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Abstract

Method of measuring residual stress in PVD coatings
on thin substrates

Philip Eriksson, Emily Hall, Felix Jacobson, Ebba Saikoff, Johanna Söderberg,
Pontus Theill, Erika Åkerfeldt

The aim of this project was to, based on a given idea, develop and evaluate a method
for measuring residual stress in thin PVD coatings.

AlCrN was deposited, by PVD, on thin circular samples of stainless steel foil and the
radius of the emerged curvature was measured using an optical profilometer. From
the radius data the residual stress in the coating of each sample was calculated. The
foil samples examined were of two different thicknesses, 0.3 mm and 0.5 mm. With
the parameters of the project the foils of 0.3 mm were found most suitable.

Furthermore, the method was compared to an already established method where
depositions are made on thicker substrates, which are then ground to an appropriate
thickness. A correlation factor between the two methods was calculated and found to
be 0.91 ± 0.28.

Finally, the possibility of adapting the method in running production was investigated.
Cost and time analyses were conducted and both supported the applicability of the
method.
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Sammanfattning 
Projektets syfte var att utveckla och utvärdera en metod för att mäta restspänningar i tunna 
PVD-beläggningar utifrån en redan befintlig idé.  

Tunna cirkulära prover av rostfritt stål belades med AlCrN genom PVD och radien på den 
utböjning som uppstod mättes med en optisk profilometer. Restspänningen bestämdes sedan 
utifrån den uppmätta radien. Folier av två olika tjocklekar, 0,3 mm och 0,5 mm, utvärderades. 
Med de processparametrar som användes i projektet visades att folien med tjocklek 0,3 mm var 
den bäst lämpade. 

Metoden jämfördes även med en etablerad metod där tjocka substrat beläggs och sedan slipas 
ned till lämplig tjocklek. En korrelationsfaktor som relaterar de två metoderna bestämdes till 
0,91 ± 0,28. 

Slutligen undersöktes möjligheterna att använda metoden i löpande produktion. Kostnads- och 
tidsanalyser utfördes och resultaten stödjer metodens användbarhet. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av det självständiga arbete på 10 veckor (15hp) som vi gjort inom 
ramen för kurserna “Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap” och 
“Självständigt arbete i kemiteknik” vid Uppsala Universitet för civilingenjörsstudenter. Projektet 
har genomförts på uppdrag och med stöd av Primateria samt med stöd av Tribomaterialgruppen 
vid Uppsala Universitet. Projektet har till största del utförts på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, 
men även i Primaterias fabrik i Köping.  

Vi vill framförallt tacka Olle Wänstrand på Primateria för sitt brinnande engagemang i projektet, 
vår tekniska konsult Urban Wiklund för all hjälp och alla roliga diskussioner. Vi vill också tacka vår 
affärscoach Carl Kronlid för sitt stöd, produktionschefen Mathias Pettersson som hjälpte oss med 
beläggning i Primaterias fabrik i Köping och som svarat på alla våra frågor och gett feedback 
gällande metoden i fabriken samt avdelningen för Tillämpad Materialvetenskap för tillgång till 
konferensrum och kaffemaskin. Dessutom vill vi rikta ett tack till vår opponentgrupp på 
deltidsredovisningen för den konstruktiva kritiken och deras intressanta frågor.  
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1  Inledning 
För att förbättra egenskaperna hos en detalj kan man belägga detaljen med ett tunt ytskikt. Man 
kan då dra nytta av bulkmaterialets egenskaper, som exempelvis kan vara god hållfasthet, 
samtidigt som man genom ytskiktet kan förbättra andra egenskaper hos komponenten, till 
exempel öka nötningsbeständigheten. 

Metoderna för att åstadkomma tunna ytbeläggningar är många till antalet, men en grupp 
vanliga processer samlas under namnet physical vapour deposition, PVD. Under beläggning med 
PVD skapas spänningar i ytskiktet som blir kvar även efter det att beläggningsprocessen är 
färdig, så kallade restspänningar. Restspänningarna kan påverka ytskiktets egenskaper både 
positivt och negativt, och effekten av restspänningarna beror på deras storlek. Det är alltså 
viktigt att kunna mäta restspänningarna i ett ytskikt. 

Detta projekt genomfördes i samarbete med Primateria AB. Primateria är ett svenskt företag som 
ytbehandlar verktyg för skärande och formande bearbetning av metall och andra material. 
Företaget har nyligen investerat i en ytbeläggningsmaskin för PVD och vill utveckla en snabb och 
robust metod för att mäta restspänningar i beläggningen. 

Projektets syfte var att utveckla och utvärdera en metod för att mäta restspänningar i tunna 
PVD-beläggningar utifrån en redan befintlig idé. Metoden ska användas för utveckling och i 
löpande industriproduktion hos Primateria. 

Den metod som vidareutvecklades och utvärderades i detta projekt har sitt ursprung i en idé 
som vid projektets start presenterades av Primateria. Idén var att belägga tunna stålfolier av en 
tjocklek på några tiondels millimeter med PVD och sedan utföra mätningar på dessa folier för att 
bestämma restspänningarna i ytskiktet. 

1.1 Mål 
I projektet ingick följande mål: 

� Att utveckla metodidén till en fungerande metod för att mäta restspänningar i ytskikt 
belagda med PVD 

� Att utvärdera den utvecklade metodens noggrannhet 
� Att ta fram en korrelationsfaktor för att jämföra den utvecklade metoden med en redan 

befintlig metod där beläggning sker på tjocka substrat 
� Att uppskatta tidsåtgång och kostnad för utförande av den framtagna metoden 
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 1.2 Avgränsningar 
Syftet med projektet var inte att utveckla en så perfekt metod som möjligt för att mäta 
restspänningar i skikt belagda med PVD, utan att utifrån den givna metodidén vidareutveckla en 
möjlig metod och sedan utvärdera den. Syftet var heller inte att göra en komplett och statistiskt 
säkerställd analys av data, utan istället att göra en första undersökning av metoden för att se om 
konceptet är värt att undersöka vidare. 

Det finns ett stort antal parametrar som kan påverka spänningstillståndet i ett ytskikt, både 
processparametrar såsom temperatur och tryck såväl som skiktegenskaper såsom mikrostruktur, 
tjocklek och geometri. En del av dessa diskuteras senare i rapporten, men ingen av dessa 
analyserades eller optimerades i närmare detalj i projektet. 

De skiktmaterial som användes i projektet valdes utifrån vilka beläggningar som var möjliga att 
göra hos Primateria under den aktuella tidsperioden. 

1.3 Rapportens disposition 
Projektet och rapporten delades in i två olika faser, där den första var vidareutveckling av 
metodidén och den andra var utvärdering av den i den första fasen utvecklade metoden. 
Beskrivningen av utvecklingsfasen i projektet hålls dock kortfattad och störst fokus läggs istället 
på att beskriva den vidareutvecklade metoden och utvärderingen av denna. Detta då dessa delar 
av projektet ansågs vara av större betydelse än utvecklingsfasen. 

En djupare bakgrund till problemet presenteras i kapitel 2, följt av en litteraturstudie i kapitel 3. 
Kapitel 4 beskriver sedan utvecklingsfasen av projektet, och den metod som utvecklats 
presenteras i kapitel 5 och 6. Resultat från de mätningar som gjorts enligt metoden presenteras 
sedan i kapitel 7. Tids- och kostnadsanalyser för metoden presenteras i kapitel 8 och 9. 

Rapporten avrundas sedan med en diskussion kring resultaten och förslag på fortsatt utveckling 
av metoden i kapitel 10 och slutsatser i kapitel 11. 
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2  Bakgrund 
2.1 PVD  
PVD är ett samlingsnamn för flera olika ytbeläggningsprocesser som har gemensamt att 
skiktmaterialet förångas från en fast källa och sedan transporteras i form av atomer, molekyler 
eller joner till den yta som ska beläggas. Partiklarna kondenserar sedan på ytan som ska 
beläggas och bygger upp ett ytskikt [1, 2]. Processen sker i en vakuum-kammare. 

Den PVD-process som Primateria använder är arc-förångning. Vid arc-förångning sker 
förångning från den fasta källan genom att man slår en gnista mellan skiktmaterialet som ska 
förångas, som agerar katod, och en anod som antingen kan vara i form av kammarväggen eller 
en lokaliserad anod. En processparameter som är viktig att notera är att Primaterias process sker 
vid temperaturer runt 450°C. 

2.2 Restspänningar och deras uppkomst 
Restspänningar kan ses som spänningar som är ”instängda” i ett material eller en struktur, som 
existerar trots att ingen yttre kraft påverkar komponenten. Spänningarna har olika storlek och 
riktning på olika ställen i komponenten så att summan av restspänningarna i komponentens 
volym är noll [3]. 

Restspänningar uppstår under nästan alla tillverkningsprocesser och deras ingående steg. Detta 
projekt fokuserar på de restspänningar som uppstår under ytbeläggningssteget då en 
komponent beläggs med PVD. 

Litteraturen beskriver många olika faktorer som kan bidra till uppkomsten av restspänningar i 
ytskikt belagda med PVD. Dessa inkluderar skillnad i gitterparameter mellan substrat och skikt 
vid epitaxiell tillväxt [4], att substrat och skikt har olika termisk expansionskoefficient [4,5], samt 
spänningar som uppstått vid jonbombardering av ytan [4, 5] 

Det har visats att restspänningarna som skapas i PVD-skikt oftast är tryckspänningar [4]. 
Restspänningar i form av tryckspänningar i ett ytskikt ger både positiva och negativa följder.  

2.3 Restspänningarnas konsekvenser 
Restspänningar i ett ytskikt påverkar prestanda och livslängd på den belagda komponenten 
genom att påverka hållfastheten hos både ytskiktet och systemet substrat-ytskikt [6]. 
Tryckspänningar i ytskiktet kan till exempel öka skiktets seghet då de fungerar som motverkande 
krafter till en applicerad dragspänning [4].  Att skiktet har en hög seghet är viktigt för 
verktygsstål som belagts med PVD då det har visats att nötningen av skiktet ofta har sitt 
ursprung i tillväxt av befintliga sprickor [7] och denna tillväxt motverkas av en hög seghet. 

Restspänningar kan dock även inducera dragspänningar vinkelräta mot mellanytan mellan ytskikt 
och substrat, eller skjuvspänningar i samma mellanyta. De inducerade spänningarna blir som 
störst vid skarpa hörn och kanter, porer, sprickor och andra ojämnheter [4, 2]. Detta illustreras i 
Figur 1. Om de inducerade spänningarna är tillräckligt stora kan de orsaka skador i skiktet och 
lyfta av skiktet från substratet [6, 2]. 
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Figur 1: Tryckspänningar i ytskiktet inducerar dragspänningar vinkelräta mot mellanytan mellan substrat 
och skikt vid ojämnheter (vänster, mitten) och ett hörn (höger). Vid hörnet induceras även 
skjuvspänningar i mellanytan. 

Restspänningar i ytskikt kan alltså ge både positiva och negativa följdeffekter, och storleken på 
spänningen är betydande. Till exempel har höga tryckspänningar i ytskiktet visats öka 
livslängden på verktyg, men bara upp till en viss gräns. Om tryckspänningarna överskrider denna 
gräns avtar livslängden igen [8]. Det finns ett stort behov av att kunna bestämma storleken på 
restspänningarna i ett ytskikt samt att förstå de bakomliggande orsakerna till spänningarna och 
hur man kan påverka dem [6,9]. 

2.4 Metoder för mätning av restspänningar 
Det finns flera vedertagna metoder för mätning av restspänningar i tunna ytskikt, som bygger på 
två huvudsakliga principer. Den ena är att mäta substratets deformation på makronivå genom att 
studera en provbits utböjning och den andra är att mäta den elastiska deformationen på 
mikronivå genom att utföra mätningar på kristallstrukturen [4, 7]. Metoden som vidareutvecklas i 
detta projekt bygger på den förstnämnda principen och förklaras vidare nedan. 

Restspänningar i ett ytskikt på ett tunt substrat kommer att orsaka utböjning av substrat-skikt-
kompositen. Genom att mäta böjningens kurvatur kan den uppmätta kurvaturen sedan användas 
för att beräkna restspänningarnas storlek [4]. Detta illustreras i Figur 2. 
 

 
Figur 2: En tunn substrat-skikt-komposit böjer sig på grund av restspänningar i skiktet. Utböjningens 

radie och kurvatur kan mätas och användas för att bestämma restsspänningarnas storlek. 
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Det finns flera olika ekvationer som kan användas för detta ändamål. En av dessa är Stoneys 
ekvation (1). 

 𝜎 =
𝐸𝑠𝑡𝑠2

6(1 − 𝜈𝑠)𝑡𝑓𝑅
 

 

 
(1) 

 

 

 

 

En stor fördel med Stoneys ekvation jämfört med andra möjliga ekvationer är att den inte kräver 
att några materialegenskaper för skiktet såsom E-modul eller Poissons tal är kända, vilket de 
sällan är [4, 7]. 

För att utböjning av ett substrat belagt med ett ytskikt ska uppstå krävs att substrat-skikt-
kompositen är så pass tunn att restspänningarna är tillräckliga för att böja den. Ungefärlig 
tjocklek på substratet för att en mätbar utböjning ska ske är något hundratal gånger skiktets 
tjocklek, det vill säga substratet bör vara av storleksordningen något hundratal mikrometer. Den 
färdiga produkten som ytskiktet som ska utvärderas sitter på, till exempel ett verktyg för 
skärande behandling, kan dock inte klassas som tunn. Detta kan vara ett problem då 
restspänningarna i ett skikt inte nödvändigtvis är desamma om skiktet läggs på ett tunt 
respektive ett tjockt material [7]. 

2.5 Beläggning av tunt respektive tjockt substrat 
Spänningar uppstår under beläggningsprocessen. Vid beläggning på ett tunt substrat kan dessa 
spänningar orsaka att utböjning av substrat och skikt uppstår redan under 
beläggningsprocessen. Denna utböjning uppstår inte för tjockare substrat, och det blir därför 
olika geometrier som beläggs beroende på substrattjockleken. Detta kan ge en skillnad i den 
resulterande restspänningen. Dessutom påverkar utböjningen spänningstillståndet i substrat och 
skikt under beläggningsprocessen, vilket i sin tur påverkar skiktets tillväxt. Det är inte säkert att 
man växer fram likadana skikt på ett tunt och ett tjockt substrat. Slutligen är uppvärmnings- och 
nedkylningsegenskaperna olika beroende på om ett tunt eller tjockt substrat används, och 
processtemperaturen kan därmed variera beroende på substratet. Sammanfattningsvis är det 
alltså inte säkert att de spänningar som uppstår vid beläggning på ett tunt substrat är desamma 
som de spänningar som skulle uppstå vid beläggning på ett tjockt substrat [4, 7]. 

Det har därför genom åren utvecklats metoder som bygger på beläggning av ett tjockt substrat 
som sedan kapas och slipas ned efter beläggningsprocessen [6, 9]. Ett tjockt substrat i denna 
bemärkelse har en tjocklek i storleksordningen ett par millimeter. Efter att provet slipats ned till 
slutlig tjocklek uppstår en utböjning av provet. Utböjningen mäts och den uppmätta radien 
används sedan för att beräkna restspänningarna. Metoden att belägga ett tjockt substrat som 
sedan slipas ned används som referensmetod i detta projekt. 

  𝐸𝑠: Substratets E-modul   𝑡𝑠: substratets tjocklek 
  𝑡𝑓: Ytskiktets tjocklek  𝜈𝑠: Poissons tal för substratet  
  𝑅: Uppmätt radie för utböjningen 
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2.6 Problem med metoden för beläggning av tjockt substrat 
Kapningen och slipningen är dock inte triviala processer. Vid kapning och nedslipning av ett 
tjockt substrat är det viktigt att ingen utböjning uppstår under processerna. Det krävs alltså att 
substratet är inspänt på något sätt [4], och det har visat sig vara svårt att spänna in substratet på 
ett fungerande sätt [6]. Kapning och slipning måste göras försiktigt så att inte ytterligare 
spänningar tillförs under dessa processer, då sådana spänningar försummas i beräkningarna [10]. 

Kapningen och slipningen är dessutom mycket tidskrävande processer. Nedslipning av ett tjockt 
substrat kan därmed vara en bra metod för experimentella undersökningar och forskning, men 
är för tidskrävande för att vara applicerbar för mätningar i industrin. Utveckling av en metod för 
att belägga och utföra mätningar på tunna substrat som inte kräver någon slipning har alltså 
potential att göra processen mer tids- och kostnadseffektiv. 
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3  Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes i syfte att få inblick i om några liknande studier gjorts tidigare 
och för att undersöka om dessa i sådana fall skulle kunna vara tillämpbara inom projektet.  

I detta kapitel följer en kort beskrivning av litteraturstudien och dess betydelse för projektet. För 
en mer utförlig rapport av litteraturstudien se Bilaga 1. 

Eftersom den i projektet undersökta metoden gäller för tunna substrat och PVD begränsades 
även litteratursökningen till detta. Resultatet av sökningen blev två artiklar - Mechanical 
measurement of the residual stress in thin PVD films och A practical method for the 
determination of the Young’s modulus and residual stresses of PVD thin films - som båda var 
skrivna vid Eindhoven University of Technology och som i metod påminde mycket om varandra. 

Metoderna som beskrevs i de båda artiklarna gick ut på att en foliebit i rostfritt stål belades med 
TiN genom PVD. Den belagda folien kapades till remsor med dimensionerna 0.2x30 mm och på 
dem mättes sedan kurvaturen. Provbitarna krävde alltså efterbehandling av folien i form av 
klippning och tanken med den i det här projektet tilltänkta metoden är att ingen efterbehandling 
ska krävas. De båda metoderna använde dessutom en annan formel för beräkning av 
restspänningar, som till skillnad från Stoneys ekvation (ekvation 1), krävde att både E-modul och 
Poissons tal var kända för skiktet. Vidare beskrevs exempelvis inte fixturen som användes för att 
spänna fast foliebitarna tillräckligt detaljerat för att kunna vara av värde för projektet. [11, 12] 

På grund av ovanstående avvikelser och brist på detaljerad information ansågs innehållet i 
artiklarna inte direkt tillämpbart inom projektet. Avvikelsen i metod, jämfört med projektets 
utvecklade metod, samt bristen på andra relevanta artiklar blev trots detta värdefull information 
för litteraturstudien. Det huvudsakligen på grund av att slutsatsen drogs att ingen 
överensstämmande metod till den som utvecklas och undersöks i projektet är känd.  
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4 Metodutveckling 
Projektets första fas var att vidareutveckla den metodidé som presenterades av Primateria vid 
projektstarten. 

Stora delar av metoden var förutbestämda i metodidén, till exempel att den stålfolie som skulle 
beläggas var av rostfritt stål SS 2333 av 0,3 mm och 0,5 mm tjocklek, samt vilka principer för 
mätning och beräkning av restspänningar som skulle användas. 

Kvar att göra var att finna en metod för att ta fram lämpliga provbitar ur den tunna stålfolien 
samt att designa en fixtur för att hålla provbitarna på plats under PVD-processen. Under allt 
detta utvecklingsarbete skedde täta diskussioner med dr Olle Wänstrand, som hållit i detta 
projekt på Primateria, och projektets tekniska konsult prof. Urban Wiklund, avdelningen för 
tillämpad materialvetenskap vid Uppsala Universitet. 

Detta kapitel beskriver kortfattat metodutvecklingen i projektet och resultatet därav. 

4.1 Provframtagning ur tunna folieark 
En del i metodutvecklingen var att finna en metod för att ta fram lämpliga provbitar ur stålfolien, 
av storleksordning cirka 5-10 mm. Målet var att hitta en enkel metod för att skära/klippa ut 
provbitar ur foliearken som inte kräver efterbehandling av provbitarna. 

Kraven på skärningen/klippningen var att proverna skulle bli tillräckligt lika varandra för att vara 
jämförbara, samt plana nog att utböjningen från skärningen/klippningen inte skulle få stor 
inverkan på den krökningsradie som mäts upp efter att folien belagts. 

De skär- och klippmetoder som undersöktes var manuell klippning med en sax som levererades 
från folietillverkaren tillsammans med folierna, manuell klippning med ett stort saxverktyg 
(tillgänglig på en verkstad på Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet), samt laserskärning 
utfört av Mälarlaser AB i Enköping. 

Till att börja med utvärderades de båda manuella metoderna, men båda dessa resulterade i att 
provbitarna fick en ojämn och oförutsägbar utböjning som dessutom var för stor för att vara 
acceptabel. Detta sågs vid visuell inspektion med blotta ögat, men bekräftades även efter 
undersökning av provbitarnas ytprofil med en optisk profilometer (WYKO NT1100). 

Efter uteslutning av de manuella metoderna testades laserskärning. Provbitarna som åstadkoms 
med laserskärning såg släta ut vid visuell inspektion med blotta ögat, men hade dock vissa 
kännbara grader på ena sidan som resultat av skärningen. Ytprofolien på provbitarna 
undersöktes med en optisk profilometer, och undersökningen visade att de laserskurna proverna 
var mycket mindre utböjda än de manuellt klippta. Efter diskussion med Olle och Urban 
beslutades att använda de laserskurna proverna i detta projekt. 

Som ett resultat av beslutet av att använda laserskärning bestämdes även provbitarnas form till 
cirklar med diameter 7 mm. Den cirkulära geometrin var ett resultat av att cirkulära bitar är 
lättare att laserskära jämfört med kvadratiska, och diametern ett resultat av diskussioner med 
Olle. 
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4.2 Fixtur 
För att kunna belägga folieproverna i PVD-maskinen designades en fixtur av projektgruppen. 

Fixturen designades efter en kravspecifikation som inkluderade att folien skulle ligga så fritt som 
möjligt i fixturen. Men för att få en bra beläggning med PVD läggs en spänning över substratet, 
och folien måste därför vara i elektrisk kontakt med fixturen trots att den ligger fritt. Detta togs 
hänsyn till vid designen. Dessutom optimerades fixturen så att så små skuggeffekter som möjligt 
ska uppstå vid beläggning, för att få en så jämntjock beläggning som möjligt.  

Fixturen har plats för två folieprover med tjocklek 0,3 mm och två med tjocklek 0,5 mm. Fönstren 
i framstycket är gjorda så att en cirkel med diameter 5 mm beläggs på varje provbit. En modell 
av fixturen gjord i SolidWorks ses i Figur 3. Ritning med komplett måttsättning bifogas i Bilaga 2. 

Fixturen tillverkades sedan i stål av Uppsala Mekaniska Maskinbearbetning UMB AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Figur 3: Modell av den av projektgruppen designade fixturen. Modellen är gjord i SolidWorks. 
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5  Metod 
Den metod som utvecklades under metodutvecklingen användes sedan för att belägga 
folieprover och utföra mätningar på dem. För att kunna göra en jämförelse med den tidigare 
beskrivna metoden för beläggning av tjocka substrat som sedan slipas ned gjordes 
referensprover med denna metod. Detta kapitel beskriver metoder för provpreparering, 
beläggning och mätning för både folie- och referensprover. 

För att metoden med tunna folier ska kunna användas vidare av Primateria togs även en 
instruktion fram avsedd för operatörer i Primaterias produktion. Denna instruktion beskriver hur 
metoden kan utföras hos Primateria. Instruktionen återfinns i Bilaga 3. 

5.1 Preparering och beläggning av folieprover 
Folieark av rostfritt stål SS 2333 med laserskurna cirklar med dimensionerna 7 mm i diameter och 
tjocklekarna 0,3 mm och 0,5 mm levererades till projektgruppen. Projektgruppen lösgjorde 
cirklarna från foliearken genom att försiktigt vicka cirklarna fram och tillbaka tills dess att de 
lossnade från arket. Den lilla rest av material som hållit cirkeln på plats i arket (Figur 4) slipades 
sedan bort.  

 
Figur 4: Folieark med laserskurna cirklar, där materialet som håller cirkeln på plats i arket syns. 

Folieproverna lämnades till Primateria där rengöring och beläggning av proverna skedde. 
Rengöringen gjordes för hand med alkohol. Beläggning skedde i körningar som ingick i 
Primaterias ordinarie produktion. Vid beläggning användes fixturen som beskrivs i avsnitt 4.2 så 
att det i varje körning belades fyra folieprover, två stycken med tjocklek 0,3 mm och två stycken 
med tjocklek 0,5 mm.  

Vilka beläggningar och beläggningstjocklekar som användes bestämdes av vilka körningar som 
skedde i Primaterias ordinarie produktion. Alla beläggningar var AlCrN av olika tjocklek och med 
varierande processparametrar – exempelvis biasspänning och gastryck. 
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5.2 Preparering, beläggning och slipning av referensprover 
Ur en 3 mm tjock och 20 mm bred fyrkantsstång av samma stål som folierna, SS 2333, kapades 
bitar av längd cirka 20 mm ut. Kanterna avgradades med slippapper och en av huvudytorna på 
provbiten slipades i fyra slipsteg med en slipmaskin med 120, 320, 500 och 1000 mesh 
slippapper för att få en slät yta.  

Den slipade huvudytan belades sedan hos Primateria i samma körningar som folieproverna 
belades i. Totalt fem körningar utfördes. I varje körning om fyra folieprover belades även två 
referensprover, ett för användning vid mätning och ett som reserv. 

Ur det belagda referensprovet kapades en mindre bit, cirka 5x5 mm. Den lilla provbiten 
limmades sedan fast med beläggningssidan mot en liten metallstång för att underlätta 
fasthållning av provet under vidare slipsteg. 

Provbitens tjocklek slipades ned i fyra slipsteg med 120, 320, 500 och 1000 mesh slippapper tills 
dess att dess tjocklek var ungefär 100-150 gånger beläggningens tjocklek. Under slipningen hölls 
metallstången fast med hjälp av en Gatan Precision Disc Grinder 623, som även användes för att 
avgöra hur mycket material som slipats bort. Det färdigslipade provet lossades från stubben med 
hjälp av aceton och rengjordes från limrester. 

5.3 Mätningar på folie- och referensprover 
Primateria utförde mätning av beläggningens tjocklek. Mätningen utfördes på ett av 
referensproverna och ett folieprov från varje körning. Detta gjordes eftersom referensprovet och 
folierna befinner sig på olika position i kammaren vilket kan resultera i skillnader i tjocklek på 
beläggningen.  

Övriga mätningar och analyser på de belagda proverna utfördes av projektgruppen.  

För referensprovet uppmättes provets sluttjocklek med en mikrometerskruv med kula på för att 
ur denna kunna beräkna substrattjockleken. 

Ytprofilen på både folie- och referensprover registrerades med en optisk profilometer WYKO 
NT1100. Minsta möjliga förstoring användes, det vill säga 2,5x objektiv och 0,5x extra lins. 
Programvaran Vision, version 3.44, Bruker Corporation användes för mätning av 
utböjningsradien. Mätningarna utfördes på den obelagda sidan av folieproverna och på den 
belagda sidan av referensproverna. 

En inbyggd analysfunktion i Vision användes även för att bestämma utböjningsradien (jämför 
med Figur 2) för de olika proverna. Ett mätkors placerades manuellt i det område som såg ut att 
vara mitten av utböjningen. Korsets bredd vidgades till 2% av mätfönstrets bredd i samma led. 
Analysfunktionen beräknade utböjningsradien i x-led (horisontalled) och y-led (vertikalled) på 
avbildningen av provet som fås från ytprofilometern samt visade ytprofilen i dessa två ledder i 
form av två kurvor. En skärmdump från denna process ses i Figur 5. 
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Figur 5: Skärmdump från användandet av Vision. Liten bild till vänster visar hela den upptagna 
ytprofilen. Korsets centrum placeras manuellt på en punkt som ser ut att vara i mitten av utböjningen. 
Korslinjernas bredd vidgas till 2% av mätfönstrets bredd i samma ledd, markerat med gröna pilar. 
Graferna i mitten, markerat med blå ruta, visar ytprofilen som beräknats från den data som valts med 
korset. De av analysfunktionen beräknade radierna i x- respektive y-led ses till höger, markerade med 
orange ruta. Provet som analyseras i denna figur är ett folieprov av folie med tjocklek 0,3 mm. 
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6 Beräkningar och analys 
De uppmätta radierna användes sedan för vidare beräkningar och analyser. I detta kapitel 
beskrivs hur restspänningarna i ytskikten beräknades samt hur jämförelse mellan de tunna 
folierna och de tjocka substraten skedde. 

6.1 Beräkning av restspänning och korrelationsfaktor 
Den uppmätta radien användes i Stoneys ekvation (ekvation 1) för att beräkna restspänningen i 
ytskiktet på både folierna och referensproverna. 

Som substrattjocklek för folieproverna användes foliens tjocklek såsom den meddelats från 
leverantören, det vill säga 0,3 mm respektive 0,5 mm. För referensprovet beräknades 
substrattjockleken genom att subtrahera den av Primateria uppmätta beläggningstjockleken från 
den uppmätta provtjockleken. 

Som beläggningens tjocklek användes den tjocklek som Primateria mätt upp, se avsnitt 5.3.  

Materialparametrar för alla prover togs från American Society for Metals handbook [13] som 
anger E-modul och Poissons tal för rostfritt stål SS 2333 till 200 GPa respektive 0,29. 

För folieproverna bestämdes en restspänning utifrån radien i x-led och en restspänning utifrån 
radien i y-led. För referensproverna bestämdes endast en restspänning genom att använda 
medelvärdet av de två uppmätta radierna. 

För att jämföra restspänningen mellan folie- och referensproverna bestämdes sedan en kvot 
mellan de två restspänningar som beräknats för folien och den enda restspänning som beräknats 
för referensprovet i samma körning. Kvoten definierades som den faktor som den uppmätta 
spänningen i folien ska multipliceras med för att ge samma spänning som om mätningen utförts 
med referensmetoden, och beräknades enligt ekvation 2. 

 
𝐾 =

𝜎𝑟𝑒𝑓
𝜎𝑓

 
 

(2) 

Där 𝜎𝑟𝑒𝑓 är den beräknade restspänningen för referensprovet och 𝜎𝑓 är den beräknade 
restspänningen för folien. 

En slutlig korrelationsfaktor för respektive folietjocklek bestämdes genom att beräkna 
medelvärdet för alla kvoter från samma folietjocklek tillsammans med tillhörande 
standardavvikelse. 
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7    Resultat 
I detta kapitel presenteras iakttagelser från de beläggningar som genomförts med den 
utvecklade metoden, samt mätdata och resultat från beräkningar. 

Ett exempel på ett folieprov efter beläggning ses i Figur 6. Observera att beläggningen inte är 
centrerad på folieprovet. Beläggningens placering på proverna varierade något från körning till 
körning. Alla folieprover hade en mätbar utböjning som möjliggjorde beräkning av 
restspänningen i beläggningen. Oavsett beläggningens position på provet så var utböjningen 
centrerad till mitten av provet. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Ett belagt folieprov. Observera särskilt att beläggningen inte är centrerad på folieprovet. 

Resultat från mätningar och beräkningar ses i tabeller 1 - 3. Restspänningarna är beräknade 
enligt ekvation 1 och kvoten enligt ekvation 2. I Tabell 1 ses resultat från mätningar och 
beräkningar från folier med tjocklek 0,3 mm, i Tabell 2 resultat från folier med tjocklek 0,5 mm 
och i Tabell 3 resultat från referensproverna. Kompletta mätdata inklusive beräkningssteg 
återfinns i Bilaga 4. Notera att det är olika processparametrar i olika körningar och att 
beläggningarna därför kan ha olika egenskaper. 

Utifrån mätdata från Tabell 1 beräknades korrelationsfaktorn med standardavvikelse för folie 
med tjocklek 0,3 mm till 0,91 ± 0,28.  

Utifrån mätdata från Tabell 2 beräknades korrelationsfaktorn med standardavvikelse för folie 
med tjocklek 0,5 mm till 1,3 ± 0,39. 
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Tabell 1: Resultat från mätningar och beräkningar på folie med tjocklek 0,3 mm. 

Körning Folie nr. Riktning Radie [m] Restspänning folie, σf [GPa] Kvot, K 

1 
1 x-led 0,75 4,3 0,65 

y-led 0,87 3,7 0,75 

2 x-led 1,00 3,3 0,87 
y-led 0,93 3,5 0,81 

2 
1 x-led 0,57 4,6 1,0 

y-led 0,83 3,2 1,5 

2 
x-led 0,56 4,7 1,0 
y-led 0,80 3,3 1,4 

3 
1 x-led 0,55 5,1 0,59 

y-led 0,61 4,6 0,66 

2 
x-led 0,52 5,4 0,56 
y-led 0,55 5,1 0,59 

4 
1 x-led 0,41 6,4 0,73 

y-led 0,35 7,5 0,62 

2 
x-led 0,47 5,6 0,84 
y-led 0,58 4,6 1,03 

5 
1 

x-led 0,40 5,3 1,0 
y-led 0,42 5,0 1,0 

2 x-led 0,52 4,1 1,3 
y-led 0,50 4,2 1,2 

Tabell 2: Resultat från mätningar och beräkningar på folie med tjocklek 0,5 mm. 

Körning Folie nr. Riktning Radie [m] Restspänning folie, σf [GPa] Kvot, K 

1 
1 x-led 5,4 1,7 1,7 

y-led 2,9 3,1 0,91 

2 
x-led 4,5 2,0 1,4 
y-led 3,7 2,4 1,2 

2 
1 x-led 2,4 3,0 1,6 

y-led 1,9 3,8 1,3 

2 
x-led 2,5 2,9 1,6 
y-led 1,8 4,0 1,2 

3 
1 x-led 2,3 3,4 0,88 

y-led 2,8 2,8 1,1 

2 
x-led 2,3 3,4 0,9 
y-led 5,9 1,3 2,3 

 

  



16 
 

Tabell 3: Resultat från mätningar och beräkningar på referensprover. 

Körning Medelradie [m] Restspänning referensprov, σref [GPa] 
1 0,37 2,8 
2 0,26 4,8 
3 0,61 3,0 
4 0,20 4,7 
5 0,26 5,2 

 

Exempel på ytprofiler upptagna med profilometern ses i Figur 7. I figuren visas exempel på den 
mest och minst symmetriska profilen för respektive folietjocklek samt referensproven. Fler bilder 
återfinns i Bilaga 5. 
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Figur 7: Ytprofiler registrerade med profilometern, visade med programvaran Vision. a) visar den mest 
symmetriska utböjningen för folie med tjocklek 0,3 mm och b) visar den minst symmetriska utböjningen för 
folie med tjocklek 0,3 mm. c) och d) visar på motsvarande sätt den mest respektive minst symmetriska 
utböjningen för folie med tjocklek 0,5 mm och e) och f) den mest respektive minst symmetriska utböjningen 
för referensproverna. Båda bilderna för respektive substrat har samma skala på färgvariationen, men skalan 
varierar mellan de olika substraten. 
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8   Tidsanalys 
Som ett steg i utvärderingen av huruvida den tilltänkta metoden skulle kunna vara användbar i 
industrin gjordes en tidsanalys. Tidsanalysen är skräddarsydd för användning av metoden hos 
just Primateria och med de leverantörer som använts i det här projektet. De olika stegen i 
processen för metoden identifierades och tiden de tog uppskattades. För att ha något att 
jämföra med utvärderades även referensmetoden som idag huvudsakligen används i 
forskningsvärlden. 

Tidsuppskattningen gjordes dels genom att medlemmar i projektgruppen tog tid på de moment 
som utfördes på Ångströmlaboratoriet och dels genom att produktionschefen på Primateria, 
Mathias Pettersson, uppskattade tiden processtegen på Primateria tog. 

8.1 Folieprover 
I Tabell 4 visas de olika stegen i projektets metod och tidsåtgången för dem. 

Tabell 4. Processteg och tidsåtgång för den i projektet undersökta metoden. 

Processteg Tid 

Uttryckning av en folieprov 15 s 

Nedslipning materialrest från uttryckning 2 min 

Rengöring av folieprover 2 min 

Spänna in folieprover 2 min 

Ta ur och arkivera bitarna 2 min 

Kurvaturmätning av 2 prover 3 min 

Analys av mätresultat av 2 prover 2 min 

Kemisk avskiktning av fixtur 2h 

Blästring av fixtur 5 min 

  

 

De två första stegen – uttryckning av folieprover och nedslipning av den rest material som hållit 
cirkeln på plats i arket och uppståt vid uttryckningen – är tänkta att utföras för många bitar på en 
gång så att ett lager av folieprover finns tillgängligt. 
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De tre efterföljande stegen – rengöring av folien, inspänning av bitarna samt urtagning och 
arkivering – är tänkta att utföras vid varje körning. Två folieprover beläggs i varje körning. Kemisk 
avskiktning och blästring av fixturen sker vid behov. 

Vid eventuella klagomål eller frågor från kunder är tanken att proverna ska kunna tas fram ur 
arkivering samt att mätningar och analys av dessa sker. Det är alltså inte tänkt att detta ska 
utföras vid varje körning. 

Förberedelsetiden ”per mätning”, det vill säga tiden för uttryckning och nedslipning av 
materialrest för 1 folieprov blir cirka 2 min 15 s. Till detta kan tiden för inlämning för 
laserskärning och leveranstid av denna också räknas. Uppbyggnad av ett lager på 500 prover 
skulle alltså innebära en prepareringstid på 18 h 45 min. 

Den extra tiden metoden innebär per körning blir som kortast - det vill säga, vid en vanlig 
körning utan mätningar eller rengöring av fixtur - cirka 6 min. Skulle mätning och analys av 
mätdata behövas skulle metoden innebära en tid på 11 min. Till detta tillkommer transporttid till 
utrustning (på Ångströmlaboratoriet) och eventuell tid det kan ta att få tillgång till 
ytprofilometern. 

Vid behov måste fixturen rengöras genom kemisk avskiktning och blästring och detta förväntas 
ta runt 2 h 5 min. 

8.2 Referensprover 
Processtegen och tiden för respektive steg i referensmetoden visas i Tabell 5. 

Tabell 5: Processteg och tidsåtgång för referensmetoden. 

Processteg Tid 

Kapning i bitar från längre stav 6 min 

Avgradning och slipning i 4 steg 20 min 

Rengöring av provbit 2 min 

Inspänning av provbit 2 min 

Urtagning och arkivering 2 min 

Kapning (på sidorna) 45 min 

Fastlimning av bit 10 min 

Slipning 30 min 

Mätning 3 min 

Analys 2 min 
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Denna metod används framför allt inom forskning och i väldigt liten utsträckning i industrin, 
vilket gör det svårt att säga att det finns en förbestämd process eller att provbitar typiskt finns på 
lager. För jämförandets skull antas dock att processen är lik processen för den i projektet 
undersökta metoden. Således räknas det med att kapning i bitar från längre stav, avgradning och 
slipning i 4 steg av dessa prover görs vid klumptillfällen så att lager byggs upp och fylls på vid 
behov. 

För varje körning skulle provbiten behöva rengöras, spännas in samt tas ut och arkiveras. Precis 
som för projektets tilltänkta metod är det endast vid frågor eller klagomål som proven tas fram 
och mätningar utförs. Det skulle med andra ord endast vara vid dessa tillfällen som proverna 
kapades och slipades efter beläggning. 

Prepareringstiden per referensprovbit, dvs. kapning av stång i mindre bitar, avgradning och 
slipning i fyra steg, skulle ta cirka 26 min. För uppbyggnad av ett lager på 500 provbitar skulle 
det ta 216 h 40 min. 

Rengöring och inspänning av provbit samt urtagning och arkivering skulle ta cirka 6 min medan 
processen, om mätning skulle behövas, skulle ta 1h 36 min. Precis som för den andra metoden 
tillkommer transporttid och eventuell väntetid för användning av ytprofilometer. 

8.3 Jämförelse mellan metoderna 
Kemisk avskiktning och blästring av fixturen sker inte vid varje körning. Eftersom rengöring av 
fixturen med största sannolikhet skulle ske i samband med att träden till PVD-maskinen rengörs 
så medför inte stegen någon stor tidsåtgång. Därför räknas tiden för de två stegen inte in i 
jämförelsen av tidsåtgången. 

Jämförs de då båda metoderna (exklusive rengöring av fixtur) blir skillnaden i tidsåtgång stor. 
Den i det här projektet utvecklade metoden tar, om alla steg per prov summeras, endast 13 min 
per provbit medan referensmetoden tar 2 h 2 min. 

Jämförs de ingående faserna i metoderna fås en tydlig bild av vad det är som skiljer metoderna 
åt så mycket i tidsåtgång: 

Prepareringstiden för referensproverna är betydligt längre på grund av att kapningen av staven 
tar relativt lång tid och att referensproverna måste slipas i flera steg innan beläggning sker. 
Mellan de båda metoderna skiller sig tiden för provpreparering med nästan 24 min.  Tiden för 
rengöring, inspänning och urtagning och arkivering är ungefär den samma för båda metoderna. 
Om mätning skulle behövas skiljer sig metoderna mycket i tidsåtgång, närmare bestämt blir 
skillnaden per prov 1 h 25 min (plus 24 min för provpreparering). Detta beror på att det krävs 
extra steg för referensmetoden, dvs. kapning från sidorna och slipning innan mätning. 
Mätningen i sig tar lika lång tid för de båda metoderna. 
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9    Kostnadsanalys 
Nedan följer en övergriplig kostnadsanalys för projektets tilltänkta metod, som framförallt är på 
de kostnader som tillkommit under projektet. Analysen är baserad på att metoden skulle 
implementeras hos Primateria. Kostnader för exempelvis operatörer, utebliven intäkt och 
mätpersonal är uppskattade av företagskontakten Olle Wänstrand och är baserade på 
Primaterias nuvarande löner och inkomster, då dessa kostnader inte varit desamma under 
projektets gång. Däremot är kostnaderna för transport och arkiveringsmaterial väldigt grovt 
uppskattade, baserat på prisuppgifter från Postnord respektive Clas Ohlson. Hänsyn har tagits till 
att fixturen antagligen behöver designas om för att bättre lämpa sig för Primaterias PVD-metod. 

Kostnaderna är uppdelade i engångs- och timkostnader, där engångskostnader representerar en 
klumpsumma och timkostnader vad operatörer eller instrument kostar per timme. Samtliga 
kostnader har slagits ut på användningstimmar per körning eller hur många körningar varje 
material kan tänkas räcka till, för att komma fram till en kostnad per körning för varje kategori. 
Dessa kostnader har sedan varit grunden till den totala kostnad per körning som presenteras 
längst ner i Tabell 6. 

Tabell 6: Engångskostnader, timkostnader samt de totala kostnaderna per körning  
som beräknas finnas för projektets tilltänkta metod som färdig produkt. 

  Kostnad per 
körning 

Engångskostnader 

Fixtur 2000 kr 1,33 kr 

Folie + laserskärning 4000 kr 32 kr 

Arkiveringsmaterial 125 kr 2,50 kr 

Utebliven intäkt - 100 kr 

Transportkostnad * 75 kr 15 kr 

Timkostnader  

Operatörskostnad 500 kr/h 50 kr 

Ytprofilometer * 800 kr/h 133 kr 

Analytiker/mätpersonal * 1200 kr/h 200 kr 

Total kostnad per körning där analys inte behövs: 185,83 kr 

Total kostnad per körning där analys är nödvändig: 533,83 kr 

* Kostnader som endast tillkommer de körningar där analys behövs. 
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Kostnaden för fixturen som togs fram i projektet var ca 2000 kr. Däremot beräknas Primateria 
designa om denna och därför finns engångskostnaden för fixturen presenterad i Tabell 6 ovan. 
Denna kostnad beräknades per körning genom att fixturens livslängd uppskattades till 5 år, där 
antalet körningar antas vara cirka 300 st/år. 

Folien inköptes separat i projektet, däremot har möjligheten att beställa både folier och 
laserskärning utforskats, vilket skulle vara betydligt smidigare och mer kostnadseffektivt. 
Kostnaden som presenteras i Tabell 6 är baserad på prisuppgifter från leverantören Mälarlaser 
om de skulle leverera färdiga folieprover till Primateria. Ett ark med 500 foliecirklar uppskattades 
kosta 4000 kr. Varje körning skulle innehålla 2st provbitar. Däremot uppskattades 50 % av 
folieproverna vara obrukbara och således blev kostnaden per körning lite högre, se Tabell 6. 

Vidare beräknades kostnaden för utebliven intäkt genom att företagskontakten på Primateria, 
Olle Wänstrand, uppskattade hur stor plats den omdesignade fixturen skulle ta upp i PVD-
kammaren. Detta utrymme uppskattades sedan kunna motsvara ungefär 3 borrar, vilka 
Primateria tar omkring 30-40 kr/st för. Med denna uppskattning landade den totala uteblivna 
intäkten per körning på 100 kr, se Tabell 6. 

Den uteblivna intäkten har tagits fram genom att anta att fixturen omdesignas för att kunna 
trippelrotera. Det skulle innebära att en hel gren i beläggningsinstrumentet blir tillgänglig för 
beläggning av övriga verktyg. Fixturen tar i nuläget upp plats för 10 borrar, vilket medför en 
utebliven intäkt på 300 kr per körning. Att omdesigna fixturen är därför av värde för att kunna 
sänka den uteblivna intäkten till det uppskattade 100 kr/körning. 

Primateria utför i dagsläget redan skikttjockleksmätning och därmed har kostnaden för denna, 
samt beläggningen av stålbiten som detta mäts på, inte lagts till i kostnadsanalysen, eftersom 
projektets metod inte tillkommer med några ytterliga kostnader. 

Operatörskostnad och kostnad för mätpersonal uppskattades av Olle Wänstrand och inkluderar 
även arbetsgivarkostnader. För ytprofilometern användes den timhyra som Primateria i nuläget 
betalar för att använda ytprofilometern på Ångströmlaboratoriet. Antalet mätningar per körning 
uppskattades till två, eftersom dubbelprov antagligen kommer mätas, à tio min per mätning. 

I arkiveringsmaterial ingår kostnader för inköp av en förvaringslåda, markeringspenna samt 
ziplock-påsar. För att uppskatta dessa kostnader användes prisuppgifter från företaget Clas 
Ohlson. Den totala kostnaden för arkiveringsmaterialet slogs ut på antalet körningar materialet 
uppskattades räcka till, vilket i detta fall var 50 st. 

Transportkostnaden räknades för ett litet vadderat kuvert som säljs av Postnord, där inköpet 
billigast sker i fempack. Det kan hända att någon anställd på Primateria personligen levererar 
prov till analyspersonalen eller att proven kan levereras klumpvis, så denna kostnad 
representerar eventuellt inte helt verkligheten. Däremot ansågs det smidigast att skicka proven 
via post, vilket var anledningen till att detta alternativ valdes. 
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Slutligen summerades de totala kostnaderna i två klumpsummor: En som är aktuell när endast 
arkivering behövs och en kostnad för metoden när restspänningarna i ytskiktet måste analyseras. 
För metoden utan analys blev kostnaden cirka 190 kr per körning och för metoden med analys 
uppgick kostnaden till cirka 530 kr per körning, se Tabell 6. Det skiljer avsevärt mellan de två 
eftersom analyspersonal, transporter och instrumenthyra tillkommer när analys är nödvändig, 
vilka är stora utgifter relativt andra i metoden. 
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10    Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat, potentiella felkällor samt hur metoden kan komma att fungera 
i praktikten. Dessutom presenteras de idéer för förbättringar av metoden som uppkommit under 
projektets gång. 

10.1 Diskussion av resultat 
Ytprofilerna på den belagda respektive den obelagda sidan av folieproverna jämfördes. 
Variationen på radierna var liten. På den belagda sidan visade det sig att det var svårt att mäta 
utböjningen då kanten på beläggningen kom med i mätfönstret. Efter denna iakttagelse 
bestämdes att mätning av radien för folieprovet skulle ske på den obelagda sidan av provet. 

Det visade sig att alla utböjningar var centrerade på folieproverna, oavsett om beläggningen var 
centrerad på provet eller ej. Beläggningens placering på folien borde i teorin påverka 
utböjningen. Eventuellt kan utböjningen även påverkas av den obelagda delen av substratet. 
Varken placeringens eller den obelagda delens påverkan har dock undersökts.  

De första mätningarna utfördes efter tre genomförda beläggningsprocesser. Efter dessa 
mätningar sågs en trend där skillnaden i utböjningsradie mellan x- och y-led var stor för folien 
med tjocklek 0,5 mm, där skillnaden mellan radierna var mellan 20-85%, medan skillnaden i 
utböjningsradie mellan x- och y-led var mycket mindre för folien med tjocklek 0,3 mm, skillnad 
4-53%. Folien med tjocklek 0,5 mm uppvisade alltså en större assymetri i utböjningen. Utifrån 
detta resultat beslutades efter diskussion med Primateria att i fortsättningen enbart utföra 
mätningar på folieproverna med tjocklek 0,3 mm. 

Att folien med tjocklek 0,3 mm gav ett resultat med mindre spridning förväntades redan innan 
mätningarnas början. I tidigare studier har eftersträvats ett substrat som är cirka 100-150 gånger 
skiktets tjocklek. Skikttjockleken i detta projekt var kring 1-2 μm, vilket skulle innebära att för en 
beläggning på 2 μm skulle ett substrat av tjocklek 0,2-0,3 mm vara idealt. Folien med tjocklek 0,5 
mm tros vara för tjock i förhållande till beläggningen för att en jämn utböjning ska 
åstadkommas.  

Korrelationsfaktorn för folie med tjocklek 0,3 mm bestämdes till 0,91 ± 0,28. Att 
korrelationsfaktorn är så pass nära 1 indikerar att de teoretiskt förväntade skillnaderna mellan 
beläggning av tunt respektive tjockt substrat som nämns i bakgrunden inte har så stor inverkan 
på utböjningen. Standardavvikelsen kan procentuellt se stor ut men med hänsyn till att metoden 
är i ett tidigt utvecklingsstadie och att små mätserier använts är det svårt att säga vad den har 
för betydelse för metodens användning. 

Skillnaden mellan de två radierna som är uppmätta i x- respektive y-led på samma prov av folie 
med tjocklek 0,3 mm varierar mellan 4-53%. Detta kan tyckas vara en relativt stor spridning. 
Utifrån de upptagna ytprofilerna ses dock att utböjningen inte är symmetrisk med formen av en 
perfekt cirkel utan ibland är oval, och därmed varierar även radien i olika led. En potentiell orsak 
till detta kan vara att materialet inte är helt isotropt. Det kan till exempel tänkas att valsning av 
folien ger avlånga korn som är olika lätta att böja i olika riktningar. 
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Det är inte säkert att den verkliga restspänningen är densamma i både folie- och referensprov. 
Båda proverna är av samma rostfria stål men trots detta kan vissa egenskaper i materialet variera 
på grund av hur materialet bearbetats. Till exempel ger valsning av tunna folier en annan 
mikrostruktur än gjutning av stålbitar, och mikrostrukturen i substratet kan påverka både den 
uppkomna utböjning och även egenskaperna hos beläggningen. Dessutom bör noteras att 
referensprovet är fyrkantigt och folieprovet cirkulärt, och geometrins påverkan på utböjningen 
har inte undersökts.  

Dessutom sågs flagningar i vissa av beläggningarna vid undersökningarna i profilometern. 
Flagningar i beläggningen avlastar restspänningarna, och förekomsten av flagningar kan därmed 
göra att spänningen varierar. En vanlig orsak till flagningar i beläggningen är dålig rengöring 
innan beläggningen. Rengöringen gjordes för hand med alkohol då proverna var för små för att 
kunna köras i ultraljudsbad, och rengöring för hand är generellt sämre än med maskin. En annan 
möjlig anledning till flagningar i beläggningen är dålig elektrisk kontakt under 
beläggningsprocessen. 

Den ask som användes för provförvaring och transport till och från fabriken i Köping hade ett 
spel mellan kant och lock som var större än folietjocklekarna. Det resulterade i att provbitarna 
kunde flytta sig mellan de olika facken och att de på så vis kunde blandas ihop. Det finns alltså 
en risk att folieprover av samma tjocklek har förväxlats. 

10.2 Användning i praktiken 
Innan eventuell arkivering är det viktigt att ovan nämnda problemen med provförvaringen 
åtgärdas. Det kan åtgärdas genom att investera i en bättre låda och genom att lägga proverna i 
märkta zippåsar i lådan. 

I övrigt kan processtegen som utfördes på Primateria, det vill säga tvättning av proverna, 
insättning i fixtur samt urtagning, anses snabba och smidiga. Likaså kan de steg som utfördes av 
projektgruppens medlemmar på Ångströmlaboratoriet anses vara snabba och smidiga. 
Provprepareringen i form av uttryckning av folieprover och nedslipning av materialresten gick 
snabbt. Även mätningarna och analyser på folieproverna var snabba och smidiga, och 
avsaknaden av krav på efterbehandling gör metoden enkel. 

Efter att ha diskuterat resultatet från kostnads- och tidsanalyserna med Olle kan konstateras att 
metoden skulle vara konkurrenskraftig jämfört med de andra alternativ Primateria har för att 
mäta restspänningar. 

En stor andel av de laserutskurna folieproverna, uppskattningsvis 50%, behövde kasseras på 
grund av dåligt resultat från laserskärningen. Ett exempel på dåligt resultat ses på cirkeln i det 
övre högra hörnet i Figur 4. Det borde dock gå att optimera processen vid laserskärningen så att 
kassationsgraden blir lägre. 

Då metoden är smidig och anses konkurrenskraftig kan den bli användbar i industrin. Metoden 
kommer inte användas i löpande produktion som den är nu, utan vidare tester och utveckling 
behövs innan den är statistiskt säkerställd och metoden kan anses användbar. Därför följer 
nedan en vidare analys kring hur metoden kan förbättras. 
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10.3 Vidareutveckling 
För att belägga större del av provens yta samt göra beläggningens placering mer centrerad på 
folieproven, är ett förslag att förbättra fixturen. Detta genom att göra fönstren i framstycket 
större så att den obelagda kanten runt beläggningen blir mindre, samt att minska storleken på 
de frigående hålen för skruvarna genom framstycket så att beläggningen alltid hamnar mer 
centrerat på folien. 

I detta projekt har endast kombinationen AlCrN-beläggning på folie av rostfritt stål utvärderats. 
För att utöka användbarheten skulle vidare tester på substrat och skikt av andra material vara 
nödvändiga. 

Dessutom bör folier med andra tjocklekar än 0,3 mm inte uteslutas från vidare utveckling då en 
folie med annan tjocklek kan tänkas vara lämplig för ytskikt av andra tjocklekar. Då foliernas 
mikrostruktur inte undersökts kan det även finnas skillnader i denna mellan de olika 
folietjocklekarna, så att det inte nödvändigtvis enbart är tjockleken som gör att den tunnare 
folien visat sig bättre lämpad i detta projekt. 

För att vidareutveckla uttagningen av folieprover så skulle även vattenskärning eller stansning 
kunna vara metoder att testa för att på ett smidigt sätt få fram folieprover och för att undvika 
komplikationer från laserskärning. 
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11    Slutsats 
Den utvecklade metoden gav en mätbar utböjning på prov av tunna folier som möjliggjorde 
beräkning av restspänningen i ytbeläggningen. För de givna processparametrarna som användes 
i projektet visades att folien med tjocklek 0,3 mm var mest lämpad. För folien av denna tjocklek 
bestämdes en korrelationsfaktor på 0,91 ± 0,28 för jämförelse med referensmetoden. Hänsyn bör 
tas till att få mätningar är utförda och det därmed finns en statistisk osäkerhet i de presenterade 
siffrorna. 

Från de genomförda tids- och kostnadsanalyserna drogs slutsatsen att metoden är 
konkurrenskraftig jämfört med alternativa metoder för mätning av restspänningar. 

Med utgångspunkt från resultaten från mätningar, kostnads- och tidsanalys, tillsammans med de 
förslag till förbättringar som presenteras, rekommenderas att Primateria fortsätter utveckla 
metoden. 
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Litteraturstudie 
 
För att få inblick i om det gjorts studier på beläggning av tunna foliesubstrat, och om det 
finns någon presenterad metod för mätning av restspänningar på dessa, påbörjades en 
litteraturstudie. Intresset för studien låg enbart i tunna substrat belagda med PVD och 
således begränsades sökningen till detta.  
 
Metod  
Sökorden som användes var ”residual stress measurement foil PVD” och databaserna 
begränsades till Google Scholar, Web of Science och Scopus. I metoden valdes de tio första 
sökträffarna i vardera databas ut. Endast artiklar med peer review samt de som uppfyllde 
kriteriet om tunna substrat och PVD-beläggning utvärderades.  
 
Resultat  
Totalt två artiklar ansågs ha relevant anknytning till metoden som undersöks i projektet.  
I artikeln Mechanical measurement of the residual stress in thin PVD films av Vijgen och 
Dautzenberg, publicerad år 1995 vid Eindhoven University of Technology, beskrivs och 
utvärderas en metod för att mäta restspänningar i TiN-skikt belagda på folie av rostfritt stål. 
Metoden gick ut på att runda foliebitar av rostfritt stål sattes i en hållare, där de kunde röra 
sig radiellt, och belades med TiN genom PVD. På de runda foliebitarna märktes ingen 
markant kurvatur efter beläggning så de delades i remsor med dimensionerna 0.2x30mm och 
på dessa mättes kurvaturen. Utifrån denna beräknades restspänningen med hjälp av 
Senderoffs formel, se Ekvation 1. Senderoffs formel är, enligt Vijgen och Dautzenberg, giltig 
om förhållandet mellan bredd och längd för foliebitarna är litet. [1]  
 
 
 
 

𝜎𝑟𝑒𝑠 =

𝐸𝑠
(1 − 𝜈𝑠)

(ℎ𝑠 +
𝐸𝑐(1 − 𝜈𝑠)
𝐸𝑠(1 − 𝜈𝑐)

ℎ𝑓)
3

6𝑅ℎ𝑠ℎ𝑓
 

 
(1) 

 
I Senderoffs formel (Ekvation 1) är 𝜎𝑟𝑒𝑠 den totala restspänningen, 𝐸𝑐 är E-modulen för 
beläggningen och 𝐸𝑠 är E-modulen för substratet, samtliga i GPa. Poissons ratio ges av ν, där 
𝜈𝑠 står för substratet och 𝜈𝑐 för beläggningen. R är utböjningsradien i meter. Substratets 
tjocklek ges av  ℎ𝑠 och beläggningens av ℎ𝑓, båda i meter.  
 
För att beräkna restspänningen med metoden beskriven i Mechanical measurement of the 
residual stress in thin PVD films krävs att E-modulen och Poissons tal är kända både för 
filmen och substratet, till skillnad från Stoney-metoden. Likaså bör tjockleken på filmen och 
substratet kännas till. Det är dock sällan skiktets egenskaper faktiskt är kända. [1]  
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I artikeln A practical method for the determination of the Young’s modulus and residual 
stresses of PVD thin films, publicerad vid Eindhoven University of Technology år 1997,  
bygger Tran, Poublan och Dautzenberg vidare på metoden i Mechanical measurement of the 
residual stress in thin PVD films. Artikeln behandlar samma metod, men vill här visa att det 
även är möjligt att få fram E-modulen om metoden omarbetas lite efter det att remsorna 
tagits fram. Bland annat studerades kurvaturändringen kontinuerligt under uppvärmning i 
olja. En kalibrerad kamera med tillhörande bildbearbetningsprogram användes. Förhållandet 
mellan kurvaturändringen och temperaturen fanns vara linjärt i ett visst område och ur detta 
samband framtogs E-modulen. [2]  
 
Ur artikeln A practical method for the determination of the Young’s modulus and residual 
stresses of PVD thin films framgår att ovanstående metoder endast fungerar för ett 
längd/bredd-förhållande på <0,07 för folieremsorna. Problemet är enligt Tran, Poublan och 
Dautzenberg att göra detta generellt. [2]  
 
Diskussion  
Det går att ifrågasätta hur framgångsrika metoderna var. Författarna hävdar att metoderna är 
både användbara och enkla men trots detta har ingen vidare forskning hittats som stöder 
metodens användning. Om metoderna hade varit bra borde stöd hittats för att de använts 
inom akademin eller industrin.  
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Instruktion för beläggning av provbitar för 
mätning av restspänningar 
PVD-process 

1. Fyra cirkulära foliebitar – 2st av tjocklek 300 μm och 2st av 500 μm – rengörs med aceton. 
2. De cirkulära foliebitarna läggs på rätt placering i urfräsningarna i fixturens bakplatta – de 

2 övre urfräsningarna för 300 μm- och de 2 undre för 500 μm-folierna, se figur nedan. 
3. När folierna sitter på plats sprayas de 5 skruvarna med teflonspray och därefter skruvas 

den främre plattan fast mot bakplattan. Det är viktigt att se till att skruvarna skruvas ner 
helt. 

4. Fixturen placeras sedan i beläggningsträdet på en gren i mitten av trädet i höjdled. 
Grenen ska ha dubbelrotation.  

5. Referensbiten fästs på samma höjd som hållaren. Även den ska ha dubbelrotation. 
6. Fyll sedan beläggningsträdet med övrigt och följ den vanliga proceduren för beläggning 

med PVD.  
7. När beläggningsprocessen är avslutad tas fixturen ut och framstycket skruvas av för att 

med pincett plocka ur de belagda foliebitarna. 
8. Arkivering av proverna sker enligt befintlig arkiveringsprocess. 

 
Observera: Var 10e körning ska fixturen rengöras. Detta görs först genom kemisk 
avskiktning och därefter blästring.  
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Beräknad)och)uppmätt)data)
Tabell&1&(&Uppmätt&och&beräknad&data&för&folieprover&

!

&

&

Tabell&2&(&Uppmätt&och&beräknad&data&för&referensprover&

!

Körning Folie+nr. Radie+folie+(m) Tjocklek+folie(μm) Tjocklek+beläggning(μm) Restspänning+folie,+σ(f)+[Gpa Kvot+σ(ref)/σ(f)
1x 0,75 300 1,3 4,3 0,65
1y 0,87 300 1,3 3,7 0,75
2x 1 300 1,3 3,3 0,87
2y 0,93 300 1,3 3,5 0,81
3x 5,4 500 1,3 1,7 1,7
3y 2,92 500 1,3 3,1 0,91
4x 4,52 500 1,3 2,0 1,4
4y 3,7 500 1,3 2,4 1,2
1x 0,57 300 1,6 4,6 1,0
1y 0,83 300 1,6 3,2 1,5
2x 0,56 300 1,6 4,7 1,0
2y 0,8 300 1,6 3,3 1,4
3x 2,44 500 1,6 3,0 1,6
3y 1,94 500 1,6 3,8 1,3
4x 2,5 500 1,6 2,9 1,6
4y 1,82 500 1,6 4,0 1,2
1x 0,55 300 1,5 5,1 0,59
1y 0,61 300 1,5 4,6 0,66
2x 0,52 300 1,5 5,4 0,56
2y 0,55 300 1,5 5,1 0,59
3x 2,27 500 1,5 3,4 0,88
3y 2,78 500 1,5 2,8 1,1
4x 2,33 500 1,5 3,4 0,90
4y 5,85 500 1,5 1,3 2,3
1x 0,41 300 1,6 6,4 0,73
1y 0,35 300 1,6 7,5 0,62
2x 0,47 300 1,6 5,6 0,84
2y 0,58 300 1,6 4,6 1,0
1x 0,4 300 2 5,3 0,99
1y 0,42 300 2 5,0 1,0
2x 0,52 300 2 4,1 1,3
2y 0,5 300 2 4,2 1,2

1

2

3

4

5

Körning Radie+referensprov(m) Tjocklek+beläggning(µm) Tjocklek+referensprov(μm) Restspänning+σ(ref)+(Gpa)
1 0,365 1,3 168,7 2,8
2 0,255 1,7 208,3 4,8
3 0,605 1,6 248,4 3,0
4 0,2 1,7 183,3 4,7
5 0,255 2,2 247,8 5,2
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Nedan följer först ytprofiler av alla belagda 0,3 mm folier: 

  
Körning 1, folie 1 Körning 1, folie 2 

  
Körning 2, folie 1 Körning 2, folie 2 

  
Körning 3, folie 1 Körning 3, folie 2 

  

Körning 4, folie 1 Körning 4, folie 2 



 

  
Körning 5, folie 1 Körning 5, folie 2 

 

Nedan följer ytprofiler av alla belagda 0,5 mm folier: 

  
Körning 1, folie 1 Körning 1, folie 2 

  

Körning 2, folie 1 Körning 2, folie 2 

  
Körning 3, folie 1 Körning 4, folie 2 

 



 

Nedan följer ytprofiler av alla belagda referensprover: 

  
Körning 1, referensprov Körning 2, referensprov 

  
Körning 3, referensprov Körning 4, referensprov 

 

 

Körning 5, referensprov  
 


