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EXAMENSARBETE 
 
 

Termomekanisk analys av svarvstål 
Volvo Aero Corporation 

 
 

Sammanfattning 
Uppdragsgivare för undersökningen är Volvo Aero Corporation, som har en bred 
verksamhet inom flygindustrin. Företaget har i sin tillverkning haft svarvstål där 
skäreggen deformerats eller brustit vid bearbetning i titan. Volvo Aero ville ha hjälp 
med att utreda varför skäreggen brast och om geometrin gick att optimera. Målet var att 
utföra beräkningar, analysera resultatet och dra slutsatser om orsaker till 
svarvstålshaveri. Målet var också att fastställa eventuella gränser för utformning av 
optimal eggeometri. Examensarbetets mål uppnåddes genom aktiviteterna förstudier och 
verifiering, vilket bl a innebar att studera temperaturberäkningar i ANSYS 5.7 
respektive utföra avancerade beräkningar och analysera resultatet. Beräkning med hög 
tryckbelastning på skäret visar ett band av hög effektivspänning från hörnet där 
belastningen slutar och snett nedåt ytterkanten på skäreggen. Plastisk töjning uppstår i 
det område där effektivspänningen är som störst. Materialet kommer att brista här till 
följd av skjuvning eller så flyttar materialet sig utåt ytterkanten och bygger på under 
skäreggen. Beräkningen utfördes även på en modell med annan skäreggsgeometri. 
Samma spänningsbild och plastiska töjning uppstod som vid beräkning av 
originalmodellen. Den nya geometrin visar inte några fördelar jämfört med 
originalgeometrin vad gäller spänning och plastisk töjning, men kanske skulle kylningen 
ha större effekt. Ytterligare en beräkning utfördes på originalmodellen denna gång med 
hög temperaturlast, vilket gav hög effektivspänning och plastisk töjning i det område där 
temperaturen var störst. Gemensamt för dessa beräkningar är att de höga spänningarna 
och den plastiska töjningen kan motverkas av en kraftig kylning. En driftsäker kylning 
är därför mycket viktig.  
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Thesis 
 
 

Thermomechanical Analysis of a Turning Tool 
Volvo Aero Corporation 

 
 

Summary 
The investigation was requested by Volvo Aero Corporation, a company operating in 
the international aero-engine industry. The company has had turning tools where the 
cutting edge broke or was deformed while machining titanium. Volvo Aero wanted help 
to investigate why the tool broke and if the edge geometry was possible to optimize. The 
goal was to perform calculations, analyze the results and make conclusions about causes 
to the tool damage. The purpose was to establish possible limits of optimum edge 
geometry. The goal of the dissertation was achieved through the main activities 
prestudies and verification, which included studying thermal calculations in Ansys 5.7 
and performing advanced calculations and analyzing the results. Calculations with high 
pressure loads on the tool shows an area of high equivalent stress, from the corner where 
the load ends and slanting downwards the fringe of the cutting edge. Plastic strain 
appears in the area where equivalent stress reaches it’s maximum. The material will 
either brake in this region in consequence of shearing or the material will move towards 
the fringe and build up beneath the cutting edge. The calculation was also performed on 
a model with a different edge geometry, which showed the same type of equivalent 
stress and plastic strain as was seen for the original model. Regarding the stresses the 
new geometry did not show any advantages compared to the original geometry, but 
maybe the cooling could have better effect. An additional calculation was performed on 
the original model this time with large thermal loads, which lead to large equivalent 
stress and plastic strain in the region where the temperature was high. Common to these 
calculations is that the high stress and plastic strain are reduced by a strong cooling. A 
reliable cooling is therefore very important.  

Keywords: Cutting and chip removing machining, turning tool, thermomechanical 
analysis 
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1 Inledning 
Rapporten redovisar och avhandlar ett examensarbete som omfattar 10 poäng på C-nivå. 
Kursen ingår i maskiningenjörsutbildningen, 120 poäng, med inriktning mot 
produktutveckling vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört åt Volvo Aero 
Corporation, Trollhättan, och rapporten vänder sig till företaget, högskolestuderande 
med teknisk inriktning samt handledare på HTU. 

1.1 Företagspresentation 
Volvo Aero Corporation (VAC) ingår i Volvokoncernen och har sitt huvudkontor i 
Trollhättan. Företaget har en bred verksamhet inom flygindustrin. VAC utvecklar och 
tillverkar komponenter till civila och militära flygmotorer, brännkammare och turbiner 
till rymdraketer samt marin- och landbaserade gasturbiner. Dessutom har företaget ett 
brett utbud av tjänster, underhåll och reparation av motorer och ett omfattande utbud av 
reservdelar och komponenter. VAC hade 4240 anställda vid slutet av år 2000 och 
nettoomsättningen var 10713 Mkr för samma år. [1] 

1.2 Bakgrund 
VAC har i sin tillverkning av rotorer för motorns kalla delar haft svarvstål där skäreggen 
deformerats eller brustit vid bearbetning i titan. Ett projekt har pågått under ett antal år 
för att tillsammans med Sandvik Coromant ta fram ett fungerande svarvstål i hårdmetall. 
De största problemen med skäret var att eggen brast eller deformerades och att skärets 
livslängd var för kort, se bild 1.2.1. Utformningen av skärstålet, samt ändrad kylmetod 
har varit faktorer som påverkat svarvstålets livslängd positivt. I nuläget fungerar 
svarvstålet förhållandevis bra, men emellanåt deformeras skäreggen ändå i form av 
kamsprickor, vilka kan leda till att stora stycken av eggen bryts loss s k tandlossning och 
ibland verkar det som om materialet i skäreggen nått sträckgränsen och flutit för att 
sedan deformeras och gå sönder. 

 

Bild 1.2.1 visar hur skäreggen har brustit.  
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 VAC ville ha hjälp med att utreda varför skäreggen brister trots de förbättringar som 
gjorts senaste åren. En grundidé är att kontrollera spänningar som uppstår i svarvstålets 
skäregg när ingreppet flyttar sig runt skäret och temperaturen abrupt läggs på respektive 
tas bort på ingreppsytorna. En annan tanke är att se om svarvstålets skäreggsgeometri 
går att optimera och hur olika kylning påverkar spänningsbilden. 

1.3 Mål 
Målet är att utföra beräkningar, analysera resultatet och härifrån dra slutsatser om 
eventuella orsaker till skäreggshaveri. Målet var också att fastställa eventuella gränser 
för utformning av optimal eggeometri. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i examensarbetet: 

• Ingen praktisk mätning eller provning genomförs. 

• Materialdata som ej kan erhållas från Sandvik får antas. 

• Förenkling av modell, temperaturfördelning, spänningsfördelning m m får utföras 
för att simulering ska vara möjlig. 

• Ingen hänsyn tas till spånbildning eller liknande påverkan på arbetstycket. 

• Beräkningen kommer att avse begränsade skärdata, exempelvis endast vissa 
skärdjup, matningar m m, då alla kombinationer vore omöjliga att täcka inom utsatt 
tid. 
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2 Förutsättningar 
Rapporten vänder sig till maskintekniskt utbildade personer och för att den lätt ska 
kunna förstås ges en kort beskrivning av FEM och skärande bearbetning. 

2.1 FEM - Finita Element Metoden 
FEM innebär att den modell som ska beräknas indelas i s.k. element, där beräkningar 
utförs först för varje element och sedan för hela modellen. Elementen ses som ett rutnät 
på modellen. Modellerna görs vanligen i ett CAD-program och importeras till FEM-
programmet eller skapas direkt i FEM-programmet. Beräkningarna kan vara av olika typ 
exempelvis hållfasthetsberäkning, temperaturberäkning och elektromagnetisk beräkning. 
Resultaten är spänning, deformation, temperatur och flöden m m. Denna rapport avser 
temperatur- och hållfasthetsberäkning. Vid beräkning i FEM-programmet Ansys kan 
modellen delas in i olika typer av element beroende på vilken beräkningstyp som ska 
utföras, det finns exempelvis element som klarar endast balkböjning, endast temperatur 
och det finns även elementtyper som klarar flera sorters beräkningstyper samtidigt.  

2.2 Kort om skärande bearbetning 
Skärande eller spånavskiljande bearbetning kan delas in i olika metoder t ex borrning, 
fräsning, slipning och svarvning. Denna rapport kommer endast att behandla svarvning. 
Skärande bearbetning definieras som bearbetningsoperationer där material avskiljs från 
ett ämne för att framställa en geometriskt definierad form. Ämnet som bearbetas kallas 
vanligen för arbetsstycke och det material som avskiljs kallas spåna. 
Materialavverkningen sker med ett verktyg med skärande egg som måste vara gjort för 
att tåla de extrema tryck och temperaturer som uppstår vid bearbetningen. Verktyget 
hålls fast mot arbetsstycket med en verktygsmaskin som för verktyget utefter önskad 
rörelseprofil. Materialet avverkas genom en kombination av två rörelser: 
rotationsrörelse samt matningsrörelse, se bild 2.2.1.  

     

Bild 2.2.1 visar schematiskt en svarvoperation.
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Skärdata är ett mycket viktigt begrepp inom skärande bearbetning, det omfattar bl a 
skärhastighet, matning och skärdjup. Dessa definieras enligt följande: 

• Skärhastigheten, vc [m/min], är arbetstyckets periferihastighet. 

• Matningen, f [mm/varv], är den axiella verktygsförflyttningen och är vinkelrät mot 
periferihastigheten.   

• Skärdjupet, ap [mm], är tjockleken på det materialskikt som avverkas. Skärdjupet är 
vinkelrätt mot periferihastigheten och matningsriktningen.   

De krafter som påverkar svarvstålet under bearbetningen kallas för skärkrafter. Den 
totala skärkraften, F, delas upp i tre vinkelräta komposanter Fc, Ff och Fp, se bild 4.2.3: 

• Tangentialkraften, Fc, verkar i skärhastighetens riktning. 

• Matningskraften, Ff, verkar i matningsriktningen och är den kraft som krävs för 
förflyttning av verktyget längs arbetsstyckets axel. 

• Radialkraften, Fp, verkar i skärdjupets riktning och påverkar arbetsstyckets 
utböjning.  

Tangentialkraften beror på skärdjup, matning och specifika skärkraften, kc [N/mm2]. 
Specifika skärkraften varierar med matning och arbetsmaterialets sträckgräns. Vid 
grovbearbetning gäller approximativt ekv 2.2.1 som förhållande krafterna emellan. [2] 

Fc : Ff : Fp = 4 : 2 : 1 

Ekv 2.2.1. visar förhållandet mellan skärkraftens komposanter. 

3 Metod 
Examensarbetets målbeskrivning uppnåddes genom att utföra följande planerade 
huvudaktiviteter: 

• Förstudier: Studera temperaturberäkningar i ANSYS 5.7. Beräkning med enkla 2D-
modeller. Utföra bakgrundsstudier inom området skärande bearbetning. 

• Verifiering: Utföra avancerade beräkningar i ANSYS 5.7. Analysera resultat. 
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3.1 Förstudier 
För att få fram en bra utgångspunkt för fortsatt beräkning utfördes beräkningar med 
enkla 2D-modeller. Här testades materialvärden, temperaturbelastning och 
tryckbelastning, resultatet från dessa jämfördes med befintliga data från VAC. Då dessa 
resultat verkade stämma med verkligheten kunde arbetet med avancerade beräkningar 
starta.   

3.2 Problemställningar inför verifiering 
Problemställningar sattes upp inför de avancerade beräkningarna, detta för att hitta en 
väg för hur beräkningarna skulle utvecklas. Genom resultatet från varje beräkning kunde 
nästkommande problemställning ta form. Eftersom området närmast skäreggen, den s k 
läppen, se bild 3.2.1, var det ställe där materialet deformerades, fokuserades 
beräkningarna till den.   

             

Bild 3.2.1 visar läppen markerad på svarvstålet och förstorad.  

Problemställningarna var följande: 

• Hur påverkas svarvstålet när det belastas med skärkrafter, höga temperaturer och 
kylning från skärvätskan? 

• Hur påverkas svarvstålet under avkylningsförloppet omedelbart efter det varit i 
ingrepp? 

• Hur påverkas svarvstålet av varierande kylning under ingrepp? 

• Kan formen på läppen optimeras för att ge lägre spänningar eller ett mer uniformt 
avsvalnande?  

• Hur mycket kan svarvstålet belastas innan läppen deformeras? 
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4 Beräkningsunderlag 

4.1 Modeller 
Två olika 2D-modeller framställdes i Ansys 5.7, en med läpp enligt VACs 
originalgeometri på svarvstålet och en med en smalare läpp, se bild 4.1.1. Dessa 2D-
modeller beräknades sedan i Ansys med rotationssymmetri. En 3D-modell, enligt 
originalutförande, skapades och skars ned till endast ett segment av skäret. Detta för att 
begränsa tidsåtgången vid beräkningen då en större modell ger fler element och alla 
beräkningar sker element för element. 

 

 Bild 4.1.1. visar till vänster originalläpp och till höger en smalare läpp. 

4.2 Belastning 
Beräkningarna utfördes med två olika matningar, 0.1 mm/varv och 0.3 mm/varv. Dessa 
simulerades med skärkrafter och temperaturfördelning för respektive matning.  

Temperaturer och deras fördelning på skäreggen antogs med värden från tidigare tester 
utförda på VAC, se bild 4.2.1. Temperaturerna lades på modellerna (2D) i punkter, 
Ansys fördelar sedan dessa så att temperaturen varierar linjärt mellan punkterna. På 3D-
modellen lades temperaturen på motsvarande linjer där Ansys varierade temperaturen 
över ytorna mellan linjerna. Spänningarna beräknades endast för matning 0.3 mm/varv i 
3D-modellen.  

 

       

Bild 4.2.1 visar hur temperaturer och kylning lagts på i resp. matningsfall a) 0.1 mm/varv  b) 0.3 mm/varv  
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Kylning från skärvätskan simulerades genom att s.k. konvektion lades på linjerna där 
skärvätskan verkar. Konvektion simuleras genom att man tänker sig en vätska som 
strömmar mot ytan i en viss hastighet och med viss temperatur. Flödeshastigheten och 
andra materialdata för kylmediet ger upphov till ett värmeövergångstal d.v.s. hur lätt 
mediet tar upp värme från materialet bredvid. Kylningstemperaturen angavs till 25°C. 
För att få fram lämpligt värmeövergångstal testades ett antal värden i olika beräkningar. 
Temperaturen lästes av för fyra punkter i läppens mitt, se bild 4.2.2. 

 

Bild 4.2.2 visar var temperaturen avlästes. 

Resultatet kan ses i diagram 4.2.1. Effekten av ökat värmeövergångstal ökar till en 
början då temperaturen minskar kraftigt i alla punkterna, men någonstans efter 100 
mW/mm2°C minskar effekten och endast en liten minskning av temperaturen kan ses för 
varje ökning av värmeövergångstalet. I beräkningarna valdes ett värde på 100 
mW/mm2°C för kylmediet. 
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Skärkrafterna simulerades med tryckspänning på linjer i 2D-beräkningarna och på 
motsvarande ytor i 3D-beräkningen. Värdet på tryckspänningen erhölls genom att kc-
värdet kunde användas direkt. kc-värdet behövde inte räknas om till skärkrafter, då 
beräkningen avser det snitt där svarvstålet går i ingrepp i matningsledd när skärdjupet är 
lika stort som skärets radie, se bild 4.2.3. Förhållandet mellan tryckspänningarna är 
detsamma som mellan skärkrafterna, se ekv 2.2.1.  

 

Bild 4.2.3. visar hur skärkrafterna är riktade mot rundskäret då skärdjupet är lika stort som skärets radie. 

Tryckbelastningen lades på modellerna enligt bild 4.2.4, där trycket Pc motsvarade 
kraften Fc och trycket Pf motsvarade kraften Ff. kc-värdet togs ur diagram över specifik 
skärkraft för titanlegeringar, se bilaga 1. kc-värdet för matning 0.1 resp. 0.3 mm/varv var 
2000 resp. 1500 N/mm2. 

 

Bild 4.2.4 visar hur trycket lagts på linjer för matning 0.1 mm/varv t.v. matning 0.3 mm/varv t.h.   
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Fc 

f 

vc 

Arbetsstycke 

Skärstål 



 Termomekanisk analys av svarvstål 
 
 

 - 9 - 

4.3 Materialdata 
All materialdata är hämtad från VAC och antagna i samråd  med handledare. 

Hårdmetall Dimension 20ºC 300ºC 600ºC 800ºC 

Densitet g/cm3 14,8    

Elasticitetsmodul N/mm2 630 000 620 000 595 000 575 000 

Sträckgräns 0,2% N/mm2 5200 4000 2600 1900 

Värmekonduktivitet W/mºK 110    

Tvärkontraktionstal  0,22    

Värmeutvidgningskoefficient ºC-1 4,9*10-6   5,4*10-6 

Värmekapacitet J/kgºK 345    

4.4 Beräkningsdata i Ansys 
Inför beräkningen i Ansys valdes ett element som klarade både spänningsberäkning och 
temperaturberäkning. Elementtypen var Plane 13 och hade även andra egenskaper som 
att den även kan beräkna magnetism. Beräkningarna genomfördes som icke linjära 
transienta strukturberäkningar. Modellen kunde därmed följas under olika tidssteg vilket 
gjorde att uppvärmningfasen kunde ses i resultaten. För att beräkningen skulle kunna gå 
in i icke linjära området för materialet måste sträckgräns ges. Dessutom måste det anges 
hur materialet skulle bete sig efter det att sträckgränsen är nådd. I dessa beräkningar 
användes ett beräkningssätt för materialet som kallas Bilinear Kinematic Hardening. 
Bilinear innebär att materialet får en tangentmodul efter sträckgränsen denna nya modul 
anger alltså lutningen och sattes till 1/10 av E-modulen.  

5 Beräkningar – resultat och analys 
För att enklare få en överblick över beräkningarna och resultat och analys av dessa 
valdes att för varje beräkning direkt redovisa både resultat och analys. 

5.1 Hur svarvstålet deformeras då materialet flyter 
Vid beräkning med laster enligt kapitel 4.2 visade det sig att materialet inte nådde 
sträckgränsen i något av fallen, dessa beräkningar redovisas inte i rapporten då enda 
skillnaden jämfört med beräkningarna nedan är att spänningarna till värdet är lägre. För 
att få fram vad som händer när materialet i svarvstålet plasticeras utfördes beräkningen 
med överdrivna laster och temperaturer jämfört med dem som var antagna i kapitel 4.2.  
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Anledningen till överdrivet stora värden på belastningarna är att vid beräkning i Ansys 
ges sträckgränsen som ett specifikt värde och endast spänningar som är över detta värde 
ger upphov till plastisk töjning, detta jämfört med att materialet i verkligheten inte har 
någon klar gräns för flytning utan kanske plasticeras något litet för även lägre 
spänningar än vad sträckgräns 0,2 % anger. Beräkningar utfördes enligt följande: 

• Överdrivet höga tryckbelastningar (Pc=4000 N/mm2 Pf=½ Pc) och med normal 
temperatur för matning 0,3 mm/varv. Beräkningen utfördes på både originalläpp och 
smal läpp, se kapitel 5.1.1. 

• Överdrivet höga temperaturer (Tmax=1500ºC) och med normal tryckbelastning för 
matning 0,3 mm/varv. Beräkningen utfördes på originalläpp, se kapitel 5.1.2. 

5.1.1 Beräkning med överdrivet hög tryckbelastning 

Beräkningen visar ett band av hög effektivspänning från hörnet där belastningen slutar 
och snett nedåt ytterkanten, se bild 5.1.1.1. Temperaturen i detta område varierar från 
skäreggen sett från ca 600ºC till ca 300ºC, se bild 5.1.1.2. Området med hög 
effektivspänning (rött, orange, gult på bild 5.1.1.1.) består av hög tryckspänning i lodrät 
riktning och ringled, i vågrät riktning finns endast låg tryckspänning i området, se bilaga 
6-8. På toppen av läppen är effektivspänningen klart lägre, detta beror på att här finns 
stora tryckspänningar i alla tre riktningarna, lodrät, vågrät och i ringled. Om alla dessa 
tre spänningar är ungefär lika stora blir effektivspänningen låg, vilket kan inses av von 
Mises formel för effektivspänning, σe= (½ ((σ1-σ2)2 + (σ2-σ3)2 + (σ3-σ1)2)½. 

     

Bild 5.1.1.1 visar effektivspänning i läppen.  Bild 5.1.1.2 visar temperaturutbredning i läppen. 

Tryckspänningen i ringled består till stor del av temperaturspänningar som vill 
expandera materialet i ringled. Tryckspänning uppstår p g a att det kalla materialet i 
resten av skäret motverkar denna expansion. Det pålagda trycket, Pc och Pf (se bild 
4.2.4), bidrar till att spänningen höjs ytterligare i ringled. Trycket Pc vill till viss del få 
materialet att deformeras utåt men denna deformation motverkas av trycket Pf och därför 
uppstår spänning i ringled. Den stora materialvolymen i resten av svarvstålet, som inte 
vill deformeras, gör att materialet inte kan töjas i ringled och därför uppstår 



 Termomekanisk analys av svarvstål 
 
 

 - 11 - 

tryckspänning. Tryckspänningen i lodrät riktning uppkommer på grund av att det 
pålagda trycket Pc vill pressa materialet nedåt och att materialet under, som är stort till 
volymen, håller emot. Med enbart temperaturlast fås hög spänning i ringled medan 
spänningarna i vågrät och lodrät riktning är små, se bilaga 10-12.  

Plastisk töjning uppstår i det område där effektivspänningen är som störst och kan ses 
som ett band från den punkt där belastningen slutar och snett nedåt ytterkanten, se bild 
5.1.1.3.   

     

Bild 5.1.1.3 visar plastisk effektivtöjning.  

I detta område sker en skjuvdeformation så att toppen av läppen förskjuts snett nedåt 
utåt. Denna deformation stämmer med verkligheten, vilket kan ses på använda svarvstål, 
vilket innebär att denna beräkning visar varför materialförflyttningen skett. Om 
skjuvdeformationen blir tillräckligt stor brister materialet och kan i så fall förklara att 
skäreggen brister. Om temperaturen kan sänkas i detta område där effektivspänningen är 
som störst kan plastisk deformation förmodligen undvikas. Anledningen är att 
materialets sträckgräns sjunker vid högre temperaturer och att temperaturspänningen i 
området sjunker vilket skulle leda till sänkt effektivspänning. Detta kan åstadkommas 
genom att kyla svarvstålet även på släppningssidan mellan arbetsstycket och skäret.  

Beräkningen utfördes även på den smala läppen. Här ses samma spänningsbild som vid 
originalläppen och även samma plastiska töjning, se bild 5.1.1.4 och bild 5.1.1.5. 
Orsakerna till effektivspänningens uppkomst är desamma som för beräkningen på 
originalläpp.  
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Den smala läppen visar spänningsmässigt inte några fördelar jämfört med 
originalläppen, men kanske skulle kylningen komma åt bättre mot en något mer vertikal 
innerkant på läppen. I övrigt måste radien mellan läppen och övrigt material vara större 
eftersom det där finns risk för stora spänningskoncentrationer. 

 

  

Bild 5.1.1.4 visar effektivspänning. Bild 5.1.1.5 visar plastisk effektivtöjning. 

Någon beräkning med matning 0,1 mm/varv har inte utförts med denna belastning. Vid 
en sådan beräkning borde en liknande spännings- och töjningsbild ses, bandet med 
plastisk töjning skulle i så fall vara placerat något högre upp på läppen. Här skulle också 
ses att effektivspänningen skulle bilda ett band av hög spänning från det område strax 
till vänster om belastningen och riktas snett nedåt ytterkanten. I övrigt skulle spänningar 
uppstå av samma anledningar som är beskrivna ovan. 
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5.1.2 Beräkning med överdrivet hög temperaturbelastning 

Beräkningen visar hög effektivspänning på toppen där temperaturen är som störst, sedan 
går spänningen ner lite i ett band tvärs genom läppen och går upp igen i ytterligare ett 
band tvärs genom läppen, se bild 5.1.2.1. Temperaturen i området ligger ungefär mellan 
1500ºC högst upp till 600°C där spänningen övergår från orange till gul på färgskalan 
för effektivspänningen, se bild 5.1.2.2. Effektivspänningen på toppen av läppen blir stor 
till följd av att temperaturspänningen är så hög i ringled att tryckbelastningen inte kan 
stötta upp materialet. Sedan blir spänningen längre ned högre ändå, vilket beror på att 
ingen spänningskomposant finns i vågrät riktning i detta område, se bilaga 24. 

  

Bild 5.1.2.1 visar effektivspänning. Bild 5.1.2.2 visar temperaturutbredning. 

Materialet deformeras plastiskt mest på toppen, den plastiska deformationen sträcker sig 
även ner en bit i läppen, se bild 5.1.2.3. Plasticeringen blir störst på toppen till följd av 
stora temperaturspänningar och området under plasticeras där effektivspänningen är som 
störst, vilket kan ses som en antydan till ett snett band av plastisk deformation, liknande 
det från tidigare beräkning med hög tryckbelastning, men klart svagare. 

    

Bild 5.1.2.3 visar plastisk effektivtöjning till följd av hög temperatur och normal tryckbelastning. 
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 Anledningen till att spänningen når sträckgränsen så långt ner nu, trots att det pålagda 
trycket inte är så stort, är att högre temperaturer nått längre ner i läppen. En slutsats som 
kan ses utifrån detta är att om temperaturen skulle öka eller att kylning uteblir kan 
materialet plasticeras på samma sätt som i tidigare beräkning ovan (kap. 5.1.1) trots att 
inte tryckbelastningen är högre än normalt. Detta leder till nästa slutsats att kylningen 
måste vara driftsäker och inte tillåtas avta exempelvis p g a att en spåna kommit mellan 
skärvätsketillförseln och svarvstålet.  

5.2 Beräkning på 3D-modell 
För att se hur området runt ingreppsarean reagerar, med avseende på spänning, utfördes 
en beräkning på en 3D-modell. Modellen skapades enligt svarvstålets originalutförande 
och ett segment på 30° skars ut för att minska antalet element inför beräkningen i Ansys. 
Ingreppet simulerades som en rektangelyta på modellen och belastning lades på denna 
yta i form av trycklast och temperaturlast för matning 0,3 mm/varv enligt kap 4.2. 
Resultatet visade inga särskilda spänningar runt ingreppsarean och i övrigt en 
effektivspänning som liknar spänningsbilden i övriga beräkningar, se bilaga 27. Det som 
man bör uppmärksamma i denna beräkning och som också kan ses i övriga 
beräkningsresultat, är hur tydligt man ser att dragspänning uppstår i radieövergången 
mellan läppen och det övriga materialet, se bild 5.2.1. Denna dragspänning uppstår till 
följd av den pålagda tryckbelastningen Pc som skapar viss böjning och en 
spänningskoncentration uppstår i radieövergången. Dragspänningen i radien motverkas 
av tryckbelastningen Pf och om Pf minskar ökar dragspänningen i detta område. Det som 
gör dragspänningen särskilt intressant är att svarvstålsmaterialet troligen är känsligt för 
dragspänningar jämfört med hur mycket tryckspänning materialet tål. Resultaten var 
mycket lika de resultat som 2D-beräkningarna gav vilket tyder på att en 2D-modell 
duger mycket bra för den här typen av hållfasthetsberäkningar. 

 

Bild 5.2.1 visar största dragspänning i modellen.  
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5.3 Feluppskattning 
Det faktum att vissa materialvärden är antagna, exempelvis värmeövergångstalet och 
värmekapaciteten, gör att resultaten från beräkningarna inte kan ses som definitiva, detta 
gäller framförallt siffervärden. Hur materialet reagerar med deformation, plasticering 
och spänningskoncentrationer bör vara rätt. Något som också ger en viss felmarginal för 
absolutvärden på spänningar är att en elementtyp är använd som inte är känd sedan 
tidigare, därför har inte några siffervärden tagits upp som resultat i rapporten. 

6 Slutsatser 
En smalare läpp visar inte något bättre resultat än originalgeometrin med avseende på 
spänning. Däremot kanske en jämnare och mer driftsäker kylning kan uppnås, med en 
smalare läpp, genom att skärvätskan träffar mot en mer vertikal innerkant där materialet 
kanske inte lika lätt blir skymt av spånor eller liknande, dessutom finns vid en smalare 
läpp inte lika mycket material att kyla. Vid hög tryckbelastning bildas en sned flytzon 
genom läppen. I flytzonen skjuvas materialet vilket leder till att övre delen av läppen 
växer radiellt, vilket stämmer med verkligheten. Om skjuvdeformationen blir stor kan 
materialet brista, vilket möjligen kan förklara verkliga fall med brott. För övrigt kan 
sägas att uppe på läppen där temperaturen är som störst kan plastisk töjning uppstå i det 
ögonblick när svarvstålet går ur ingrepp och inget tryck finns för att motverka 
temperaturspänningarna.  

En rekommendation är att försöka sänka temperaturen i de områden där risk för plastisk 
töjning föreligger och att sträva mot en jämn och driftsäker kylning.  
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Bilagor 
 

1. Diagram specifik skärkraft 

2. Effektivspänning, von Mise (överdriven trycklast originalläpp) 

3. Temperaturutbredning (överdriven trycklast originalläpp) 

4. Plastisk töjning (överdriven trycklast originalläpp) 

5. Största dragspänning, huvudspänning 1 (överdriven trycklast originalläpp) 

6. Spänning i vågrät riktning (överdriven trycklast originalläpp) 

7. Spänning i lodrät riktning (överdriven trycklast originalläpp) 

8. Spänning i ringled (överdriven trycklast originalläpp) 

9. Effektivspänning, von Mise (endast temperaturlast) 

10. Spänning i vågrät riktning (endast temperaturlast) 

11. Spänning i lodrät riktning (endast temperaturlast) 

12. Spänning i ringled (endast temperaturlast) 

13. Effektivspänning, von Mise (överdriven trycklast smal läpp) 

14. Temperaturutbredning (överdriven trycklast smal läpp) 

15. Plastisk töjning (överdriven trycklast smal läpp) 

16. Största dragspänning, huvudspänning 1 (överdriven trycklast smal läpp) 

17. Spänning i vågrät riktning (överdriven trycklast smal läpp) 

18. Spänning i lodrät riktning (överdriven trycklast smal läpp) 

19. Spänning i ringled (överdriven trycklast smal läpp) 

20. Effektivspänning, von Mise (överdriven temperaturlast originalläpp) 

21. Temperaturutbredning (överdriven temperaturlast originalläpp) 

22. Plastisk töjning (överdriven temperaturlast originalläpp) 

23. Största dragspänning, huvudspänning 1 (överdriven temperaturlast 
originalläpp) 

24. Spänning i vågrät riktning (överdriven temperaturlast originalläpp) 

25. Spänning i lodrät riktning (överdriven temperaturlast originalläpp) 

26. Spänning i ringled (överdriven temperaturlast originalläpp) 

27. Effektivspänning, von Mise (3D-modell) 
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28. Temperaturutbredning (3D-modell) 

29. Största dragspänning, huvudspänning 1 (3D-modell) 

30. Radiell spänning (3D-modell) 

31. Tangentiell spänning (3D-modell) 

32. Axiell spänning (3D-modell) 

 



Bilaga 1 











 









 











 











 

























 


