 

ytjämnhet vid fräsning med ändradiefräs och fann att materialet påverkades mest när 

fräsningen utfördes ”på spets” av fräsverktyget. [10]  

N. Lepa- Helgessons metoder för genomförande har studerats, men hade inte samma fokus 

som detta arbete åsyftar. Syftet var nämligen att se hur bästa ytjämnheten hos ett 

formverktygs välvda ytor kan fräsas fram, men att i kombination med detta studera 

bearbetningens restspänningsbild samt verktygsförslitning. Materialen som undersöktes var 

Uddeholm Caldie och pulversnabbstålet Uddeholm Vanadis 4 Extra vid 60 HRC, som är 

ämnat för kallarbete. Detta gör det omöjligt att jämföra direkt mot Uddeholm Orvar Supreme 

och Uddeholm Dievar.   

    

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

På området kring restspänning vid hårdfräsning i stål samt andra närliggande effekter 

orsakade av bearbetning har en lång rad undersökningar gjorts. Följande referat till artiklar är 

bara ett tunt axplock[11-13]. Efterforskningar har gjorts kring bearbetningens inverkan på 

ytan samt kring mätning med röntgen diffraktion (XRD). Restspänningsbilden från 

bearbetningen har konstaterats inverka stort på ett materials utmattningsegenskaper.  

Song Zhang m.fl. [11] studerade effekterna av Cryogenic Minimal Quantity Lubriation 

(CMQL) på verktygslivslängd och påverkad zon vid fräsning i H13 stål. 

Restspänningsmätningarna gjordes med XRD-tekniken. H13 stål motsvarar Uddeholm Orvar 

Supreme. Med CMQL- kyld minimal-oljedimsmörjning blir påverkan av materialet mindre.  

S. Zhang m.fl. [12] studerade förändring av mikrostrukturen genom polering och etsning i 

ljusmikroskop. Även hårdhetsprofiler mättes med Vickers-metoden. Artikeln diskuterar även 

mekanismerna till den påverkade zonens olika delar. Det poängteras att ytan och det 

påverkade skiktets mekaniska egenskaper kan förändra utmattningsegenskaperna för 

materialet.     

Uddeholm Dievar är ett stål som ställer höga krav på verktygen som används vid 

bearbetningen. Andra skärmaterial än hårdmetall finns tillgängliga. Dievar är utmanande, B.M. 

Gopalsami m.fl. [13] visade att ändradiefräsar av kubisk bornitrid (CBN) har avsevärt längre 

livslängd än hårdmetallfräsar. Fräsverktyg av solid hårdmetall används i detta arbete, då det 

än så länge är praxis, och blir på så vis applicerbart i största majoriteten av kundfallen.  
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2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Arbetet kring problemet spänner sig över många maskintekniska fält. Det mest grundläggande 

kan sägas vara av tillverkningsteknisk natur. Provytor frästes i CNC-fräs och manuell 

programmering av verktygsbanor utfördes. Programmeringen i Heidenhain och körningen i 

maskinen kan sägas vara applicerad geometri, men ställer endast grundläggande krav på 

enklare matematik. Denna del av arbetet kommer vara mycket praktiskt inriktad,  

och de avvägningar och avgränsningar som görs har sin grund i tillverkningsmässig praxis. 

Arbetslivserfarenhet från tillverkande industri och maskinbearbetning krävs för att arbetet ska 

kunna genomföras med effektivitet, då fräsningen och mätningarna i huvudsak ska utföras av 

självständigt av examensarbetaren enligt företagets grundspecifikation av arbetet.      

Mätmetoder och analys av resultat ryms in i mätteknik, materialteknik och metallurgi samt 

ingenjörsmässigt forskningsförfarande. Grundläggande förståelse om stål och dess 

värmebehandling erfordras, samt kunskap och praktiskt tillhandahavande av maskin- och 

mätutrustningar.  

För restspänningsmätning med röntgendiffraktion (XRD) kommer kunskap om de kristallina 

materialens uppbyggnad, fysik samt hållfasthetslära erfordras. Denna del kommer ställa högst 

krav på teoretiska kunskaper och förståelse i detta arbete.  

Maskiningenjörsprogrammet på Örebro Universitet har belyst grunderna i majoriteten av 

dessa fält, men just kring XRD-tekniken och metallurgi krävs mycket ny kunskapsinhämtning 

för att arbetet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.    

2.5 Teori 

Teoriavsnittet för detta arbete delas upp i flera kategorier, först avhandlas den för 

skärprocessen, sedan använda mätmetoder och slutligen restspänningars uppkomst i material. 

Figurer och förklarande text hoppas belysa ämnet tillräckligt för att läsare med lite insikt i 

ämnet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Om ingen tidigare kunskap om bearbetning och 

tillverkningsmaskiner finns, rekommenderas en första orientering i facklitteraturen. 

2.5.1 Fräsning 

Parametrarna som styr en fräsprocess presenteras i följande avsnitt. Fler parametrar än de som 

redovisas där kan återfinnas i fräsprocessen, men de för arbetet mest centrala har prioriterats i 

detta avsnitt.  

2.5.1.1 Definition av finfräsning 

Fräsning utförs i en fräsmaskin. Fräsmaskinen kan vara manuellt opererad eller CNC-styrd, 

allt färre manuella maskiner finns i dagens maskinverkstäder. Vid fräsning avverkas material 

med roterande fräsverktyg, och är en välanvänd konventionell tillverkningsmetod. Med olika 

typer av fräsverktyg produceras den geometri som önskas hos det färdigbearbetade 

arbetsstycket. Fräsning kan utföras i en mängd material så som metaller, plaster och trä. 

Med finfräsning avses finbearbetning: den sista fräsoperationen till färdigmått och geometri 

innan polering av verktygsytor sker. All grovbearbetning med höga avverkningshastigheter 

har alltså redan utförts. Finfräsning av välvda formverktygsytor görs ofta med ytbelagda 

ändradiefräsar av solid hårdmetall. 
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2.5.1.2 Skärzonen 

Den zon där fräsverktyget fräser bort arbetsstyckets material kallas skärzon. Fräsning och 

annan skärande bearbetning är noga kontrollerade skjuvningsprocesser. Det betyder att 

fräseggen bygger upp en mekanisk skjuvningskraft i arbetsmaterialet, som bildar ett så kallat 

skjuvplan. Skjuvspänningen utefter skjuvplanet överstiger arbetsmaterialets skjuvningsgräns, 

och plasticering eller flytning i materialet uppkommer. Ett spån avskiljs då från ytan av 

arbetsstycket. [14]    

2.5.1.3 Skärhastighet (Vc) och spindelvarvtal (n) 

Skärhastigheten Vc [m/min], den hastighet skäreggen färdas genom materialet. Olika material 

tillåter olika hög skärhastighet, men för stål är ett ungefärligt intervall 20-500 m/min för 

fräsverktyg av hårdmetall. [14] 

Spindelvarvtalet n [RPM] det varvtal fräsverktyget snurrar med i frässpindeln. Varvtalet 

beräknas så att verktyget ska uppnå den eftersträvade periferihastigheten/ skärhastigheten för 

fräsningen. 

 

2.5.1.4 Effektiv diameter (Øeff) 

Vid fräsning med ändradiefräs på lutande plan kommer 

avverkningen ske på en diameter som inte är den nominella för 

verktyget. Därför måste denna arbetande effektiva diameter 

beräknas för att rätt skärhastighet ska uppnås. Fenomenet 

exemplifieras i Bild 3. 

För att beräkna den effektiva arbetande diametern har följande 

enkla formel (1) beräknats i arbetet. I litteraturen finns formler som 

beskriver effektiva diametern, men inte med arbetsstyckets 

lutningsvinkel och ändradiefräsens radie. Ekvation (1) ställdes 

därför upp för att passa detta arbetes syfte och mål.  

 

                 Øeff = 2r sin 𝛼      

       (1) 

Där effektiva diametern Øeff, r är ändradiefräsens radie och α är arbetsstyckets lutningsvinkel i 

tangerande punkten på profilradien. 

2.5.1.5 Varvtal för att uppnå Vc på effektivdiametern 

För att beräkna erforderligt varvtal för att uppnå önskad skärhastighet på den effektiva 

diameterna används följande formel: 

n =
1000∗Vc

Øeff∗π
           (2) 

Där varvtalet n [RPM], skärhastigheten Vc [m/min] och effektivdiametern Øeff [mm].  

Bild 3. Effektivdiameter för en 
ändradiefräs som tangerar ett lutande 
plan. 
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2.5.1.6 Skärdjup (Ap) och skärbredden (Ae) 

Skärdjupet benämnt Ap anger hur stort det axiella djupet för fräsningen är. Skärbredden Ae 

avgör hur stort radiellt skärdjup som fräsningen avverkar. En annan benämning på radiellt 

skärdjup är sidsteg. 

 

2.5.1.7 Tandmatning (Fz) och bordsmatning (F) 

Tandmatning benämns med Fz och bestämmer hur grovt varje spån som skjuvas av per tand 

blir. Det är inte tandmatningen som programmeras i CNC-programmet utan den så kallade 

bordsmatningen F. Bordsmatningen bestäms av hur hög tandmatningen är, hur många tänder 

fräsverktyget har samt vilket varvtal som används. 

Bordsmatningen F beräknas med följande formel: 

      𝐹 = 𝑛 ∗ 𝐹𝑧 ∗ 𝐹𝑛          (3) 

Där F är bordsmatningen [mm/min], n är varvtalet [rpm], Fz är tandmatningen [mm/tand] och 

Fn är antalet fräständer hos fräsverktyget [st]. [15] 

 

2.5.1.8 Med- och motfräsning 

Beroende på matningsriktningen och 

på vilken sida om fräsverktygets 

färdriktning materialet avverkas 

uppstår två fall, medfräsning och 

motfräsning. I Bild 4 exemplifieras 

resonemanget som förs i detta stycke. 

Då fräsens tänder vill ”klättra” råder 

medfräsning som exemplifieras i Bild 

4(a). I motstående fall inträffar 

motfräsning som tydliggörs i Bild 

4(b). Vid medfräsning kommer 

frästanden skjuva av spån som börjar 

på stor spåntjocklek som sedan går 

mot noll, formen visas i blått. I 

stabila och glappfria fräsmaskiner 

kan medfräsning användas utan 

problem, och det är också det mest förmånliga rent skärtekniskt, då minsta gnidning mellan 

fräsegg och material inträffar. Denna positiva egenskap visas i Bild 4(a), vid plustecknet syns 

hur skäreggen bildar ett tjockt spån vid ingången i materialet. Spånformen tydliggörs med 

blått. Körs däremot motfräsning kommer eggen gnida länge innan materialet kan bygga upp 

ett skjuvplan och stor verktygsförslitning kan uppkomma. Bortsett från gnidningen med hög 

friktion och värmeutveckling kommer fräseggen uppleva en kraftig lastväxling när spånet 

med maximal spåntjocklek släpper och skärkrafterna går mot noll. Detta negativa förlopp 

visas i Bild 4(b). [14] 

 

Bild 4. Exemplifiering av medfräsning och positiva (+) fördelarna 
med spånans ingångstjocklek (a) och motfräsning med negativa 
(-) egenskaperna för spånformation(b). [15] 

a) b) 
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2.5.1.9 Radialkast 

Radialkastet är en viktig parameter, som blir mer och mer inflytelserik ju mindre 

verktygsdiametern blir, då små verktyg är mindre hållfasta och därmed känsligare. Med 

radialkast och flerskäriga fräsverktyg kommer den beräknade tandmatningen inte stämma mot 

den verkliga. Fräsverktyget kommer inte att fungera optimalt och förkortad livslängd i 

kombination med degraderad ytjämnhet och risk för vibrationer blir ett faktum. Radialkastet 

uppkommer på grund av excentrisk eller sned uppspänning av fräsverktyget i 

verktygshållaren jämfört med frässpindelns rotationsaxel. Även verktygshållaren kan sitta 

snett eller excentriskt i fräsmaskinens spindelkona.  

Vid ogynnsamma varvtal och bearbetningsparametrar kan hela fräsmaskinen komma i 

självsvängning, och då kommer även ett perfekt centrerat verktyg ge ojämna resultat. Kastet 

gör att fräständerna inte avverkar lika stor spåna på grund av den relativa skillnaden i 

rörelseväg mellan den tand som får största kast jämfört den med minsta kast detta på grund av 

inner- eller yttervarv. Följande Bild 5(a-c) visar resonemanget kring radialkast schematiskt, 

där Bild 5(a) visar optimal uppspänning helt utan radialkast, Bild 5(b) visar vinkelfelet A°, 

och Bild 5(c) visar excentriciteten B. Proportionerna för felen i Bild 5(b, c) är kraftigt 

överdrivna för att framhäva principen hos mekanismerna. 

 

Bild 5. Fräsverktygets uppspänning i HSK-63 hylschuck med optimalläge (a), vinkelfel (b), och 
excentricitet (c). 
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2.5.2 Sammanfattning av fräsparametrar 

De parametrar som avhandlades i beskrivningen av fräsning sammanfattas i följande  

Tabell 3 över fräsparametrarna. Här visas parameterns namn med förkortning, samt enhet. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av fräsparametrar med beräkningsformler och enheter. 

Fräsparameter Förkortning Enhet 

Skärhastighet Vc [m/min] 

Spindelvarvtal 

för effektiv diameter  

n [RPM] 

Effektiv diameter Øeff [mm] 

Skärdjup Ap [mm] 

Skärbredd Ae [mm] 

Tandmatning Fz [mm/tand] 

Antal fräständer Fn [st] 

Bordsmatning F [mm/min] 

 

2.5.3 Ytjämnhetsmätning 

En yta blir aldrig helt perfekt. Olika bearbetningsprocesser skapar olika grov yta med olika 

typer av geometriska avvikelser. Mätning inom detta område kallas för ytjämnhetsmätning, 

och flertalet metoder används för att kartlägga ytans egenskaper. Efter finfräsningen av ett 

formverktyg utförs ofta polering för att erhålla bästa möjliga ytor hos de detaljer som 

produceras i formverktyget. Finfräsningen av välvda ytor utförs ofta med ändradiefräsar och 

ytorna får därför en mycket tydlig systematisk textur. För transparenta plastdetaljer krävs 

spegelblanka formverktygsytor som är mycket noggrant polerade för att uppnå bästa 

genomskinlighet. Poleringsprocessen ställer krav på den finfrästa ytans textur. Enklast blir 

förfarandet när finfräsningen utförs med sidsteg- och tandmatningsparametrar så att Ae = Fz. 

Texturen blir då lika i alla riktningar. Bild 6(a) visar detta idealfall när sidsteg och 

tandmatning sammanfaller, och Bild 6(b) visar hur en yta där Ae ≠ Fz ser ut, värt att notera i 

är att toppar och dalar inte är uppbyggda symmetriskt längre, och olika stor volym material 

återfinns i matningsriktningen Fz och i sidstegsriktningen Ae. Avverkningen för poleringen 

sker därför olika snabbt beroende för i vilken riktning den utförs. Därför är fallet i Bild 6(a) 

förmånligast ur poleringssynpunkt. [17]    
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Bild 6. Finfrästa ytors systematiska textur med Ae = Fz (a), och Ae ≠ Fz vid fräsning med ändradiefräs 
(b). 

 

2.5.3.1 Medelytavvikelse 

Vid ytjämnhetsmätning med en släpande spets som förs över ytan (släpnål), används ofta Ra 

och Rz parametrarna, och mätningen blir således utmed en linje. För att få en areas 

ytparametrar används istället Sa och Sz. Ytjämnhetsmätning på ytor kallas vanligen för 3D-

profilometri.    

Ra parametern är ytans medelhöjd för alla toppar och dalar. Stora avvikelser ger minimalt 

bidrag till mätvärdet. Ra är ett av de vanligaste sätten att definiera ytfinhet vid tillverkning. 

 

𝑅𝑎 =
𝐴1+𝐴2+⋯+𝐴𝑁

𝐿
            (4) 

Där A är materiallängden i toppens genomskärning vid medellinjen, och L är mätsträckans 

längd. 

  

Rz parametern ger skillnaden mellan toppar och dalar. Formeln nedan ger Rz för en 

mätsträcka om tio dalar till toppar, där h1 är första toppen och h2 första dalen.  

  

 𝑅𝑧 =
(ℎ1ℎ3ℎ5ℎ7ℎ9)−(ℎ2ℎ4ℎ6ℎ8ℎ10)

5
        (5) 

Där h1,3,5,7,9 är topphöjden och h2,4,6,8,10 är dalarnas djup. [18] 

  

2.5.3.2 Ytaparameterar vid 3D profilometri 

Sa är en tredimensionell ytas motsvarighet till Ra parametern och är medelhöjden för toppar 

samt dalar. Enstaka stora avvikelser ger minimalt bidrag till mätvärdet. 

𝑆𝑎 =
1

𝐴
∬ |𝑍(𝑥, 𝑦)| 𝑑𝑥𝑑𝑦        (6) 

a) b) 
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Där höjden z integreras över mätytan A i X- och Y-Ledd.  

 

Sz är den tredimensionella motsvarigheten till Rz parametern och är avståndet mellan högsta 

topp och lägsta dal. Parametern är mycket välanvänd inom tillverkning och kan utnyttjas för 

att beskriva bland annat ytans lyster och glans. 

            𝑆𝑧 = 𝑆𝑝 + 𝑆𝑣            (7) 

Där Sp är högsta toppens höjd, och Sv är lägsta dalens djup. [19]  

2.5.4 Hårdhetsmätning 

Hårdhetsmätning med intrycksmetod är en förstörande provmetod. Ofta är dock 

påverkan så liten att detaljen som mäts inte behöver kasseras. Mätningen kan per 

definition inte utföras fler än en gång på samma punkt. Varje mätpunkt deformerar 

materialet något i ett närliggande område, därför måste avståndet mellan två 

mätpunkter vara så stort att de påverkade områdena inte sammanfaller.   

En spets med känd geometri vanligen tillverkad av diamant lämnar ett intryck i 

ytan av provet. Intrycket görs med statisk- eller impulslast. Intryckskroppens 

geometri bestämmer formen av intrycket och storleken på intrycket blir 

proportionerligt mot materialhårdheten och provlasten. Olika spetsgeometrier finns 

tillgängliga och är utvecklade för att mäta i olika materials hårdhetsindervall.  

Hårdhetsmätning enligt Vickers-metoden använder en intrycksspets i form av en 

fyrkantig pyramid med en spetsvinkel på 136º beskriven i Bild 7. Den statiska 

provlasten anbringas på provytan via mätspetsen i hårdhetsmätaren och en viss hålltid 

innan avlastning låter all rörelse avta och statisk jämnvikt inträda. Det intryck som lämnats i 

provytan mäts nu och via följande ekvation beräknas materialhårdheten.  

 𝐻𝑉 =
0.102∗𝐹

𝐴
           (8) 

Där F(N) är tryckkraften och A(mm2) är arean för intrycket. [20] 

På grund av möjligheten att ändra provkraftens storlek vid mätningarna, är det tillbörligt att 

skriva intrycksvikten i Kg som index för HV.   

2.5.5 Restspänningsmätning med XRD-teknik 

För att kunna förklara restspänningsmätning medelst XRD-metoden behövs en fördjupad 

beskrivning av det kristallina materialets uppbyggnad, hållfasthetslärans behandling av 

elastisk-plastiska material samt röntgenstrålningens interaktion med kristallina material.  

 

 

 

2.5.5.1 Det kristallina materialet 

Metall är ett kristallint material som byggs upp av kristaller, även kallade korn. I kristallerna 

är atomer placerade i upprepande mönster kallade enhetsceller. Enhetscellens form varierar 

Bild 7. 
Vickersmetodens 
mätspetsgeometri. 
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mellan olika materialtyper, men även inom ett material. 

De ferritisk/martensitiska stålen Uddeholm Orvar 

Supreme och Uddeholm Dievar har enhetsceller av 

typen FCC (Face Centered Cubic) vid rumstemperatur. 

På Bild 8 finns en FCC-enhetscell avbildad. Sfärerna 

symboliserar möjliga lägen för atomerna där den röda 

sfären markerar enhetscellens nollpunkt. Den grå 

kubiska volymen beskriver cellens grundform och 

atomernas placering visar att enhetscellen är av kubiska 

typen FCC. Andra grundformer exempelvis hexagonal 

grundform finns i andra typer av material. 

Sätts en referenspunkt i ett hörn av strukturen 

(markerad som röd sfär), och strukturen tillåts bilda en 

rad med cellbredden som avstånd får man ett enaxligt 

mönster. Låter man sedan denna enaxliga rad upprepas i de kvarstående karteesiska 

riktningarna bildas en volym med symmetriskt mönster. Denna slutgiltiga treaxliga struktur av 

atomer indelade i enhetsceller kallas nu för en kristall. Detta 

mönster avbildas i Bild 9. Enhetscellen arrangeras i ett 

symmetriskt tredimensionellt mönster och det är på detta sätt 

som kristaller är uppbyggda. Låter man tre punkter i 

enhetscellen spänna upp ett teoretiskt plan kommer hela 

kristallen innehålla en planskara med känt interplanärt avstånd. 

Planen och avstånden är av intresse för spänningsmätning, mer 

om det i XDR-delen av denna förklarning. 

Kristaller även kallade korn har internt en arrangerad struktur 

enligt redan nämnda symmetrier. En stor mängd korn kommer 

till slut bygga upp en metall. Orienteringen av kornens form i 

en metall kan ha en väldefinierad riktning, eller vara helt 

slumpmässig. Mellan kornen finns zoner där symmetrin upphör, 

dessa kallas korngränser. Här kan föroreningar och vissa typer 

av legeringsämnen hamna som påverkar materialets mekaniska 

egenskaper. [21] 

2.5.5.2 Hållfasthetslära med elastisk töjning 

Inom hållfasthetsläran betraktas material som plastiskt elastiska, detta innebär att under 

belastning töjs och deformeras kroppars geometri. Spänning definieras som kraften över en 

tvärsnittsyta, och beräknas genom följande formel: 

  𝜎 =
𝐹

𝐴
               (9) 

Där spänningen 𝜎 har enheten N/mm2 eller MPa, kraften F [N] som verkar normalt mot 

tvärsnitten och A [mm2] är tvärsnittsarean kraften påverkar.  

Förhållandet mellan töjning och spänning kallas Hooke’s lag. Detta är den matematiska 

modellen för ett linjärelastiskt material i enaxligt spänningstillstånd.  

Bild 9. En kristall uppbyggd av 
symetriskt arrangerade FCC-
enhetsceller. 

Bild 8. FCC-enhetscell, röd sfär symboliserar 
enhetscellens nollpunkt. 
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휀 =
𝜎

𝐸
           (10)  

Där 휀 är töjningen för mycket små deformationer, 𝜎 är spänningen och E är 

elasticitetsmodulen.  

Töjningen 휀, för en kropp med konstant tvärsnittsgeometri kan också beräknas genom 

följande formel: 

휀 =
𝛿

𝐿0
              (11) 

Där 𝛿 är kroppens längdändring som en last orsakar och L0 är kroppens obelastade 

ursprungslängd.  

Härmed kan spänningen för en elastiskt längdförändrad kropp beräknas om förlängningen, 

ursprungslängden och elasticitetsmodulen är kända. Om den spänning kraften orsakar i 

materialet inte överskrider grundmaterialets sträckgräns är töjningen linjär. Om belastningen 

sedan släpps kommer kroppen återgå till sin ursprungliga form. Vid sådan belastning har 

således avstånden mellan atomerna förändras. Så länge som spänningsnivån inte överskrider 

sträckgränsen kommer avståndet endast förändras och inga förändringar av atomernas 

placering sker. Blir spänningen högre än sträckgränsen flyttar atomerna på sig ,så kallad 

dislokationsrörelse och plasticering av materialet inträffar. Vid avlastning kommer inte 

ursprungspositionen uppnås, alltså har en permanent deformation inträtt. [22] 

2.5.5.3 Röntgendiffraktionsmätning av restspänningar (XRD) 

Vid en konstant mekanisk belastning och töjning av materialets elastiska område kommer 

atomavståndet förändras i enhetscellen. Det medför att de teoretiska atomplanens vinkelräta 

inbördes avstånd förändras i kristallen jämfört med enhetscellens obelastade läge. Med hjälp 

av röntgenstrålning kan denna förändring i planavstånd mätas. Metoden kallas 

röntgendiffraktion.  

Röntgenstrålning är strålning med hög energi, alltså liten våglängd. Våglängden för 

röntgenspektrat är mindre än atomavståndet i metaller. I detta arbete sker all mätning med 

CrKα2- strålning, vilken är viktig att poängtera då olika strålningskällor ger olika egenskaper. 

Röntgenstrålning bildas när en elektroner kolliderar med en metallyta. Beroende på vilken 

metall som används får röntgenstrålningen olika energinivåer. För restspänningsmätning i 

stålprover används krom (kemisk beteckning= Cr) som strålningskälla. Kα2 betyder att de 

exciterade elektronerna kommer från ett visst valensskal i kromatomerna. 

Förenklat kan alltså en röntgenstråle penetrera ytan på ett metallprov genom att smita förbi i 

atomluckorna. Men i vissa infallsvinklar kommer atomerna uppträda som plan, och vid dessa 

vinklar och på dessa specifika plan kan röntgenstrålen reflekteras. Reflektionen från 

atomplanen sker endast vid ett smalt intervall för strålens infallsvinkel och benämns Bragg-

vinklar. Detta förhållande beskrivs närmare i Bragg´s lag, där principen för röntgenmetoden 

har sin absoluta grund. 

I nedanstående Bild 10 kan Bragg´s lag med tillhörande exemplifiering ses. Följande 

förklaring beskriver figurens innehåll i textformat. Om stråle 1 med våglängd λ reflekteras vid 

en vinkel Θ som satisfierar Bragg´s lag reflekteras som 1’ och detekteras, samtidigt som stråle 

2 reflekteras av ett underliggande atomplan som 2’, inträffar en tidsskillnad mellan utsöndring 
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och detektering jämfört strålarna emellan. Detta då stråle 2 har längre väg (strålarna 1 och 2 

har exakt samma hastighet) detta faktum kommer innebära att en fasförskjutning av vågorna 

inträffar. För Bragg-planen kommer fasförskjutningen ske med jämn multipel på frekvensen, 

det betyder att vågorna svänger i takt och en konstruktiv interferens som förstärker vågorna 

inträffar. Vid andra vinklar kommer fasförskjutning utan jämn period orsaka destruktiv 

interferens då vågorna svänger i otakt. Intensitetsökningen från den konstruktiva interferensen 

orsakar en diffraktionstopp. Om diffraktionstoppens intensitet är höger- eller vänsterfokuserad 

kring en teoretisk normalfördelningskurva kan man utläsa om skillnaden dhkl är större eller 

mindre än i spänningslöst tillstånd. Skillnaden i det vinkelräta avståndet dhkl mellan planen på 

så vis bestämmas med stor noggrannhet. 

 

Bild 10. Principen för röntgendiffraktionsmätning visande röntgenstrålar, atomplan hkl, 
atomplansavstånd dhkl, skillnaden i väg samt Bragg’s ekvation. [23] 

 

Bragg’s lag: 

  𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑖𝑛𝛩          (12) 

Där 𝑛 ∈ 𝕫+, 𝜆 är strålningens våglängd, d är planavståndet och Θ är diffraktionsvinkeln.  

[24] 

 

Som tidigare setts påverkas atomavståndet av yttre krafter på ett material. De yttre krafterna 

orsakar en spänning i materialet. När förändringen av atomplansavståndet vid denna kraft är 

känd kan töjningen av materialet beräknas. När töjningen och materialets elasticitetsmodul 

samt tvärkontraktionstal är kända kan spänningen slutligen beräknas. På samma sätt beräknas 

skjuvspänningen i kristallen. 
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Om mätningen sker från plan med mindre än ca 20µm inbördes djup antas ett plant 

spänningstillstånd råda. Följande ekvation knyter ihop Hooke’s lag (9), hållfasthetslärans 

töjningsekvation (11) och Bragg’s lag (12) för tillämpning av restspänningsmätning: 

  휀𝛷𝜓 =  
1+𝜈

𝐸
σ𝛷𝑠𝑖𝑛2

𝜓 −
𝜈

𝐸
(σ1 + σ2)           (13) 

Där 휀𝛷𝜓 är töjningen i en viss vinkel, 𝜈 är Poissons tvärkontraktionstal, E är 

elasticitetsmodulen och σ1−2 är spänningsriktningar och ges ur: 

  σ𝛷 = σ1𝑐𝑜𝑠2𝛷 + σ2𝑠𝑖𝑛2𝛷              (14) 

Där spänningen σ𝛷 ges av spänningarna σ1, σ2för diffraktionsvinkeln. [25] 

Det beräknade spänningsvärdet råder i den kristall/ kristaller i mätvolymen som reflekterar 

strålningen i den specifika vinkeln. Hur denna kristall är orienterad i förhållande till ytan och 

provdetaljens geometri är däremot okänt. Om huvudspänningar och dess riktningar ska 

bestämmas måste mätningen utföras annorlunda än för att ta reda på restspänningens belopp. 

Detta rymdes ej inom detta arbetes fokus, och utelämnas därför från vidare förklaring. 

  

2.5.5.4 Detektering av reflekterade röntgenstrålar 

Från den elektroniska detekteringen fås så kallade diffraktionstoppar, ett mått på hur stor 

andel reflektionen blir från de närmast närliggande vinklarna till Bragg-vinkeln för materialet. 

Vinkeln för diffraktionstoppens maximum estimeras utifrån den så kallade COG- (Center Of 

Gravity) metoden beskriven av [26] som den med bäst noggrannhet. Blir resultaten höger eller 

vänsterfördelat runt denna centrumlinje kan spänningens tecken (drag+, eller tryck-) 

bestämmas.  

 

2.5.6 Orsaker till restspänningar i material  

Vid en temperaturlast med brant temperaturgradient mellan ytan och kärnan hos materialet 

orsakar den termiska expansionen i ytlagret en tryckspännig innan värmen sprids homogent 

och jämnvikt infaller. I detta arbete finns inga temperaturlaster vid mättillfället som utförs vid 

stabil rumstemperatur, alltså orsakas spänningarna av efterföljande två fall: 

- Bearbetningen av ytan bygger in spänningar genom att ett skikt plasticerar och 

deformeras. En restspänning kommer då att vara av mekanisk natur. 

- Bearbetningen genomförs med så hög energinivå i skärzonen i form av värme 

och tryck vilket orsakar ett fasomslag. Vid fasomslag byter materialet 

atomstruktur, och en volymsskillnad mellan enhetscellerna orsakar spänning. 

[5] 

Vid röntgendiffraktionsmätningen kan fallen 1 och 2 inte särskiljas, utan mikroskopprov av 

polerade och etsade ytor kan avslöja orsaken bakom spänningsbilden.    

2.6 Metodisk försöksplanering 

Kring ämnet metodisk försöksplanering även kallat Design of Experiment (DoE) finns en 

mängd statistiska metoder och teorier [27]. Kärnan är att ett försök ska vara så effektivt som 
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möjligt. För att uppnå effektivitet och nytta används statistiska metoder och kvalitetsinriktat 

arbetssätt. Vid försökskörningar och experiment är målet att kartlägga processen. Ofta är 

målet att kunna optimera denna process för att maximera dess effektivitet. Upplägg och 

omfattning på försökskörningsplaner kan variera, men oftast behöver antalet försökskörningar 

i planen minimeras på grund av tidsåtgång och kostnad. Antalet variabler i processen gör att 

ett visst antal försök måste utföras. Om man i försöken ändrar endast en parameter i taget 

kommer ett tre-variabelförsök med ett högt och ett lågt variabelvärde rendera 23= 8st 

försökskörningar. Resultatet från detta försök blir en datamängd som inte innehåller någon 

information om hur variablerna påverkar varandra, så kallad samspelsverkan. Det är vanligt 

att variablerna inverkar på varandras utslag i en process, så experimentet ger inte en rättvis 

bild av verkligheten vid variation av en variabel i taget [27]. Att variera en faktor i taget är 

populärt på grund av att manuell utvärdering av data från experimenten är enkel att utföra i till 

exempel Excel.  

För att uppnå ett ännu bättre experiment kan en försöksplaneringsmetod som kallas 

faktorförsök användas. Här låter man sina försöksvariabler samspela för att studera denna 

effekt. Målet är att konstruera en försökskörningsplan där försöken bildar en volym av 

variabelkombinationer. Mätdata från experiment av denna typ innehåller betydligt mer 

information, och är således komplexare och svårare att utvärdera manuellt. Teorier kring den 

statistiska behandling som krävs är en skola för sig [27]. För att uppväga fördelarna med 

faktorförsök med nackdelarna med svårare utvärdering finns hjälpmedel i form av mjukvara. I 

detta arbete har faktorförsöken utförts med hjälp av Umetrics MODDE pro 11. I metod och 

resultatavsnittet kommer användandet av mjukvaran presenteras i sin helhet.              
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3 Metod 

Projektet avgränsas till endast två av Uddeholms varmarbetsstål, detta på grund av att 

arbetsperioden för projektet är så pass kort att antalet försök och mätningar måste begränsas 

för att hinna utföras med tillförlitlig kvalité. Mer om praktiska avgränsningar och detaljerad 

beskrivning av arbetet följer i avsnittet 3.1 metod för genomförande med efterföljande delar.  

 

3.1 Metoder för genomförande 

Projektets arbetsgång kan delas upp i följande delmoment: 

 Introduktion och planering 

 Försöksplanering 

 Provberedning 

 Försökskörning 

 Analysberedning och provning   

 Sammanställning och analys av provresultat 

 Rapportskrivning och redovisning av projektets resultat  

 

3.1.1 Introduktion och planering 

Första tiden hos Uddeholm gavs en introduktion på företaget, med rundvandring till olika 

delar av FoU-avdelningen. Kontakter knöts med människor som bland annat skulle förevisa 

handhavandet av mätutrustningar.  

Efter att projektet grovt hade målats upp utfördes en liten förstudie, som avhandlade 

fräsningen, och några av mätningsprocedurerna. Förstudien gav tillfälle att se hela den tänkta 

arbetsgången ur ett mer övergripande perspektiv för att på så vis kunna arbeta effektivare och 

med mindre risk för mätfel vid den skarpa försökskörningen. Förutsättningar i olika 

maskinutrustningar studerades för att ”barnsjukdomar” skulle kunna arbetas bort innan den 

riktiga testserien, vilket bidrog till att höja undersökningens kvalité och tillförlitlighet. 

De faktorer som ingår som variabler i experimentet fastställdes från Uddeholms erfarenheter, 

litteraturstudie och arbetslivserfarenhet. Mer om variablerna presenteras under 

försöksplanering. 

     

3.1.2 Försöksplanering 

I försöksplaneringen fastslogs hur materialen Orvar Supreme och Dievar ska testas. Två 

försöksserier togs fram; en serie för grundförsöket samt en för extremfall. 

För att erhålla struktur och effektivitet i experimenten används analysmjukvaran MODDE pro 

11(närmare detaljbeskrivning av MODDE ges i kap 4.1.6). Steg ett var att identifiera vilka 

faktorer som ansågs fundamentala för finfräsningsprocessen samt definiera gränsvärden 

mellan vilka faktorerna varieras i försöken.  
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En faktorförsöks-plan med variabelkombinationer erhölls, och från försöken återkopplas 

sedan effekterna av förändrade parametrar och statistiskt förankrade diagram och kurvor kan 

här efter visa på vid vilka parameterkombinationer största effekterna uppträder. En modell 

över informationen byggs upp och de ingående variablerna tilldelas en målnivå som denna 

modell sedan kan optimeras mot. Det betyder att från korrelerande data från försöken kan en 

optimal skärprocess beräknas fram från modellen.   

3.1.2.1 Fräsverktyg 

Fräsverktygen (8 mm ändradiefräsar) kommer från japanska MMC Hitachi Tool, verktyg som 

anses som marknadsledande och används flitigt för hårdfräsning. Verktygen är av fabrikatet 

Hitachi EPBTS2080-TH, Bild 11(a) och Hitachi HECOB2080-NP, Bild 11(b). Skillnaden 

mellan modellerna är i huvudsak negativ och positiv skärvinkel samt beläggning. 

Skärvinkelns inverkan på skjuvplansvinkeln kan ha stor inverkan på hur restspänningen ser ut 

i materialet. [30] 

 

Fräsverktygen spänndes fast i HSK-63 fräsmaskinspindeln med en hydraulchuck av märket 

HYDRO-GRIP. Det radiella kastet mättes upp med en C. E Johansson mikrokatorklocka med 

0.2µm mätupplösning och dokumenterades i försökskörningsprotokollet. Systemet gav alltid 

radialkast på mindre än 3µm vid samtliga försökskörningar vilket anses vara en acceptabel 

nivå.  

3.1.2.2 Grundförsök 

Fräsning kan utföras på många sätt. Variabler i grundförsöksserien ligger inom det intervall 

som kan anses som best practice, och används flitigt i verklig produktion. Grundserien 

innehöll 36 ytor vardera i båda material.  

De parametrar som varierades är följande: 

– Tandmatning 

– Skärdjup 

– Skärbredd 

Varje parametervärde varierades i tre nivåer; högsta, lägsta och en centrumpunkt. Totalt 

krävdes 17 körningar per material och frästyp för att dessa parametrar skulle kunna varieras. 

a)

. 
b) 

Bild 11. Hitachi EPBTS2080-TH (a) [27], och Hitachi HECOB2080-NP ändradiefräsar [28] (b). 
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3.1.2.3 Extremfallserie 

Utöver den testserie som ställdes upp i MODDE, gjordes även en serie med extremfall. 

Extremfallen simulerar scenarion som antas ligga utanför förutnämnda grundseries 

parameterintervall. Ytorna kördes enligt följande nio olika fall;    

 

1. Ett fall av kombinerad med/motfräsning så kallad zig-zag körning tas med i serien. Ur 

maskintekniska skäl kan zig-zag kraftigt reducera tiden för en bearbetningsoperation 

eftersom att man slipper all snabbtransportstid för att förflytta verktyget mellan 

verktygsvägarna. Detta körsätt används främst i äldre fräsmaskiner som är 

långsammare än moderna fräsmaskiner med kvickare rörelsedynamik.  

2. En minimal skärhastighet om Vc=20 meter per minut ska simulera att ett mycket litet 

fräsverktyg används, vilket leder till att spindelhastigheten maximeras utan att rätt 

skärhastighet kan uppnås.  

3. En maximalt hög skärhastighet ska simulera högsta produktionshastighet. Här kommer 

spindelvarvtalet för Modig 7200 ökas till maximala tillgängliga nivå. Maximerad 

spindelhastighet inträffar mycket ofta i industrin, maskinerna har inte tillräckligt högt 

varvtal för små verktyg. Skärhastigheten Vc=150 m/min för en 1,0mm pinnfräs skulle 

kräva ett varvtal på nära 48000 rpm, något endast specialmaskiner klarar.    

4. För att producera jämnast möjliga ytor med högsta ytjämnhet används extremt små 

tandmatningar. På denna yta minimeras Fz till 0,05mm. Spånavgången blir då mycket 

blygsam, varför effekten av detta kan vara intressant att studera. 

5. På samma sätt som för yta 4, men här minimeras sidsteget Ae till 0,05mm.  

6. Klättrande bearbetning visar ytterligare hur formverktyg kan framställas. Detta körsätt 

förekommer men anses något mer riskabelt i jämförelse med rak bearbetning. 

7. Borrande bearbetning är motsatsen till klättrande. Risken för oförmånlig skärgeometri 

i skärzonen motiverar att testa detta.  

8. Ett viktigt specialfall är körning på spets som uppkommer när fräsning av ytor med 

vinklar nära fräsmaskinens XY-plan körs. Den effektiva diametern hos fräsverktyget 

blir då mycket liten, vilket medför en skärhastighet lika med noll i centrum av 

verktyget. Detta påverkar fräsningen mycket, skäreggsgeometrin ”plöjer” material 

istället för att skjuva av det i skärzonen. Bild 3 i teoriavsnittet exemplifierar detta om 

man låter arbetsstyckets vinkel α gå mot noll. Ytjämnheten blir sällan god vid detta 

körsätt. 

9. Referensyta för grundmaterialet lämnas i obearbetat skick 

   

Testerna avgränsades till att innefatta endast Uddeholm Dievar med båda 

fräsverktygsmodeller. Det var mer intressant att se skillnaderna mellan verktygsmodellerna än 

materialen Orvar Supreme och Dievar, då företagets väl beprövade erfarenhet visar att Dievar 

är svårare att bearbeta. På så vis motiveras avgränsningen för extremfallsserien.   
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3.1.3 Provberedning 

En provkropp konstruerades för fräsning av testytor. Innan experimentet kan utföras måste 

proverna beredas. I bilaga 2 – tillverkningsritning provkropp, kan provkroppens utformning 

studeras. Varje testbit är dubbelsidig, med 9 delytor per sida, totalt 18 ytor per bit. Totalt 

produceras 4+4 bitar med totalt 72+72 testytor fram. Dessa provbitar sågades först fram ur 

större råämnen och grovfrästes till rätt mått enligt tillverkningsritning. De avgränsande spåren 

agerar frigångsspår för testfräsningen, och frästes med 5 mm pinnfräs. Med denna metod 

slipper maskinen stanna med fräsverktyget i ingrepp, vilket skulle leda till gnidning och en 

okontrollerad variabel.  

Hänsyn till vals-/smidesriktning i materialet tas ej i detta experiment för att simulera ett 

verkligt produktionsfall. Materialegenskaperna är dock något olika i olika riktningar i stora 

råämnen, och blir relevanta för vissa mätningar men alltså inte i här. Alla bitar 

permanentmärktes med stämpling. Materialtyp, chargenummer och provytornas löpnummer 

stämplades in på avsett ställe, proverna garanteras härmed spårbarhet och risken för 

hopblandning anses liten. Proverna lämnades till värmebehandlingsavdelningen för härdning 

och anlöpning till 48HRC. För Orvar Supreme används en austenitiseringstemperatur på 1020 

ºC, 1030 ºC för Dievar med hålltid på 30 minuter efter full genomvärmning i båda material. 

Släckningen (den snabba avkylningen) sker i oljebad. Anlöpningen sker vid 530 ºC i 2x2h, 

helt i enlighet med Uddeholms härdningsföreskrifter för Orvar Supreme [6] och Dievar [7]. 

Efter första anlöpningssteget planslipades testytornas bearbetningsmån till färdigmått, detta 

för att få bort det avkolade och oxiderade lagret från härdningen. Den andra anlöpningen var 

sista steget i provberedningen innan försökskörning. Att denna anlöpning utförs efter 

slipningen är för att neutralisera den påverkan så som restspänningar som slipoperationen 

bygger upp. Därigenom säkerställs att de mätningar som görs efter försökskörningarna visar 

effekter orsakade av fräsningen och inte provberedningen. 

     

3.2 Försökskörning 

Fräsförsöken utförs i en Modig 7200 med Heidenhain TNC426 styrsystem. För att simulera 

körning av verktygsytor ställs provbiten i en vinkel i XZ-planet. Fräsningen blir således på 

snedytan hos ett lutande plan, och bearbetas med raka axelparallella bearbetningsvägar. Varje 

provkropp har tack vare det frästa rutmönstret 18 tillgängliga ytor, se tillverkningsritning 

testbit i bilaga2. I Bild 14 visas försöksborrningen i maskinen i sin helhet. På grund av att 

17/18 bearbetade ytor körs per bit, kommer en intakt obearbetad yta stå som grundreferens för 

utgångsmaterialet. För att få ett mått på processens godhet körs 3/17 delytor med identiska 

parametrar i slumpad ordning för att få uppfattning om spridning och mätningars 

tillförlitlighet. 3 ytor per arbetsstycke ger att 3/17 = ca 17 % av ytorna parametrar repeterades 

identiskt. Då undersökningen är av så kallad faktorförsöks-typ där parametrar varieras mellan 

stora gränser krävs inte de sista procentens mätnoggrannhet på samma sätt som vid en 

fullständig körning för att ställa upp en exakt modell. Huvudfokus är att identifiera 

parameterkombinationer som är oerhört ogynnsamma. De inledande förproven visade på små 

variationer i bearbetningen, så 17 % anses därav tillräckligt för att säkerställa tillförlitligheten. 

Jämn data från förstudien ingav således skäl till att acceptera 17 procents repetitioner. 

Bortsett från bearbetningsfaktorerna, som med mening kommer varieras, kan okontrollerade 
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variabler komma att inverka på skarp körning; exempelvis fräsverktygets förslitningsgrad, 

temperatur i arbetsstycke och maskin samt luftfuktighet med mera. Då proverna körs i 

slumpad ordningsföljd så sprids dessa variabler ut och blir inte systematiska. När en tydlig 

struktur hos testerna används finns risken att systematiska fel byggs upp i mätdata. Om 

testerna utförts med ordningen minsta till största skärdjup, och temperaturen i maskinen 

förändrades som en funktion av testtiden, skulle effekter från skärdjupsvariationen smittas 

med influensen från spindeltemperaturen etc.   

3.2.1 Programmering av Heidenhain CNC-fräs 

Programmering och praktiskt tillhandahavande av fräsmaskinen är enkelt utfört. 

Programmeringen sker manuellt i Heidenhain TNC 426 styrsystem. I bilaga 1 finns 

programmet bifogat. Programkoden har färgmarkerats med förklaringar samt en principskiss 

visar hur verktygsvägarna blir på det lutande planet. Programmet är uppbyggt av en definition 

av parametrarna, en framkörning till startpunkt för bearbetningen, ett upprepande 

programavsnitt där fräsningen utförs samt en avslutande hemkörning av maskinen.  

Eftersom att stor flexibilitet krävs då olika delytor har olika skärparametrar utnyttjades 

funktionerna för parametrisk programmering. Man definierar en så kallad Q-parameter med 

ett värde som till exempel matningshastighet eller förflyttningslängd i början av programmet. 

I den del av programmet där matningshastighet ska programmeras används Q-parametern. 

Förändringar slår således igenom i hela programmet, men förändring behöver endast göras på 

ett ställe. Risken för fel minskas därigenom drastiskt och det blir enkelt att dokumentera vilka 

ytor som ska ha vilken skärdata.  

3.2.2 Nollning av CNC-fräsens koordinatsystem 

Nollning av maskinens koordinatsystem kräver omsorg då arbetsstycket sitter i en vinkel. 

Denna vinkel vrider arbetsstycket i XZ planet, vilket gör att även rätblockets plana ytor vrids 

denna vinkel. Bild 13 nedan beskriver proceduren schematiskt där målet för nollningen av 

origo är att sätta nollpunkten på hörnpunkten av arbetsstycket. Om nollpunkten hamnar fel 

kommer skärdjupet Ae att påverkas då de programmerade verktygsvägarna förutsätter att 

teoretisk nollpunkt sammanfaller med den fysiska. Ett specialverktyg konstruerades och 

tillverkades för detta ändamål och benämns centreringsverktyg i figurerna (se bilaga 3- 

Tillverkningsritning centreringsverktyg för detaljerad information). I maskinspindeln sätts ett 

mätverktyg kallad touchprobe som är en typ av indikatorklocka med 

mätområden i X-, Y- och Z-riktning. I närstående Bild 12 en touchprobe 

av märket Haimer som har en mätupplösning på 0.01 mm. 

Fräsmaskinens koordinatsystem används för att söka åt nollpunkten 

med hjälp av touchproben och origo för programmeringen sätts i nedre 

hörnet. Först görs mätning i X-led, där de två mätvärdena görs på 

samma Z-höjd mot centreringsverktyget. Avståndet kallat Delta-X 

halveras för att få origo i X-ledd. När maskinen ställs på X=0 kan Z-

värdet enkelt mätas. För Y-värdet görs detta utan centreringsverktyget 

då denna yta inte är vinklad i XZ-planet. På grund av origos placering på 

lägsta punkten kommer alla förflyttningar ske i den tredimensionella 

kvadrant där alla axlar är positiva. Detta förenklar programmerings-

proceduren avsevärt. 

Bild 12. 3D Touchprobe 
[30]. 
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Bild 13. Det vinklade arbetsstycket med origos centrering i X-led med Haimer touchprobe och 
centreringsverktyg (a), och Origos nollning i Z-led (b). 

 

 

 

På Bild 14 från uppriggning av försökskörning i maskin visas nedan, där syns provbiten 

uppspänd i maskinskruvstycke monterat på vinkelbord vid fräsning av en av delytorna. 

 

Bild 14. Uppspänning och försöksfräsning i MODIG 7200 CNC-fräsmaskin. Arbetsstycket uppsatt i 
skruvstycket på vinkelhylla. Bilden beskriver körningarna från grundförsöksserien.  

a) b) 
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3.3 Analysberedning och provning   

De analyser som utfördes på proven är följande: 

– Ytjämnhetsmätning med 3D profilometri 

– Hårdhetsmätning på finfrästa ytan 

– Restspänning i finfrästa ytan (XRD- Röntgen diffraktion) 

– Restspänningsprofil för särskilt intressanta ytor 

– Påverkat zondjup (polering och etsning+ ljusmikroskop) 

– Hårdhetsprofil i snittet 

3.3.1 Ytjämnhetsmätning med 3D profilometri 

Ytjämnhetsmätningen utförs i en Bruker Contour GT optisk profilometer med 

tillhörande mjukvaran Vision 64. Här mäts ytjämnheten med Sa och Sz 

parametrar och en bra bild av ytans egenskaper kan fastställas. Självklart kan 

andra tekniker för ytjämnhetsmätning också användas, men den beröringsfria 

optiska mätningen och enkla förfarandet motiverar detta val. Släpnålstekniken 

ger inte samma visuella känsla över mätningen som Bruker- systemet. 

Släpnålssystemet visar bara ytans profil, medan profilometribilder visar en 

modell över ytan. Bild 15 visar profilometern med de ingående delarna. 

Utrustningen är i princip ett mikroskop med styrda axlar som kan programmeras. 

Provet placerades på maskinbordet och fokus justeras på ytan. Därefter ställdes 

önskade inställningar in i Vision 64 mjukvaran, och mätprocessen startades. Vid 

mätningarna byggdes en 3D modell för ytan upp genom att reflektionerna på olika skärpedjup 

överläggs på varandra i mätområdet. De speciella reflektionerna kallas ”Fringers” och 

tekniken med överlagring av fokusdjup benämns vanligen ”Focus-stacking” och är en vanlig 

term inom fotografi.    

 

3.3.2 Hårdhetsmätning 

Hårdhetsmätningen på bearbetade ytorna utförs enligt Vickersmetoden med 200 gram 

intryckskraft. Utrustningen för den så kallade mikrohårdhetsprovningen är av modellen 

Matsuzawa MXT50 med tillhörande mjukvaran Buehler OmniMet MTH. Utrustningens 

mätupplösning är 0.1 HV0.2 men denna precision är inte meningsfull att redovisa hårdheten i 

då ytans egenskaper skiljer sig mellan proven. I försöksprotokollen har maskinens mätvärden 

används i oförändrad form för att inte introducera manuella avrundningsfel. För att 

kompensera för osäkerheten som orsakas av ytans textur efter bearbetningen har medelvärde 

av fyra mätpunkter per yta uppmätts och beräknas. Medelvärdet användes för att studera om 

ytorna deformationshärdar av bearbetningen. Med 200 gram provkraft ryms avtrycket från 

mätspetsen med god marginal i dalarna från fräsningen. Varje intryck blev ca tre hundradels 

millimeter breda vid denna provkraft och hårdhet. Ett medelvärde av fyra punkter beräknas 

för att kompensera för lokala hårdhetsvariationer som kan förekomma i materialets struktur, 

Bild 15. Bruker 
Contour GT optisk 
3D profilometer [31]. 
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samt den ytråhet som lämnades från fräsningen.  

3.3.2.1 Hårdhetsprofil 

Hårdhetsprofilen mäts i tvärsnittet av ytan efter bearbetningen. Provsnittens polerade ytor 

lämpar sig väl för hårdhetsmätning då ytjämnheten är oerhörd god. Den högglanspolerade 

ytan är så jämn att man utan problem kunde spegla sig i den. Polering kommer att redovisas 

längre fram. Mätningarna utfördes i samma hårdhetsprovare som beskrevs i ovanstående 

stycke.  

Med Vickersmetoden och 200 gram provkraft läggs en mätprofil om 18 punkter med känt 

avstånd från ytan. Detta visar hur djupt eventuell deformationshärdning sträcker sig. Första 

punkten lades ca 0,03 mm in från kanten, och avståndet mellan de 18 intrycken valdes till 

0,04mm vilket betyder att totala profildjupet som mätningarna täcker blir 0,75 mm. En 

begränsning i detta steg är att intrycket närmast kanten på materialet kan bli missvisande. 

Detta då materialet nära kanten deformeras och buktar ut av lasterna. Den radie som 

poleringen gav gör det även svårt att få ett symetriskt avtryck i ytan. Avtrycken får därför 

läggas på ett säkert avstånd från kanten, och hårdhetsmätningen från toppen av ytan får 

bestämma ytans hårdhet i profilen. Detta förfarande användes av [12] varför metoden anses 

tillämplig även i detta arbete.  

 

3.3.3 Restspänningsmätning 

Restspänningsmätningen utförs i maskin av märket SEIFERT XRD 

3003 PTS X-ray diffraktion system avbildad i Bild 16. Körningarnas 

mätvärden analyseras i mjukvaran ANALYZE. Testbitarna spänns upp 

på maskinens speciella mätbord, kallat goniometer. Goniometern har 

rörelsegrader i X-Y-Z- riktningarna samt två rotationsaxlar. 

Röntgenkanonen som bildar röntgenstrålningen och 

reflektionsdetektorn har en rotationsaxel vardera. Goniometern med 

ingående delar visas i bildens övre del. Den undre delen är 

styrsystemets elektronikskåp med vissa manöverfunktioner så som 

huvudströmbrytare och kylvattensreglage. Maximal storlek på prov 

som kan analyseras i utrustningen är ca 100x100x25mm. 

På testbitarna mäts varje delyta ur nio olika vinklar och medelvärdet 

från de nio individuella refraktionsmönstren används för att bestämma 

restspänningen. För att bestämma vid vilken vinkel maximal reflektion erhålls, används COG- 

metoden (Center Of Gravity) föreskriven av [26] som den med minst avvikelser, och därmed 

minsta felmarginal. Reflektionen mäts på FFC- kristallstrukturens [211]-plan. För att 

bestämma spänningsnivån används ett värde på 219298x103 MPa för elasticitetsmodulen, 

samt ett värde på 0,27412 för tvärkontraktionstalet. Dessa storheter skiljer sig åt mellan Orvar 

Supreme och Dievar på grund av olika kemisk sammansättning. Data med någon bättre 

precision än de som används för stål i mjukvaran vid dessa mätningar fanns dock inte att tillgå. 

Mycket kan sägas om metodens tillförlitlighet på grund av den teoretiska komplexiteten. I 

boken Measurement Good Practice Guide no52. Determination of Residual Stresses by X-ray 

Diffraction [24] varnas för ytbehandling så som manuell stålborstning då till och med detta 

kan inverka på mätresultatet. Den finfrästa mätytans textur har även den inverkan på 

Bild 16. SEIFERT XRD-
system för 
restspänningsmätning 
[32]. 
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mätresultatet, och i detta fall där ytorna har tydlig textur kan misstanke om mätonoggrannhet 

grundas. Texturen kan inte avlägsnas då det motsäger mätningarnas mål men är lika till 

symmetri för samtliga prov utom de planslipade referensytorna. 

3.3.3.1 Restspänningsprofil 

Vid restspänningsprofils-mätningen användes samma mätförfarande i XRD-utrustningen. För 

de intressantaste ytorna studerades restspänningsnivån på olika avstånd från ytan. Material 

avlägsnas med elektrolytpolering mellan varje mättillfälle. Således kunde restspänningen som 

funktion av avståndet till ytan visas. Andra metoder för spänningsmätning finns, men flertalet 

studier inom ämnet till exempel [4], [10], och [30] använder XRD-tekniken varför den även i 

detta arbete har använts.  

3.3.3.2 Elektrolytpolering 

För att avverka material från ytan innan röntgenmätningarna 

används elektrolytpolering. Avverkningen tillför inte någon 

spänning till materialet då metoden inte avverkar via mekanisk 

utan elektrokemisk väg. I denna process användes utrustning av 

modell STRUERS LectroPol5 som kan ses avbildad på Bild 17. 

Utrustningen består av en elektronisk styrenhet och en del för 

uppspänning av prover. Provytan som poleras placerades på 

maskinens etsmask med en cirkulär yta på 0.5 cm2. DISA-

elektrolyt bestående av; teknisk sprit, vatten, etynolglykol och 

perklorsyra, sköljdes mot ytan och elektricitet på ca 35 Volt och 1 

Ampere gick via en jordgaffel som ansättes mot provet, vilket 

elektrolytpolerade ytan. Fem djup polerades fram, med röntgenmätning mellan varje polering. 

Djupet mättes i mikrokatorstativ av märket CE-Johansson med 1µm upplösning. Då 

elektrolytpolering inte är en mekanisk metod är det svårt att avverka material med någon 

högre geometrisk precision. Alla provytor genomgick identisk poleringstid, så det avverkade 

djupet blev i snitt lika proverna emellan. För mycket påkända material med höga spänningar 

kan avverkningen av material orsaka formförändring av arbetsstycket. Fenomenet kallas 

relaxation, och sänker spänningsnivån eftersom att kroppens geometri deformeras. Någon 

relaxation av betydande grad tros inte ha inträffat i detta arbete då den avverkade volymen 

material är så liten att inverkan på hela provdetaljens geometri är minimal.      

    

3.3.4 Analys av mikrostruktur 

För att kunna studera fräsningens påverkan på metallstrukturen snittades provbitarna upp med 

bandsåg. Snitten slipades, polerades och etsades för att kornstrukturen skulle gå att studera i 

ett Zeiss Axioskop 2 ljusmikroskop med maximalt 1000x förstoring och mätskala. I de fall där 

en påverkad zon uppträdde kunde detta djup mätas och bokföras samt jämföras mot andra 

mätvärden.  

3.3.4.1 Polering och etsning av prover 

För poleringen fick en fixturplatta tillverkas. I bilaga 4 återfinns tillverkningsritningen- 

Polerfixtur tillverkningsritning. Poleringen skedde i utrustning från STRUERS. Proverna 

skruvades fast i polerfixturen och grovslipades först på aluminiumoxidskiva med 120 korns 

Bild 17. STRUERS LectroPol-5 
elektrolytpolerare med elektronikdel 
till höger och etsmask och jordgaffel 
till vänster [33]. 
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grovhet där ca 0.2 mm avverkades från ytorna för att slipa bort sågmärken. Därefter 

finslipades ytorna på en Struers Allegro 9 µm slipduk med tillsats av 9 µm diamantslipvätska 

samt poleringslubrikant. Denna slipning utfördes under 5 minuter med ett sliptryck på 180 N. 

I nästkommande slipsteg nummer 2, användes en slipduk kallad MD-Floc-T med 3 µm 

kornstorlek i kombination med diamantslipvätska samt poleringslubrikant. Hålltiden var även 

här 5 minuter med 180 N tryck. Sista steget var finpolering med 1 µm MD-NAP slipduk. 

Hålltiden reducerades nu till 1.5 minut med ett polertryck på endast 60 N. I samtliga 

finslipningssteg roterade polerduk och polerfixtur på konstant varvtal på 150 RPM. 

Efter poleringen måste en kemisk etsning utföras för att strukturen ska kunna ses i mikroskop. 

Den högglanspolerade ytan är blank som en spegel, så endast reflektioner ses i mikroskopet. 

Etsningen av ytan avhjälper detta problem så strukturen blir synlig. Etsningen gjordes under 

ca 10-15 sekunder med 5 % Nital-lösning och etsprocessen avslutades med sköljning i rikliga 

mängder vatten. En sköljning med teknisk sprit och torkning med hårfön gjorde ytorna fria 

från spår av vattenavdunstning.      

3.3.5 Sammanställning och analys av provresultat 

Datamängden från mätningarna bokfördes i försökskörningsprotokollen. Manuell 

undersökning av underlaget gjordes i Excell. Rådata visade mycket fina korrelationer mellan 

parametrar, och var mycket lovande för analys och modellering i MODDE. Analysresultaten 

från provningen infördes i MODDE, och statistik med tabeller och grafer kopplades mot 

försöksparametrarna för delytorna. Försökskörningsresultaten analyseras, och en modell kan 

ställas upp. Analysresultatet besvarar forskningsfrågorna som ställdes, och kan därmed 

besvaras med argumentation och stöd i fakta. 

3.3.6 Rapportskrivning och redovisning av projektets resultat  

Exjobbets arbete utmynnade i en examensjobbsrapport som skrevs med universitetets 

rapportmall som utgångspunkt. Innehållet i rapporten speglar resultatet och arbetssättet från 

provkörningarna och examensarbetet. Denna rapport bedömdes av opponenter och examinator. 

Den färdiga rapporten publicerades enligt överenskommelse, och levererades till Uddeholms 

AB. 

Muntlig redovisning och opponering av examensarbetet gjordes på Örebro Universitet som en 

obligatorisk del av arbetet. Redovisning av arbetet och dess resultat hölls för Uddeholms 

räkning enligt överenskommelse vid deras årliga FoU-dagar 26-27 Maj i Hagfors. 
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4 Resultat 

En stor volym mätresultat har producerades inom detta arbete. För mätvärden som inte 

utmärker sig ur mängden refereras till bilagorna 5-7 där försökskörningsprotokollen med 

mätvärden och variabler för testytorna finns dokumenterade i sin helhet. Ytorna särskiljs med 

namnförkortning och nummer som till exempel OR01 för Uddeholm Orvar Supreme yta 1. 

Vad som gjorts med denna yta finns alltså i motsvarande del av försökskörningsprotokollet. 

För att visa restspänningen i grundserieförsöken har följande diagram; Figur 1, konstruerats. 

Här visas alla grundförsökens restspänningar för båda material och frästyper. 

Restspänningsnivån visas på y-axeln och x-axelns numrering visar antalet körningar i 

grundförsöksserien. Diagrammet är ett tydligt svar på grundfrågeställningen om 

dragspänningar kan uppkomma i finbearbetade ytor. Endast tre ytor visar tryckspänningar 

(nummer 5,8 och 25 i diagrammet), så frågan kan besvaras utan minsta tvekan.  

 

Figur 1. Restspänningsnivån i ytan på proven bearbetade i grundserieförsöken, med båda material 
och frästyper. Den stora majoriteten visar dragspänningar i ytan. 

 

4.1 Manuellt utvärderade resultat 

Testseriens alla ytor studerades översiktligt och mätresultaten finns i 

försökskörningsprotokollen bifogade i bilagorna 5-7. Det är omöjligt att hinna analysera alla 

dem med djupare metoder. Därför fick ytor med intressanta värden speciell utökad analys. 

Här följer ett avsnitt med diagram och bilder. Det var utifrån restspänningsmätningarna som 

följande ytor valdes ut för att analyserades djupare, se följande Tabell 4 med motivering. 

 

 

 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67

Restspänning för grundserien

Försökskörningar i grundserie-försöken 

R
es

ts
p

än
n
in

g
sn

iv
å 

[M
P

a]
 



  36 (63) 

Tabell 4. Utvalda ytors restspänning, körsätt samt motivering till närmare undersökningar. 

Yta Restspänning 

[MPa] 

Körsätt Motivation 

DI01 203,7 30° lutande plan, 

minsta skärdjup Ap=0.05 

mm 

Högsta uppmätta dragspänning 

DI53 -706,3 Spets Högsta uppmätta tryckspänning 

DI54 -134,8 Referens, planslipat Referensyta Uddeholm Dievar 

OR18 -134,3 Referens, planslipat Referensyta Uddeholm Orvar 

Supreme 

OR23 2,2 30° lutande plan Närmast 0 MPa restspänning 

 

4.1.1 Resultat restspänningsprofil 

Undersökning av restspänningens utbredning i ytan var av intresse. För dessa ytor 

elektrolytpolerades material bort, och en restspänningsprofil sammanställs i följande diagram 

visade i Figur 2-5. Här visas restspänningen som funktion av avståndet till ytan. Här 

utelämnas tyvärr OR18 på grund av den stora tidsåtgången vid elektrolytpolering och XRD-

mätningsproceduren. XRD-maskinens goniometer rymmer ett begränsat antal prover. 

Elektrolytpolering och restspänningsmätning måste köras i sekvens. Med de utvalda fyra 

proverna är hela goniometerns utrymme upptaget och endast en sekvens med 

elektrolytpolering och restspänningsmätning behöver utföras.  

Diagrammet i Figur 2 visar restspänningen för yta DI01 från grundförsöken med högsta 

uppmätta dragspänning. Här ses restspänningen som funktion av avståndet från ytan. 

Dragspänningen i denna yta är i stort sett oförändrad ner till djupet 0.25 mm. Efter ca 0.05 

mm ner i ytan uppkommer högsta spänningsvärdet på ca 250 MPa. De första fem 

mätpunkterna som sträcker sig över 0-0.15 mm djup uppvisar en vågformation i grafen. 

Orsaken kan till exempel vara att mätningen skedde i en zon där fräsmärken möttes och därför 

visas gränslandet mellan påverkan från fräsmärkena.       
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Figur 2. Restspänningsprofil för Uddeholm Dievar nr DI01. Dragspänningsnivån håller sig hög i ytan 
och visar ännu inga tendenser till att gå mot noll på det grunda djupet 0.25 mm. 

 

 

Diagrammet i Figur 3 visar restspänningsbilden i ytan DI53 från extremfallsserien. Här kan 

den högsta uppmätta tryckspänningen på ca -700 MPa observeras gå mot noll och sedan plana 

ut på en låg dragspänningsnivå. Neutral spänning inträffar ca 0.06 mm ner i ytan. Det är 

naturligt att tryckspänningen balanseras av en dragspänning på grund av jämviktsläget som 

systemet befinner sig i. 

 

 

Figur 3. Restspänningsprofil för ytan Uddeholm Dievar nr DI53. Den höga tryckspänningen planar 
snabbt ut mot noll, för att sedan balanseras av en låg dragspänningsnivå djupare i ytan. 

 

Diagrammet i Figur 4 visar restspänning för den planslipade referensytan DI54, och hur 
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restspänningen förändras i ytan på olika avstånd från toppen. Tryckspänningen på ca -140 

MPa är mycket grund, endast ca 0.02mm. Spänningen svänger sedan över till dragspänning på 

ca 55 MPa, för att sedan gå mot noll.  

 

Figur 4. Restspänningsprofil för Uddeholm Dievar nr DI54, referensyta. Det visar sig vara en mycket 
grund zon som är i tryckspänning från provberedningen. Tryckspänningen besvaras av dragspänning 
för att uppnå jämviktsläge. 

 

Diagrammet i Figur 5 visar restspänningen för ytan OR23 från grundförsöksserien som frästes 

med fräsverktyget Hitachi EPBTS2080-TH, som är den modell som hade negativ skärvinkel. 

Vid detta försök uppmättes den minsta spänningsnivån på ca 2MPa i ytan. I 

restspänningsprofilen som redovisas i diagrammet ses hur spänningen växlar till 

tryckspänning efter endast 0.005-0.01 mm. Den låga spänningsnivån om ca ±10 MPa måste 

anses som i det närmaste opåverkat. 

 

Figur 5. Yta Uddeholm Orvar Supreme nr OR23 restspänningsprofil. Notera den låga spänningsnivån i 
snittet. 
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4.1.2 Hårdhetsprofil: 

För de intressanta ytorna mättes även en hårdhetsprofil upp. Resultaten summerades och 

illustreras i nedanstående diagram i Figur 6. Här visas hårdheten som funktion av avståndet 

till ytan. Mätningarna utfördes med 200 gram provkraft med Vickersmetoden. Den punkt som 

ligger på 0 mm djup, mättes normalt mot den bearbetade ytan. Resterande värden är från 

tvärsnittet och är ett medelvärde av 4 mätpunkter. De olika ytorna påvisar olika tendenser till 

deformationshärdning. För DI53 och DI54 samt OR18 syns att zonen närmast bearbetningen 

har deformationshärdat. DI54 visar kraftig härdning i ytskiktet, för att sedan plana ut på en 

stabil nivå ca 0.1 mm ner i ytan. OR18 som är planslipad referens visar också viss 

deformationshärdning i översta delen av ytan. För DI01 uppvisas motsatsen då denna är 

mjukare, och för OR23 är det svårt att se någon entydighet då mätvärdena ligger någorlunda 

centrerat kring medelvärdet. 

 

Figur 6. Hårdhetsprofil mätt i Vickers på polerade och etsade tvärsnitt för fem provytor. Hårdheten 
visas som funktion av avståndet från ytan. 

4.1.3 Mikrostruktur 

Följande mikroskopbilder är tagna i ljusmikroskop på metallografi-avdelningen hos 

Uddeholms AB. Här visas strukturen för de prov vars restspänningsvärden utmärkte sig extra 

mycket, här förväntas den största strukturpåverkan. På grund av kantavrundningen från 

poleringen och mikroskopets mycket grunda skärpedjup på 500x förstoring blir majoriteten av 

materialet ur fokus. Därför har en bild på 100x förstoring med fokus på grundstrukturen tagits 

för att komplettera bilden tagen på 500x förstoring som visar toppytans struktur. Vid 100x 

förstoring visar längdskalan ner till höger i bild 100 µm, och 500x visar 20 µm. Många av 

ytorna har kvarstående revor från poleringen, dessa framstår som långa vita streck. Dessa 

linjer har ingenting med strukturpåverkan från fräsningen att göra. Sliprevorna är enkla att 

urskilja även för ett otränat öga. Detta bidrar därför inte till osäkerheten kring mätningarna av 

deformationsdjup och påverkan. Sliprevorna kan avlägsnas genom mer omfattande 
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poleringsinsatser. Några enstaka dammkorn på ytorna framstår som stora svarta prickar, även 

dessa har ingen inverkan på resultatet. Gemensamt för följande bilder; Bild 18-28, är att 

gränsskiktet mot den översta kolsvarta avgränsar toppytan för provet. Detta tydliggörs i Bild 

18 med en ljusblå pil som visar ytan. Pilspetsen vilar mot ytans översta del, materialet under 

pilen är under den frästa ytan.   

På bilderna Bild 18 och Bild 19 visas mikrostrukturen för ytan DI01. På Bild 18 visas 

grundstrukturen i 100x förstoring, materialet är Uddeholm Dievar.   

 

Bild 18.Uddeholm Dievar nr DI01, 100x förstoring med grundstrukturen i fokus. 

Bild 19 visar DI01 vid 500x förstorning ingen tydlig påverkan kan urskiljas i strukturen. 

 

Bild 19. Uddeholm Dievar nr DI01 500x förstoring, notera vita sliprevor. Toppskiktet visar inga tydliga 
tendenser på påverkan från fräsningen.  
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I efterföljande bilder; Bild 20 och Bild 21, visas strukturen för yta DI53. Det var denna yta 

som påvisade högsta restspänning i hela försöksserien, ca -700MPa. Fräsningen utfördes på 

spets, vilket är det mest ofördelaktiga körsätt rent skärtekniskt som försöksserien innehöll.  

 

Bild 20. Uddeholm Dievar nr DI53 100x förstoring. 100x förstoring visar enstaka vitare punkter i ytan 
markerade med ljusblå pilar. 100x förstorning är för liten för att iakttaga dessa detaljer på ett 
tillfredsställande sätt.  

På grund av de ljusa punkter som observerades i Bild 20, måste en hög förstoring användas för 

att avbilda påverkan på bästa sätt. De tre pilarnas vita punkter syntes nästan som reflektioner 

på 100x förstoring. Först vid 1000x förstoring uppträder påverkan klart.. 1000x förstoring 

medför att längdskalan ner till höger i Bild 21 endast är 10µm lång. På bilden syns tydlig 

påverkan hos materialytan som tydliggörs med svart hänvisningspil. Pilen pekar på en ca 2-5 

µm zon som framträder ljusare jämfört med resterande material. Under den ljusare zonen syns 

en mörkare zon, innan grundmaterialet i opåverkat skick framträder. Påverkan i denna bild är 

den tydligaste som observerades i hela försöksserien. Valet att använda 1000x förstoring 

diskuteras i diskussionsavsnittet. 
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Bild 21. Uddeholm Dievar nr DI53 1000x förstoring, notera ljusare påverkad zon, 5.1µm djup närmast 
toppen åtföljd av en mörkare zon strax under ytan. 

För att kartlägga det opåverkade grundmaterialets mikrostruktur för Uddeholm Dievar har 

följande Bild 22 tagits. Bortsett från dammkornet markerat med pil, visar bilden Uddeholm 

Dievars härdade och anlöpta form. Polering och etsning visar detta på ett tillfredsställande sätt.  

 

Bild 22. Uddeholm Dievar nr DI54 referensyta i 100x förstoring, notera svarta dammkorn. 
Mikrostrukturen är mycket homogen och jämn. Inga inneslutningar, segringar eller stråk kan 
observeras. 

En av mekanismerna vid påverkan av strukturen vid ytorna är deformation av korn. Detta kan 
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observeras för körningen i OR17, som redovisas i detalj i bilderna; Bild 23 och Bild 24. På Bild 

23 visas grundstrukturen, som bortsett från några dammkorn och diffusa sliprevor ser 

opåverkad ut.   

 

Bild 23. Uddeholm Orvar Supreme nr OR17 100x förstoring, den låga förstoringen avslöjar inte någon 
påverkan. 

För att kunna se påverkan måste förstoringen höjas till 500x. På Bild 24 kan stukning av korn 

observeras som avsmalnande strukturer som är böjda i en bestämd riktning. Spänningen i ytan 

för försök OR17 är ca 75MPa dragspänning.   

 

Bild 24. Uddeholm Orvar Supreme nr OR17 500x förstoring. I översta lagret kan man observera 
stukning av kornen som avsmalnande struktur som är riktad åt ett bestämt håll. 

Den yta som visade minst restspänning i grundförsöksserien var OR23, endast ca 2MPa 

dragspänning i ytskiktet uppmättes vid röntgendiffraktionsmätningarna.   
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Bild 25. Uddeholm Orvar Supreme nr OR23 100x förstoring. Ytan OR23 uppvisade minsta 
restspänningsnivå i grundserieförsöken, endast 2MPa. Ingen påverkan på strukturen syns. 

Bild 26 visar OR23 toppyta vid 500x förstoring. Inga tecken på förändringar i mikrostruktur 

observeras.   

 

Bild 26. Uddeholm Orvar Supreme nr OR23 500x förstoring. Fräsningen har inte påverkat 
mikrostrukturen i ytskiktet.  

För att kartlägga och dokumentera Uddeholm Orvar Supremes opåverkade mikrostruktur har 

följande bilder, Bild 27 och Bild 28 tagits. Även dessa bilder på försökets referensytor påvisar 

opåverkad felfri grundstruktur. Detta exemplifieras i Bild 27 som visar grundstrukturen i sin 

helhet på 100x förstoring.   
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Bild 27. Uddeholm Orvar Supreme nr OR18 100x förstoring. 

Detaljerad grundstruktur för obearbetade referensytan OR18 visas vid 500x förstoring i 

nästkommande Bild 28, där ingen nämnvärd påverkan kan ses. 

 

Bild 28. Uddeholm Orvar Supreme nr OR18 500x förstoring. 

4.1.4 Ythårdhet och restspänning 

Skillnaden mellan verktygsmodellerna och deras inverkan på restspänning och 

deformationshärdande av ytorna är intressant att jämföra för att se om det finns övergripande 

trender. Skillnaden i ythårdhet och restspänning mellan fräsverktygen kan ses i diagrammet i 

Figur 7. För Orvar Supreme 01-36, där mätvärden för ythårdhet och restspänning visas. 

Trenden för försökskörningarna i Orvar Supreme är att Hitachi HECOB ger lägre 

restspänningsvärden än Hitachi EBPTS. Jämförs deformationshärdandet för ytan, kan mycket 
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liten skillnad ses mellan modellerna, så liten att den inget slutgiltigt kan sägas om vilken 

modell som ger störst påverkan.  

 

Figur 7. Ythårdhet och restspänningsjämförelse mellan ändradiefräs-modellerna från Hitachi för 
grundserieförsöken i Uddeholm Orvar Supreme nr OR01-36. 

 

4.1.5 Ytjämnhetsmätning med optisk 3D profilometri 

Följande bilder visar ytorna från den optiska ytjämnhetsmätningen av ytornas profilometri. 

Bilderna avbildar 4x4 mm yta och färgsättningen mäter höjden hos toppar markerade i rött 

och djupet i dalar markerade med blått. Färgskalan för varje yta kan ses på höger sida om 

varje yta, och skalan anpassas till ytråhetens storlek. Höjdskalan anpassas till färgen och är 

proportionerlig mot Sz och blir således anpassad efter varje yta som mäts. I varje bild finns en 

liten tabell över Sa- och Sz-parametrarna för den specifika ytan. Alla bilder visar 

tandmatningsriktningen I X-led och sidostegsriktningen i Y-led. Alla längdskalor på bilderna 

är i enheten µm. På Bild 29(a) visas resultatet från profilometristudien av ytan för DI10, 

vilkens textur blev mest lik det teoretiska idealfall som tidigare avhandlats i Bild 6. För DI10 

var Ae=0.2mm och Fz 0.15mm och ett tydligt rektangulärt rutmönster kan iakttagas. Bild 

29(b) visar yta med högsta tandmatning och sidbreddsparametrar, Ae=0.2mm och Fz= 0.2mm. 

Avståndet mellan de röda topparna är något förskjutna på grund av synkroniseringsfenomenet. 

Nästa Bild 29(c) Visar yta DI53 som frästes på spets och tillhörde extremfallsserien. Stor 

skillnad i struktur jämfört med andra ytor. De djupblåa fält som symmetriskt uppträder är 

djupa utslitningar av material,  
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Sz-ytjämnheten för denna yta är inte god jämfört med övriga körningar med 30° lutning. I 

sista bilden, Bild 29(d) visas ytan med högsta dragspänning, inga specifika avvikelser kan 

nämnas för att ytjämnheten skulle ge högst spänning.  

Bild 29. Uddeholm Dievar nr DI10 nära idealfall (a), Uddeholm Orvar Supreme no OR04 högsta Fz och Ae 
(b), Uddeholm Dievar nr DI53 körning på spets (c), Uddeholm Dievar nr DI01 med högsta dragspänning (d). 

a) b) 

c) d) 

µm 
µm 

µm µm 
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I nästkommande Bild 30, visas de planslipade och anlöpta referensytorna Bild 30(a-b). 

Referensytorna visas här i resultatdelen för att visa hur ytan hos utgångsmaterialet från 

värmebehandling och innan fräsning såg ut. Detta motiveras med att det minsta skärdjupet i 

försöksserien på 0.05 mm blir influerat av hur grundytan ser ut. Vore ytråheten för stor skulle 

skärdjupet på 0.05 mm inte fräsa ytan ren. Detta kan avfärdas i och med att referensytorna har 

profilhöjd Sz som är mindre än skärdjupet. 18 µm för OR18 på Bild 30(a) respektive 15 µm 

för DI54 på Bild 30(b) som jämfört med skärdjupet på 0.05 mm= 50 µm är mindre. Bild 

30(c). visar Orvar 23, som var den yta med minst restspänning i serien. Inget specifikt kan 

sägas utifrån ytjämnheten varför påverkan blev så ringa. Sista bilden, Bild 30(d), visar den yta 

med finaste parameterkombinationen. Endast 0.05 mm i Fz och Ae gjorde att denna ytjämnhet 

blev fin eftersom att varje tandmärke blev mindre. Notera det stora flertalet tandmärken för 

denna yta jämfört med föregående Bild 29(b). Orvar 04 med Fz och Ae på 0.2 mm.       

a) b) 

c) d) 

µm 

µm 

µm 

µm 

Bild 30. Planslipad referensyta Uddeholm Orvar Supreme nr OR18 (a), planslipad referensyta Uddeholm 
Dievar nr DI54 (b), Uddeholm Orvar nr OR23 lägsta restspänning (c), Uddeholm Dievar nr DI41 minsta Ae 
och Fz parametrar (d). 



  49 (63) 

 

4.1.6 Korrelation mellan material och fräsmodell 

Ett avslutande diagram från manuella utvärderingen ska användas för att pålysa påståendet 

om mätdatas kvalité och riktighet. För testerna OR01-09 och DI19-27 har diagrammet i Figur 

8 konstruerats. Rådata har sorterats i Excell för att ordna parameterkombinationerna i 

ordningsföljd. Restspänningens storlek har sedan plottats som funktion av 

parameterkombinationen. Kurvornas parallellitet som beskriver deras inbördes 

korrelationsgrad undersöktes och fanns vara 84 %. Vid fullkomligt parallella linjer korrelerar 

lutningen till 100 %. Om en systematisk mekanism mäts och har en viss spridning kommer 

detta minska korrelationsgraden. Finns inget system, utan endast brus är korrelationen 0 % 

alltså helt slumpmässig.   

 

Figur 8. Korrelation mellan materialen och frästyperna påvisar systematisk skillnad i mätdata, låg 
brusnivå. 

Korrelationen visar att en bakomliggande systematisk mekanism finns. I 

efterkommandeavsnitt utförs undersökningar i MODDE för att modellera detta system. 

4.2 Resultat och modeller från MODDE  

Grundserieförsökens mätdata infördes i programvaran MODDE pro11. Fräsningens 

processparametrar så som tandmatning etcetera benämns variabler. Från försöksseriens 

kombinationer av olika variabler får man mätdata. Skillnaden i mätdata benämns respons. En 

modell över parametrarnas inverkan på responserna byggs upp på korrelationer och statistiska 

samband. Detta görs för fyra fall. Ett fall per verktygsmodell och material visar hur 

fräsparametrarna inverkar på restspänningsbilden och ytjämnheten.  

Ett avsnitt om MODDE modeller följer. Att förklaring och beskrivning av detta inte ligger i 

metod eller teoridelarna av denna rapport motiveras av att man måste ha resultatet från 
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datainsamlingen för att kunna ställa upp modeller. Förfarandet skiljer sig åt beroende av typen 

av insamlad data. Därav blir det tillämpligt att redovisa detta i resultatdelens avsnitt. 

Fräsparametrarna Ae, Fz och Ap kommer att spänna upp ett fleraxligt rum eller bilda en 

mätvolym beroende på synsätt. På grund av parameterkombinationernas läge i detta rum, med 

höga och låga värden och med centerpunkter samt upprepade punkter, kan informationen från 

verkligheten samlas in. Detta åskådliggörs i Bild 31. Varje punkt är uppbyggd av en 

kombination av parametrarna. De bildar i sin tur försökskörningsplanen som återfinns i 

bilagorna 4-6. Punkternas läge och färg visar i detta fall parameterkombinationernas inverkan 

på responsen för ytjämnheten Sa i fallet från grundförsöksserien DI 1-18.  

 

Bild 31. Från MODDE 11 Fräsparametrarna bygger upp en mätvolym i rummet, färg och läge visar i 
detta fall inverkan på ytjämnheten Sa i fallet DI1-18. 

 

 

4.2.1 Modellens trovärdighet  

Mätdata bygger upp en statistiskt underbyggd modell över fräsparametrarnas inverkan på 

resultatet. Tre mått på modellens kvalité för responserna Sa, restspänning och ytans 

deformationshärdning för grundseriens DI1-18. Detta visas i följande diagram i Figur 9 där; 

R2 förklarar modellens förmåga att hantera slumpmässigt fel från mätdata, Q2 beskriver 

modellens förmåga att prediktera nya värden utanför mätdataintervallet, model validity är ett 

mått på hur väl den matematiska modellen passar mot trender i mätdata och slutligen är 

reproducibility ett mått på reproducerbarheten och brus i mätningar.  
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Figur 9. MODDE-modellens kvalité beskrivs i stapeldiagrammet och höga värden borgar för hög 
tillförlitlighet. 

4.2.1.1 Normalfördelad spridning  

Om mätpunkter i datamängden plottas mot modellens predikterade funktions matematiska 

graf kan ett mått på mätvärdenas spridning ställas upp. Detta framgår i diagrammet i Figur 10 

som visar grafen som streckad linje, och mätpunkterna från grundförsökserien i DI1-18 som 

gröna punkter. Detta sker för de responser, alltså mätstorheter som svarar på fräsvariablernas 

variation. Om en punkt skulle visas mycket långt från linjen kan till exempel enstaka mätfel 

misstänkas eller mänskliga faktorn vid inskrivningar av värden från mätprotokoll. 

Möjligheten finns då utesluta en sådan punkt eller göra om mätningen om möjligt alternativt 

redigera manuellt inskrivningsfel. 

 

Figur 10. MODDE-modellens graf över teoretiska värden som streckad linje, mätpunkter från 
försökskörningar som gröna punkter. Liten spridning runt linjen pekar på lågt brus i mätningarna. 
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4.2.1.2 Responsers betydelse och inverkan  

Variablerna för fräsningen varieras för att kartlägga deras inverkan. Vid konstruktionen av 

modellen kommer korrelation mellan variablerna, modellen och mätvärdena ställas upp. Hur 

stor tyngd varje variabel har visas i diagrammet i Figur 11, där gröna stapelns höjd för 

variabelkombinationen visar dess inverkans storlek. Osäkerheten visas med felstapel. 

Variabelkombinationer som har mycket liten inverkan, eller som har felstaplar större än den 

gröna stapeln ska raderas ur modellen. Om stapeln är positiv bidrar den 

variabelkombinationen till att göra responsen större, är den negativ blir responsen mindre.    

 

Figur 11. MODDE-modellens parametrars inverkan på responser, med osäkerheten som felstapel. 

4.2.2 Optimering av modellen 

När en tillförlitlig modell över fräsförloppets inverkan på mätdata i responsen ställts upp kan 

man välja att optimera fräsparametrarna mot till exempel minimerad spänning. För att kunna 

optimera modellen måste ett målvärde för responsen sättas tillsammans med ett tillåtet 

maximum och minimumvärde. Modellen kommer därefter interpolera sig fram till en punkt 

där spänningen blir lägsta möjliga och presentera värden för hur stora fräsparametrarna ska 

vara. En punkt som stämmer bäst in på optimeringen kallas för Sweet Spot. I följande diagram 

i Figur 12 från grundserieförsöken DI1-18 visas en yta med varierande färger. Sweet spot- 

värdet pekas ut med X-Y-pilar och dess värden kan avläsas i diagrammets axelgradering. Den 

punkt i gröna området som pilen pekar anger högsta möjliga effekt av optimeringen. Det 

närliggande gröna området inhägnat av streckad grå rektangel visar variabelkombinationer 

som renderar respons inom uppgivna värden för minimum och maximum. Sannolikheten till 

att responsen ska inträffa vid dessa variabelvärden sätts till att motsvara 99 % sannolikhet för 

10000 körningar. 



  53 (63) 

 

Figur 12. MODDE-modellens optimering av skärparametrarna för att minimera restspänningsnivån. 

4.3 Resultatet från MODDE-modeller 

Modellerna för fräsningarna i grundserien, OR01-18, OR19-36, DI01-18 och DI19-36 har 

analyserats och optimeras mot minimal restspänning. I Tabell 5 kan optimerade skärdata 

presenteras. Här har parametrarna Ap, Ae och Fz optimeras mot att minimera restspänningens 

storlek. Optimeringen lämnar ett predikterat värde på restspänningen med tillhörande 

osäkerhetsintervall. Den optimerade skärdatan gäller för skärhastigheten Vc=150 m/min med 

8 mm ändradiefräs och är således ingen generell sanning.  

Intressanta mönster i den optimerade skärdatan är till exempel att Ae och Fz är ungefärligt 

lika stora. Det kommer innebära att ytor med den eftersträvade kvadratiska texturen beskriven 

i Bild 6 kommer uppkomma, vilket är positivt ur poleringssynpunkt. Andra tendenser är att 

skärdjupet Ap måste vara ca 0.05 mm djupare i Uddeholm Dievar med båda 

verktygsmodellerna jämfört mot Uddeholm Orvar Supreme. Trenden pekar också på att 

fräsverktyget HECOB ger lägre spänningsnivåer än EPBTS. HECOB har en vassare geometri 

som bör påverka grundmaterialet i mindre utsträckning är den trubbiga EPBTS-modellen.   

Tabell 5 Optimerade skärdata från MODDE optimering 

Försöksserie Fräsverktyg 

Hitachi Tool 

Art. 

Optimerad 

Ap [mm] 

Optimerad Ae 

[mm] 

Optimerad 

Fz[mm/tand] 

Predikterad 

restspänning 

[MPa] 

Osäkerhet 

för rest-

spänning 

[MPa] 

OR01-18 HECOB 0.083 0.133 0.133 52 ± 10 

OR19-36 EPBTS 0.090 0.113 0.134 57 ± 14 

DI01-18 HECOB 0.137 0.127 0.113 53 ± 21 

DI19-36 EPBTS 0.143 0.107 0.107 64 ± 22 

 

Den predikterade restspänningen är gjorda för en så kallad robust punkt. Det är en punkt som 
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har hög giltighet för modellen. Det beror på att det är långt till variablernas högsta och lägsta 

gränser. Flera iterationer i optimeringen gav mindre restspänningsvärden än de presenterade i 

Tabell 5, men skärdatan tangerade då variabelgränserna. Att välja en sådan punkt kan vara 

missvisande varför robust punkt med högre sannolikhet och bättre underbyggd statistisk 

grund valdes.  

4.4 MODDE-modellens validitet 

För att testa modellens giltighet i verkligheten kan försökskörning med optimerade parametrar 

utföras. På grund av tidsåtgång rymdes inte detta i arbetet. Men från extremfallsserien finns 

en punkt som kan användas för att testa modellens predikteringssäkerhet. I Tabell 6 visas 

denna jämförelse. För att denna prediktering ska anses giltig måste skärhastighet, material och 

fräsverktyg vara av identisk typ som i modellen över grundseriens försökskörningar. Detta 

inträffar för ytorna DI41 och DI49 där en minsta tandmatning Fz=0.05 provas. De två 

modellerna för Uddeholm Dievar måste användas för att materialen ska vara lika, och 

verktygsmodellen lika så.  

Tabell 6. Verifiering av MODDE modellens prediktering mot verkliga fall från extremserien. 

Försöksyta Fräsverktyg MODDE 

modell 

Uppmätt 

restspänning 

[MPa] 

Predikterad 

restspänning 

[MPa] 

Sammanfaller inom 

toleransintervall? 

[JA/NEJ] 

DI40 EPBTS DI19-36 92,2 ± 12 128 ± 29 JA 

DI49 HECOB DI01-18 140,5 ± 15,3 50 ± 86 JA 

     

Toleransnivån för mätosäkerheten från XRD-mätningarna och den predikterade 

restspänningsnivån sammanfaller inom toleransgränserna. Toleransgränsen för den 

predikterade restspänningen blev mycket stor. Tandmatningen Fz=0.05 ligger utanför 

modellens grunddataområde och modellens validitet blir därför påverkad. Modellens 

prediktering av punkt utanför mätområdet i grundserien blir acceptabel. Modellen antas rimlig 

även för den minimerade restspänningsoptimeringen. På grund av osäkerheterna kring 

restspänningsmätning bör antalet värdesiffror för spänningsnivån hållas få. För att inte 

introducera manuella avrundningsfel i datamängderna har mätvärdena redovisats med 

oförändrade värden från mätutrustningarna.      
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5 Diskussion 

I diskussionsavsnittet kommer värdering av resultatet göras, även kommentarer kring arbetet i 

stort lämnas. Inledningsvis kan sägas att det är alltid mycket bra att göra en enkel förstudie för 

att studera förutsättningar i den tänkta arbetsgången. På så vis kan ett 

experiments ”barnsjukdomar” åtgärdas innan den skarpa försöksserien. Detta rekommenderas 

till alla projekt av samma typ och omfattning, men kan självklart även appliceras i andra 

projekttyper. Förstudien gav stor positiv kvalitétseffekt på arbetet. Resultatet från 

försökskörningsseriens datainsamling bedöms som trovärdig och av hög kvalité. Detta på 

grund av de små spridningarna och få osäkra punkter som finns i datamängden. Resultaten 

från mätningarna från fräsningen visar att många av de inledande hypoteserna faktiskt 

stämmer, till exempel att ytan får bättre ytjämnhet vid fräsning i 30° lutning än på spets. Detta 

var väntat då praxis vid tillverkning är att undvika körning på spets så länge detta är möjligt. I 

5-axliga CNC-fräsmaskiner kan man helt undvika körning på spets, på grund av möjligheten 

att ”luta” spindelaxeln i förhållande till ytan. 5-axlig bearbetning är nu mer normen inom 

formverktygstillverkning.  

Mätfel finns vid alla mätningar. Hur stort mätfelet är beror av mätmetodens precision. Hur 

stort ett tolererbart mätfel är, beror av den önskade mätupplösningen. Samtliga 

mätutrustningar som använts är servade och kalibrerade enligt företagets normer och rutiner. 

Resultatets riktighet blir därför god och jämförbara med andra undersökningar. Om 

försöksserien betraktas som metod för standardiserad undersökning av finbearbetningens 

mekaniska påverkan hos materialet med tillhörande mätundersökningar, kan följande 

kommenteras om procedurens utformning:  

Vid försökskörningen i Modig 7200 är skärdjupet Ap svårast att kontrollera. Stor omsorg 

krävs för att uppspänningen av provstyckena ska bli bra. Nollningen av arbetsstycket är 

känsligt, och kommer bidra till osäkerheten. Detta kan avhjälpas med alternativa 

uppspänningsmetoder än med skruvstycke, förslagsvis magnetbord. Att provbitarna gjordes 

dubbelsidiga enligt tillverkningsritningen i bilaga 2, visades ge både för och nackdelar. Största 

fördelen är att antalet detaljer blir färre, så en förenklad hantering med mindre risk för ihop 

blandning erhålls. Vid kapning och polering krävs färre snitt för att provbereda inför 

mikrostrukturs-undersökningarna. Detta blir extra värdefullt om materialhårdheten ökas så att 

sågning inte längre är ett alternativ för att klyva proverna. Största nackdelen med dubbelsidiga 

prover är när provbiten ska spännas om för bearbetning på andra sidan. Förfarandet skulle bli 

betydligt enklare om endast en sida behöver bearbetas. Det detaljerade 

försökskörningsprotokollet med förtryckta variabler för Q-parameter programmeringen i 

Heidenhain visade sig ytterst effektivt. Körningen i maskin kunde genomföras mycket snabbt 

då inga oklarheter uppkom, och yta för yta kunde bearbetas på ett rationellt sätt. Fräsmaskinen 

Modig 7200 har inte tillräckligt högt spindelvarvtal för att undersöka skärhastighetens 

inverkan på processen. Särskilt i Uddeholm Orvar Supreme kan högre skärhastighet användas. 

Skärbarheten är bättre i Uddeholm Orvar Supreme än Uddeholm Dievar, så i experimentet läts 

Uddeholm Dievar vara dimensionerande. Detta styrde då verktygsdiametern så att 

varvtalsregistret hos fräsmaskinen skulle räcka till.  

Vid ytjämnhetsmätningarna i Bruker GT mikroskopet kan mycket manuellt arbete 

automatiseras i mjukvara. Man kan programmera punkter för datainsamling. Den 

programmering och de script som krävs bortprioriterades i detta arbete på grund av 
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tidsaspekten. Men vid många körningar kan tidsvinningen vara stor, varför 

programmeringsinsatsen skulle motiveras med lätthet. 

För att effektivisera restspänningsmätningen i XRD-maskinen kan en fixtur för att hålla fast 

proven på goniometern i Bild16 tillverkas. Detta löstes med elastisk tape i försökskörningarna. 

Metoden var bra, men inte tidseffektiv. Poleringsprocessen kan förbättras för att minimera 

kantavrundningen av proverna. Olika stelhet hos slipdukar och olika poleringstryck kan 

minska effekten. Inkapsling/ytpåläggning med nickellager som ”förlänger” materialet kan 

läggas på ytan. Avrundningen sker då utanför det material som inte är aktuellt för 

mikroskruktur-undersökningen vilket underlättar undersökningen i ljusmikroskop. Bättre 

bilder med hela snittytan i fokus kan då tas. Dokumentationen och osäkerheten blir då bättre. 

Elektrolytpoleringsprocessen kan förenklas genom att en enkel fixtur för orientering av 

proven på maskinens etsmask ska bli mer repeterbar. I arbetet anordnades en temporär 

anläggningsyta som orienterade proverna med tillräcklig precision. Tiden för att placera 

arbetsstycket korrekt blev dock lång och skulle förenklas och förkortas med en fixtur.  

Hårdhetsmätningarna som utfördes både på den frästa ytan och i det polerade snittet var enkla 

till utförandet. De många mätpunkterna tog dock mycket tid i anspråk, varför det är motiverat 

att undersöka hur många hårdhetsintryck som behövs för den precision som eftersträvas.   

För att repeterbara tester ska kunna upprepas i framtiden bör en testrutin för standardiserat 

förfarande uppställas. Detta finns redan för de skärprov som bedrivs regelbundet på 

avdelningen- implementeringen skulle ske som en naturlig del av arbetet. 

Sammanfattningsvis: metoden är principiellt sett bra. Förändringen med störst effekt är 

ensidiga arbetsstycken, som trots ökat antal detaljer, skulle ge ett enklare och bättre 

försöksförfarande.  

En vidare diskussion om arbetets resultat kommer härefter. Överraskande visar experimentet 

stor andel drag-restspänning vid fräsning åskådliggjort i Figur 1, och detta i ett 

parameterintervall som är realistiskt för en produktionskörning hos kund. Här mot går 

resultatet den gängse uppfattningen om tryckspänningar vid fräsning och den tyska studien [4] 

som föranledde dessa undersökningar stämmer troligen. I diagrammen över 

restspänningsbilden i ytan som exemplifierades i Figur 2-5 visades att området 

spänningsnivån råder är relativt grund innan den går mot noll. I Figur 2 hade spänningsnivån 

ännu inte sjunkit från ca 200 MPa dragspänning trots elektrolytpoleringen 0.25mm ner i ytan. 

En så stor påverkad zon från fräsningen kan definitivt inverka på utmattningsegenskaperna för 

den frästa ytan.   

Hårdhetsmätningarna på ytorna visar att tendensen deformationshärdning via kallarbete ofta 

förekommer. Ytan är hårdare än grundmassan på grund av den deformation som ytan utsatts 

för och de spänningar som kallarbetats in. I diagrammet med hårdhetsprofilerna i Figur 6 

visas hur hårdheten är påverkad under den frästa ytan. Generellt visar hårdhetsprofilerna att 

hårdheten i materialet närmast ytan påverkas ner till fåtalet tiondels millimeter. Det är svårt att 

fastställa någon definitiv skillnad mellan deformationshärdningen och de olika 

verktygsmodellerna uppställda i diagrammet i Figur 7.   

Bilderna; Bild18-28 visar mikrostrukturen närmast ytan, majoriteten av ytorna visar inga 
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tecken på förändringar. Dock visar OR53 kraftig strukturpåverkan som enligt S. Zhang m.fl. 

[12] är det vita lager särskilt tydligt i Bild 21 ”untempered”- oanlöpt martensit, det mörkare 

lagret ”tempered”- anlöpt martensit. Även i den tyska studien [4] hävdas att ett martensitskikt 

syns som så kallat vitt lager. Detta kan inte konfirmeras i detta arbete, närmare 

undersökningar måste utföras i svepelektronmikroskop. I diskussionsavsnittet kommer frågan 

behandlas närmare. För att utröna vad det vita lagret beror på kan undersökningar i 

svepelektronmikroskop utföras. Detta beskrivs mer i detalj under rubriken fortsatt arbete. 

Dokumentationen av ytorna med ljusmikroskop hade sina begränsningar på grund av 

skärpedjup, kantavrundning och förstorningsgrad. Om ytan skulle ha avbildats i 500x 

förstoring skulle inte de vita detaljerna kunna urskiljas från andra ytor på 500x förstoring. 

Därför ökades förstoringsgraden till 1000x, vilket var största möjliga i mikroskopet. Bild 21 

på 1000x förstoring blir inte direkt jämförbar mot resterande bilder på 500x, men vid 500x 

förstoring syns inte påverkan varför 1000x förstorning redovisas för ytan i arbetet. Andra 

ytors bilder tagna på 500x förstoring påvisade ingen förändring vid de okulära 

undersökningarna på 1000x förstoring. Av grafiska skäl med anledning av skärpedjupet och 

kantavrundningen, skulle bilder på 1000x förstoring endast visa yt-zonen som ett tunt streck. 

Dilemmat med bildernas förstorning och deras direkta jämförelse upptäcktes först efter 

processen med elektrolytpolering hade genomförts. Elektrolytetsnings-processen oxiderade 

kraftigt det polerade snittets yta. Så komplementerander bilder på 500x förstoring kan inte 

med enkelhet tas utan att provet först poleras om. Det mätvärde i försöksserien med absolut 

störst möjlighet till fel är deformationsdjupet som mättes okulärt i ljusmikroskop. Där bidrar 

den mänskliga faktorn till att markant höja osäkerheten och försämra precisionen hos 

mätningarna. De diffusa skillnaderna som observerades ger ingen enkel kvantifierbar gräns 

för hur djup den påverkade zonen är. Andra metoder som SEM-mikroskopi kan avhjälpa de 

begränsningar som fanns i förstoring och skärpedjup vid användandet av ljusmikroskop. 

Fuzeng Wang m.fl. [35] redovisar mycket tydliga bilder från svepelektronmikroskop där 

stukningen av korngränser närmast toppytan iakttagas. 

3D-profilometrimätningarna av ytjämnheten som redovisades i Bild 29- 30 visar ytornas 

textur på ett sätt som släpnålsmätningar inte skulle kunna. Texturen uppfyller det teoretiska 

idealfall som avhandlats i Bild 6 med det rektangulära rutmönstret. Men för till exempel Bild 

29(b) visar att mönstret antagit mera rombisk struktur. Detta beror av att spindelvarvtalet vid 

fräsning inte är synkroniserat med matningsrörelsen så som tillexempelvis vid gängsvarvning. 

Vid fräsningen hålls den programmerade matningshastigheten och spindelvarvtalen konstant, 

men utan inbördes relation. Vid gängsvarvning måste spindelvarvtalet synkroniseras mycket 

noggrant mot matningsrörelsen för att gängan ska bli geometriskt korrekt. Vid fräsning av 

dubbelvälvda ytor kommer verktygsvägarna bli olika långa på olika höjder på ytan. 

Skillnaden i väg resulterar i ett liknande fenomen som rombmönstret, då fler tandmärken i 

tandmatningsriktningen ryms på en lång sträcka jämfört med en kort sträcka. Idealfallet är 

därför svårt att reproducera i fräsprocessen, då verktygsmaskinen inte är optimerad för att ha 

denna funktion. Ytjämnheten och bärighetstalet för ytan samt tidigare nämnda förutsättningar 

för polering kommer då att påverkas när kvadratmönstret antar en mer rombisk struktur. 

Resultaten och de optimerade skärdatan från MODDE-modellerna skulle aldrig kunna 

framställts utan faktorförsökskörningarna som beskrevs i [27]. Den teoretiska komplexiteten 

kring all statistikhantering hade varit tillräckligt för att behandlas ett eget examensarbete. 

MODDE-modellernas kvalitétsfeedback i form av till exempel stapeldiagrammet i Figur 9 
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eller den manuella korrelationsundersökningen presenterad i Figur 8 styrker arbetsmetodikens 

tillförlitlighet. Resultaten som redovisats anses därför som trovärdiga, och är jämförbara mot 

andra enligt tidigare förda resonemang.       

 

5.1 Fortsatt arbete 

För att gå vidare med arbetet kan flera ändringar göras och experimentet kan utökas i sin 

omfattning. Genom att lägga in fler variabler och öka storleken på försökskörningsmatrisen 

kan oväntade effekter som förbisetts i avgränsningarna för detta arbete möjligtvis upptäckas. 

Viktigt och värt att nämna i sammanhanget är rådande praxis. Ofta optimeras fräsprocessen 

mot maximal verktygslivslängd eller maximal materialavverkning. Det kan då hända att 

suboptimeringar gällande materialpåverkan inträffar. Parametrar så som verktygsförslitning 

och liknande kan komma att ge en mer komplett helhetsbild av problemet som ligger närmare 

verkligheten. Verktygsförslitning är dock svår att mäta och göras reproducerbar mellan olika 

tester. Olika typer av smörjning eller kylning samt ytbeläggningar hos fräsverktyget kan även 

inverka på resultatet. Ett relevant exempel på detta är när bearbetning i torrt läge utan 

kylvätska eller smörjning utförs, eftersom att detta kan ge bättre verktygslivslängd. Effekter 

av kylning och smörjning kan inverka negativt på verktygslivslängden men möjligtvis positivt 

på ytegenskaperna. Song Zhang m.fl. visade att effekterna av kyld minimalsmörjning 

minimerade och i vissa fall eliminerade det vita lagret vid experimentell fräsning i H13 stål. 

[11] 

Liknande resonemang som utmanar rådande praxis kan vara svåra att våga testa, då de blir 

något okonventionella. Alltså kan oväntade möjligheter finnas vid liknande fall. Företaget har 

tidigare gjort försökskörningar i material med högre hårdhet. Det kan tänkas att hårdheten 

kommer ha inverkan på restspänningsbild och deformationshårdhet. I denna försöksserie hölls 

hårdheten konstant. Ett mindre test med inriktning att kartlägga inverkan från hårdheten torde 

gå förhållandevis snabbt för företaget att genomföra. En orientering på forskningsfronten 

rekommenderas också för att se om några studier på hårdhetens roll existerar. 

Effekten av fräsverktygets radie i förhållande till ytjämnheten kan också tänkas bidra till 

påverkan. Spånarean för ett verktyg med stor radie breds ut på fräseggen annorlunda jämfört 

med en mindre radie, kraftfördelningen i skärzonen bör därför skilja sig mellan fallen. 

Effekten av verktygets nosradie och eggradie har iakttagits vid svarvning, och bör således 

inverka vid fräsning. [30]  

För att fastställa hur vida spänningarna vid fräsningen orsakas av mekanisk plastisk 

deformation och eller på grund av fasomslag i Martensitstrukturen kan tekniken Electron 

Back Scattering Detection (EBSD) användas. Analystekniken används inom 

svepelektroskopin för att detektera materials sammanställning i kornen [36]. Man slipper då 

spekulationen kring om de färgskiftningar som syns i ljusmikroskop är orsakade av ojämn 

etsning och kantavrundning från poleringen eller andra verkliga mekanismer från fräsningen. 

Denna teknik fanns tillgänglig hos företaget, men kräver stor omsorg i provpreppareringen. 

Detta tar lång tid och kräver specialkompetens, varför det inte hann utföras inom 

examensarbetets tidsram.    

För de ytor med dragspänningar i 150 MPa intervallet kan utmattningstester utföras, detta för 

att studera restspänningsbildens verkliga inverkan på utmattningshållfastheten. 150 MPa är ca 
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10 % av sträckgränsen vid denna hårdhet för materialen. [6, 7]     

De modeller som ställdes upp i MODDE kan verifieras genom att fräsa nya ytor med 

optimerade skärdata. Stämmer modellens predikterade mekaniska påverkan med den verkliga 

uppmätta kan Uddeholms kunder använda sig av dessa för att minimera sin påverkan på 

verktygsmaterialets yta.    
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6 Slutsatser 

Arbetets resultat slår fast att man kan få dragrestspänningar i ytan hos finfrästa 

varmarbetsstålen Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar under förhållandena 

avhandlade i arbetet. Dessa förhållanden är liknande dem i den tyska studien och där med 

jämförbara. Dragspänningsnivån på ca 100 MPa vid fräsning med oslitet verktyg uppkom i 

båda materialen och stämmer med studiens nivå. Vid körning på spets uppkom höga 

resttryckspänningar vilka stämmer väl mot studien.    

För de skärparametrar som rekommenderas till kunden i dagsläget kommer dragrestspänning i 

finfrästa ytor kunna uppkomma. Ur ett restspänningsperspektiv kan rekommenderade 

parametrar vara riskabla under förhållanden som kan liknas vid försökskörningsfallen. En 

revidering av företagets skärdatarekommendationer är kanske inte rätt väg att gå då de är råd 

för det allmänna bearbetningsfallet. De är framtagna och optimerade för en stabil 

bearbetningsprocess. Alla applikationer där materialen används blir heller inte utsatta för 

utmattningsfall. En kompletterande rekommendation kring restspänningens roll i ytan hos 

formverktyg och när de uppkommer vid fräsning kan vara ett bättre alternativ. 

Försökskörningar måste utökas i sitt omfång för att inkludera andra varmarbetsstål i 

sortimentet med varierande hårdheter.   
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Bilaga 1 

Bilaga 1. Med Heidenhain program med exemplifierande färgmärkning i koden samt skiss 

över verktygsvägarna på arbetssycket i Bild A.   

Bild A. Schematisk förklaring av 

verktygsvägarna på arbetsstycket med 

färgmärkning från programkoden. 



   

 

 

Bilaga 2. Tillverkningsritning provbit visar hur arbetsstyckena i försökskörningen var utformade. 

Notera särskilt stämplingen av delytorna som garanterade spårbarheten i experimentserien.    



   

 

 

Bilaga 3. Tillverkningsritning Centreringsverktyg visar det centreringsverktyg som konstruerades 

för nollning av koordinatsystemet i fräsmaskinen. De höga toleranserna för ytorna motiveras med 

att kravet på precision krävs för att felet i Ap ska bli så litet som möjligt.   



   

 

 

 

Bilaga 4. Visar tillverkningsritningen för poleringsfixturen som konstruerades och tillverkades för 

att rationalisera poleringsprocessen för mikrostrukturundersökningarna. 
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Bilaga 5. Försökskörningsprotokoll för extremfallsserien. Arbetsmaterialet var Uddeholm Dievar. 

Mätvärden från datainsamlingsprocessen återfinns här i sin helhet för varje försökskörning. 
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Bilaga 6. Försökskörningsprotokoll från grundförsöksserien. Alla mätdata återfinns här i sin helhet. Arbetsmaterialet är Uddeholm Orvar 

Supreme, och för försöken OR1-18 användes fräsmodellen HECOB och för OR19-36 användes EPBTS. 
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Bilaga 7. Försökskörningsprotokoll från grundförsöksserien. Alla mätdata återfinns här i sin helhet. Arbetsmaterialet är Uddeholm Dievar, 

och för försöken DI1-18 användes fräsmodellen HECOB och för DI19-36 användes EPBTS. 

 



   

 

 

 


