UPTEC K 13024

Examensarbete 30 hp
Oktober 2013

New generation surface treatment
for tools
A preliminary study
George Massoud

Abstract
New generation surface treatment for tools
George Massoud

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet
UTH-enheten
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
Hus 4, Plan 0
Postadress:
Box 536
751 21 Uppsala
Telefon:
018 – 471 30 03
Telefax:
018 – 471 30 00
Hemsida:
http://www.teknat.uu.se/student

The surface finishing technique called black oxidation is currently being used on the
tool holders made of low alloyed tool steel produced by Sandvik Coromant. Black
oxidation isn’t considered a sufficient technique because it doesn’t make the tool
holders look like the quality products that they actually are. The reasoning behind this
is that the tool holders can show signs of corrosion after prolonged storing times or
in countries with high humidity and temperature. The corrosion doesn’t decrease the
tool holders performance, but the customers might believe otherwise. After the black
oxidation is performed the surface is oiled which can cause sticky surfaces that rubs
off on the person handling the tool holders which is also something that needs to be
avoided.
The aim of this master thesis was to study potential substitutes to the current surface
finishing technique, which could primarily improve the tool holders corrosion
resistance and appearance. Other material properties have been studied as well such
as hardness, friction coefficient, fatigue- and wear resistance. The cost of some of the
different surface finishing techniques has been studied as well, because in order to be
interesting their price must match what improvements the technique provides with.
A preliminary study was done where the surface finishing techniques that are available
in the market has been examined. This has been a theoretical study which means that
no experiments were performed and that most of the information available in this
study has been obtained from literature and scientific articles. Companies that work
with surface finishing has been contacted which shared information about both the
theoretical and practical aspects of finishing techniques.
Electro- and electroless plating are the two techniques which seem most suited for
the replacement of the current method, black oxidation. Polishing and
electropolishining can be suitable aswell, but the corrosion resistance barely
increases.
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Sammanfattning
De verktygshållare som ytbehandlas genom svartoxidering på Sandvik Coromant och som består av
låglegerade verktygsstål utstrålar inte den kvalité som Sandvik Coromant vill att de ska göra. Detta beror
på att tecken på korrosion kan uppstå på produkternas ytor efter långvariga lagringstider eller i länder med
hög luftfuktighet och temperatur. Efter svartoxideringen kan lösa partiklar bildas på verktygshållarnas ytor
och i kombination med inoljning bildas ytor som upplevs kladdiga och smutsiga, vilket kallas
översvärtning.
Detta examensarbete hade som mål att studera potentiella ersättare till den nuvarande ytbehandlingen,
svartoxidering. Det som man vill förbättra är huvudsakligen korrosionsbeständigheten och utseendet av
verktygshållarna, men en ökning i hårdhet och nötningsmotstånd är också av relevans. Det är även viktigt
att ytbehandlingens kostnad är rimlig i förhållande till förbättringar den medför till verktygshållarna.
Det som utförts är en preliminär studie där de befintliga ytbehandlingarna som finns ute i marknaden har
analyserats genom att jämföra den uppställda kravspecifikationen med de egenskaper som går att erhålla.
Inga experiment har utförts, utan detta har varit en teoretisk studie vilket innebär att den information som
tagits fram har huvudsakligen erhållits från litteratur och vetenskapliga artiklar. Kontakt med diverse
företag har givit information om både teoretiska samt praktiska aspekter, då bl.a. ett studiebesök på ett
ytbehandlingsföretag genomförts.
Kemisk och elektrolytisk beläggning är de två metoderna som anses vara mest lämpade för att ersätta
svartoxideringen. Polering och elektropolering kan också vara lämpliga metoder, men de ger knappt en
ökning i korrosionsbeständigheten. Detta är problematiskt då det var en av huvudaspekterna för denna
studie.
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1

Introduktion
1.1

Bakgrund

Sandvik Coromant tillverkar verktyg avsedda för metallbearbetning, vilka kan delas upp i två delar,
verktygshållare och skärverktyg. Verktygshållarnas uppgift är att bära skärverktygen och inom detta
projekt kommer endast verktygshållare bestående av låglegerade verktygsstål undersökas.
Sandvik Coromant är bl.a. världsledande inom flyg-, bil- och energibranschen. De verktygshållare som
undersöks i detta projekt är svarv-, borr- och fräsverktyg.
Detta projekt kommer fokusera på potentiella ytbehandlingar för att ersätta den nuvarande
svartoxideringen och därmed förhoppningsvis förbättra verktygshållarnas egenskaper.

Fig.1

Svarv-, borr och fräsverktyg producerade av Sandvik Coromant.

Figur 1, illustrerar hur svarv-, borr och fräsverktygen kan se ut. De gula objekten som kan utskiljas vid
toppen av vissa verktyg är skären och resten verktygshållarna. Sandvik Coromant tillverkar verktyg med
stor variation i storlek och utseende som varierar beroende på vilken tillämpning de är avsedda för.
För att få produkter av hög kvalité och prestanda, krävs det att verktygshållarna genomgår en rad olika
behandlingar, varav en av dessa är en ytbehandling vid namn svartoxidering. Efter svartoxideringen
utförts inoljas verktygen där resultatet blir en fin yta av svart färg, med ett någorlunda korrosionsskydd.
Inoljningen leder till att ytan blir kladdig och kan vid översvärtning färga av sig, vilket inte är tilltalande
vid hantering av verktygen.
När verktygen tillverkats och är redo för användning ska de transporteras till interna lager eller kunder
belägna överallt i världen. Detta kan skapa problem vid långa lagringstider och speciellt i länder med
varmare och fuktigare klimat. Problemet uppstår då tydliga tecken på korrosion kan urskiljas på ytan då
kunden fått sin produkt, vilket är ett resultat av den bristande korrosionsbeständighet som efterföljer
svartoxidering. Detta i kombination med avfärgningen gör att svartoxiderade verktygshållare inte utstrålar
den kvalité som Sandvik Coromant vill att deras produkter ska göra vilket leder till att nya lösningar måste
undersökas.
5

1.2

Projektmål

Målet med detta projekt är att hitta en ersättare till svartoxidering, som ska både klara av de tekniska samt
ekonomiska kraven. Det som undersöks under den tekniska delen är vilka materialegenskaper som
påverkas samt andra viktiga parametrar såsom processtid, arbetstemperatur och skikttjocklek vid
användning av de olika ytbehandlingarna. Processerna måste även vara ekonomiskt försvarbara för att
kunna ses som en attraktiv ersättare vilket kräver att någon form av ekonomisk kalkyl kommer utföras
under projektets gång. De materialegenskaper som fokuserats på är hårdhet, duktilitet, utmattning,
nötning, friktionskoefficient och korrosionsbeständighet.
Om ingen av ytbehandlingarna, i nuläget, klarar av de krav som ställts, kan studien ändå ge en bra
överblick på de ytbehandlingar som i framtiden kan tänkas ersätta den nuvarande Svartoxideringen. Detta
beror på att processerna utvecklas kontinuerligt och förbättras, vilket kan leda till att de klarar av de givna
kraven.














1.3

Kravspecifikation

Arbetstemperaturen för processen ska ligga under 200 °C. Högre temperatur kan tillåtas under en
kort tid.
Processtiderna ska vara så pass rimliga att skillnaden i total tillverkningstid, mot den nuvarande
metoden, blir försumbar.
Befogat pris som beror på hur bra resultat ytbehandlingen ger.
Skikttjockleken ska vara under 10 µm. Om detta inte uppfylls krävs det att ytbehandlingen ger en
förutsägbar tjocklek.
Korrosionsbeständig yta. Verktygen ska klara av att lagras och transporteras utan att någon synlig
korrosion skett när produkterna når kunden.
För borrarna ska ytans hårdhet vara lika eller högre efter att ytbehandlingen utförts.
Ytbehandlingen ska ge verktygshållarna ett utseende som utstrålar kvalité.

1.4

Avgränsningar

Ytbehandlingarna ska endast ske på verktygshållarna, skären kommer inte behandlas under detta
projekt.
De verktygshållare som ska studeras är borrar, svarvverktyg och fräsverktyg som är gjorda av stål.
Det stål som verktygshållarna är tillverkade av och som undersöks i denna studie är låglegerade
verktygsstål, ingen hänsyn till exempelvis rostfria stål tas.
Substratets materialegenskaper får inte försämras vid användning av den nya
ytbehandlingsmetoden jämfört med den tidigare svartoxideringen.
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2

Teori
2.1

Vad är en ytbehandling och varför görs dessa?

En ytbehandling är en metod för förbättring av produkter genom tillägg av material eller en ytförändring
av ett basmaterial och kan genom olika kombinationer av materialegenskaper ge produkter med ökad
prestanda.
Ytbehandlingar kan delas upp i två olika delar, ytomvandlingar och ytbeläggningar. Den stora skillnaden
mellan dessa två är att i den första görs grundmaterialets yta om så ett nytt skikt bildas eller genom en
förändring av ytans materialegenskaper, medan för den andra läggs ett skikt av ett annat material på
grundmaterialet, det s.k. substratet. Ett exempel på en ytomvandling är en metod som heter järnfosfatering
där ett stålprov doppas i ett fosfatbad, då bildas det en blandning av järnfosfater och järnoxid på ytan. Ett
exempel på en ytbeläggning är en metod som heter elektrolytisk beläggning som till exempel kan skapa ett
skikt av zink på en stålyta .4 Det finns väldigt många ytbehandlingar där varje metod och material
skräddarsys för produktens tillämpningar och beroende på vilken miljö de utsätts för under användning.1
Ytbehandlingar kan göras på i princip alla produkter, från livsmedel till metaller 1.
Ett bra exempel där en ytbehandling är väldigt viktig är vid en PVD-process som skapar en TiNbeläggning på stål där produkten ska fungera som en kuggfräs. Det tunna skiktet kan då öka livslängden
för produkten markant.2
En ytbehandling görs för att ändra egenskaperna och/eller utseendet för ett material, med dessa metoder
går det att skapa produkter med bra egenskaper för låga kostnader 3. De låga kostnaderna kommer bl.a.
från den låga materialåtgången vid förändringen av en produkt och p.g.a. möjligheten att använda sig av
billiga basmaterial 3,4.
En del av de materialegenskaper som kan förbättras och som är intressanta för det här projektet beskrivs
nedan.

2.2

Materialegenskaper

Materialegenskaper används för att kunna urskilja material från varandra och beskriver hur de reagerar
när de utsätts för varierande förhållanden.

2.2.1

Hårdhet

Hårdhet är ett mått på hur ett material motstår lokaliserad plastisk deformation och kan mätas med olika
metoder som är enkla, icke-destruktiva och som även kan ge information om andra mekaniska
egenskaper5. Det som är gemensamt för de olika hårdhetstesterna är att en kropp bestående av exempelvis
diamant eller stål pressas i ett material, ju djupare och större avtrycket blir desto mjukare är provbiten 6.
En metalls hårdhet går att öka genom olika härdningsprocesser, t ex mekaniska- eller termiska
ytomvandlingar. Ett exempel på en mekanisk ytomvandling är kulpening, vilket går ut på att kulor skjuts
på materialet. Detta ger en hårdare yta genom plastiskt deformation och försvårar därmed
7

dislokationsrörelser. En termisk ytomvandling kan vara induktionshärdning, där metallen värms upp
genom en elektrisk växelström. Produkten värms upp snabbt och därefter följer en snabb nedkylning,
vilket ger mikrostrukturer med varierande egenskaper beroende på uppvärmnings- och
nedkylningshastighet. 4

2.2.2

Duktilitet

Duktilitet beskriver hur mycket plastisk deformation ett material kan ta emot innan brott sker. Om ett
material går sönder vid en liten plastisk deformation klassas det som sprött, om det kan motstå mycket är
det duktilt 5. Ett exempel på att sprött material är glas medan ett duktilt kan vara stål 7.
Duktiliteten för ett material beror på temperaturen. Det finns en övergångstemperatur där material går från
duktila till spröda som heter ”The ductile-brittle transition temperature” och förkortas DBTT. Det är alltså
viktigt att ta reda på en produkts arbetstemperatur för att kunna beräkna dess livslängd. 6
Experimentella tester görs genom att dra provbitar sakta och mäta den mekaniska spänningen som
funktion av töjningen.6
Figur 2 visar tre olika kurvor för material med varierande duktilitet, det går att urskilja att brott fås vid
låga deformationer för det spröda materialet, medan det duktila klarar av större töjningar.

Fig. 2

Töjning mot spänningskurva för ett duktilt och ett sprött material.

2.2.3

Utmattning

Vid låga mekaniska belastningar kan ett brott ske, fastän spänningarna ligger under både brott- och
sträckgränsen för materialet. Detta beror på att en repeterande belastning eller töjning på materialet skapar
sprickor som i sin tur propagerar och blir större, vilket slutligen leder till brott. Brotten brukar ske väldigt
plötsligt då en eller flera sprickor nått en kritisk gräns. Omgivningen påverkar också ett materials
utmattningsmotstånd, om materialet utsätts för temperaturförändringar eller korrosiva miljöer kan
livslängden minska. Det går att öka ett materials utmattningsmotstånd genom att öka tryckspänningarna,
detta kan göras med hjälp av diverse mekaniska metoder som kulpening, eller en rad olika termiska
ytbehandlingar. 5,6,8
Ett sätt att testa ett materials utmattningsmotstånd är att belasta materialet mekaniskt i cykler. 9
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2.2.4

Nötning

Nötning sker när två eller flera ytor är i kontakt med varandra vilket leder till en materialförlust. Denna
förlust sker i många olika situationer vilket ger stora kostnader, t ex inom bilindustrin. Trots detta är
nötning väldigt viktig i vardagen, t ex för att kunna skriva på en yta krävs det en nötningsprocess mellan
pappret och pennan.10
Nötningen kan delas upp i två olika mekanismer, adhesiv och abrasiv. Adhesiv nötning sker då det finns
en god kontakt mellan två material, där det material som har lägst hårdhet kommer vara den utsatta ytan.
Om ytornas hårdhet är lika stor, kommer nötningen ske på båda ytorna. I båda fallen kan partiklar hamna i
systemet som i sin tur skrapar ytorna och bildar fåror, detta är den abrasiva nötningen. Högre hårdhet
minskar nötningen för båda processerna, medan en minskad belastning ger mindre nötning för den
abrasiva mekanismen.6 Nötningshastigheten beror inte bara på materialens hårdhet och belastningen i
systemet utan också på temperatur, smörjmedel, ytjämnhet och mängden föroreningar 11.
En förbättrad ytjämnhet leder till belastningen fördelas likvärdigt över ytan vilket leder till att skiktets
sprickrisk minskar.
För att testa ett materials nötningsmotstånd kan pin-on-disc tester utföras vilka är snabba och billiga men
inte alltid ger pålitliga mätningar. Fälttest är en annan metod för att kontrollera nötning, där testas
produkten i samma miljö som under normal användning. Metoden ger pålitliga mätningar men är dock
dyra, tidskrävande och svårkontrollerade.2
Figur 3 illustrerar hur nötningen i stål/stål-kontakt påverkas av de två parametrarna yttryck och
glidhastighet.

Fig 3.

Nötning i stål/stål-kontakt.

2.2.5

Korrosion

När ett stål reagerar med sin omgivning bildas ett oxidationsskikt på ytan. Vid kraftig eller långvarig
reaktion med omgivningen kan en materialförlust ske. Dessa reaktioner sker då materialet återgår
successivt till sin naturliga mineralform som är av ett lägre energitillstånd och är därmed också stabilare.
9

Det krävs att det finns tillgång till syre och vatten i omgivningen för att ett material ska korrodera. Det
finns olika sätt att skydda en yta mot korrosion, i detta projekt kommer förbättringen av
korrosionsbeständigheten genom ytbehandling att studeras.3,4,5
Figur 4 illustrerar hur en korrosionscell bildas. De huvudsakliga komponenterna är anoden, katoden och
elektrolyten. Det är vid anoden som oxideringen av Fe till Fe2+ sker och det är här en korrosion av
metallen sker, men för att detta ska kunna ske behövs det en katod som reducerar O2 till OH-. 12
Inom korrosion finns det olika angreppsmekanismer vilka kan påverka ett material på olika sätt. Dessa är
allmän korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, erosionskorrosion, korngränsfrätning, spänningskorrosion,
korrosionsutmattning samt selektiv korrosion. För den allmänna sker en korrosion jämnt på hela den
utsatta ytan, medan för gropfrätning, korngränsfrätning och spaltkorrosion handlar det om lokaliserade
angreppspunkter på ytan. För erosionskorrosion, spänningskorrosion och korrosionsutmattning sker ännu
en mekanism utöver korrosionen. Exempelvis vid erosionskorrosion sker en nötning genom ett
vätskeflöde jämsides korrosionen vilket kan påskynda degraderingen av materialet. De olika
korrosionsmekanismerna motverkas på olika sätt och för att förbättra en ytas korrosionsbeständighet
underlättar det om kunskap finns för vilken det handlar om. 5,12,16

Fig 4.

Hur en korrosionscell bildas samt hur några olika korrosionsmekanismer ser ut.

För att observera hur ett material reagerar under korrosiva miljöer utförs det experimentella tester. Det
finns olika tillvägagångssätt för att studera detta. Ett tillvägagångssätt är att utsätta en produkt för den
värsta miljön den realistiskt sett kan hamna i under sin naturliga livslängd. Detta är dock dyrt och kan vara
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väldigt tidskrävande. En annan metod är s.k. accelererade tester där proven utsätts för mer extrema
miljöer, i klimatkammare. De accelererade testerna går mycket snabbare, men kan också ge en felaktig
bild då det inte är den riktiga korrosionsprocessen som produkten skulle utsättas för under normal
användning.13

2.2.6

Friktion

När ytor är i kontakt med varandra uppstår en friktion, som är ett mått på den motståndskraft som bildas
mellan dessa material. Friktionen bestäms av normalkraftens storlek och friktionskoefficienten, vilket
beror på vilka materialpar som studeras och finns ofta som tabellerade värden. T ex mellan två stål är
friktionskoefficienten ca 0,74 medan för teflon på stål är den så låg som 0,07. Friktionen går att minska
genom att introducera en vätska mellan materialen vilket ger en s.k. fullfilmssmörjning.6
För att mäta ett materials friktionskoefficient kan olika metoder användas, en av dessa heter Pin on Disc
test och kan ses i figur 5. Detta är samma metod som vid nötningstester och går ut på att en stationär boll
är i kontakt med en roterande skiva vid en viss belastning.2

Fig. 5. Utrustning för en uppställning av Pin on Disc.

2.2.7

Termisk expansion

Material påverkas olika mycket av temperaturförändringar, vilket beror på deras skillnad i
bindningsstyrka. Men det som är gemensamt för de flesta material är att de expanderar vid ökande
temperatur.14
Om en beläggning och ett substrat har stor skillnad i sina termiska expansioner, kan spänningar skapas vid
temperaturfluktuationer vilket kan leda till att beläggningen flagar av. Det är viktigt att tänka på detta om
produkterna som används utsätts för höga temperaturer. 4

2.3

Hur materialegenskaper påverkar varandra
2.3.1

Hårdhet vs nötning

Material som bildar oxider med hög hårdhet, t ex aluminium, ger en ökad abrasionsnötning jämfört med
material som bildar mindre hårda oxider. I och med att hårda oxidpartiklar slits loss från ytan hamnar de
mellan kontaktytorna, och ger då upphov till abrasiv nötning. Abrasionsnötningen minskar då den nötta
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ytans hårdhet ökar, vilket leder till att materialet kan motstå eventuella abrasionspartiklar i högre grad.
Även den adhesiva nötningen minskar då hårdheten ökar för den ytan som nöts. 2

2.3.1

Hårdhet vs vidhäftning

Det är viktigt att ta hänsyn till hårdheten för både skiktet och substratet då vidhäftningen studeras. Om
skiktets hårdhet är för högt jämfört med substratet finns det en stor risk att det flagar av vilket leder till att
ytbehandlingen är helt oanvändbar. Risken för avflagning sker då ytan belastas vilket leder till att det
hårda skiktet inte kan följa substratets deformation och bryts då av. 4

2.3.2

Hårdhet vs friktionskoefficient

Man skiljer på system med homogena material, d v s. material som inte har ett överliggande skikt på
substratet och de system där ytorna har skikt. För att kunna bestämma friktionskoefficienten för ett system
måste tre parametrar undersökas. De tre parametrarna är skjuvspänningen mellan ytorna, hårdheten för
materialen och den reella kontaktarean. Skjuvspänningar bildas då två ytor är i kontakt med varandra där
kontaktbryggor bildas och bryts kontinuerligt, värdet varierar med material och beror på dess sträckgräns
för ren skjuvning.2,15
Formeln nedanför beskriver sambandet mellan dessa tre parametrar i ett homogent system där µ är
friktionskoefficienten, skjuvspänningen, H hårdheten, och β ett värde på den reella kontaktarean som
beror på vilka material som studeras:

Hämtad från Jacobson, S. Högmark,S. (2005). Tribologi

Ekvationen illustrerar att friktionskoefficienten minskar med ökad hårdhet, minskad skjuvspänning och
minskad reell kontakt.
För de fall där det finns ett skikt på ytan kan friktionen minska då hårdheten minskar, vilket är helt omvänt
till det som beskrevs innan. Förklaringen är att skjuvspänningen minskar pga. inverkan av det mjukare
skiktet, men substratet bestämmer fortfarande hur stor kontaktarea det är i systemet. Enligt formeln leder
en minskning i både skjuvspänning och kontaktarea ett sänkt värde på friktionskoefficienten. 2

2.3.3

Utmattning vs korrosion

Som nämnts innan har miljön en påverkan på ett materials utmattningsbeständighet. En ökning i
korrosionsbeständighet, genom exempelvis en ytbehandling, kommer att minska risken för en s.k.
korrosionsutmattning, (Se fig. 6). Vid förhöjda temperaturer kan livslängden för ett material minska, vilket
går att lösa genom att antingen reducera omgivningens temperatur eller ändra materialvalet. 5,16
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Fig. 6. Skillnaden i utmattning för ett material då korrosion är närvarande och inte.

2.3.4

Nötning vs friktionskoefficient

Nötning påverkas av en mängd faktorer utöver materialets hårdhet. Exempel på faktorer är
friktionskoefficient och miljö, vilket är viktigt att ha i åtanke då nötningen är ett problem. Det är svårt att
dra direkta paralleller mellan nötningen och friktionskoefficienten för material. 17,18 Lägre nötningstakt kan
erhållas fastän friktionen ökat, vilket kan bero på en förändrad nötningsmekanism eller temperaturökning. 2

2.3.5

Nötning vs korrosion

Om materialet är utsatt för en miljö som kan oxidera ytan kan en nötningsmekanism som heter oxidativ
nötning erhållas, detta betyder att nötningen sker på den oxiderade ytan. Denna nötningsprocess är ofta att
föredra jämfört med den metalliska adhesiva nötningen då nötningstakten är lägre. Men, om oxidfilmen
blir för stor riskerar ytan att flaga av och det underliggande materialet exponeras vilket leder till att
substratet oxideras snabbt. Ett oxidskikt på ytan men med låg filmtjocklek är således något att föredra.2
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2.4

Viktiga parametrar

Dessa parametrar kan, likt materialegenskaperna, påverka hur ett material reagerar när det utsätts för
vissa förhållanden. Det finns fler faktorer som kan påverka ett materials egenskaper, men dessa är de som
ansetts viktigast för detta projekt.

2.4.1

Vidhäftning

För att en ytbeläggning ska kunna fungera behövs det en bra vidhäftning mellan filmen och substratet,
annars kommer de att separeras vilket är helt oacceptabelt. Vidhäftningen sker då det finns bindningar
mellan ytorna. Det finns ett antal metoder för att mäta vidhäftningen, en del av dessa görs genom
avslitning av skiktet med exempelvis en tejp. Men det kan uppkomma svårigheter när testerna görs vid de
tillfällen där vidhäftningen är bättre mellan substrat/film än vad det är mellan film/tejp.4,19,5

2.4.2

Skikttjocklek

I det här projektet är filmtjockleken en väldigt viktig parameter, den bör antingen vara under 10 µm eller
så ska ytbehandlingen ha en förutsägbar skikttjocklek som är relativt konstant per batch. Den förutsägbara
skikttjockleken leder till att verktygen kan anpassas till ytbehandlingen vid de tidigare tillverkningsstegen.
En efterbehandling kan också utföras, där skikttjockleken minskas genom någon form av
materialavverkning. Om filmtjockleken är för stor och ingen anpassning utförs, ändras dimensionerna för
verktygen vilket gör de oanvändbara.

2.4.3

Processtemperatur

Temperatur påverkar produkters materialegenskaper som hårdhet och duktilitet. Med denna kunskap går
det att variera materialegenskaper med hjälp av en rad olika metoder. En av dessa kallas glödgning och
innebär att materialet utsätts för en förhöjd temperatur under en längre tid, som sedan sänks till
rumstemperatur. Detta leder till att materialet får en minskad hårdhet och en ökad duktilitet. Härdning är
en annan process, men som görs för att höja materialets hårdhet. Materialet utsätts för en förhöjd
temperatur och en efterföljande snabbkylning, vilket skapar en finkornig yta som ger en ökning i hårdhet.5

Fig. 7. Illustration angående ståls förändring i mikrostruktur beroende på tid och temperatur.
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Temperaturens påverkan är viktig att tänka på vid ersättning av ytbehandlingar med låga
processtemperaturer, som svartoxidering 4. Ett krav som ställs på den nya ytbehandlingen är att
processtemperaturen måste vara relativt låg om beläggningstiden är lång, för att minimera de strukturella
förändringarna i substratet. Det går också att göra tvärtom, d v s att ha höga temperaturer under korta
beläggningstider, då materialet inte hinner få förändrade egenskaper.

2.4.4

Kompatibilitet

För att en ytbehandling ska vara intressant i denna studie ska den fungera på majoriteten av stålverktyg
som produceras av Sandvik Coromant. Metoderna ska således fungera för stål med varierande
legeringshalt men också för verktyg med olika geometrier som borrar samt svarv- och fräsverktyg.
Detta kan leda till problem när det gäller ytomvandlingar eftersom det sker reaktioner på ytan. Då Sandvik
Coromants verktygshållare har varierande legeringshalter beroende på produkt kan reaktionen se
annorlunda ut, vilket leder till att resultatet inte blir pålitligt. 3

2.4.5

Miljö

Den här aspekten är väldigt viktig och det finns lagar och krav som företag måste följa, en av dessa är
REACH-förordningen som hanteras av en europeisk myndighet. Myndigheten hanterar riskbedömningar
av kemikalier. Vid undersökning av nya ytbehandlingar kan substanser som är reglerade, eller som blir det
inom nära framtid dyka upp, det är då viktigt att se över hur dessa kemikalier ska behandlas.
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3

Befintliga Ytbehandlingar

I följande avsnitt tas de olika ytbehandlingar upp som kan vara intressanta vid ersättningen av
svartoxidering. Fokus är på hur ytbehandlingarna fungerar och vad för egenskaper som kan erhållas.
Avsnitt 4, ”Egna kommentarer angående ytbehandlingarna”, tar upp mer om varför ytbehandlingarna är
intressanta eller inte lever upp till kraven.

3.1

Kemisk ytomvandling

Kemisk ytomvandling är ett samlingsnamn för de tekniker där en omvandling av en yta sker genom en
kemisk reaktion . I denna grupp ingår fosfatering, kromatering och svartoxidering. Det gemensamma för
dessa är att ett substrat doppas i ett bad med varierande ämnen, vilket beror på det eftertraktade skiktets
egenskaper. Ytbehandlingen ska ge bra vidhäftande egenskaper då ytan förändrats genom en kemisk
reaktion, processtemperaturerna är låga och varierar mellan 20-140 °C. Metoderna används i största
utsträckning för att öka korrosionsbeständigheten för en yta.3,4
Kromatering sker inte på järn 3,4, tekniken kommer således inte studeras vidare under detta projekt vilket
leder till att fosfatering är den enda kemiska ytomvandlingen som tas upp (Avsnitt 3.3.2.2 sida 28).

3.1.1

Svartoxidering

Svartoxidering används för att förbättra utseendet samt korrosionsskyddet. Processen sker genom att
doppa verktygen i ett bad bestående av en stark bas med andra tillsatser vilket bildar ett skikt av magnetit,
Fe3O4, som är svart till färgen samt ger en viss ökning av korrosionsskyddet. En efterföljande inoljning av
ytan sker för att öka korrosionsbeständigheten ytterligare. 3,4 Tekniken används inom Sandvik Coromant
för ytbehandling av verktygshållare såsom borrar samt svarv- och fräsverktyg gjorda av stål.
Tekniken har dock en rad olika brister när det kommer till prestanda bl.a. då korrosionsskyddet är
otillräckligt, ingen ökning av hårdheten fås samt att verktygen blir kladdiga efter inoljningen.
Svartoxideringens största fördelar är dess låga kostnad och låga processtemperatur, runt 100 °C, vilka är
huvudanledningarna till dess fortsatta användning inom Sandvik Coromant.

3.2

Ytbehandlingar som inte lever upp till kraven
3.2.1

Blästring

Inom blästring används kulor för att bombardera en yta, på samma sätt som kulpening (Avsnitt 3.3.1.2
sida 24). Skillnaden mellan dessa två metoderna är att vid en blästring används kantiga kulor medan de är
rundare för en kulpening vilket påverkar en yta annorlunda.Tekniken är en del av gruppen mekaniska
ytomvandlingar (Se avsnitt 3.3.1). Dock skiljer den sig från de flesta andra inom denna grupp, med
undantag av slipning, då både korrosionsmotståndet minskar och materialavverkning sker. Det minskade
korrosionsskyddet beror på att ytans yttre lager avverkats vilket leder till att materialet är helt utsatt för
rostangrepp 20. Ytbehandlingen kommer därför inte klara av det krav som ställs på korrosionsmotståndet
för verktygshållarna, men blästring ger ett bra underlag för en efterföljande ytbehandling som målning och
termisk sprutning. Utöver detta ger blästring samma förbättringar som kulpening (se avsnitt 3.3.1.2) då det
är en kallbearbetningsprocess som ger ökad hårdhet och utmattningsmotstånd. 4,16
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3.2.2

Slipning

Slipning är lik polering (Se avsnitt 3.3.1.3) då tekniken går ut på att ha en mekanisk kontakt av
arbetsstycket och slipdonet, men i denna process sker dock en större materialavverkning som är en följd
av slipmedlets egenskaper och geometri. Det genereras mycket värme vilket leder till att ett kylmedel
krävs under slipning, där vatten används i störst utsträckning. 21
Metoden använder sig av slipdon med hårda slipmedel, där bearbetning av metaller görs i störst
uträckning. Slipmedlet kan bestå av aluminiumoxid, kiselkarbid, diamant eller bornitrid. Slipmedlet kan
ha olika kornstorlekar och blandas även ihop med ett bindemedel som kan bestå av plast, lera, gummi eller
metall, dessa faktorer ändrar även det slutresultat som fås. 22,23
De abrasiva partiklarna förlorar sin skärförmåga efter en tids användning och ska, på egen hand, ramla av
från bearbetningsverktygen. Detta introducerar nya lager av partiklar som i sin tur kan bearbeta
arbetsstyckena. 21
Slipning kan, till skillnad från de andra mekaniska ytomvandlingarna, ge en ökning av dragspänningar och
mikrosprickor 24,68, vilket båda ökar risken för utmattningsbrott samt korrosion.

3.2.3

Termisk ytlegering

Denna undergrupp kan delas upp i två olika grenar, där det i den första sker omvandlingsprocessen under
tillsättning av material medan det i den andra inte sker någon tillsättning. De metoder som utförs utan
tillsättning av material är egentligen en egen undergrupp vid namn termisk ytomvandling, men för
enkelhetens skull tas båda tekniker upp samtidigt. Det som är gemensamt för båda processerna är att
materialen utsätts för en förhöjd temperatur och sedan en nedkylningsprocess. Hur detta påverkar
materialet står i avsnittet processtemperatur (Se avsnitt 2.5.3).
Sätthärdning, karbonitrering, vanadisering, borering, nitrering och nitrokarburering är alla metoder som
kan användas för att genom tillsättning av material ändra ståls materialegenskaper. Processerna utförs
genom att ett arbetsstycke utsätts för en hög temperatur i en atmosfär som kan bestå av kol, kväve, bor
eller vanadin, beroende på vilken process som utförs. Det går att utföra processerna i en fast, flytande eller
gasomgivning. Fördelen med dessa metoder jämfört med de termiska ytomvandlingarna är att det går att
ta hjälp av fler härdningsmekanismer såsom lösningshärdning och utskiljningshärdning då ytan får en
förhöjd andel legeringsämnen.4,16
Som nämndes ovan använder tekniken en förhöjd temperatur, som ligger mellan 500-1000 °C beroende på
vilken metod som används4. Detsamma gäller processtiden som också är lång och kan variera mellan 2-24
timmar 4,25,26,27. Metoden används i största grad för att öka ett materials hårdhet 4, vilket även påvisats i
flera studier 26,27,28,29.

3.2.4

Jonimplantation

Jonimplantation går till så att en yta blir utsatt för högenergetiska joner med energier uppemot 400-500
keV, av det dopämne som valts ut. Med denna teknik kan både dopingsdjupet och halten dopämne
bestämmas och i teorin finns det obegränsade möjligheter när det både gäller dopingsämne och substrat.
Metoden är dock svår att applicera för komplexa geometrier och påverkar endast ett tunt skikt, uppemot
0,3 µm. Om en nötning sker blir ytomvandlingen snabbt oanvändbar då det tunna skiktet försvinner. Med
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denna teknik ska materialegenskaper som hårdhet, nötnings- och korrosionsbeständighet kunna förbättras.
Tekniken används endast i mindre utsträckning. 4,30

3.2.5

Physical vapour deposition, PVD

Vid PVD används en vakuumkammare under beläggningsprocessen och ytbehandlingen kan delas upp i
två olika processer: sputtring och förångning. Den första metoden använder sig av lägre temperaturer och
beläggningen sker genom utslagning av atomer från skiktmaterialet genom jonbeskjutning. De utslagna
atomerna landar på substratytan. Förångningen kräver högre temperaturer då beläggningsmaterialet hettas
upp tills det förångas, och sedan fäster på substratet vid kontakt. Jämfört med CVD (se avsnitt 3.2.7) är
processtemperaturen mycket lägre, 50-500 °C medan skikttjockleken för processerna är ungefär lika stora
och ligger vid 1-10 µm. PVD uppvisar god potential för att ersätta svartoxideringen, men har ändå valts
bort, se avsnitt 4.1 sida 33.4,31
Figur 8, illustrerar en deponeringsprocess genom förångning och visar hur uppvärmningen skapar
beläggningen.

Fig. 8. Schematisk figur över en förångningsprocess för PVD.

3.2.6

Chemical vapour deposition, CVD

Beläggningar av metaller eller oorganiska föreningar bildas genom att föra in gaser i en reaktor där en
reaktion sker på substratytan. Processen använder sig av höga temperaturer som kan nå upp till 2000 °C.
Temperaturen kan exempelvis sänkas, ner till 300 °C för vissa processer, genom att använda sig av
antingen plasmaaktiverad eller laserassisterad CVD. 4,32
Tekniken kan ge en stor variation i materialegenskaperna hårdhet, friktionskoefficient samt korrosionsoch nötningsmotstånd som bl.a. beror på vilket beläggningsmaterial som används. Förutom de höga
arbetstemperaturerna, är processtiden lång och kan variera mellan 10-20 timmar. Skikttjockleken är dock
liten, mellan 1-10 µm 4.
Figur 9, illustrerar hur en reaktor inom glödtrådsdeponering samt plasmaaktiverad deponering ser ut.
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Fig. 9. Schematisk figur över två CVD-reaktorer.

3.2.7

Atomic layer deposition, ALD

Metoden innebär att skiktet byggs upp atomlager för atomlager. En gasreaktant i taget introduceras i
kammaren och reagerar på substratet. Däremellan töms kammaren på den injicerade reaktanten med hjälp
av en inert sköljgas. Detta pågår tills skikttjockleken är den efterfrågade. Med denna metod går det att
bilda 1-4 monolager beläggning för varje gång substratet utsatts för en reaktant, vilket betyder att
skikttjockleken kan göras väldigt precist och går att skräddarsy då den är en direkt funktion av antalet
cykler. Processen liknar CVD då beläggning sker från reaktanter i gasfas, men processtemperaturen är
mycket lägre för ALD då den generellt ligger vid 100-400 °C.33,34,35,36 ALD uppvisar god potential för att
ersätta svartoxideringen, men har ändå valts bort, se avsnitt 4.1 sida 33.
Många av de beläggningar som går att göra med CVD kan göras med ALD, vilket betyder att många av de
materialegenskaper som går att erhålla genom en CVD-process kan likaväl fås med ALD. Detta leder till
att bl.a. korrosionsbeständiga skikt kan tillverkas.

3.2.1

Varmdoppning

Ett substrat doppas ned i ett bad av smält metall som kan antingen bestå av tenn, zink eller aluminium.
Efter doppningen har skett tas substratet upp och beläggningsmaterialet som fästs på substratytan svalnar,
varvid ett fast skikt bildas.
Då beläggningsmaterialet är i en smälta krävs det högre temperaturer, 460-550 °C vid en zinkbeläggning
16
, för att ytbehandlingen ska fungera och de skikttjocklekar som bildas varierar mellan 50-200µm 4,37,38.
Metodens huvudsyfte är att öka korrosionsmotståndet för en yta. De metaller som används som
beläggning är ofta av låg hårdhet där zink är det beläggningsmaterial som används i störst utsträckning. 4

3.2.2

Termisk sprutning

Smältning av beläggningsmaterial sker genom att det får passera ett munstycke vid höga temperaturer,
varefter det fäster på substratet, vilket skapar ett skikt då beläggningsmaterialet stelnat. Blästring krävs för
att få en godkänd vidhäftning.39
Förbättring av korrosions- och nötningsmotstånd är huvudsyftet med att använda ytbehandlingen, där
skikttjockleken varierar mellan 100-300 µm 40,41,42. Beroende på vilken metod som används, kall- eller
varmsprutning, skiftar temperaturen mellan 80-1100 °C.4
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3.2.3

Målning

För att öka ytbehandlingens livslängd kan flera skikt läggas på. Pigment kan användas och det finns två
olika typer av pigment, det första hämmar korrosionen genom passivering av pigmenten medan för den
andra fungerar pigmenten som offeranod. Någon form av rening av ytan utförs innan beläggning,
vanligtvis genom kemisk betning eller blästring. Målning kan ske genom olika processer såsom
elektrodoppning, pulverlackering eller sprutlackering. Ett vanligt användningsområde för målning är vid
rostskyddsbehandling av bilar.16
Metoden används för att ge ytan ett bättre utseende, kan ge ökat korrosionsmotstånd för stål 43,44,45 och
sker i låga arbetstemperaturer. Beläggningarna har väldigt stora skikttjocklekar och kan variera mellan 30440 µm 16,44,45,46,47. Målning sker typiskt med material som har en låg hårdhet, likt polymerer 43, vilket inte
var eftersökt i denna studie.

3.2.4

Emaljering

Tekniken går ut på att placera sitt beläggningsmaterial, som kan antingen bestå av en smet bestående av
pulver och bindemedel eller endast pulver, ovanpå ytan som ska beläggas. Sedan utsätts ytan för en
temperaturhöjning vilket skapar beläggningen.
I två studier av Tang et al 48,49 involverar processtegen först en förbehandling där fukt drivs bort vid 150
°C i 2 minuter, sedan höjs temperaturen till 800 °C i 10 minuter för att öka beläggningens vidhäftning till
substratet. Det andra steget bör ha tillräckligt kort processtid för att inte orsaka strukturella förändringar i
materialet.
En ökning av korrosionsmotståndet går att erhålla och emaljering kan ge varierande färg beroende på
beläggning, men de skikttjocklekar som bildas är för stora för att vara intressanta i denna studie och kan
skifta mellan 150-300µm 48,49,50.

3.2.5

Vaxning

Vaxning kan utföras genom att antingen doppa arbetsstycken i ett vaxbad,vilket är lätt att göra på
produkter av mindre storlek, eller applicera beläggningen likt målning. Ett vanligt användningsområde för
vaxning är vid rostskyddande av bilar där det appliceras som en efterbehandling till en tvätt.
Vaxning förbättrar i första hand en ytas korrosionsbeständighet, men kan även minska
friktionskoefficienten och nötningen genom att fungera som ett smörjmedel. 2,51,52
En ökning av korrosionsskyddet beror på att syretillförseln till verktygets yta minskar samt att en
temperaturminskning kan ske under verktygens användning då friktionskoefficienten kan minska.
Metoden kommer inte ses som en självständig ytbehandling, om den blir relevant kommer den användas
som en efterbehandling till någon av de tekniker som tagits upp tidigare. Vaxning kommer förmodligen
vara mest nödvändig efter en fosfatering eller någon av de mekaniska ytomvandlingarna. Detta beror på
att fosfatering ger en beläggning innehållande porer vilket betyder att vaxet kan tränga in i dessa och ge ett
lämpligt komplement till grundbeläggningen 3,4. Blästring är en väldigt bra förbehandling då ytan blir
väldigt ren och uppruggad, vilket leder till att vaxet får en bra vidhäftning 53.
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3.3

Ytbehandlingar som anses vara intressanta
3.3.1

Mekaniska ytomvandlingar

Inom de mekaniska ytomvandlingarna finns det kulpening, blästring, tryckrullning, slipning, polering samt
laserpening. Det som är gemensamt för dessa metoder är att de ändrar egenskaperna för produkten utan
tillsättning av material. 54 Detta uppkommer genom en deformationshärdning vilket ökar hårdheten för
materialet, men kan även ge upphov till spänningar som kan minska risken för korrosion och utmattning. 4
3.3.1.1
Laserpening
Laserpening deformerar materialet genom att pulsa en laser på ett offerlager som pga. den kraftiga
temperaturökningen expanderar kraftigt vilket i sin tur deformerar det underliggande arbetsstycket. Detta
ger upphov till tryckspänningarna. Härddjupet för denna process är högre än för de andra metoderna men
den är även dyrare.4,55
Med denna metod undviks vidhäftningsproblem vilket beror på att det är en ytomvandling där
materialdjupet som påverkas ligger runt 5 mm 56. Laserpening delar en del egenskaper med kulpening (Se
avsnitt 3.3.1.2) som en låg arbetstemperatur, 70-80 °C och eventuellt en kort processtid.
Figur 10 illustrerar hur en laserpening är konstruerad. Där ett offerlager, som vanligtvis består av en svart
färg eller aluminiumfolie, och inneslutande lager av vatten skyddar provbiten.

Fig. 10. Schematisk figur över laserpening.

De parametrar som går att variera för laserpening är:




Laserstrålens energi.
Vilket inneslutningsmaterial som används, dock verkar vatten vara det som uteslutande används.
Vilket offerlager som används.

Materialegenskaper
I teorin ska metoden ge en ökad hårdhet, korrosions- och utmattningsbeständighet 4, men detta kan vara
svårare att påvisa i praktiken.
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Kalainathan et al 57 påvisade en minskad korrosionsbeständighet för materialet medan Peyre et al 58
observerade en ökning. Båda studier visade dock en ökning i hårdhet där den ökat från ca 14 HRC till 21,8
HRC i första artikeln 57 respektive 19HRC till 36,8 HRC i den andra 58. En studie inom Sandvik Coromant
har inte kunnat påvisa denna ökning, vilket kan bero på att förhärdade provbitar använts där hårdheten
legat på 43,5 HRC redan innan laserpening skett. Men utmattningsmotståndet ökade, vilket också
observerats av Ganesh et al 59.
Även Hyuntaeck et al 60 observerade att hårdheten och korrosionsbeständigheten ökade, men även här var
hårdheterna låga innan laserpening skett.
3.3.1.2
Kulpening
Inom kulpening används sfäriska kulor, ofta gjorda av stål eller glas, som bombarderar ytan 4. Det som
sker är att varje kula som träffar ytan skapar en liten buckla vilket leder till att ytan deformeras (Se fig.
11). Härdningsdjupet beror på vilken vinkel kulan har vid kollisionen samt ytans materialegenskaper. 61
Vid kulpening ska kulorna ha lika eller högre hårdhet än det material som behandlas, då hårdheten ger en
inverkan på både tryckspänningarnas storlek och det påverkade materialdjupet. Det är viktigt att hela den
funktionella ytan blir kulpenat minst en gång, detta beror på att om ett område inte behandlats finns det en
förhöjd risk för att brott sker i den regionen vilket betyder att ytbehandlingen varit värdelös. 62

Fig. 11. Schematisk figur över tryckspänningarnas uppkomst inom en kulpeningsprocess.

Då kulpening är en ytomvandling bildas ingen beläggning och därför uppkommer inga
vidhäftningsproblem. Materialdjupet som påverkas av ytbehandlingen ligger mellan 0,1-0,5 mm och det är
här den plastiska deformationen sker. 4 Metoden är en kallbearbetningsprocess och processtiden är kort.
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De parametrar som går att variera för kulpening är:







Storleken på kulorna
Kulornas material
Hur många gånger som ytan blir utsatt för ett kulbombardemang
Kulornas hastighet
Rotationshastigheten av proven
Kollisionens vinkel

Materialegenskaper
Som nämnts innan kan en ökning i hårdhet, korrosions- och utmattningsbeständighet erhållas som ett
resultat av den plastiska deformationen. Detta har även observerats i flera studier 63-65. Dalaei et al 63 och
Torres et al 64 påvisade att ett ståls livstid kan öka p.g.a. minskad risk för utmattningsbrott. I Peyre et al 65,
tabell 3 går det att utläsa att en hårdhetsökning från 19 HRC till 56,5 HRC erhölls. I samma studie kunde
stål få en minskad grad gropfrätning när det utsatts för en saltlösning.
3.3.1.3
Polering
Polering skapar en glansigare och jämnare yta genom mekanisk kontakt av arbetsstycket
och ett slipverktyg som har finkornig och hård polermedia fäst på sin yta. Detta leder till att en viss
materialavverkning sker, men metoden är avsedd att enbart avverka toppar och skarpa kanter. 66
Tekniken kan utföras i en våt eller torr miljö. I en studie som utförts av Sandvik Coromant där pinnfräsar
polerades m h a en torr och en våt miljö var processtiden 10-12 timmar för den våta och krävde en stor
mängd vatten. Den torra polering tog 5-15 minuter vilket är betydligt kortare och leder till att denna studie
kommer att fokusera på den torra processen. Torrpolering kan utföras på olika sätt varav två av dessa tas
upp här, den första kallas drag finishing och går ut på att arbetsstycket är i rörelse medan poleringsmediet
är stillastående, den andra metoden heter stream finishing och är motsatsen till den förstnämnda. En
hållare används för att greppa tag i verktygen som är i kontakt med poleringsmedia, vilket kan bestå av
olika material. 67
Arbetstemperaturen under stream finishing är rumstemperatur. Antalet verktyg som kan poleras samtidigt
beror på verktygens och maskinernas storlek. Vid stream finishing blir resultatet bättre om
bearbetningstiden höjs.
Drag finishing har en arbetstemperatur som stream finishing. Det går att använda denna teknik som ett
försteg till stream finishing och brukar då kallas gradning, vilket minskar den totala processtiden p g a en
hög materialavverkning. Då en gradning utförs används en mer aggressiv media vilket leder till en
processtid som är kortare än 1 minut.

23

Fig. 12. Bild på en poleringsmaskin för stream finishing.

En del processparametrar går att variera för polering vilket kan ge en variation i slutresultatet, dessa är:






Cykeltiden för Stream finishing är generellt 6-8 minuter enligt Trumlingsaktiebolaget AB.
Poleringsmedia. Finns en mängd olika, t ex diamantpulver eller aluminiumoxid där en tillsats av
antingen majsgranulat eller granulat av valnötsskal kan tillsättas.
Ställvinkel.
Strömningsriktning, mot- eller medurs.
Rotationshastighet på media och arbetsstycke.

Materialegenskaper
Polering används, i huvudsak, för att förbättra en ytas utseende som blir glansigare. Andra
materialegenskaper kan förbättras då tryckspänningar uppstår 68, vilket i sin tur kan öka hårdheten samt
korrosions- och utmattningsmotståndet.

3.3.2

Kemiska ytbehandlingar

Gruppen kemiska ytbehandlingar omfattar elektropolering, kemiska ytomvandlingar, elektrolytisk
beläggning och kemisk beläggning. Av de kemiska ytomvandlingarna är endast fosfatering intressant (Se
avsnitt 3.1 sida 18).
3.3.2.1
Elektropolering
Tekniken har samma huvudsyfte som det föregående avsnittet polering, d v s. att minska ytojämnheter och
öka ytans glans. Det finns två typer av elektropolering, anodic levelling och anodic brightening.
Skillnaden mellan dessa är hur mycket arbetsstycket poleras. Vid den förstnämnda tas mer än 1 µm bort
från ytan, medan den andra tar bort mindre än 1 µm. Ytan kan även få ett ökat korrosionsmotstånd då
kontaktarean med den omgivande atmosfären minskar. Utförandet skiljer sig från vanlig polering då ingen
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mekanisk bearbetning sker, utan en kemisk ytbehandling som är baserad på elektrolys. Detta betyder att
ett arbetsstycke introduceras i ett bad som ofta består av starka syror, och utsätts därefter för en elektrisk
ström. Resultatet blir att material avlägsnas från ytan.
Vid en ytbehandling av kolstål kan badet innehålla en blandning av svavelsyra, orto-fosforsyra, vatten
samt glukos. 69,70
Arbetstemperaturen är uppemot 70 °C med en processtid på 5-10 minuter. Skillnaden mellan en mekanisk
polering och denna teknik är avsaknaden av spänningar, intryckt abrasivt material samt repor på ytan. 69
Verktygen är anslutna till anoden medan katoden är kopplad till en strömledare som då leder till att
arbetsstycket blir positivt laddad och metallen som försvinner från ytan övergår antingen in i elektrolyten
eller katoden. Av samma anledning som en elektrolytisk beläggning får varierande beläggningstjocklek
över ytan beroende på geometrin, kommer elektropolering ge en skillnad i avverkning. Vid en
elektropolering sker en passivering av arbetsstyckets yta då elektrolyten innehåller ämnen som exempelvis
CrO3. I elektrolyten finns även syror som kan bryta ner denna passiva film. För att få en elektropolering
måste bildandet och nedbrytningen av den passiva filmen vara jämnstora. 69
För att få ett så bra resultat som möjligt vid elektropolering bör verktygen förbehandlas och
efterbehandlas. Förbehandlingen utförs för att avlägsna föroreningar på ytan, medan efterbehandlingen gör
ytan fri från reaktionsprodukter och elektrolyten.
Parametrar som går att variera 69,71:







Strömstyrka
Elektrolytens effektivitet
Processtid
Badtemperatur
Arbetsstyckets sammansättning
Arbetsstyckets area

Många av de ämnen som används som elektrolyt är inte bra ur en miljösynpunkt och måste hanteras på ett
korrekt sätt efter användning. De kan även vara giftiga, brandfarliga och t.om explosiva och har då en stor
påverkan på den omgivande miljön där personal arbetar. 71
Om ett arbetsstycke inte består av en ren metall utan innehåller legeringsämnen varierar
poleringshastigheten för dessa och detta är en av elektropoleringens största hinder71. Detta betyder att
verktygshållare med varierande sammansättning kräver skräddarsydda lösningar som passar deras
specifika legeringshalt, för att de ska kunna prestera.
Materialegenskaper
Det som nämnts ovan är att teoretiskt går det att erhålla en ökad ytjämnhet, glans och
korrosionsbeständighet för sitt arbetsstycke som ett resultat av elektropolering.
Det gick även att observera detta i praktiken då en ökning av korrosionsbeständigheten och ytjämnheten
för rostfria stål erhållits då elektropolering hade utförts. 72, 73
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3.3.2.2
Fosfatering
Teknikens utförande sker genom att arbetsstycket doppas i ett bad innehållande fosforsyra samt joner av
den beläggning som ska bildas, exempelvis Zn2+, Fe2+ eller Mn2+. Metallen reagerar med fosforsyran vilket
leder till en sänkning av pH som i sin tur ger en utfällning på ytan vilket som skapar beläggningen. 74
Fosfatering kan delas upp i tre olika processer, zinkfosfatering, järnfosfatering och manganfosfatering, där
val av metod beror på vilket resultat som ska erhållas.
De olika fosfateringsprocesserna använder sig av skilda kemikalier då olika skikt skapas vid respektive
process. Vid zinkfosfatering används en fri fosforsyra, zinkfosfat samt oxidationsmedel där det
sistnämnda kan exempelvis bestå av nitrat, nitrit eller klorat. För en järnfosfatering används fri fosforsyra,
mononatriumfosfat, oxidationsmedel samt tensider som fungerar som ett avfettningsmedel. Det är värt att
notera att inget av kemikalierna i en järnfosfatering innehåller järn, detta beror på att järnet fås från
substraten. Manganfosfatering innehåller också fri fosforsyra samt manganfosfat, nickel och nitrat. 70
Skikttjockleken varierar mellan 1-20 µm beroende på vilken metod som används, där manganfosfatering
ger de tjockaste och järnfosfatering tunnaste beläggningar. Det tar 2-30 minuter att utföra ytbehandlingen
där arbetstemperaturen för baden är 30-95 °C. 3,4,16
En stor fördel med fosfatering är dess egenskap att fungera som en förbehandling då de skikt som bildas är
porösa samt har hög absorptionsförmåga, vilket leder till att vaxning, inoljning eller målning fungerar bra
som efterbehandling. 16,75
Parametrar som kan ge varierande resultat 3:





Vilken förbehandling som utförs
Temperatur och processtid
Badets kemiska sammansättning
Stålets legeringsämnen och struktur

Materialegenskaper
Zinkfosfatering används för att öka ett materials korrosionsmotstånd och förutsätter att en efterbehandling
av antingen målning eller inoljning utförs. Järnfosfateringen kräver också en efterbehandling, men då
metoden ger ett tunnare skikt än zinkfosfateringen används den för tillämpningar med lägre krav på
korrosionsbeständighet. Manganfosfatering används som ett slitage- och korrosionsskydd då smörjmedel
används som additiv, ytan som bildas har ett svart utseende. 3,4
Gemensamt för alla metoder inom fosfatering är den låga hårdheten som skikten får 76,77, vilket även
bekräftades av en representant från företaget Swedecote.
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3.3.2.3
Elektrolytisk beläggning
Metoden sker i ett bad och substratet som ska beläggas utgör katoden i badet och beläggningsmaterialet
utgör anoden. Substratet måste vara elektriskt ledande för att metoden ska fungera. Om ytan inte är det
under normala förhållanden kan en förbehandling ske, där ytan blir elektriskt ledande genom en
beläggning av ett ledande material. Det går att belägga en yta med många olika ämnen som krom, nickel,
zink, kadmium, silver, guld och tenn där valet beror på vilka egenskaper produkten ska erhålla. 4,78,79
Figur 14 illustrerar hur en elektrolytisk beläggning fungerar där katoden som är negativt laddad beläggs av
det material som den positivt laddade anoden består av.

Fig. 13. Schematisk figur över en elektrolytisk beläggning.

Tekniken kan ge upphov till väteförsprödning då väte eller vätgas bildas under processens gång. Vätet
vidhäftar sig på stålytan tränger sedan sig in materialet, vilket gör materialet mer sprött och kan minska
livslängden. För att förhindra detta behövs det bra ventilation under beläggningen, eller förvaring av
arbetsstyckena i luft efter klargjord ytbehandling. 80,81
De kar som används inom industriellt bruk har en kapacitet på flera tusen liter vilket lämpar sig för stora
arbetsstycken samt stora batcher 80.
Parametrar som går att variera 80:





Badsammansättningen skiljer sig beroende på vilken beläggning som ska erhållas.
pH
Temperatur
Elektriska strömdensiteten

De vanligaste beläggningarna som görs med denna teknik är zink, nickel eller krom, ofta görs legeringar
av dessa för att förbättra skiktens egenskaper ytterligare. 3,4 Enligt en representant från företaget
Anochrome kan trevärdigt och sexvärdigt krom bli ett problem att använda inom en nära framtid då dess
användning kan begränsas av REACH-förordningen, som har i uppgift att utföra riskbedömningar av
kemikalier. Om en beläggning av krom blir relevant kommer detta att undersökas mer utförligt då de bad
som används kan vara miljöfarliga och kräver speciell hantering 4.
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Den elektrolyt som används mest vid en beläggning av nickel och som är uppkallad efter sin skapare
Oliver P. Watts innehåller en lösning av nickelsulfat, nickelklorid och borsyra. En annan elektrolyt
innehållandes nickelsulfamat används också i större utsträckning. 82
Det finns tre olika elektrolyter som används vid en beläggning av zink och dessa består av cyanidbad,
alkaliska icke-cyanidbad eller sura klorbad. Elektrolyter innehållande cyanid var de mest använda
metoderna under 70-talet, men minskar pga. miljöskäl vilket har lett till att de två sistnämnda
elektrolyterna används i störst utsträckning idag. Alkaliska icke-cyanidbad innehåller zink och NaOH
samt organiska additiv som har i uppgift att öka beläggningarnas glans. Sura klorbad innehåller zink och
organiska additiv, lösningens låga pH fås genom att antingen ha ammoniumklorid, NH4Cl, eller
kaliumklorid, KCl. 82
Vid krombeläggningar måste katalysatorer vara närvarande för att kunna bilda ett skikt på substratet.
Katalysatorerna består antingen av en sulfatjon, SO42- eller en flouridjon som kan exempelvis erhållas från
svavelsyra, H2SO4, respektive flourkisel syra, H2SiF6. Förekomsten av krom uppkommer, i störst
utsträckning, från CrO3. 82
Processtemperaturen är låg för samtliga beläggningar, 25-70 °C, och kan nå ett maximum på 100 °C 3,4.
Ytbehandlingens temperatur är således inget problem för detta projekt.
Beläggningshastigheten överskrider sällan 75 µm/h och beror på den applicerade strömdensiteten samt
deponeringens verkningsgrad. En svag omrörning kan också ge en ökning i beläggningshastigheten och
kan antingen ske mekaniskt eller med hjälp av jetstrålar. 80 Skikttjockleken kan variera mellan 5-25 µm
och kan kontrolleras väldigt noga. Ytans topografi, ger en inverkan på beläggningens lokala tjocklek. 3,4
Figur 14 illustrerar hur skikttjockleken varierar mellan en elektrolytisk och kemisk beläggning. Inom en
elektrolytisk beläggning ger kanter och förhöjningar en större skikttjocklek medan den är jämn oavsett hur
ytan ser ut vid en kemisk beläggning (se avsnitt 3.3.9).

Fig. 14. Schematisk figur mellan skillnaden på beläggningsjämnheten för en kemisk och elektrolytisk
beläggning.

Materialegenskaper
Om korrosionsskyddet för en yta ska förbättras kan någon av de beläggningar som nämnts ovan användes,
d v s. zink, nickel och krom.
För zinkbeläggningar kan korrosionsbeständigheten förbättras genom inlegering av nickel, kobolt eller
järn, vilket i sin tur går att förbättra ytterligare genom en efterbehandling av kromatering.
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Efterbehandlingen förändrar även utseendet och det går att få skikt av olika färger såsom blåa, gula, gröna
och svarta.
Dekorativ förnickling är en annan metod för att både förbättra korrosions- och nötningsskyddet samtidigt
som det ger en hög glans. Metoden använder sig av 10-50 µm tjocka nickelbeläggningar som i sin tur
beläggs av tunna kromskikt, vanligtvis 0,1-2 µm tjocka. 3,4
Hårdheterna kan variera och ligger mellan 12-45 HRC för nickelbeläggningar83,84,85 och 12-42 HRC för
beläggningar av zink och zinklegeringar 85,86.

3.3.2.4
Kemisk beläggning
Metoden delas upp i två olika delar, homogen och autokatalytisk kemisk reduktion. Gemensamt för de
båda är att beläggningen av substratet sker i ett bad. För den första metoden bildas det en fällning av
beläggningsmaterialet i hela badet då två lösningar blandas, vilket ger mycket spill p.g.a. att reaktionen
inte sker uteslutet på substratytan. I den andra metoden sker utfällningen endast på substratytan som
aktiverats kemiskt. 4,87
Kemisk beläggning kan likt elektrolytisk beläggning leda till väteförsprödning av materialet.
Fördelarna med denna typ av beläggning är att det fungerar för både ledande och icke-ledande substrat
och skikttjockleken är enhetlig över hela ytan, vilket skiljer sig från en elektrolytisk beläggning (Se figur
15). Den är dock dyrare än en elektrolytisk beläggning. 4
Parametrar som går att variera:



Ökande halt fosfor minskar beläggningens hårdhet men ökar nötningsmotståndet, även
korrosionsskyddet påverkas.3,80
Beläggningshastigheten ökar vid högre temperaturer och fosforhalter. 80

Den mest använda beläggningen är någon form av nickelbeläggning, som ofta kallas kemiskt nickel, och
kommer vara det som fokuseras på inom denna studie. Det går att använda sig av additiv under en kemisk
förnickling, som fosfor eller en polymer, vilka kan påverka skiktets egenskaper 3. Vid en tillsats av fosfor
ökar korrosionsmotståndet samt hårdheten. En efterbehandling av fluor minskar friktionskoefficienten.
Det går att använda sig av några olika kombinationer av lösningar för att utföra en beläggning av nickel.
Den vanligaste är användningen av nickelsulfat, NiSO4, som nickelresurs med hypophosphite som
reduktionsmedel. 82
Arbetstemperaturen är låg och de bad som används ska inte överstiga 100 °C 88,89.
Utfällningshastigheten för metoden kan, enligt en representant från företaget Ferroprotect, vara 20 µm/tim
vilket är något högre än det värde som rapporterats av Pertuz et al 90, 12 µm/tim. Detta leder till att
skikttjockleken kan styras noggrant mot de krav som finns inom ett projekt då skiktbildningen är låg.
Samma företagsrepresentant bekräftade att arbetstemperaturen skulle vara lägre än 100 °C samt att
vidhäftningen mellan stål och en Ni-beläggning inte skulle ställa till med problem.
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Materialegenskaper
De materialegenskaper som ska gå att förbättra genom kemisk beläggning är hårdheten, korrosions-,
nötnings- och utmattningsmotståndet.
En kemisk förnickling kan ge en hårdhetsökning mellan 46-70 HRC 3,88,91,92,93, där de högre hårdheterna
uppkommer genom en efterföljande värmebehandling vid 400 °C. Korrosions- och nötningsmotståndet
kan också förbättras 91,92,93,94. Utmattningsbeständigheten har också rapporterats bli förbättrad 90, men är
inte den materialegenskap som företag och artiklar lyfter fram i första hand.
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4

Kommentarer angående ytbehandlingarna
4.1

Ytbehandlingar som inte lever upp till kraven

Blästring kommer inte vara relevant inom detta projekt som en ensamstående ytbehandling, om den
används blir det i form av en förbehandling till någon annan teknik. Detta beror på det minskade
korrosionsskyddet som fås p.g.a. teknikens materialavverkning.
Slipning är ointressant för detta projekt då det är svårt att bearbeta komplicerade geometrier. Tekniken kan
även ge upphov till ett minskat korrosionsskydd.
Termiska ytlegeringar är problematiska då både temperaturen och tiden är alltför extrema, det finns en stor
risk för strukturella förändringar i verktygshållarna vilka skulle bli oacceptabla.
Jonimplantation kommer inte studeras vidare då det är svårt att applicera på arbetsstycken med svåra
geometrier och att det ytomvandlade skiktet är väldigt tunt.
Physical vapour deposition uppvisar god potential med de låga skikttjocklekarna och eventuellt låga
processtemperaturerna, där förbättrade materialegenskaper går att erhålla som varierar med
beläggning4,95,96. Men, jag fick tillgång till information om att ett dotterbolag till Sandvik koncernen haft
ett projekt under en lång tid som involverade just denna ytbehandling för verktygshållare, men projektet
lades ned. I och med detta valdes det att inte fortsätta studera PVD i denna studie.
De höga temperaturerna och långa tiderna som följer genom en ytbehandling av Chemical vapour
deposition leder till att metoden inte kommer vara aktuell i detta projekt.
Atomic layer deposition tar lång tid då 1-4 monolager beläggning sker per cykel och reaktorerna är ofta
små och inte anpassad för stora arbetsstycken. Detta leder till att tekniken inte är attraktiv inom denna
studie.
Vid varmdroppning är beläggningarnas hårdhet för låga och de skikttjocklekar som bildas är alldeles för
stora vilket leder till att ytbehandlingen inte är intressant inom detta projekt.
Vid termisk sprutning bildas skikttjocklekar som är alldeles för stora för att ytbehandlingen ska vara
tilltalande, även temperaturen kan vara ett problem då temperaturhöjningar görs för att öka vidhäftningen.
Målning kommer inte vara en relevant ytbehandling då ytbeläggningen ger stora skikttjocklekar med låga
hårdheter.
Vaxning kan fungera för att öka korrosionsskyddet för en yta på samma sätt som inoljning gör. Men, då
Sandvik Coromant har utfört inoljning av verktyg under en väldigt lång tid och har goda kunskaper inom
området finns det ingen anledning att ersätta detta med en ny metod som ger liknande resultat.
Emaljering ger beläggningar med oacceptabelt stora skikttjocklekar vilket gör ytbehandlingen ointressant.
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4.1

Ytbehandlingar som anses vara intressanta
4.1.1

Laserpening

Utrustning för denna metod finns inte inom Sandvik vilket betyder att en maskininvestering eller någon
form av outsourcing kommer vara nödvändig om laserpening blir en aktuell ersättare till svartoxidering.
Båda alternativen har sina för- och nackdelar, vilka är generella för alla ytbehandlingar där maskineri inte
finns tillgängligt inom företaget:
 Outsourcing
+ Ingen startavgift då inget inköp av utrustning krävs
+ Det inhyrda företaget har god kunskap inom området
– Transport krävs från den plats där verktygen producerats till företaget som tar hand om
ytbehandlingen, vilket betyder att det tar längre tid för verktygen att nå sitt slutresultat.
 Maskininvestering
+ Korta tider då ytbehandlingen utförs inom Sandvik Coromant
– Kräver inköp av utrustning
– Konsulter eller nyanställningar kan behövas för att kunna använda sig av den nya tekniken.
Den information som fåtts från en tidigare studie inom Sandvik Coromant är att laserpening är en dyr
metod, med en kostnad uppemot 10 gånger så mycket jämfört med kulpening, som används främst inom
flygindustrin och militären.
Ytbehandlingen är som nämnt tidigare både en kall och snabb process, vilket ger samma fördelar som det
som beskrivits kulpeningsavsnittet (Se avsnitt 4.1.2).
Det är bra att ha i åtanke att även om en ökning i hårdhet har kunnat konstateras i vetenskapliga artiklar
57,58,60
, är det viktigt att veta vad hårdheten är innan laserpeningen. Detta beror på att ett projekt inom
Sandvik Coromant laserpenat förhärdade prov vilket inte gav en ökning av hårdheten, och kan bero på den
förhöjda hårdheten materialet får till följd av härdningsprocessen. Korrosionsbeständigheten rapporterades
öka i två studier 58,60, med ett undantag då gropfrätningen förvärrades 57.
Laserpening är en intressant teknik inom detta projekt och har god potential baserat på förbättringen av
hårdhet, korrosion och utmattning för stål, kombinerat med en låg processtid och temperatur. Det kan bli
aktuellt att metoden inte ger ett tillräckligt bra korrosionsskydd och en efterbehandling kan även här bli
nödvändig, som för kulpeningen (Se avsnitt 4.1.2).

4.1.2

Kulpening

Sandvik har redan utrustning för kulpening vilket leder till en lägre initialkostnad då maskininköp
undviks. En kunskap inom området finns också vilket kan underlätta vid ett eventuellt val av kulpening.
Metodens låga temperatur och korta processtid är båda väldigt gynnsamma ur ett ekonomiskt perspektiv
då många produkter kan ytbehandlas under korta tidsintervall. Det är även gynnsamt för verktygshållarna
då endast små förändringar i geometrin fås samt att negativa förändringar av materialegenskaper undviks.

32

Kulpening ger inte en tillräcklig korrosionsbeständighet ensam vilket leder till att verktygshållarna
kommer med största sannolikhet behöva en efterbehandling där ytan rostskyddas genom en inoljning,
vaxning eller någon av de andra ytbehandlingarna som tagits upp.
Det kunde fastställas att i både teorin och praktiken kan en hårdhetsökning fås 4,63,64,65, men hur är
ökningen i en yta som redan härdats? Detta är en viktig frågeställning då samtliga verktygshållare från
Sandvik Coromant är termiskt härdade och har därefter en hårdhet mellan 30-50 HRC. Enligt 97 ökade
hårdheten genom en kulpening även på ytor som förbehandlats genom laserhärdning.
Kulpening är en relevant teknik då den uppfyller de krav som låg temperatur och kort processtid samt att
metoden är en ytomvandling vilket leder till att varken vidhäftning eller skikttjocklek är aktuella problem.
Metoden kommer däremot att studeras som en förbehandling och inte som en ensamstående lösning då
någon form av efterbehandling, som exempelvis kan öka korrosionsbeständigheten, kan krävas.

4.1.3

Polering

I en poleringsprocess är det ett medium som används i direkt kontakt med verktygen vilket leder till att
invändiga håligheter, som kylkanaler i borrar, blir påverkade olika mycket då det blir svårare att få en
kontakt längre in i hålrummen.
Sandvik Coromant har i nuläget inte den utrustning som krävs för att polera deras verktyg.
Små geometriförändringar fås och ytan kan få ett väldigt fint utseende, samtidigt som tryckspänningar kan
uppkomma. Detta i kombination med en kort processtid och låg temperatur leder till att polering kan vara
en attraktiv ytbehandling. Det kan bli aktuellt att någon form av efterbehandling kommer utföras för att, i
första hand, förbättra verktygshållarnas korrosionsbeständighet.

4.1.4

Elektropolering

Tekniken har en låg arbetstemperatur och en kort processtid vilket ger samma fördelar som nämnts för de
andra metoderna.
Inga repor bildas på ytan, vilket skiljer sig från den mekaniska poleringen. Dock bildas inga
tryckspänningar som kan öka hårdheten och utmattningsmotståndet.
Det går att skydda de ytor som inte ska behandlas med exempelvis tejp vilket kan vara användbart för att
skydda håligheter i verktygshållarna.
Baden som används kan skapa vissa problem då de är miljöfarliga och ibland även explosiva och behöver
därför hanteras på ett korrekt sätt. Enligt en företagsrepresentant går det att undgå användningen av CrO3 i
baden, vilket skulle minska den totala mängden miljöfarliga ämnen för denna metod.
Elektropolering är en teknik som är värd att studera mer då den har en låg arbetstemperatur och potential
att förbättra ett verktygs ytjämnhet, glansighet samt korrosionsskydd. Som vid polering (Se avsnitt 4.1.3)
kan en efterbehandling bli nödvändig för att förbättra verktygshållarnas korrosionsbeständighet.

4.1.5

Fosfatering

Samtliga metoder ska i teorin leda till ett ökat korrosionsskydd, men enligt två företag som har tagits
kontakt med är detta skyddet litet och kan visa sig otillräcklig för Sandvik Coromants verktygshållare.
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En efterbehandling i form av exempelvis vaxning eller inoljning kommer krävas då fosfatering ger ett
otillräckligt korrosionsskydd utan detta.
Efter en zinkfosfatering eller manganfosfatering får ytan ofta ett grått/svart utseende.
Utrustning för fosfatering finns inte inom Sandvik Coromant och för- och nackdelar med detta har
diskuterats i avsnittet laserpening, 4.1.1.
Den stora nackdelen med denna ytbehandling är att inga andra materialegenskaper förbättras utöver
korrosionsbeständigheten, förutom manganfosfateringen som kan ge ett ökat nötningsskydd.
Det förbättrade korrosionsmotståndet samt de låga badtemperaturerna, relativt låga skikttjocklekarna och
korta processtiderna leder till att fosfatering är en intressant metod för denna studie. Det kommer att vara
aktuellt att någon form av inoljning eller vaxning genomförs för att ge verktygen ett förbättrat
korrosionsskydd.

4.1.6

Elektrolytisk beläggning

Det finns många olika beläggningar som fungerar på stål vilket leder till att ytan kan skräddarsys med
avseende på egenskaper och färg.
Sandvik Coromant har för tillfället inte den utrustning som krävs för att utföra ytbehandlingen och föroch nackdelar med detta har diskuterats i avsnittet laserpening, 4.1.1.
Elektrolytisk beläggning är attraktiv för detta projekt baserat på låg arbetstemperatur och förmåga att
förbättra korrosions- och nötningsbeständigheten för en yta samtidigt som den kan ge en stor variation i
färg. Hårdheten som erhålls med tekniken bör undersökas mer noggrant för att kunna säkerhetsställa att
den inte skapar problem, detta pg. den stora variation som kunde ses i den information som hittats.

4.1.7

Kemisk beläggning

Det finns ingen utrustning för kemisk beläggning inom Sandvik Coromant och för- och nackdelar har
diskuterats i avsnittet laserpening, 4.1.1.
En kemisk förnickling har som tidigare nämnts en låg arbetstemperatur och relativt kort processtid, vilka
är viktiga parametrar inom detta projekt.
Det går att skräddarsy materialegenskaperna genom antingen en värmebehandling eller additiv vilket leder
till att ytbehandlingen kan fungera under en längre period. Detta betyder att om kraven för verktygen
skulle öka i framtiden, finns det tillvägagångssätt för att förbättra deras egenskaper utan att behöva byta
ytbehandling.
Kemisk beläggning kommer studeras vidare baserat på de låga temperaturerna, korta processtiderna samt
potentialen att öka verktygens hårdhet samt nötnings- och korrosionsskydd.
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5

Fortsatt analys av de intressanta ytbehandlingarna
5.1

Sammanställning av de intressanta ytbehandlingarna

Ytbehandling

Hårdhet Processtemperatur Processtid Skikttjocklek

Polering

N/A

5

5

-

Elektropolering

-

5

5

-

Kulpening

4

5

5

-

Laserpening

3

5

N/A

-

Fosfatering

1

5

3-5

1-4

Elektrolytisk
beläggning

1-4

5

N/A

1-4

Kemisk beläggning

4-5

5

3

3-5

Tabell 1. Överblick över de intressanta ytbehandlingarna. Siffrorna 1-5 representerar hur bra en
ytbehandling är med hänsyn till den specifika materialegenskapen eller parametern, där siffra 5 är det bästa
värdet. Det finns dock fler materialegenskaper och parametrar som kan tas upp såsom utmattning, nötning,
korrosion, friktionskoefficient och vidhäftning, men är svåra att kvantifiera och ge ett värde.

N/A
-

Ingen information har hittills påträffats.
Ingen beläggning bildas.

Värde Processtid
(minuter)

Processtemperatur
(°C)

Hårdhet
(HRC)

Skikttjocklek
(µm)

1

40-50

>300

10-20

>20

2

30-40

200-300

20-30

10-20

3

20-30

200

30-40

5-10

4

10-20

100-200

40-50

1-5

5

1-10

25-100

60-70

<1

Tabell 2. Beskriver vad siffrorna mellan 1 och 5 betyder med hänsyn till de materialegenskaper och
parametrar som togs upp.

5.2

Ytbehandlingar som utesluts trots sin potential

Vissa ytbehandlingar som är intressanta inom denna studie kommer ändå inte studeras vidare baserat på
olika anledningar.
35

Inom Sandvik Coromant finns det redan kunskap och utrustning inom kulpening vilket gör att en fortsatt
utredning av denna ytbehandling blir överflödig.
Vaxning är en teknik som är väldigt lik inoljning i resultat och i utförande. Det finns således ingen
anledning, som kan ses för tillfället, att ersätta inoljning med vaxning.
Laserpening är en dyr metod med uppemot en tiofaldig kostnad jämfört med kulpening. Om tekniken blir
billigare och mer lättillgänglig i framtiden kan den tänkas bli en mer intressant kandidat vid ersättningen
av svartoxidering.
Detta leder till att de kvarvarande och intressanta ytbehandlingarna är polering, elektropolering,
fosfatering, elektrolytisk och kemisk beläggning.

5.3

Utrustning

Ytbehandling genom fosfatering, elektropolering samt elektrolytisk beläggning och kemisk beläggning är
väldigt lika då samma utrustning används. Skillnaden är att en strömkälla används vid en elektropolering
och elektrolytisk beläggning.
Det går att belägga arbetsstycken på en rad olika sätt, två av dessa är barrel plating och rack plating. I
barrel plating ligger arbetsstyckena i ett fat som roterar. Metoden ger en enhetlig skikttjocklek och stora
volymer kan beläggas, dock kan verktygen skadas då det är en trumlingsprocess. För rack plating sänks
arbetsstyckena ned i ett fat från en ställning där badet är under omrörning. Detta används då verktygen är
stora, komplexa eller ömtåliga, men det område på verktygen som de hängts ifrån beläggs inte vilket kan
vara viktigt att tänka på. 82,98
Storleken på karen varierar och de kar som används vid exempelvis Bodycotes kemiska förnickling
rymmer uppemot 1100 l, men om intresse finns kan bad med storlekar upp till flera tusen liter erhållas 70.
Storleken på den utrustning som används för Sandvik Coromants svartoxidering är ca 1300 l.
Vid en polering används en poleringsmaskin, se figur 12 på sida 25, där arbetsstyckena fästs i varsin
hållare som har i uppgift att föra in godset i granulatet. Antalet hållare som kan användas kan vara
uppemot fem st. De maskiner som är intressanta har en volymkapacitet på 300 l och dimensionerna 1870
mm i längd, 1520 mm i bredd och 2600 mm i höjd.

5.4

Kringutrustning

Inom en elektrolytisk beläggning, kemisk beläggning, fosfatering samt elektropolering utförs både en föroch efterbehandling till beläggningssteget. Detta betyder att ytterligare utrustning utöver den som krävs
för beläggningen måste installeras. Förbehandlingarna involverar en rening, avfettning och betning av
ytan medan de efterbehandlingar som utförs är sköljning och torkning. Mellan alla dessa steg rengörs även
arbetsstyckena med hjälp av vatten som motverkar att kemikalierna i respektive steg inte blandas och
förhindrar därmed kontamination, men detta ger däremot upphov till att större volymer behöver tas
omhand. 70
Vid en polering krävs det utöver poleringsmaskinen även transportband, robotar som laddar
poleringsmaskinen, palettsystem samt inoljningssystem. Ett tvättsystem kan bli relevant då polermedia
kan fastna på de ytbehandlade produkterna.
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5.5

Säkerhetsutrustning

Vid hantering med fosfatering, elektropolering samt elektrolytiska och kemiska beläggningar är det viktigt
att tänka på säkerheten för de anställda som kommer i kontakt med tekniken. Arbetarna ska använda sig
av säkerhetsglasögon, andningsmask, förkläde av plast samt gummihandskar för att skydda respektive
kroppsdel. Ett första hjälpen kit, ögondusch samt dusch bör finnas nära tillhands vid eventuella olyckor.
För att minska risken för exponering av gaser ska ventilation installeras över baden, det går även att
minska mängden gaser som bildas genom att tillsätta ett ämne som inhiberar gasbildningen.
Badtemperaturerna bör övervakas kontinuerligt. Vid dränering av baden ska det helst ske genom ett
golvutsläpp. Den elektriska utrustningen ska kontrolleras noggrant då det kan vara livsfarligt vid de
fuktiga miljöerna som beläggningen utförs i.
Vid förvaring av kemikalierna ska omgivningen vara sval, torr och bra ventilerat.

5.6

Avfallshantering

Fosfatering, elektropolering samt elektrolytisk och kemisk beläggning ger stora mängder vattenavfall, som
kommer huvudsakligen från sköljningen efter att ytbehandlingen utförts, och som måste behandlas då de
innehåller tungmetaller som är miljö- och hälsofarliga.
Under ytbehandlingen används starka syror i baden vilket ger avfallet ett lågt pH, ca 3. För att reducera
halten tungmetaller utförs en utfällning av dessa genom att öka pH-halten i vattenavfallet genom att
introducera en stark bas som exempelvis NaOH. En polymer tillsätts som leder till att den utfällda
metallen klumpar ihop sig och sedimenterar, vilket underlättar vid följande separation av metallösning och
vattenavfall. Vattenavfallet kan behöva fortsatt rening om det fortfarande innehåller för höga metallhalter.
Metallösningen får fortsätta att tjockna i en tank och får till slut passera ett filter som separerar metall från
vatten. 99,100
Vid polering ska avfallet också behandlas som hälso – och miljöfarligt avfall och ska därmed hanteras på
ett korrekt sätt.

5.7

Automation

Inom en fosfatering, elektropolering samt kemisk och elektrolytisk beläggning kan en anläggning variera
med avseende på automation. I de vanligaste fallen används manuellt arbete vid på- och avlastning av
gods, maskering av ytor som inte ska ytbehandlas samt kvalitetskontroll. Kylning, uppvärmning,
förflyttning av gods mellan karen, kontinuerlig tillsats av kemikalier i processbaden, rening och hantering
av restprodukterna är några exempel på vad som kan utföras automatiskt.
Det går att variera automationsgraden för sin anläggning för polering och detta gäller exempelvis
transportband som förflyttar godset i lokalen, robotar som laddar paletter med gods som sedan överför
dessa till poleringsmaskinens hållare. Genom att använda sig av en så hög automatiseringsgrad som
möjligt är det möjligt att få ner antalet operatörer.

5.8

Miljö

De huvudsakliga ämnena som undersöks i detta avsnitt är nickel, zink och krom p.g.a. deras användning i
zinkfosfatering, kemisk och elektrolytisk beläggning.
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Vid exponering av nickel kan kontaktallergi uppstå och vissa nickelföreningar är mycket toxiska, vilka
kan ge lungskador samt öka risken för cancer. Höga nickelhalter i jord och vatten kan skada växter samt
hämma tillväxten av alger. Nickel är en tungmetall och klassas som ett miljöfarligt ämne. 101,102
Höga doser av zink kan ge magkramper samt illamående och vid mer extrema halter kan bukspottskörteln
skadas. Det är zinkföreningar såsom zinkklorid och zinkoxid som är farliga. Zinkoxid bildas exempelvis
vid svetsning och kan ge influensaliknande symptom som går över efter ett par dagar. Zinkklorid är
frätande och kan skada hud och luftvägar. Zink kan minska pH i vatten och kan skada boskap och växter.
Vid höga halter av zink finns det endast en liten del av växtlivet som kan överleva vilket kan skada
jordbruket. 101,102
Sexvärt krom kan ge allergiska reaktioner, det är även cancerogent och kan öka risken för lungcancer.
Inandning av ämnet kan skada luftvägar. Trevärt krom kan ge upphov till sjukdomar som påverkar
andningen och kan orsaka cancer. Enligt PRIO-registret är många av de föreningar som finns med krom
CMR-klassade vilket betyder att de är cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen. Krom
kan påverka djur då det kan ge andningsproblem, fosterskador och infertilitet och höga kromhalter kan
skada fiskars gälar. 101,102
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6

Ekonomisk kalkyl

En ekonomisk kalkyl har utförts för att lättare kunna bestämma vilken av ytbehandlingarna som är den
mest intressanta för det här projektet. En sammanfattning av kostnaden per tillverkad verktygshållare för
de olika ytbehandlingarna visas i tabell 3. För de mer detaljerade beräkningarna hänvisas läsaren till
bilagorna 4-9. Figur 15, sida 42, ger en bra översikt på den totala kostnaden för de olika ytbehandlingarna.
För att få rimliga kostnader som motsvarar verkligheten användes information från litteratur, personal från
Sandvik Coromant samt ytbehandlingsföretag. I tabell 3 har vissa poster samma kostnad för olika
ytbehandlingar, vilket beror på att värdena är beräknade utifrån svartoxideringen.
Ytbehandling

Svartox. Elektrolytisk
bel, Ni/Cr

Elektrolytisk
bel, Zn

Kemisk
bel.

Zn.fosfatering Elektropol.

Polering

Avskrivningar
[kr/st]

2,04

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

3,41

Lönekostnad
[kr/st]

4,18

5,97

5,97

5,97

5,97

5,97

3,58

Elkostnad [kr/st]

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

2,40

0,47

Materialkostnad
[kr/st]

0,90

0,20

0,02

0,51

0,03

0,22

2,00

Vatten- och
avfallskostnad
[kr/st]

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,01

Tilläggskostnader
[kr/st]

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

Totala Kostnad
[kr/st]

12,39

13,85

13,68

14,17

13,69

13,88

12,27

Tabell 3. Sammanfattning av kostnaden per tillverkad verktygshållare för de intressanta ytbehandlingarna.

6.1

Beskrivning angående posternas innehåll

I posten avskrivningar inkluderas kostnaden för avskrivningar av utrustning som utför själva
ytbehandlingen, men även kringliggande utrustning som är nödvändig för respektive metod.
Avskrivningstiden är satt till 10 år och räntesatsen har inte tagits hänsyn till vilket gör att posten blir något
större i verkligheten.
Det är viktigt att ha i åtanke att svartoxidering liknar ytbehandlingarna fosfatering, elektropolering samt
elektrolytisk och kemisk beläggning i utförande vilket medför att viss utrustning skulle kunna
återanvändas vid eventuellt utbyte till dessa ytbehandlingar. Detta leder till att investeringskostnaden
skulle minska och därmed avskrivningarna.
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Timkostnaden för personal beräknades utifrån siffror som hämtats från Sandvik Coromant och samma
värde, 345 kr/tim, användes för alla ytbehandlingar. Den mängd personal som krävs för respektive
ytbehandling har antagits genom att granska den nuvarande svartoxideringen på Sandvik Coromant, men
information från företagen Bodycote, Swedecote, Candor Sweden AB samt Trumlingsaktiebolaget har
också underlättat i valet av personalstyrka.
Av alla poster är det lönekostnaden som antas vara mest opålitlig, då antalet anställda är starkt beroende
av vilken automationsgrad som används. Lönekostnaden är också den största utgiften för samtliga
ytbehandlingar vilket leder till att den totala kostnaden (Som illustreras i tabell 3 och fig. 14) kan vara
väldigt missvisande om ett felaktigt antagande angående antalet anställda gjorts. Exempelvis vid en
personalminskning av 5 st. anställda ger en total kostnadsminskning på ca 3 miljoner kr, vilket är en
halvering av lönekostnaderna.
Elförbrukningen har antagits vara detsamma för elektropolering samt elektrolytisk beläggning och är
baserat på information som erhållits från företaget Bodycote samt litteratur. För svartoxidering, fosfatering
och kemisk beläggning användes en reducerad elförbrukning, genom att multiplicera elförbrukningen med
en faktor 0.70, baserat på information som fåtts från Bodycote. Elförbrukningen för polering beräknades
utifrån maskinspecifikationen för polermaskiner som erhölls från Trumlingsaktiebolaget.
För att få en rimlig materialkostnad för fosfatering, kemisk beläggning och elektrolytisk beläggning
beräknades den totala ytarean av den årliga produktionen av verktygshållare. Detta i kombination med
skikttjockleken och skiktets densitet ger en rimlig uppskattning om den totala mängden beläggning som
skulle bildas årligen vid val av respektive ytbehandling. För elektropolering beräknades det hur många
liter kemikalier som skulle vara rimligt att användas per år och den totala kostnaden kunde sedan beräknas
med hjälp av literpriset. Enligt en representant från företaget Trumlingsaktiebolaget AB går det att
beräkna materialkostnaden för polering genom att multiplicera ett styckpris, som är beroende av vilket
granulat som används, med den årliga produktionen av verktygshållare. Den årliga materialkostnaden för
svartoxidering kunde fås från Sandvik Coromant.
Priset för vatten- och avfallskostnaderna har fåtts från svartoxideringen och har antagits vara detsamma
för fosfatering, elektropolering samt elektrolytisk och kemisk beläggning då samtliga metoder är liknande
i det avseendet att beläggningen sker i ett bad. För polering beräknades det hur stor mängd avfall som
rimligtvis bildas årligen och därefter kostnaden. Kostnaden för vatten har uteslutits då en egen vattenkälla
används i Sandvik Coromant i Gimo och köps således inte in av kommunen.
I posten tilläggskostnader ingår det andra personalkostnader, reparation och underhåll,
kontorskostnader, resekostnader, datorkostnader, avskrivning av maskiner exkluderat
investeringskostnader, brandförsäkring samt fastighetskostnad. Samtliga kostnader har tagits från Sandvik
Coromant och samma värden används för alla intressanta ytbehandlingar. Då de givna värdena var för
både Sandvik Coromants härdningsprocess och svartoxidering, dividerades värdena med två för att få
rimliga kostnader.
Andra kemikalier som exempelvis används vid underhåll av karen är inte med i beräkningarna och de
priser som använts vid de elektrolytiska beläggningarna är råvarupriser, vilket bör vara lägre än
anodpriserna. Om båda av dessa faktorer tas hänsyn till skulle materialkostnaden öka och ge en rimligare
uppskattning av materialkostnaden.
40

Investeringskostnaden på 10 miljoner kr som är detsamma för fosfatering, elektropolering och
elektrolytisk samt kemisk beläggning är ett antagande baserat på den investeringskostnad Sandvik
Coromant hade vid inköp och installation av deras svartoxideringsutrustning, litteratur samt en
företagsrepresentant från Candor Sweden AB.
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Årliga totala kostnaden [mkr] för de intressanta ytbehandlingarna
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Polering

Fig. 15. Illustrerar den totala kostnaden för de intressanta ytbehandlingarna på ett överskådligt sätt.
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7

Diskussion
7.1

Allmänt

Alla ytbehandlingar som har studerats vidare ger miljö- och hälsofarligt avfall som måste hanteras på ett
korrekt sätt. Detta gäller redan nu för den nuvarande metoden svartoxidering vilket innebär att kunskap
redan finns inom detta område. Men, varje ytbehandling ger ett specifikt avfall och hanteringen av detta
måste skräddarsys beroende på vad för kemikalier som måste tas omhand.
Vid ytbehandlingar där utförandet sker i ett bad, fosfatering, elektropolering samt elektrolytisk och kemisk
beläggning, går det att maskera ytor och hål som inte ska påverkas av ytbehandlingen. Detta används
främst på ytor som är känsliga för geometriska förändringar.
Alla de ytbehandlingar som har varit intressanta för detta projekt har snarlika styckkostnader, den största
skillnaden är mellan elektropolering och polering där skillnaden är ca 1,6 kr/produkt. Detta betyder att
priset bör spela en mindre roll i valet av ytbehandling än vad som tidigare antagits, medan tyngden ligger
på ytbehandlingarnas materialpåverkan.
Före något slutgiltigt beslut tas, bör alla intressanta ytbehandlingar genomföras på svarvverktyg,
fräsverktyg och borrar av olika storlekar för att sedan utsättas för experimentella tester. Detta beror på att
de resultat som kan utläsas i litteratur och vetenskapliga artiklar kan vara missvisande eller på något sätt
partiska och det kan därför vara lämpligt att få en egen uppfattning om hur de olika ytbehandlingarna
förändrar en yta. Då utseendet är en viktig del för Sandvik Coromant kan även detta undersökas.
Det är viktigt att ta hänsyn till att det ska gå att använda sig av efterbehandlingar för att minska en
beläggnings skikttjocklek, exempelvis betning. Det går även att anpassa verktygshållarnas geometrier efter
en ytbehandlings geometripåverkan. Detta betyder att det finns lösningar om en ytbehandling ger något för
tjocka beläggningar.
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7.2

Polering

Det enda resultatet som kan garanteras efter en polering är en ökning i glans, vilket kan medföra problem
då en ökad korrosionsbeständighet krävs. Efter inoljning ökar korrosionsskyddet något.
Polering med Stream finishing har en kort processtid, mellan 6-8 minuter, vid en temperatur runt 25 °C.
Det går att behandla uppemot 5 st verktyg åt gången per poleringsmaskin beroende på godsstorlek och
maskinkapacitet. För att minska den totala processtiden går det att kombinera två poleringsprocesser, där
den första består av en hög materialavverkning under en kort tid medan den andra har en lägre
materialavverkning.
Materialkostnaderna för polering kan skilja sig väldigt mycket beroende på vad för granulat som används.
Det har uppskattats att den årliga materialkostnaden vid användningen av aluminiumgranulat skulle bli ca
2 miljoner kr och är det priset som använts i denna studie, medan kostnaden för diamantgranulat blir ca 10
miljoner. Vid ett granulatbyte från aluminium till diamant skulle polering gå från att vara den billigaste
ytbehandlingen till den dyraste, vilket leder till att val av granulat är en väldigt viktig aspekt att undersöka
i en kommande studie. Det går dock att diskutera hur billig metoden egentligen är då de
materialegenskaper som fås inte är så bra, då endast en förbättring i utseendet kan garanteras.

7.3

Elektropolering

Det är viktigt att notera att elektropolering ger ungefär samma förbättringar som polering men är 1,6 kr
dyrare per tillverkad verktygshållare. Samma diskussion kan tas upp här som i avsnitt 7.2, d v s att
kostnaden är alltför hög för att rättfärdiga valet av en elektropolering då materialförbättringarna som fås
inte är tillräckligt bra utan endast utseendet förbättras.
För elektropolering kan poleringshastigheten variera beroende på vilken legeringshalt en verktygshållare
har. Detta kan skapa problem då Sandvik Coromant tillverkar en mängd olika produkter med varierande
legeringshalter och måste därför undersökas noggrannare.
Enligt en företagsrepresentant från Candor Sweden sades det att elektropolering utförs främst på rostfria
stål och att det kan uppstå problem då andra stålsorter ytbehandlas. Detta bör undersökas, samtidigt som
korrosionsskyddet utreds, genom att skicka iväg ett antal verktygshållare till ett ytbehandlingsföretag som
utför elektropolering.

7.4

Elektrolytisk beläggning

Två beläggningar undersöktes i denna studie, nickel/krom-beläggningar samt beläggningar av ren zink
eller zinklegeringar. Utöver Ni/Cr och Zn beläggningar går det att använda elektrolytisk beläggning för
fler beläggningar som exempelvis kobolt, koppar, tenn, guld, silver etc. Dessa har inte tagits upp p g a
tidsbrist, men kan vara värda att studera vidare. Användningen av krom kan ge problem från
miljösynpunkt.
Processtiden måste studeras noggrannare då ingen konkret information har påträffats.
Skikttjockleken för elektrolytiska beläggningar varierar på ett substrat beroende på hur ytan ser ut.
Förhöjningar och kanter ger en större skikttjocklek än plana ytor och dalar vilket illustreras i figur 14, sida
29. Detta kan potentiellt skapa stora problem då de verktygshållare som detta projekt avser har relativt
komplexa geometrier och kan då leda till att skikttjockleken varierar över verktygens yta. Utöver detta kan
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ännu ett problem uppstå, som kan även vara relevant för kemiska beläggningar, då skikttjockleken kan
variera beroende på batch (Se avsnitt 7.5).
Kostnaden är rimlig för de materialförbättringar som fås genom en elektrolytisk beläggning då hårdheten
samt korrosions- och nötningsmotståndet ökar.

7.5

Kemisk beläggning

Jag har endast undersökt kemisk förnickling då det är denna beläggning som diskuteras i litteratur och vid
kontakt med företag har endast denna beläggning diskuterats. Metoden ger beläggningar med hög hårdhet
och korrosionsskydd. Dessa egenskaper går att förbättra ytterligare genom additiv av exempelvis fosfor
som ökar korrosions- och nötningsmotståndet, men sänker hårdheten. Efterbehandling av polymerer,
exempelvis fluor, sänker friktionskoefficienten för beläggningen vilket kan vara attraktivt för borrarna.
De högsta hårdheterna som går att erhålla genom kemisk förnickling (uppemot 70 HRC) fås genom en
efterföljande värmebehandling som utförs mellan 1-4 tim vid 400 C. Arbetstemperaturen går att sänka,
men då försämras även förbättringen av hårdheten. Denna efterbehandling kommer därför med stor
sannolikhet inte vara relevant för Sandvik Coromant då temperaturerna är alltför höga, vilket kan påverka
stålet samt ge strukturella förändringar.
En viktig aspekt inom försäljning av produkter är att de ska skilja sig från konkurrenternas bl.a. i
prestanda och utseende. Ett problem med användandet av kemisk förnickling är att minst en konkurrent
till Sandvik Coromant använder sig av kemisk förnickling med en efterbehandling av fluor, vilket ger
svarta ytor. Därmed skulle det kunna vara svårt, för en kund, att skilja de olika produkterna åt om samma
metod användes inom Sandvik Coromant. Det är dock viktigt att notera att den nuvarande
svartoxideringen också ger en svart yta, och att utan efterbehandling av fluor ger kemisk förnickling
metallglänsande beläggningar. Det går alltså att kringgå problemet genom att undvika efterbehandlingen,
samt att det går att diskutera hur allvarligt problemet verkligen är om en efterbehandling av fluor används.
Den totala kostnaden är väldigt rimlig för de materialegenskaper som förbättras och beläggningarnas
jämntjocka skikt. Ytbehandlingens potential att använda sig av värmbehandlingar, additiv samt
efterbehandlingar av exempelvis polymerer gör metoden ännu mer attraktiv då det går att förändra
beläggningarnas egenskaper ifall nya krav uppkommer.

7.6

Fosfatering

Zink-, järn- och manganfosfatering är de olika metoderna som finns inom denna ytbehandlingsgrupp.
Järnfosfatering är den metod som ger lägst korrosionsskydd och den minsta skikttjockleken av de tre
beläggningarna. Manganfosfatering är en lite mer ovanlig metod som används främst för smörjning av
maskindelar för att minska slitage, men ger även ett visst korrosionsskydd. Zinkfosfatering är den metod
som ska ge bäst korrosionsskydd, men det finns ändå risk för att den inte är tillräckligt bra för att klara av
kravet inom detta projekt. Alla tre metoder kräver att en efterbehandling av oljning utförs för att få ett
korrosionsmotstånd som är värt att nämna. Zinkfosfatering var den beläggningen som studerades mer
noggrant med avseende på ekonomi då det finns risk för att mangan- och järnfosfatering ger beläggningar
med för dåliga korrosionsskydd, enligt olika ytbehandlingsföretag.
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Den låga processtemperaturen ger inga svårigheter för denna studie, men skikttjockleken bör studeras
vidare då det finns risk för att för tjocka beläggningar bildas. Samma lösning som används för
elektrolytisk beläggning (Se avsnitt 7.4) och kemisk beläggning (Se avsnitt 7.4) bör även användas för
denna ytbehandling. Samma rekommendation ges även här som för en elektrolytisk och kemisk
beläggning, d v s att undersöka den minsta skikttjockleken som kan fås av en zinkfosfatering, hur jämn
beläggningen är över en yta samt hur tillförlitlig den är per batch.
Fosfatering ger beläggningar med låga hårdheter, vilket betyder att det finns en väldigt stor risk att skiktet
nöts bort från verktygshållarna vid mekanisk kontakt. Detta är särskilt dåligt för borrarna som är i konstant
kontakt med det gods som bearbetas vilket leder till att fosfatering inte är en attraktiv metod vid
ytbehandling av borrar.
Zinkfosfatering är en förhållandevis dyr ytbehandling (Se figur 15) med tanke på att metoden ger ett
relativt dåligt korrosionsskydd och låg hårdhet. Som nämnts innan är metoden i princip oanvändbar vid
ytbehandling av borrar, vilket leder till att en separat ytbehandling måste användas för dessa
verktygshållare. Ett val av zinkfosfatering skulle alltså höja priset ytterligare då två ytbehandlingar krävs
för att kunna behandla de tre olika verktygshållarna, d v s borrarna samt svarv- och fräsverktygen.
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8

Sammanfattande diskussion


Polering är enligt figur 14 den billigaste metoden, t.o.m. billigare än svartoxidering som har
ansetts vara otroligt billig inom Sandvik Coromant. Det största problemet med polering är
metodens risk för otillräcklighet när det gäller korrosionsskydd, vilket var en av
huvudaspekterna i detta projekt. Då utseendet är det enda som kan garanteras förbättring
måste det diskuteras kring om priset är rimligt då det är i samma storleksordning som de andra
ytbehandlingarna. En naturlig fortsättning av denna studie blir att studera
korrosionsbeständigheten hos verktygshållare som har polerats och inoljats för att bedöma om
metoden är tillräcklig.



Elektropolering kan ge samma problem som polering då det finns risk för att
korrosionsskyddet inte är tillräckligt bra för de krav som ställs på verktygshållarna, vilket
även kan gälla efter en inoljning. Det måste även undersökas om ytbehandlingen kan utföras
på låglegerade verktygsstål. Dessa två faktorer, korrosionsbeständigheten och
kompatibiliteten, är det som huvudsakligen måste granskas vidare genom att kontakta ett
ytbehandlingsföretag som utför elektropolering. Polering och elektropolering ska, i teorin, ge
väldigt lika resultat i utseende samt korrosionsskydd och det bör noteras att den sistnämnde är
den dyrare metoden. Om priset stämmer i praktiken bör polering väljas då det är det billigare
alternativet.



Elektrolytisk beläggning är en intressant metod då den bildar korrosions-, nötningsbeständiga
samt potentiellt hårda beläggningar och bör ses som en potentiell ersättare till den nuvarande
ytbehandlingen. Det är således inte beläggningarnas materialegenskaper som riskerar att
krångla, utan den största nackdelen är risken för ojämnhet i beläggningarnas tjocklek
beroende på ytans utseende och måste därmed undersökas vidare. Utöver detta måste även
skikttjocklekens variation per batch undersökas samt vilken skikttjocklek som rimligtvis är
den lägsta som kan fås av Ni/Cr-skikt och Zn/Zn-legeringar. Det är dock av stort intresse att
bedöma hur stor sanning det finns i den teorin som har undersökts och materialegenskaperna
som nämnts ovan bör testas i praktiken. Ytbehandlingens totala kostnad är rimlig för de
materialförbättringar som fås m h a Ni/Cr-skikt och Zn/Zn-legeringar.
Ett framtida projekt kan även bestå av att undersöka de olika zinkbeläggningarnas
materialegenskaper och utseende och utöver detta även helt andra beläggningar som inte tagits
upp i denna studie.



Kemisk beläggning är den ytbehandling som verkar mest lämplig för ersättandet av
svartoxidering då den ger beläggningar med höga hårdheter samt korrosions- och
nötningsbeständighet till ett pris som är jämförbart med de andra metoderna. De
materialegenskaper som fås går även att förändra genom att använda additiv,
värmbehandlingar eller efterbehandlingar av exempelvis polymerer, vilket gör metoden mer
intressant då det går att skräddarsy egenskaper beroende på de krav som ställs. Det är dock
viktigt att undersöka om de materialegenskaper som diskuterats i teorin går att erhålla i
praktiken. Samma problem som uppstår vid en elektrolytisk beläggning angående
skikttjockleken förekommer också vid kemiska beläggningar, förutom att skikttjockleken är
jämn över hela ytan för den sistnämnda metoden.
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Järn- och manganfosfatering bör inte undersökas vidare då metoderna, med största
sannolikhet, bildar beläggningar med för dåliga korrosionsskydd. Den ytbehandlingen som
återstår är zinkfosfatering, men det finns fortfarande en stor risk för att metoden ger
beläggningar med för låg korrosionsbeständighet. Priset för ytbehandlingen är hög i
förhållande till de materialegenskaper som fås och utöver detta behövs det två olika
ytbehandlingar för att hantera de tre olika verktygshållarna då borrarna kräver en separat
lösning. Det krävs, som nämnts innan, ytterligare undersökning av korrosionsskyddet samt
skikttjockleken för att kunna bestämma sig om metoden är tillräckligt bra för detta projekt.
Men, som det ser ut nu finns det andra ytbehandlingar som är mer intressanta och bör testas
före zinkfosfateringen.
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9

Slutsatser

De ytbehandlingar som har störst potential vid ersättandet av svartoxideringen är kemisk beläggning och
elektrolytisk beläggnning och dessa metoder bör undersökas vidare. Polering och elektropolering har viss
potential då utseendet av verktygshållarna ska förbättras, men korrosionsbeständigheten kan bli ett
problem. Fosfatering anses vara för dyr för i förhållande till de materialegenskaper som fås och är därför
inte en intressant metod.
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Rekommendationer

Tryckrullning är en intressant ytbehandling, men det var svårt att hitta någon information om metoden
angående kostnader. Kontakt togs med Sugino Corp som är ett tryckrullningsföretag, men ingen konkret
information som kunde användas erhölls. Mitt förslag är därför att försöka hitta ett företag som kan
tillhandahålla uppgifter angående priser.
Miljöaspekten behöver undersökas mer noggrant för samtliga ytbehandlingar, men speciellt för de
metoder som använder någon form av krom i sin process. Detta beror på att information fåtts från olika
företagsrepresentanter att många kromföreningar kommer förbjudas inom en snar framtid.
Ytbehandlingarna som ansetts vara intressanta i denna studie behöver testas i praktiken för att undersöka
hur de olika metoderna påverkar verktygshållarnas materialegenskaper och utseende. Detta betyder att det
är viktigt att undersöka om polering och elektropolering ger verktygshållare med tillräcklig
korrosionsbeständighet för att klara av de krav som satts.
De värden som fåtts från litteratur angående skikttjocklekarna kan skilja sig från verkligheten och det
skulle vara intressant att undersöka hur tunna skikt som kan bildas för en fosfatering, elektrolytisk
beläggning och kemisk beläggning i praktiken för de verktyg som studerats i detta projekt.
Om skikttjockleken blir för stor efter att en ytbehandling har utförts krävs det att skiktet minskas genom
en för- eller efterbehandling (Se avsnitt 2.4.2 om varför detta är en viktig aspekt för denna studie och hur
det går att lösa). Det är därmed viktigt att utföra tester för att kunna bestämma sig för vilken av dessa två
alternativ som är den bäst lämpade för Sandvik Coromant.
Det är också viktigt att ta reda på vad för granulat som ska användas i polering Valet av antingen
aluminiumoxid eller diamant ger en otroligt stor skillnad i totala kostnad och bör vara den absolut första
saken att undersöka om polering väljs att studeras vidare.
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Bilagor

Bilaga 1: Beräknandet av verktygshållarnas ytarea
Medelvärdet multipliceras med antalet tillverkade verktygshållare per år, som var uppräknat till 1000 000
i denna studie. Med hjälp av detta går det att beräkna hur mycket ytbehandlingsmaterial som använts vid
en metod.
Medelvärde av verktygshållarnas ytarea
Höjd [m]
Radie [m]
Area botten och toppen [m]
2*πr2
Area mantelyta [m]
2πrh
Summa area [m]

0,12
0,022
0,00303952
0,0165792
0,01961872
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Bilaga 2: Beräkning av lönekostnad
Lönekostnaden beräknades från siffror som erhållits från en anställd på Sandvik Coromant och är
detsamma för alla ytbehandlingar.
Lönekostnad för 17,25 personer konverterat till 7
arbetsgivaravgift etc [kr]
Lön till personal [kr]
Räknat med 7 arbetare, dvs 41%
arbetsgivaravgift etc [kr]
Lön till personal [kr]
Antal arbetare [st]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Antal driftveckor [v]
Lönekostnad [kr/tim]

9469749
729328
3882597
299024
7
38,5
45
345
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Bilaga 3: Tilläggskostnaderna för härdningen och svartoxideringen
Dessa värden dividerades med två för att ge rimliga siffror för endast svartoxideringen. Samma värden
användes för alla ytbehandlingar.
Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
70000
Reparation och underhåll [kr]
2588573
Kontorskostnader [kr]
46979
Resekostnader [kr]
29003
Datorkostnader [kr]
453189
Avskrivning av maskiner exkluderat
2827638
investeringskostnaden [kr]
Brandförsäkring [kr]
107865
Fastighetskostnad [kr]
2303967
Summa tilläggskostnader [kr]
8427214
I beräkningarna används posten ”Avskrivning av maskiner exkluderat investeringskostnaden” i posten
”Total kostnad avskrivning/år” och räknas därmed inte med i ”Summa tilläggskostnader”.
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Bilaga 4: Svartoxidering
Kapitalkostnad [kr]
Utrustning samt installation [kr]
Avskrivning [kr]
Total kostnad avskrivning/år [kr]

6300000
630000
2043819

Lönekostnad
Antal arbetare vid ytbehandlingen [st]
Antal arbetare vid ythärdningen [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Kostnad/vecka [kr]
Antal driftveckor [v]
Kostnad/år [kr]

7
17,25
345
38,5
92925
45
4181622

Elkostnad
Förbrukning/år [kWh]
Kostnad/kWh [kr]
Multipliceringsfaktor
Kostnad/år [kr]

4000000
0,6
0,7
1680000

Kostnad för Kemikalier och anoder
Kostnad/år [kr]

899000

Vatten- och avfallskostnad
Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

8000000
0
0
82
857
70243

Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]
Avskrivning av maskiner exkluderat
investeringskostnaden [kr]
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]
Totala kostnad per detalj/år [kr/st]

35000
1294287
23490
14502
226595
1413819
53933
1151984
2799788
11,67
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Bilaga 5: Polering
Tid per batch [tim]
Antal produkter som går att behandla samtidigt [st]
Antal produkter som kan tillverkas per timme per maskin [st]
Antal produkter som kan tillverkas per år, 1 maskin [st]
Antal produkter som kan tillverkas per år, 2 maskin [st]
Antal produkter som kan tillverkas per år, 3 maskin [st]
Antal produkter som kan tillverkas per år, 4 maskin [st]
Antal produkter som kan tillverkas per år, 5 maskin [st]
Kapitalkostnad
Pris per cell [kr]
Antal celler [st]
Kostnad [kr]
Avskrivning
Total kostnad avskrivning/år [kr]

max
0,1
5
50
403200
806400
1209600
1612800
2016000

min
0,133333
5
37,5
302400
604800
907200
1209600
1512000

3500000
4
14000000
1400000

4000000
5
20000000
2000000
3413819

Lönekostnad
Antal arbetare [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Kostnad/vecka [kr]
Antal driftveckor/år
Kostnad/år [kr]

6
345
38,5
79650
45
3584247

Elkostnad
kWh per maskin
kWh för fem maskiner årligen
Annan elförbrukning, +40%
Kostnad/kWh [kr]
Kostnad/år [kr]

12,8
560640
784896
0,6
470938

Kostnad för granulat
Total mängd producerad verktygshållare/år [st]
Kostnad per verktyg, diamantgranulat [kr]
Kostnad per verktyg, aluminiumgranulat [kr]
Totalkostnad för Aluminiumgranulat [kr]
Totalkostnad för Diamantgranulat [kr]

1000000
10
2
2000000
10000000

Vatten- och avfallskostnad
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Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Antal byten av granulat per dag [st]
Antal byten av granulat per år [st]
Antal liter påfyllt per år [l]
Antal liter som får plats per polermaskin [l]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

8000000
0
0
1,2
438
876
300
5,9
857
5040

Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]
Avskrivning av maskiner exkluderat investeringskostnaden
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]

35000
1294287
23490
14502
226595
1413819
53933
1151984
2799788

Totala kostnad per detalj/år [kr/st]

12,27

56

Bilaga 6: Elektropolering
Kapitalkostnad
Utrustning samt installation [kr]
Avskrivning [kr]
Total kostnad avskrivning/år [kr]

10000000
1000000
2413819

Lönekostnad
Antal arbetare [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [v]
Kostnad/vecka [kr]
Antal driftveckor/år
Kostnad/år [kr]

10
345
38,5
132750
45
5973745

Elkostnad
Förbrukning/år [kWh]
Kostnad/kWh [kr]
Kostnad/år [kr]

4000000
0,6
2400000

Kostnad för Kemikalier och anoder
Total mängd producerad verktygshållare/år [st]
10% av badinnehållet byts ut varje månad--> årligen
Total volym, 5 kar, [l]
Pris för kemikalie [kr/l]
Kostnad/år för utbyte av badinnehåll [kr]
Kostnad för första fyllningen av karen [kr]
Totala kostnad/år [kr]

1000000
0,72
6500
20
93284
130000
223284

Vatten- och avfallskostnad
Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

8000000
0
0
82
857
70243

Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]

35000
1294287
23490
14502
226595
57

Avskrivning av maskiner exkluderat investeringskostnaden [kr]
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]

1413819
53933
1151984
2799788

Totala kostnad per detalj/år [kr/st]

13,88
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Bilaga 7: Fosfatering
Kapitalkostnad
Utrustning samt installation [kr]
Avskrivning [kr]
Total kostnad avskrivning/år [kr]

10000000
1000000
2413819

Lönekostnad
Antal arbetare [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Kostnad/vecka [kr]
Antal driftveckor/år [v]
Kostnad/år [kr]

10
345
38,5
132750
45
5973745

Elkostnad
Förbrukning/år [kWh]
Kostnad/kWh [kr]
Multipliceringsfaktor
Kostnad/år [kr]

4000000
0,6
0,7
1680000

Kostnad för Kemikalier
Zinkfosfatering
Total mängd producerad verktygshållare/år [st]
Medelvärde av verktygshållarnas ytarea [m2]
Totala producerad ytarea/år [m2]
Skikttjocklek [m]
Pris för kemikalie [kr/l]
mängd beläggningsmaterial i lösning [kg/l]
Densitet [kg/m3]
Totala mängd beläggning som bildas per år [kg]
Pris för lösningsmedel per mängd beläggning [kr/kg]
Kostnad/år [kr]

1000000
0,0196187
19619
0,00001
2
0,02
1500
294
100
29428

Vatten- och avfallskostnad
Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

8000000
0
0
82
857
70243

Tilläggskostnader
59

Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]
Avskrivning av maskiner exkluderat
investeringskostnaden [kr]
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]

35000
1294287
23490
14502
226595
1413819

Totala kostnad per detalj/år [kr/st]

12,97

53933
1151984
2799788
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Bilaga 8: Elektrolytisk beläggning
Kapitalkostnad
Utrustning samt installation [kr]
Avskrivning [kr]
Total kostnad avskrivning/år [kr]

10000000
1000000
2413819

Lönekostnad
Antal arbetare [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Kostnad/vecka [kr]
Kostnad/år [kr]

10
345
38,5
132750
5973745

Elkostnad
Förbrukning/år [kWh]
Kostnad/kWh [kr]
Kostnad/år [kr]

4000000
0,6
2400000

Kostnad för Kemikalier och anoder
Anodmaterial
Total mängd producerad verktygshållare/år [st]
Medelvärde av verktygshållarnas ytarea [m2]
Totala producerad ytarea/år [m2]
Skikttjocklek [m]
Densitet [kg/m3]
Totala mängd använt anodmaterial per år [kg]
Pris för anodmaterial per mängd beläggning [kr/kg]
Kostnad/år [kr]

Nickel
1000000
0,01961872
19618,72
0,00001
8900
1746
107
186393

Anodmaterial
Skikttjocklek [m]
Densitet [kg/m3]
Totala mängd använt anodmaterial per år [kg]
Pris/kg [kr], anodmaterial
Kostnad/år

Krom
0,000001
7188
141
66
9350

Anodmaterial
Skikttjocklek [m]
Densitet [kg/m3]
Pris/kg [kr], anodmaterial
Totala mängd använt anodmaterial per år [kg]
Kostnad/år [kr]

Zink
0,00001
7130
13
1399
18164
61

Vatten- och avfallskostnad
Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

8000000
0
0
82
857
70243

Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]
Avskrivning av maskiner exkluderat
investeringskostnaden [kr]
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]

35000
1294287
23490
14502
226595
1413819
53933
1151984
2799788

Totala kostnad per detalj/år [kr/st], zink [kr/st]
Totala kostnad per detalj/år [kr/st], Ni/Cr [kr/st]

13,68
13,85
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Bilaga 9: Kemisk beläggning
Kapitalkostnad
Utrustning samt installation [kr]
Avskrivning [kr]
Total kostnad avskrivning/år [kr]

10000000
1000000
2413819

Lönekostnad
Antal arbetare [st]
Lön per timme [kr]
Antal timmar per vecka per operatör [tim]
Kostnad/vecka [kr]
Antal driftveckor/år [v]
Kostnad/år [kr]

10
345
38,5
132750
45
5973745

Elkostnad
Förbrukning/år [kWh]
Kostnad/kWh [kr]
Multipliceringsfaktor
Kostnad/år [kr]

4000000
0,6
0,7
1680000

Kostnad för Kemikalier
Kemisk förnickling
Total mängd producerad verktygshållare/år [st]
Medelvärde av verktygshållarnas ytarea [m2]
Totala producerad ytarea/år [m2]
Skikttjocklek [m]
Pris för kemikalie [kr/l]
mängd beläggningsmaterial i lösning [kg/l]
Densitet [kg/m3]
Totala mängd beläggning som bildas per år [kg]
Pris för lösningsmedel per mängd beläggning [kr/kg]
Kostnad/år [kr]
Vatten- och avfallskostnad
Liter vatten som krävs årligen [l]
Kostnad/liter [kr]
Kostnad/år [kr]
Mängd avfall årligen [m3]
Kostnad per m3 [kr]
Kostnad/år [kr]

1000000
0,01961872
19619
0,00001
40
0,1342
8800
1726
298
514589

8000000
0
0
82
857
70243
63

Tilläggskostnader
Andra personalkostnader [kr]
Reparation och underhåll [kr]
Kontorskostnader [kr]
Resekostnader [kr]
Datorkostnader [kr]
Avskrivning av maskiner exkluderat investeringskostnaden
Brandförsäkring [kr]
Fastighetskostnad [kr]
Summa tilläggskostnader [kr]

Totala kostnad per detalj/år [kr/st]

35000
1294287
23490
14502
226595
1413819
53933
1151984
2799788

13,45
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