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Abstract

Feasibility study for optimization

David Theander

This thesis has been conducted at Ovako 
Bar for a period of 10 weeks and is the 
final part of the bachelor's programme in 
mechanical engineering. Ovako Bar is a 
business unit of the European steel 
concern Ovako which specializes in the 
manufacturing of engineering steel for 
applications in various fields of 
mechanical engineering.
 
The company wants to improve profitability 
of their sawing centre by reducing the 
consumption of saw blades and increase 
productivity at one of their sawing 
machines. In the current situation the 
company uses disposable blades which are 
discarded either when a tool break occurs 
or when the quality requirements are no 
longer met for the outgoing material.

A literature review was conducted in which 
various factors affecting the life span of 
the saw blades were analyzed after their 
impact on the outcome in which two factors 
was selected to be used for a design of 
experiments. The factors selected were 
feed per tooth and cutting speed in which 
a total of four experiments were conducted 
and finally the results showed that the 
interaction effect was the decisive factor 
for the outcome. To investigate the tool 
wear that had arisen a scanning electron 
microscope was used where a few teeth on 
each blade were studied for any damages.

The conclusions that could be drawn from 
the experiment is that a high feed rate 
must be combined with a high cutting speed 
for best result which has to do with the 
fact that a higher feed requires a greater 
heat generation for the best chip 
formation. The same applies for the lower 
feed rate which must be combined with a 
lower cutting speed because a higher 
cutting speed causes a dominating wear on 
the clearance face.
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Sammanfattning 
Examensarbetet genomfördes på Ovako Bar under en period på 10 veckor som den 
avslutande delen av maskiningenjörsutbildningen. Ovako Bar ingår i den europeiska 
stålkoncernen Ovako som är specialiserad på tillverkning av komponentstål för 
tillämpningar inom olika maskintekniska områden.  
Företaget vill förbättra lönsamheten vid deras sågstation genom att minska åtgången på 
sågklingor och öka produktiviteten vid en av deras sågmaskiner. I dagsläget använder sig 
företaget av engångssågklingor som kasseras antingen när ett tandhaveri har uppstått eller 
när kvalitetskraven inte längre uppfylls för det utgående materialet. 
En litteraturstudie genomfördes där olika faktorer som påverkade livslängden för 
sågklingorna analyserades efter deras påverkan på utfallet av försöken där slutligen två 
faktorer valdes till försöksplaneringen. De faktorer som valdes var matningen per tand 
och skärhastigheten där totalt fyra försök genomfördes vilket slutligen visade att det var 
samspelseffekten mellan faktorerna som var avgörande för utfallet. För att undersöka 
förslitningsskadorna som hade uppstått användes ett svepelektronmikroskop där några 
tänder på varje sågklinga studerades efter uppkomna skador. 
Slutsatserna det går att dra av försöken är att en hög matning per tand måste kombineras 
med en hög skärhastighet för bästa resultat vilket har att göra med att en högre matning 
kräver en större värmegenerering för bästa spånbildning. Detsamma gäller för en låg 
matning som måste kombineras med en låg skärhastighet därför att en alltför hög 
skärhastighet orsakar en dominerande nötning på släppningssidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Försöksplanering, Kapning, Metallbearbetning, SEM  
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 
Ovako är en europeisk stålkoncern som är en ledande producent av olegerat och låglegerat 
komponentstål för användning inom kullager, transport och verkstadsindustrin. Företaget 
köper in råmaterial i form utav järnskrot som sedan smälts ner och vidareförädlas till 
stänger, rör och ringar vid någon av deras produktionsanläggningar runt om i Europa. 
Verksamheten är uppdelad i tre olika produktionsflöden med tillhörande 
ämnestillverkning vilka förser kunderna med stål inom deras respektive specialområde 
där flödena är: Hofors-Hällefors, Smedjebacken-Boxholm och Imatra. För tillfället har 
de verksamheter i mer än trettio länder runt omkring i världen med 
produktionsanläggningar huvudsakligen i Europa [1].  
Ovako har sitt ursprung i de järnsmedjor som växte fram i trakterna kring Hofors på 1600-
talet som genom åren vidareutvecklades och sammanslogs till ett stålverk som gång i 
tiden var ett helägt dotterbolag till SKF specialiserat på tillverkning av kullagerstål. I dag 
är företaget ett helt fristående bolag och uppdelat i tre olika affärsenheter verksamma 
inom olika områden [1]. 

 Ovako Bar 
 Ovako Bright Bar 
 Ovako Tube & Ring 

Arbetet utförs vid affärsenheten Ovako Bar på deras anläggning i Smedjebacken där det 
för tillfället arbetar ca 350 personer specialiserade på framställning av slitstål och 
fjäderstål till kunder inom framförallt transportsektorn. På anläggningens 
mediumvalsverk finns det en sågstation bestående av bland annat en klingkapmaskin som 
används för att kapa stänger till olika längder inför leverans till slutkunden. Bakgrunden 
till att de införskaffade maskinen var att de ville erbjuda kunderna en spånskärande 
bearbetningsmetod där det bearbetade materialet var fritt från spånor vilket traditionella 
bandsågar inte uppfyllde, men den skulle även bidra till en ökad produktivitet vid 
sågstationen.  
 
1.2 Problembeskrivning 
Klingkapmaskinen använder sig för tillfället av sågklingor anpassade för 
engångsanvändning som i dagsläget inte uppfyller de livslängdskrav som företaget satte 
på dem vid införskaffandet av maskinen och de vill därför utreda bakgrunden till detta. 
Tidigare försök har gjorts genom att testa sågklingor från andra leverantörer samt med 
andra typer av utformningar, men inga av dem har visat på några förbättringar i 
livslängden. Sågklingorna kasseras antingen när det har uppstått ett tandhaveri eller när 
det bearbetade materialet inte längre uppfyller de kvalitetskrav som ställs på 
slutprodukten. De kvalitetskrav som ställs på materialet är bland annat krav på rakhet och 
avsaknad av brännmärken på snittytorna vilket måste uppfyllas för att kunderna ska 
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godkänna materialet vid leverans. Även krav ställs på att det ska vara fritt från skärvätska 
uppepå materialens ytor. 
I dagsläget finns det även inga rekommendationer för den skärdata som ska användas av 
operatören beroende på dimension och stålbeteckning vilket har lett till stora variationer 
i produktionen då operatörerna själva är fria att välja inställningar för maskinen.  
 
1.3 Mål 
Företaget har därför satt som mål att de vill maximera livslängden (antalet kvadratmeter) 
för de aktuella sågklingorna som används i klingkapmaskinen genom att undersöka hur 
olika inställningar av skärdatan påverkar utfallet. Optimeringen genomförs för att 
förbättra processens lönsamhet genom att bidra till en minskad åtgång på sågklingor, men 
det ska även leda till minskning av produktionsstoppen som orsakas av bytet och därmed 
uppnå en högre produktivitet för maskinen. Man vill även minska på bearbetningstiderna 
för att få ut mer ton per skift och det genom att se över de inställningar som görs av 
operatören. Arbetet ska därför resultera i ett förslag på rekommenderade inställningar för 
skärdatan för att dels uppnå en längre livslängd för sågklingorna, men även för att ge 
operatörerna ett underlag för ett fortsatt förbättringsarbete kring kapningsprocessen. 
 
1.4 Metod 
1.4.1 Litteraturstudie och platsbesök 
En litteraturstudie genomförs i början av arbetet för att undersöka aktuell forskning inom 
området genom att studera forskningsrapporter och litteratur om skärande bearbetning 
samt de förslitningsskador som vanligtvis uppstår vid användningen av skärverktyg. 
Genom att sågning är ett forskningsområde vilket det inte verkar bedrivas någon aktuell 
forskning inom så studeras andra spånskärande metoder för att hitta ett underlag för den 
bakomliggande teorin kring processen. Även platsbesök genomförs i produktionen för att 
få en större inblick i de moment som operatören genomför vid ett byte av sågklingan. 
Detta resulterar i en mängd olika faktorer som alla har en inverkan på livslängden på 
något sätt och som det utgås ifrån vid optimeringen av processen. Dock är det många av 
faktorerna som inte är möjliga att påverka eller helt enkelt inte går att göra något åt på så 
kort varsel, men de faktorerna tas med i rapporten iallafall. 
 
1.4.2 Försöksplanering 
Av de faktorer som har framkommit i kapitel 1.4.1 väljs några faktorer ut som anses ha 
en stor påverkan på livslängden där två av faktorerna redan är givna och det är matningen 
per tand och skärhastigheten. Faktorerna används sedan i en försöksplanering vilket är en 
arbetsmetod som går ut på att hitta linjära samband och samverkanseffekter mellan olika 
faktorer genom att endast ett fåtal försök genomförs. I vårt fall utförs endast 22 eller 23 
försök för att undersöka eventuella effekter av de olika nivåerna på faktorerna. 
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1.4.3 SEM med EDS 
För att studera de förslitningsskador som uppstår under användningen av sågklingan vilka 
så småningom orsakar tandhaveriet eller kvalitetsbristerna används ett 
svepelektronmikroskop som använder sig av en fokuserad elektronstråle samt en detektor 
för att skapa en förstorad avbild av tänderna. Detta gör det möjligt att utreda orsaken till 
tandhaveriet och genom kunskap om dessa kan liknande haverier motverkas i framtiden. 
Även en EDS utförs på tänderna för att undersöka de kemiska beståndsdelarna för det 
uppbyggda materialet som antas förekomma. 
 
1.5 Avgränsningar 
Eftersom arbetet endast genomförs under 10 veckor kommer det därför begränsas till att 
bara omfatta bearbetningen av ett kromfjäderstål med stålbeteckningen 51CrV4 och 
dimensionerna 95x49 mm och det är främst för att göra det möjligt att genomföra 
försöken med ett gott resultat. 
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2.  Teori 
En klingkapmaskin är en hel- eller semiautomatisk verktygsmaskin som används för 
spånskärande bearbetning inom industrier och andra verksamheter med höga 
produktivitetskrav för att med en hög precision dela arbetsstycken till önskade längder 
och dimensioner. Likt en cirkelsåg så använder sig klingkapsmaskinen av en sågklinga 
som med en kontinuerlig rotationsrörelse kombinerat med en linjärrörelse matas relativt 
arbetsstycket för att dela det i två delar. Till skillnad från många andra metoder med 
liknande arbetsuppgifter så ger metoden upphov till en fin ytjämnhet och därmed är den 
lämplig att användas inom många tillämpningsområden där stora krav ställs på 
snittytorna. Dock medför den även vissa nackdelar genom att metoden är spånskärande 
så därför är den inte lämplig vid bearbetning i dyrare material genom de materialförluster 
som uppstår i form utav de spånor som avlägsnas från arbetsstycket. 
 
2.1 Verktygsgeometri 
En översiktsbild över en av sågklingans tänder presenteras i figur 2.1 där begreppen för 
de olika sidorna och delarna framgår [2]. 
 

 
Figur 2.1 Översikt av tand 
 
Begrepp och förklaringar 

 Skäregg: Skäreggen är den del på tanden som skär i arbetsstycket för att bilda 
spånor. 

 Släppningssida: Släppningsidan är den sida på tanden som är närmast 
arbetsstycket vid bearbetningen. 

 Spånbrytare: Spånbrytarens uppgift är att förkorta längden på spånorna för att 
minska risken för spånstockning. 

 Spånsida: Spånsidan är den sida som spånorna glider mot vid bearbetningen 
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2.2 Skärdata 
De parametrar som gör det möjligt för operatören att påverka produktiviteten för 
processen brukar betecknas för skärdata. Skärdatan är ett samlingsnamn för den 
information som matas in i verktygsmaskinen och som har en påverkande effekt på 
bearbetningstiden. Därför har nivåerna som väljs på parametrarna en avgörande betydelse 
för processens lönsamhet och valet måste därför ske med hänsyn till den önskade 
produktiviteten och livslängden för skärverktyget. Processens produktivitet mäts i 
volymen som avverkas per tidsenhet och är ett mått på spånavverkningshastigheten för 
den aktuella skärdatan. Spånavverkningshastigheten beräknas med ekvation 2.1 där  är 
ett utryck för avverkningshastigheten mätt i kubikcentimeter/minut. 

= × ×    (2.1)  
där  är skärdjupet i millimeter,  är arbetsingreppet i millimeter och  är 
matningshastigheten i millimeter/minut [3]. 
 
2.2.1 Skärhastighet 
Skärhastigheten är periferihastigheten för sågklingan och den är konstant så länge som 
spindelvarvtalet eller diametern på sågklingan inte ändras. Ekvation 2.2 används för att 
beräkna skärhastigheten  mätt i meter/minut.  

= × ×    (2.2) 
där  är diametern för klingan i millimeter och  är spindelvarvtalet i varv/minut [3]. 
 
2.2.2 Matningshastighet 
Matningshastigheten är den hastighet för vilket sågklingan matas relativt arbetsstycket 
och den är konstant så länge som spindelvarvtalet, matningen per tand eller tandantalet 
inte ändras. Ekvation 2.3 används för att beräkna matningshastigheten  mätt i 
millimeter/minut. 

= × ×      (2.3) 
där  är matningen per tand i millimeter,  är spindelvarvtalet i varv/minut och  är 
tandantalet för klingan [3].  
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2.3 Skärvätska 
Skärvätska används vid spånskärande bearbetning i metaller och andra hårda material där 
den på grund utav sina kylande och smörjande funktion förlänger livslängden för 
skärverktygen. Vanligtvis består skärvätskan av en basolja som sedan tillsätts med olika 
additiv beroende på vilka syften som ska uppnås samt driftmiljön smörjningen verkar 
inom. Även vattenbaserade emulsioner används vid bearbetningen som främst används 
till kylning och består huvudsakligen av vatten med en liten procentandel olja tillsatt [4]. 
Några av skärvätskans uppgifter [4].  

 Förlängning av livslängden – Bildandet av en smörjfilm mellan skärverktyget och 
arbetsstycket som separerar dem från varandra vilket minskar nötningstakten samt 
förhindrar en omfattande löseggsbildning. 

 Förbättrad spånavgång – Bortförsel av spånor från bearbetningsytan som riskerar 
att repa snittytorna samt skärverktyget och därmed bidra till en försämrad 
ytjämnhet. 

 Lägre värmeutveckling – Bidrar till en lägre friktionskoefficient vilket i sin tur 
leder till en minskad värmeutveckling vid kontaktytorna. 

 Högre produktivitet – Den lägre värmeutvecklingen gör det möjligt att öka 
bearbetningstakten och den minskar även ställtiden genom att verktygsbytena 
behöver ske med längre intervall. 
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2.4 Nötningsmekanismer 
Nötningsmekanismer som uppstår vid glidande kontakt mellan ytor ger upphov till skador 
vilket orsakar försämrade egenskaper hos de kroppar som är inblandande. De mekanismer 
som uppstår kan delas in i ett antal kategorier som tillsammans utgör de faktorer som 
bland annat orsakar ett verktygshaveri. 
 
2.4.1 Abrasion 
Abrasiv nötning är ett fenomen som uppstår vid glidande kontakt mellan ytor genom att 
den relativa rörelsen mellan dem ger upphov till materialförluster. Orsaken till 
materialförlusterna är att det vid kontaktytorna uppstår en avverkning av material 
antingen genom att ojämnheterna på den hårdare ytan tränger in i den mjukare ytan och 
avlägsnar materialet eller genom att utomstående partiklar som befinner sig vid 
kontaktytorna avlägsnar material genom att partikeln tränger in i den mjukare ytan och 
därmed avlägsnar material från den motstående ytan. Beroende på vilken form av 
avverkning som sker är det antingen en två- eller en tre-kropparsabrasion där två-
kropparsabrasionen är den som anses ha störst effekt på förslitningsförloppet för ytorna 
[5]. 
 
2.4.4 Adhesion 
Adhesiv nötning uppkommer vid kontakt mellan två ytor fria från oxidskikt och andra 
föroreningar genom att kemiska bindningar uppstår mellan molekylerna på ytan. Vid en 
relativ rörelse mellan ytorna så kommer bindningarna ge upphov till att material slits bort 
från någon av ytorna genom att det kletar fast på den andra ytan [5]. 
 
2.4.3 Oxidation 
Metaller som reagerar med syret som finns i den omgivande luften får ett skyddande 
oxidskikt på ytan som motverkar adhesionen samt bidrar till en lägre friktionskoefficient 
vid glidande kontakt. Tjockleken på det oxidskikt som uppstår är beroende av den 
omgivande temperaturen där en högre temperatur ger upphov till ett tjockare oxidskikt 
och detta gör även att glidhastigheten är en bidragande faktor till tjockleken genom att en 
högre glidhastighet ger upphov till en större värmeutveckling vid kontaktytan. Abrasiv 
nötning kommer så småningom leda till att oxidskiktet nöts bort vilket ger upphov till 
materialförluster genom att oxidskiktet bildades genom en kemisk reaktion mellan syret 
och något legeringsämne i metallen [5,6]. 
 
2.4.4 Diffusion 
Diffusion är ett nötningsförlopp som i de allra flesta fall förorsakas av den värme som 
uppstår av friktionskraften vid kontaktytan mellan materialen. Diffusionen ger upphov 
till att atomer i metallen diffunderar och omfördelar sig vilket försämrar materialets 
egenskaper. Det finns även en möjlighet att atomerna diffunderar genom kontaktytorna 
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och på så sätt överför material mellan sig vilket leder till en försämrad motståndskraft för 
abrasiv nötning orsakad genom att förlusten av legeringsämnen sänker materialets 
hårdhet [7]. 
 
2.5 Verktygsförslitning 
Vid all skärande bearbetning i metaller och andra hårda material uppstår det 
förslitningsskador på skärverktyget vilket så småningom leder till ett verktygshaveri. 
Förslitningsskadorna uppkommer genom någon av de nötningsmekanismer som nämndes 
i tidigare skede vilket alla ger upphov till en försämrad ytjämnhet och en sämre rakhet på 
snitten. I figur 2.2 framgår det att den nötningsvolym som uppstår vid bearbetningen kan 
beskrivas som funktionen av den totala tid som skärverktyget används. 

 
Figur 2.2 Förslitningskurva 
Där figuren kan delas in i tre olika stadier [6]. 

 I: Inkörning – Accelererande nötning genom att de ojämnheter som uppstått vid 
tillverkningen av skärverktyget jämnas ut.  

 II: Steady-state – Sträckan som ska maximeras för att få ut så mycket av 
skärverktyget som möjligt genom att förslitningen vid detta stadium nästan är 
konstant. 

 III: Verktygshaveri – Verktygshaveriet föregås av en kraftig acceleration innan 
brott. 
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2.5.1 Fasförslitning 
Fasförslitning (figur 2.3) är en av de vanligaste förslitningsskadorna som uppstår på 
skäreggen vid skärande bearbetning och är en typ av abrasiv nötningsform som 
accelererar vid högre bearbetningstemperaturer. Särskilt påfallande är den vid låga 
matningshastigheter och för hårdmetallskär med en hög koncentration av Co [7,8].  
 

 
Figur 2.3 Exempel på fasförslitning 
 
2.5.2 Plastisk deformation 
Plastisk deformation (figur 2.4) uppstår genom en kombination av en hög 
bearbetningstemperatur och ett högt tryck på skäreggen. Det höga trycket på skäreggen 
uppstår antingen vid bearbetning i hårda material eller vid höga skärkrafter. Eftersom 
deformationen ger upphov till en permanent formändring för skäreggen så kommer 
ytjämnheten för snittytorna att försämras avsevärt [7,8].  
 

 
Figur 2.4 Exempel på plastisk deformation 
 
2.5.3 Urflisning 
Urflisning (figur 2.5) framträder på skäreggen i form av små flisor som har slitits bort 
genom att skäreggen har utsatts för stora cykliska belastningar orsakat av en felaktig 
skärdata (matning per tand). Fenomenet förekommer även på andra delar av skärverktyget 
och då framträder det som att flingor har slitits bort från ytan förorsakad av en kraftig stöt 
som kan ha uppkommit genom spånhamring/spånklämning [7,8].  
 

 Figur 2.5 Exempel på urflisning 
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2.5.4 Strålförslitning 
Strålförslitning (figur 2.6) uppkommer oftast vid bearbetning i deformationshärdade 
material där den framträder som kanaler på skäreggens yta [7,8].  
 

 Figur 2.6 Exempel på strålförslitning 
 
2.5.5 Värmesprickor 
Värmesprickor (figur 2.7) framträder i form utav mikrosprickor som är vinkelräta mot 
skäreggen vilket har förorsakas av kraftiga värmeväxlingar som kan ha uppkommit 
genom variationer i tillförsel av skärvätskan [7,8].  
 

 
Figur 2.7 Exempel på värmesprickor 
 
2.5.6 Gropförslitning 
Gropförslitningen (figur 2.8) framträder på skärverktygets spånsida i form utav en grop 
och beror på den temperaturförändring som förorsakas av friktionen. 
Temperaturförändringen leder ett diffusionsförlopp som främst drabbar obelagda 
hårdmetallskär som genom att överföra material från skärverktyget till spånorna bidrar 
till att försvaga skärverktyget. Även belagda hårdmetallskär drabbas, men förloppet sker 
inte lika snabbt och det krävs högre temperaturer [7,8]. 
 

 Figur 2.8 Exempel på gropförslitning 
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2.5.7 Löseggsbildning 
Löseggsbildning (figur 2.9) uppstår genom felaktig inställning av skärdatan i form utav 
för låga skär- och matningshastigheter och är vanligt förekommande vid höga 
bearbetningstemperaturer samt vid bearbetning i rostfritt stål. Löseggen byggs upp genom 
att material från arbetsstycket kletas fast på skäreggen genom adhesion och svetsas fast. 
Löseggen kommer så småningom skjuvas bort vilket kan ge upphov till urflisning av 
skäreggen [7,8]. 
 

 
Figur 2.9 Exempel på löseggsbildning 
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2.6 Material 
51CrV4 är ett kromfjäderstål som används vid tillverkningen av fjädrar för 
fordonsindustrin och är ett så kallat låglegerat stål då den totala procentandelen 
legeringsämnen understiger 5 %. De legeringsämnen som tillsätts till smältan bidrar till 
att det skapas spänningar i materialet vilket kommer ge upphov till en ökad hårdhet som 
i sin tur försämrar materialets bearbetbarhet. Manganen som tillsätts kan även vid låga 
koncentrationer av kol förbättra bearbetbarheten, men vid höga koncentrationer 
påskyndar den istället nötningsförloppet för skärverktyget. Den kisel som tillsätts till 
smältan för att motverka permanenta sättningar i de färdiga fjädrarna har en negativ effekt 
för bearbetbarheten genom att kislet vid kontakt med syre bildar hårda inneslutningar i 
materialet. Även kromet bildar hårda inneslutningar genom att den är en karbidbildare 
[7,9].  
 
Tabell 2.1 Ungefärlig komposition för 51CrV4 [10] 
Legering C Si Mn Cr V 
% 0,5 0,2 0,9 1,1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbete: FÖRSTUDIE INFÖR OPTIMERING AV KAPNINGSPROCESSEN VID KLINGKAPEN  

13  

3.  Experiment 
3.1 Utrustning 
Klingkapmaskinen är en del i ett helautomatiserat produktionssystem där stänger som är 
några meter långa lastas med hjälp av en travers på en inmatningsbana som transporterar 
materialet till maskinen. När stängerna väl är framme vid maskinen lyfts en stång i taget 
in till maskinen där materialvagnen (figur 3.1) greppar stången och för fram den mot 
sågklingan. Där hålls stången fast av spännbackarna (figur 3.1) samtidigt som sågklingan 
kapar stången till mindre bitar efter de specifikationer som har angetts i sågdatorn innan 
processen. De färdig kapade bitarna lyfts sedan ner och paketeras på pallar med hjälp av 
en robot för transport vidare till slutkunden. 
 

 Figur 3.1 Översiktsbilder över uppställningen vid klingkapmaskinen 
Sågklingorna som används i klingkapmaskinen är tillverkade för metallbearbetning och 
består av en stomme av stål med separata hårdmetallskär fastlödda med hjälp utav 
silverlod. Hårdmetallskären är i sin tur belagda med PVD för att öka deras motståndskraft 
mot materialförändringar förorsakade av den uppkomna värmen vid bearbetningen. I 
tabell 3.1 framgår specifikationerna för den aktuella sågklingan. 
 
 
Tabell 3.1 Specifikationer för den aktuella sågklingan 

 

Diameter 425 mm 
Tandantal 100 z 
Bredd hårdmetallskär 2,7 mm 
Bredd stomme 2,25 mm 
Spånvinkel okänd 
Släppningsvinkel okänd 
Stomme HSS 
Hårdmetallskär WC, Ti, Ta med Co som bindefas 
PVD-beläggning TiAlN 
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3.2 Försöksplan 
De faktorer som ansågs påverka livslängden för sågklingan fördes in i ett 
Ishikawadiagram (figur 3.2) där de analyserades efter deras påverkan för att göra det 
möjligt att sätta upp en försöksplan där skärhastigheten och matningen per tand redan var 
givna som faktorer. Från början var det tänkt att ett tre faktorförsök skulle genomföras, 
men allt eftersom de övriga faktorerna analyserades bestämdes det att endast ett två 
faktorförsök skulle genomföras. Orsaken till detta var bland annat för att många av 
faktorerna som hade framkommit inte var möjliga att påverka och det var egentligen bara 
smörjningen (skärvätska/emulsion) som skulle kunna justeras på så kort varsel. Dock var 
den faktiska orsaken till att endast två faktorer valdes för att det tillgängliga materialet 
inte skulle räcka till åtta stycken försök som ett tre faktorförsök skulle kräva. 
 

 
Figur 3.2 Ishikawadiagram över de påverkande faktorerna 
I samråd med operatörerna diskuterades sedan lämpliga nivåer på faktorerna som skulle 
väljas och den slutliga försöksplanen (tabell 3.2) sattes ihop. Innan den slutgiltiga 
försöksplanen fastslogs testades även en lägre nivå på matningen (0,04), men då det 
uppstod ett tandhaveri efter endast någon kvadratmeter justerades nivån upp till 0,05. 
Tabell 3.2 Slutgiltig försöksplan för skärdatan 

 
 
 
 
 

 

 Matning 
[mm/tand] 

Skärhastighet 
[m/min] 

Livslängd 
[m2] 

Kaptid 
[s] 

1 0,05 160 - - 
2 0,06 160 - - 
3 0,05 190 - - 
4 0,06 190 - - 
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3.3 Utförande 
För att hålla variationerna på så låg nivå som möjligt bestämdes det att samma operatör 
skulle sköta bytet av sågklingan samt inställningarna av spännbackarna, men detta fick 
justeras under försökens gång genom att det inte skulle vara möjligt då skiftgången 
orsakade problem.  
Vid varje byte utfördes följande moment: 

 Urtagning av den gamla sågklingan 
 Rengöring av området runt sågklingan med tryckluft och trasa 
 Byte av spånborste (Spånborstens uppgift är att rengöra området mellan 

tänderna från spånor som fastnat) 
 Montering av en ny sågklinga 

 
Vid varje försök i försöksplanen användes kombinationen DUO (skärvätska/emulsion) 
och sågklingorna användes enda tills ett tandhaveri hade uppstått eller tills 
kvalitetskraven inte längre uppfylldes. Efter att sågklingorna var färdiganvända 
monterades de ur maskinen och togs till materiallabbet där ett svepelektronmikroskop 
användes för att studera de uppkomna förslitningsskadorna för att göra det möjligt att 
utreda bakgrunden till hur dessa har uppstått. 
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4.  Resultat och analys 
I tabell 4.1 presenteras resultaten för försöken där även den avverkade volymen och 
avverkningshastigheten för de aktuella inställningarna framgår. Sågklingorna i försöken 
användes tills de ansågs obrukbara av operatören vilket i alla fyra försök orsakades av 
tandhaveri. Vid beräkningen av avverkningshastigheten med ekvation 2.1 används 
bredden för hårdmetallskären som  samt längden på snittytan som . Den avverkade 
volymen beräknas genom att ta livslängden (den totala kapningsarean) multiplicerat med 
bredden för hårdmetallskären. 
Tabell 4.1 Resultat från försöken 

 
I figur 4.1 presenteras resultatet för försöket i form utav nivåkurvor där även förutspådda 
livslängder för andra nivåer på faktorerna skattas. 

 
Figur 4.1 Nivåkurvor över de erhållna livslängderna 
Resultaten kan jämföras med de i bilaga B där medellivslängden för de 21 senaste 
försöken är 6,44 m2 med en medelkaptid på 8,08 sekunder där största värdet i intervallet 
är 8,45 m2. 

 Matning 
[mm/tand] 

Skärhastighet 
[m/min] 

Livslängd 
[m2] 

Kaptid  
[s] 

Volym  
[cm3] 

Avverkningshastighet 
[cm3/min] 

1 0,05 160 9,23552 8,8 24900 153,69 
2 0,06 160 4,67362 7,4 12619 184,43 
3 0,05 190 6,39132 7,5 17257 182,5 
4 0,06 190 7,69472 6,2 20776 219,01 
medelvärden 6,9988 7,48 18888 184,91 
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4.1 Optimering 
Försöksplanen analyseras med MODDE för att skatta eventuella effekter och 
samspelseffekter mellan faktorerna. De skattade effekterna presenteras i figur 4.2 där 
samspelseffekten mellan skärhastigheten och matningen per tand visar den starkaste 
påverkan på utfallet av försöken.  

 
Figur 4.2 Effekter av faktorerna 
Samspelet mellan faktorerna framgår i figur 4.3 där de olika nivåerna på matningen 
skattas mot skärhastigheten för att visa hur livslängden för den aktuella matningen 
påverkas av en förändrad skärhastighet. 

 
Figur 4.3 Samspelet mellan faktorerna 
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4.2 Förslitningsskador 
Efter att tandhaveriet hade uppstått användes ett svepelektronmikroskop för att studera 
eventuellt uppkomna förslitningsskador på hårdmetallskären. Några utvalda 
hårdmetallskär på varje sågklinga valdes ut där spånsidan och släppningssidan studerades 
efter uppkomna förslitningsskador. Även andra delar av hårdmetallskären studerades 
dock lades merparten av fokuset på dessa sidor genom att de utsätts för de största 
påfrestningarna vid bearbetningen. I bilaga A finns materialanalyserna för skäreggarna 
bifogade för samtliga hårdmetallskär. 
Figur 4.4 visar övergången mellan stommen och hårdmetallskären där det går att se en 
uppbyggnad av material från arbetsstycket på nedersta ytterdelen av spånsidan 
(markerad). Den övre raden visar sågklingor med skärhastigheten 160 m/min med 
matningen 0,05 mm respektive 0,06 mm. På samma sätt visar den understa raden 
sågklingor med skärhastigheten 190 m/min. Det fastkletade materialet består till största 
delen av järn, men även andra legeringsämnen från arbetsstycket detekterades.    

 
Figur 4.4 Uppbyggnad av material längs nederdelen av spånsidan 
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Figur 4.5 visar en förstoring av övergången mellan hårdmetallskäret och stommen längs 
sågklingans ena sida där det mörkare området är hårdmetallskärens PVD-beläggning 
bestående av TiAlN. Det markerade området i figuren visar ett område vid övergången 
där urflisning har lett till att beläggningen är borta och ytan under beläggningen är synlig.  

 
Figur 4.5 Urflisning längs ena sidan för 160/0,05 
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4.1.1 Skärhastighet 160 – Matning per tand 0,05 
Figur 4.6 föreställer den övre delen av hårdmetallskäret där släppningsidan uppvisar 
något som liknar små fläckar på beläggningen som annars är helt intakt. Fläckarna är 
förmodligen material som kommer från arbetsstycket som kletat fast genom den adhesion 
som uppstått. Skäreggen uppvisar en omfattande fasförslitning vilket bland annat har lett 
till att bitar från eggen har lossnat. Även en löseggsbildning detekterades på skäreggen 
vid materialanalysen.  

 
Figur 4.6 Skäreggen för 160/0,05 
Den yttre delen av skäreggen (figur 4.7) uppvisar troligtvis ett exempel på ett abrasivt 
nötningsförlopp där ojämnheterna på ytan och hörnet ser ut att ha blivit avverkade. Det 
går även att iaktta små flisor som är borta vid gränsytan mellan spånsidan och det område 
där den abrasiva nötningen har verkat. 

.  
Figur 4.7 Övre hörn av spånsidan för 160/0,05 
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4.1.2 Skärhastighet 160 – Matning per tand 0,06 
Figur 4.7 uppvisar en släppningssida där beläggningen i sort sett är intakt förutom några 
enstaka fläckar uppepå och något som liknar abrasiv nötning (vänstra hörnet stora bilden). 
Däremot uppvisar spånsidan en omfattande abrasiv nötning vilket har lett till att ytan är 
väldig ojämn och gropig. Den fasförslitningen som har uppstått på skäreggen verkar vara 
minimal och inte särskilt omfattande. Även löseggen håller sig på en ganska låg nivå 
jämfört med den lösegg som uppstod vid den lägre matningen för samma skärhastighet. 

 
Figur 4.8 Skäreggen för 160/0,06 
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4.1.3 Skärhastighet 190 – Matning per tand 0,05 
I figur 4.8 går det att se en fasförslitning som huvudsakligen har uppstått på 
släppningssidan av hårdmetallskäret där den genom abrasiv nötning har lett till att 
material har skrapats bort vid bearbetningen av arbetsstycket.  

 
Figur 4.9 Skäreggen för 190/0,05 
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4.1.4 Skärhastighet 190 – Matning per tand 0,06 
I Figur 4.9 går det att se att det har uppstått värmesprickor vinkelrätt mot skäreggen som 
är förhållandevis rätt djupa. På släppningssidan går det även att se små fläckar som har 
uppkommit genom stänk från arbetsstycket. 

 
Figur 4.10 Skäreggen för 190/0,06 
Figur 4.10 föreställer toppen av spånsidan där det går att se att en urflisning har uppstått 
längsmed skäreggen vid bearbetningen. Annars verkar beläggningen på spånsidan vara 
intakt förutom de lite ljusare nyanserna som antagligen är material som kletat fast från 
arbetsstycket.  

 
Figur 4.11 Toppen av spånsidan för 190/0,06 
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5.  Diskussion 
Resultatet från försöksplaneringen visar att samspelseffekten mellan skärhastigheten och 
matningen per tand har en avgörande betydelse för livslängden av sågklingorna vilket 
visar sig genom att en hög matning måste kombineras med en hög skärhastighet för bästa 
utfall. Detsamma gäller för en låg matning som måste kombineras med en låg 
skärhastighet. Dock är de försök som utfördes alltför få för att kunna dra några definitiva 
slutsatser då det skulle behöva utföras flera replikeringar för att gör det möjligt att skatta 
variationerna för processen. Även materialet som bearbetades hade vissa skillnader 
mellan batcherna där bland annat kolhalten och hårdheten skiljde sig mellan dem enligt 
de angivna specifikationerna för de olika kundorderna. Det upptäcktes dessutom under 
arbetets gång att sågdatorn inte registrerade första snitten på varje stång vilket leder till 
att den faktiska livslängden är mycket större än vad som framgår i resultaten, men för att 
göra det möjligt att jämföra med de tidigare resultaten ignorerades detta. 
Däremot går det att konstatera med hjälp av svepelektronmikroskopet att de 
förslitningsskador som uppstår vid bearbetningen skiljer sig mellan de olika 
inställningarna. För till exempel en låg skärhastighet och låg matning så uppstår en 
urflisning av skäreggen förmodligen orsakad genom att den uppbyggda löseggen skjuvas 
bort och sliter bort flisor från eggen. För samma skärhastighet, men en lite högre matning 
är det istället den omfattande abrasiva nötningen på spånsidan som är det dominerade 
effekten på förslitningsförloppet. Detta beror antagligen på att en högre matning kräver 
en större värmegenerering för att lättare kunna skära spånor från arbetsstycket vilket inte 
uppfylls och spånorna blir därför diskontinuerliga. Vid bearbetningen kommer därför 
spånorna inte att rulla ihop sig lika lätt och vid spånavgången slår dem istället mot 
spånsidan och avverkar material. Det kan kanske även bero på att material från 
hårdmetallskäret genom adhesion kletar fast på spånorna, men det är inte lika troligt då 
inga övriga tecken tyder på detta och då är det speciellt diffusionen som orsakar detta 
förlopp.  
För sågklingan med skärhastigheten 190 m/min är det istället den omfattande 
fasförslitningen för släppningssidan som är den dominerade förslitningen för den lägre 
matningen. Detta beror antagligen på att en högre skärhastighet leder till en större 
värmegenerering vid kontaktytorna och skäreggen kommer därför deformera 
arbetsstycket plastiskt vilket leder till eggen bara skrapar på ytan efter ett tag. Vid en lite 
högre matning blir spånavgången däremot bättre genom att den värme som genereras 
förbättrar spånbildningen. Dessutom bidrar den högre matningen till att spåntjockleken 
blir tjockare vilket motverkar den plastiska deformationen av arbetsstycket genom att 
skäreggen matas djupare in. Däremot uppstår det istället värmesprickor vilket antagligen 
beror på den högre skärkraften, men det kan också bero på att emulsionens kylande effekt 
leder till att det uppstår temperaturvariationer i skäreggen vilket i sin tur orsakar 
värmesprickorna. 
Slutligen går det att kommentera att sågning är en ganska svår metod att undersöka genom 
att en sågklinga har ett flertal skäreggar som var och en kommer orsaka ett tandhaveri vid 
brott. Detta har att göra med matningen då varje skäregg matas djupare in i arbetsstycket 
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för varje rotation. Därför leder ett brott på en av skäreggarna till att de kommande utsätts 
för den dubbla belastningen vilket i detta fall är den dubbla matningen och det uppstår ett 
tandhaveri genom att tänderna inte är dimensionerade för detta.  
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6.  Slutsats 
De slutsatser de går att dra utav försöken är att livslängden är beroende av kombinationen 
av de två faktorerna (matning per tand och skärhastighet) vilket visade sig genom 
försöksplaneringen där samspelseffekten hade störst påverkan på utfallet av försöken. 
Detta går även att utläsa av bilderna från svepelektronmikroskopet genom att en felaktig 
matning eller skärhastighet bidrar till att förslitningsförloppet på antingen spån- eller 
släpningssidan är dominerande. För att motverka problemet med en ojämn förslitning 
krävs det att inställningarna justeras för att förslitningen ska bli jämn på båda sidor vilket 
är det resultat som önskas. 
I figur 4.3 går det även att se samspelseffekterna av de olika kombinationerna på 
skärdatan där en högre matning måste kombineras med en högre skärhastighet för bästa 
resultat vilket har att göra med värmegenereringen då den måste vara på en viss nivå för 
att spånavgången ska bli optimal för den aktuella inställningen. På samma sätt måste en 
lägre matning kombineras med en lägre skärhastighet dock uppstår det istället 
löseggsbildning vilket motverkas med en ökning av skärhastigheten som i sin tur måste 
kombineras med en högre matning för att bibehålla den jämna förslitningen på både spån- 
och släppningssidan.  
Försöken visade att avverkninghastigheten för den sågklinga med den längsta livslängden 
var mycket lägre än de andra sågklingorna i försöket vilket medför att det kanske inte är 
lönsamt att använda dessa inställningar vid en högre beläggning vid sågstationen. För att 
göra det möjligt att bestämma de optimala inställningarna med avseende på både kaptid 
och livslängd krävs det att man bestämmer det antal ton som måste bearbetas per skift för 
att uppnå en godtagbar lönsamhet vid sågstationen och med hjälp av den informationen 
går det att beräkna den maximala kaptiden för varje snitt. Efter att man har bestämt den 
maximala kaptiden blir det möjligt att justera skärdatan för att bibehålla den önskade 
produktiviteten, men även för att maximera livslängden för den aktuella kaptiden.  
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7.  Rekommendationer 
Förslagsvis bör man välja de inställningar som medför en högre bearbetningstakt och 
därmed uppnå en högre produktivitet speciellt när beläggningen är hög vid sågstationen. 
Däremot vid en lägre beläggning när det inte finns någon prio order bör livslängden för 
sågklingorna maximeras. Det kanske även går att öka matningen lite för inställningarna 
160/0,05 och därmed uppnå en högre bearbetningstakt, men samtidigt bibehålla 
livslängden för sågklingan. 
Man bör även undersöka effekterna av att stänga av emulsionen och endast använda sig 
av skärvätska för den högre nivån på skärdatan (190/0,06) och därmed minska 
temperaturvariationerna i hårdmetallskären vilket teoretiskt borde leda till en längre 
livslängd. 
Det går även att undersöka möjligheten att använda sig av en annan skärvätska, 
förslagsvis någon som är anpassad för bearbetning av rostfritt stål vilket bör motverka 
löseggsbildningen ytterligare och därmed uppnå en längre livslängd för sågklingan 
(160/0,05). Annars går det att undersöka om den aktuella leverantören har en skärvätska 
med en högre viskositet vilket leder till ett ökat skjuvmotstånd som bör begränsa 
löseggsbildningen genom att den försvårar uppbyggnaden av material på skäreggen.  
Slutligen går det att säga att man bör fortsätta med den försöksplan som påbörjades och 
så småningom utföra en försöksplanering med tre nivåer istället vilket gör det möjligt att 
hitta en bättre skattning av de optimala inställningarna för skärdatan för att uppnå en 
maximal livslängd. 
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Bilaga A – Materialanalys av skäreggen 
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160 – 0,06 
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190– 0,05 
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190 – 0,06 
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Bilaga B – Produktionsstatistik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


