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EXAMENSARBETE 
 
 

Minska risken för verktygshaverier vid  
skärande bearbetning 

 
 
 

Sammanfattning 
Denna rapport beskriver tillvägagångssättet vid identifiering och analys av problem med 
verktygshaverier vid skärande bearbetning, i avdelning 9856 på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan. Förslitningen hos tre olika verktyg, som används vid 
svarvning av detaljerna TEC-V2500 och TEC-PW2000, analyseras. Detaljerna är 
tillverkade i martensitiskt rostfritt stål, Greek Ascoloy (AMS 5616). 

Insamlade vändskär studeras i mikroskop för att försöka ta reda på orsaken till de 
förekommande verktygshaverierna. En statistisk analys av samband mellan variationer i 
hårdhet och geometri hos detaljerna samt graden av verktygsförslitning utförs. 
Bearbetningstester genomförs för att jämföra hur olika vändskär påverkar skärförloppet 
samt för att identifiera löseggsområdet. 

Urflisningar av eggen, dålig spånbrytning och löseggsbildning är med stor sannolikhet 
det som orsakar verktygshaverierna. Inga tydliga statistiska samband mellan verktygs-
förslitning och undersökta variationer hos detaljerna hittas. Testerna visar att den sorts 
vändskär som idag används vid bearbetning av TEC-PW2000 är den bästa av de som 
provats. Problem med löseggsbildning kan förväntas vid skärhastigheter under 110 
m/min då ingen skärvätska används. 

Slutligen ges rekommendationer för hur det fortsatta arbetet med att minska risken för 
verktygshaverier bör utföras. 

 

 

Nyckelord: Skärande bearbetning, Verktygsförslitning, Martensitiskt rostfritt stål, 
Belagda hårdmetallverktyg 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, institutionen för teknik 
Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se 

Författare: Jörgen Andersson, James Gladh 
Examinator: Oskar Jellbo, institutionen för teknik 
Handledare: Hans Karlsson, Volvo Aero Corporation, Tomas Beno, institutionen för teknik 
Poäng: 10 Nivå: C 
Huvudämne: Maskinteknik  Inriktning: Produktionsteknik 
Språk: Svenska Nummer: 2003:M050 Datum: 2003-06-16 



 

 ii 

DISSERTATION 
 
 

Reducing the risk of cutting tool failures 
 
 

Summary 
This thesis work was performed at Volvo Aero Corporation, department 9856, in 
Trollhättan. An investigation of problems with tool failures, in the manufacturing of 
TEC (Turbine Exhaust Case) for engines V2500 and PW2000, is carried out. The parts 
are made of martensitic stainless steel, Greek Ascoloy (AMS 5616). The tool wear of 
three different cutting tools, used for turning, is analyzed. 

In order to determine the causes of the observed failures, the wear of the cutting tools is 
studied in a microscope. A statistical analysis of the relationship between tool wear and 
variations in hardness and geometry of the work pieces is also performed. In order to 
evaluate the performance of different coated carbide cutting tools, a cutting test is 
carried out. Another test is performed to investigate the cutting speeds at which 
problems due to the formation of built up edges (BUE) can be expected. 

Chipping, poor chip control and BUE are believed to be the main causes of the observed 
tool failures. There is no significant relationship between the tool wear and variations in 
hardness and geometry of the work pieces. The first test shows that the insert grade used 
today, for machining TEC-PW2000, is better than the other grades that are tested. 
Problems with BUE can be expected at cutting speeds below approximately 110 m/min, 
when machining Greek Ascoloy without coolant.   

Finally recommendations are given on how to continue the work with reducing the risk 
of tool failures. 
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Förord 
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1 Inledning 
På Volvo Aero Corporation tillverkas motordetaljer till flygindustrin. Höga krav ställs 
på produkterna vilket medför stora ekonomiska värden för varje enskild detalj. För att 
uppnå en hög och jämn kvalitetsnivå, är det nödvändigt att ha kontroll över de 
parametrar som ingår i den aktuella tillverkningsmetoden. Då detaljer till flygmotorer 
kännetecknas av komplicerade geometrier kombinerat med små toleranser och fina ytor 
är skärande bearbetning i form av svarvning, fräsning och borrning de dominerande 
metoderna. Vid dessa metoder används främst verktyg av belagd hårdmetall, bland 
annat så kallade vändskär, se figur 1.1. Beroende på hårdmetallsort, beläggningstyp och 
verktygsgeometri får verktygen olika egenskaper och användningsområden. 

 

Figur 1.1 Svarvning med vändskär 

Det som avgör hur länge ett verktyg kan användas innan det byts ut är graden av 
förslitning, med hänsyn tagen till aktuella säkerhetsmarginaler. De påfrestningar 
skäreggen utsätts för är bl.a. termiska, mekaniska, kemiska och abrasiva. Dessa 
påverkas av det bearbetade materialets skärbarhet i kombination med använda skärdata. 
En överdriven förslitning av verktyget kan leda till kvalitetsbrister samt 
verktygshaverier. 

Skärbarhet är en icke standardiserad materialegenskap som ofta används för att beskriva 
hur lätt eller svårt det är att bearbeta ett material med ett skärande verktyg. Det är till 
exempel lättare att skära ett medelkolhaltigt stål än en värmebeständig legering. På 
grund av de många parametrar som inverkar på skärbarheten är det svårt att ta fram 
jämförbara mätvärden. Faktorer som påverkar är bland annat metallurgiska, mekaniska 
och tribologiska egenskaper, maskinens och arbetsstyckets stabilitet samt utformningen 
av skäreggen och verktygsinspänningen [Sandvik Coromant 1995, s. II-2]. 

Begreppet skärdata innefattar variablerna skärhastighet vc, matning f och skärdjup ap. 
Rekommendationer för vilka skärdata som bör användas för en speciell skäregg i ett 
givet material tillhandahålls av verktygstillverkaren. De rekommenderade värdena bör 
ses som startvärden vilka skall optimeras utifrån den aktuella applikationen. Storleken 
på dessa parametrar ger den aktuella avverkningshastigheten, det vill säga den mängd 
material som kan avverkas per tidsenhet.  
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1.1 Bakgrund 
I avdelning 9856 utförs slutbearbetning av TEC (Turbine Exhaust Case) till motorerna 
V2500 och PW2000, se figur 1.2 och 1.3. Aktuella bearbetningsmetoder är bland annat 
svarvning, fräsning, borrning och slipning. Värdet på produkterna är vid denna punkt i 
flödet ca 430 000 kr för TEC-V2500 samt ca 500 000 kr för TEC-PW2000. 
Verktygshaverier vid skärande bearbetning leder till kvalitetsanmärkningar och 
avvikelser samt extrakostnader för avvikelsehantering, reparationer och kassationer. 
Detta kan förutom direkta ekonomiska förluster även orsaka leveransförseningar, vilket 
på sikt leder till missnöjda kunder. 

  

Figur 1.2 TEC-V2500 Figur 1.3 TEC-PW2000  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att ge förslag till hur risken för verktygshaverier kan 
minskas vid bearbetning av TEC-V2500 samt TEC-PW2000 i avdelning 9856 på Volvo 
Aero Corporation, Trollhättan. Målet är att ge förslag på hur en mer stabil process med 
minskad risk för verktygshaverier kan uppnås. 

1.3 Avgränsningar 
Verktyg där inga problem kan anas analyseras inte. Arbetet inriktas i första hand på den 
maskin och den bearbetningsmetod där problemen anses vara mest omfattande. Utöver 
detta genomförs analyser av andra metoder i mån av tid. Arbetet omfattar endast 
detaljer tillverkade i materialet Greek Ascoloy. Vidare innefattar analysen endast 
maskinerna SAJO 10000P och Carnaghi i avdelning 9856. 

2 Förutsättningar 

2.1 Identifiera problem 
För att kunna avgöra var problem med överdriven eller okontrollerad 
verktygsförslitning finns analyseras nuläge samt historik över tidigare verktygshaverier. 
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2.1.1 Analys av rapporterade anmärkningar i produktion 

En analys av rapporterade anmärkningar i produktion utförs. Data baseras på en 
genomgång av upprättade PR-rapporter (Preliminary Review) för 300 producerade 
TEC-V2500 samt ca 270 TEC-PW2000. Endast de anmärkningar som kan misstänkas 
ha med verktygsförslitning att göra behandlas.  

Analysen innefattar två olika maskiner i avdelning 9856, dessa är:  

• SAJO-10000P, en fleroperationsmaskin som används vid bearbetning av TEC-
V2500. Förekommande bearbetningsmetoder är fräsning, borrning, upprymning, 
brotschning och svarvning med roterande verktyg. 

• Carnaghi, en multitaskmaskin där båda de ovanstående detaljerna bearbetas. 
Förekommande operationer är svarvning, fräsning, borrning, brotschning och 
slipning. 

Tabell 2.1 och 2.2 visar en sammanställning av resultatet. Om ett verktyg orsakat flera 
PR-rapporter på samma detalj behandlas dessa som en enda anmärkning, förutsatt att 
orsaken kan antas vara densamma. Samma resonemang förs i de fall där ett verktyg 
genererat samma typ av anmärkning på flera olika detaljer. 

Tabell 2.1  Tabellen visar antalet olika anmärkningar och antalet  
verktyg som orsakat dem i Carnaghi. 

Metod Antal anmärkningar Berörda verktyg 

Borrning 1 1 

Fräsning 2 2 

Svarvning 2 2 

Tabell 2.2  Tabellen visar antalet olika anmärkningar och antalet  
      verktyg som orsakat dem i SAJO 10000P. 

Metod Antal anmärkningar Berörda verktyg 

Borrning 2 2 

Fräsning 0 0 

Svarvning 1 1 

2.1.2 Dolda problem 

Vid diskussion med operatörerna i de två maskinerna framkommer det att problem finns 
vid svarvning i Carnaghi-maskinen. Problemen består i att verktygsförslitningen hos 
vissa verktyg varierar, från en mycket liten förslitningsgrad till en kraftigt överdriven 
verktygsförslitning. Verktygshaverier på dessa verktyg har hittills inte lett till 
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anmärkningar på färdiga produkter. Detta gör att de inte finns med i statistiken över 
tidigare problem. I SAJO finns problem vid brotschning av ett hål men detta problem är 
under utredning, nya verktyg är beställda och skall testas.  

2.1.3 Fastställning av maskin och metod för vidare analys 

Det bedöms att risken för verktygshaverier är störst i Carnaghi. Ytterligare faktorer som 
gör att arbetet bör fokuseras till Carnaghi är att tester och inkörning av nya detaljer 
pågår i SAJO. Detta medför att det kan vara svårt att samla in erforderliga data samt 
utföra eventuella tester. Då jämförelser mellan de olika metoderna i Carnaghi görs anses 
det att den metod som bör analyseras vidare är svarvning. Anledningen till detta är att 
verktygsförslitningen verkar vara under kontroll vid de andra metoderna. 

Den anmärkning som finns rapporterad vid borrning gäller dålig spånavgång. Spånan 
har vid det aktuella tillfället trasslat sig kring borret och skadat detaljen vid borrning av 
efterföljande hål. De anmärkningar som behandlar fräsning gäller dålig yta på grund av 
vibrationer. Båda anmärkningarna vid svarvning gäller felaktiga mått på grund av att 
verktygen inte skurit som vanligt vid finbearbetning. Även om detta problem skulle 
kunna bero till viss del på verktygsförslitning är det inte troligt. 

2.1.4 Identifiering av verktyg för fortsatt analys   

Vid en genomgång av använda skäreggar hittas flera som uppvisar en mycket stor 
förslitning. Med hjälp av operatörerna i Carnaghi-maskinen kan dessa spåras tillbaka till 
verktygen de ingår i. 

De verktyg som skall analyseras vidare är de som uppvisar stor variation vad avser 
förslitning. Det är i första hand tre verktyg som är berörda av problemet. Två av dessa, 
verktyg 46 och 60, används vid bearbetning av TEC-PW2000, se figur 2.1 och 2.2. Det 
tredje, verktyg 47, används till TEC-V2500, se figur 2.3. Figur 2.4-2.6 visar normal 
förslitning för respektive verktyg. Problemen är störst vid bearbetning med verktyg 46 
och 60. Verktyg 47 havererar inte lika ofta och har fungerat bra under den senaste tiden, 
men ingår ändå i den fortsatta analysen. 

   

Figur 2.1 Haveri, verktyg 46 Figur 2.2 Haveri, verktyg 60 Figur 2.3 Haveri, verktyg 47 
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Figur 2.4 Normalt, verktyg 46 Figur 2.5 Normalt, verktyg 60 Figur 2.6 Normalt, verktyg 47 

Samtliga verktyg består av Coromant Capto skärenheter med T-MAX P 
hävarmsfastspänning från AB Sandvik Coromant. Samtliga vändskär tillhör Sandvik 
Coromants M-linje, utvecklad för bearbetning av rostfritt stål. 

2.2 Material i arbetsstycke 
Det är viktigt att ha god kännedom om materialet som skall bearbetas för att kunna 
analysera de faktorer som påverkar skärförloppet. 

2.2.1 Allmänt om skärande bearbetning i rostfritt stål 

Vid skärande bearbetning i rostfritt stål finns några vanliga problem. Löseggsbildning 
som kan skada ytan på arbetsstycket och bryta sönder skäreggen förekommer ofta. 
Rostfria stål har dålig värmeledningsförmåga. Detta ger höga skärtemperaturer, i 
kontaktytan mellan spåna och verktyg, på grund av att endast en mindre del av värmen 
leds bort av spånan. Hög duktilitet ger problem vid spånbrytning. Materialet är 
deformationshårdnande, vilket medför en ökad belastning på skäreggen [Sandvik 
Coromant 1995, s. II-23]. 

Rostfritt stål kan delas in i ferritiska, martensitiska, austenitiska, duplexa och 
utskiljningshärdade typer. Allmänt kan det sägas att ferritiska och martensitiska typer, i 
glödgat tillstånd, är lättare att bearbeta än de austenitiska och duplexa. Skärbarheten hos 
de utskiljningshärdade typerna beror på den aktuella materialsammansättningen [Kosa 
& Ney 1989 s. 688-690]. 

2.2.2 Materialegenskaper, Greek Ascoloy 

Båda de aktuella detaljerna är tillverkade i Greek Ascoloy (AMS 5616), som är ett 
martensitiskt rostfritt stål. Materialet är legerat för att få en högre kryphållfasthet samt 
högre varmhållfasthet. Greek Ascoloy klarar höga påfrestningar vid temperaturer upp 
till 649°C [High Temp Metals, Inc. 2001]. Tabell 2.3 visar ingående legeringsämnen 
och procentuell fördelning. 
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Tabell 2.3  Tabellen visar materialsammansättning för Greek Ascoloy  
[High Temp Metals, Inc. 2001]. 

Element Min Max 

C 0.15 0.20

Mn -- 0.50

Si -- 0.50

P -- 0.03

S -- 0.03

Cr 12.00 14.00

Ni 1.80 2.20

Mo -- 0.50

W 2.50 3.50

Fe Balance

Båda detaljerna härdas och anlöps innan de bearbetas i Carnaghi-maskinen. Detta 
medför att skärbarheten försämras avsevärt. Hårdheten hos TEC-V2500 är 30-38 HRC 
vid bearbetningstillfället, vilket motsvarar ca 280-350 HB. För TEC-PW2000 är 
hårdheten efter värmebehandlingen 32-38 HRC vilket motsvarar ca 302-350 HB. 
Sträckgränsen för materialet efter härdning och anlöpning ligger i intervallet 965-1250 
MPa. 

2.2.3 Skärbarhet för härdat martensitiskt rostfritt stål 

Materialsammansättningen påverkar hur lätt eller svårt det är att skära materialet.  De 
olika legeringsämnenas inflytande på materialets skärbarhet presenteras i tabell 2.4.  

Tabell 2.4  Legeringstillsatsernas generella effekt på skärbarheten  
[Sandvik Coromant 1995, s. II-10]. 

Negativt  Positivt 

Låg kolhalt (C<0,3%)  Svavel 

Mangan  Fosfor 

Nickel  

Krom  

Molybden  

Volfram  

 
Det som skapar svårigheter vid bearbetning av martensitiskt rostfritt stål är i första hand 

 6 



 Minska risken för verktygshaverier vid skärande bearbetning 
 

den höga hårdheten. Detta leder till mycket höga skärkrafter och höga temperaturer i 
skärzonen. Hårdheten varierar i dessa stål, vilket leder till extrema variationer i 
skärkrafterna [Castner 1997, s.24]. 

2.3 Faktorer som påverkar verktygsförslitningen 
Det bearbetade materialets mikrostruktur tillsammans med verktygsgeometri, sort och 
använda skärdata påverkar verktygsförslitningen. Även detaljens och verktygens 
inspänning har betydelse. Andra faktorer som spelar in, men som kan vara svårare att 
påverka i en befintlig process, är styvheten hos den aktuella maskinen och detaljen. 
Användandet av olika typer av skärvätskor påverkar också förslitningen av verktygen.  

2.3.1 Verktygsgeometrier 

Den effektiva skärgeometrin ges av kombinationen mellan vändskär och skärhållare. 
Den geometri, för de berörda verktygen, som har störst påverkan på skärförloppet 
presenteras i tabell 2.5. En utförligare förklaring av terminologi och de använda 
verktygens beståndsdelar samt geometri presenteras i bilaga C. Det skärande verktygets 
geometri har stor betydelse för eggens hållfasthet och hur den belastas. Allmänt kan 
man säga att en egg med mindre eggradie, positiv lutnings- och spånvinkel samt stor 
släppningsvinkel, ger minskade skärkrafter och lägre värmeutveckling. Dock ger detta 
en minskad stabilitet hos skäreggen. Ökad stabilitet fås om negativa lutnings- och 
spånvinklar används tillsammans med en mindre släppningsvinkel. Med denna typ av 
skär fås emellertid ett mindre gynnsamt spånflöde vilket ökar skärkrafterna. 

Tabell 2.5 Effektiva verktygsgeometrier 

Geometri Verktyg 47 Verktyg 46 Verktyg 60 
Spånvinkel (γ) 8° 9° 3° 
Lutningsvinkel (λ) 9° 6° 5° 
Släppningsvinkel (α) 6° 5° 6° 
Eggvinkel (ε) 80° 80° 55° 
Ställvinkel (κ) 95° 95° 93° 
Nosradie (rε) [mm] 0.8 1.2 1.2 

Lutnings- och spånvinklar, för de analyserade verktygen, är positiva vilket normalt 
rekommenderas vid bearbetning av rostfritt stål. Vändskäret i verktyg 47 har MF-
geometri medan vändskären i verktyg 46 och 60 har MM-geometri, se figur 2.7.  
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Figur 2.7 M-linjens geometrier. A: skärspets B: huvudskäregg [Sandvik Coromant 1997, s. 41]. 

MF-geometrin är främst avsedd för finbearbetning och har därför en mycket skarp 
geometri med positiv spånvinkel utan fasförstärkning. MM-geometrin är försedd med 
en fasförstärkning med positiv fasvinkel och mycket positiv spånvinkel. Denna 
geometri är utformad för att ge ett brett applikationsområde [Sandvik Coromant 1997, s. 
42]. 

Vid verktyg 46 och 60 finns problem med spånbrytning, vilket resulterar i att spånor 
fastnar på detaljen och i vissa fall runt skärhållaren. Verktyg 47 bryter spånan mycket 
bättre, vilket antas bero på den mer aggressiva utformningen av spånbrytaren hos MF-
geometrin. MM-geometrin ger på grund av fasförstärkningen större skärkrafter och är 
därför försedd med en öppnare spånbrytare för att ge ett lättare skärförlopp. 

2.3.2 Vändskärens substrat och beläggningar 

Substratet i vändskären består av hårdmetall som är ett pulvermetallurgiskt material. 
Hårdmetall består av olika typer av karbider, till största delen WC som binds ihop av ett 
bindemedel, vanligen Co. Hårdheten hos substratet ger motståndet mot abrasiv 
förslitning, det vill säga slitstyrkan. Små kornstorlekar hos volframkarbiden ger en 
högre hårdhet hos substratet. Tillsatser av andra typer av karbider, exempelvis TaC, 
NbC och Cr3C2 bidrar till hårdheten och förhindrar i viss utsträckning korntillväxten 
hos WC. Större kornstorlekar och en ökad andel bindemedel ger vändskär med högre 
seghet, vilket ger större motstånd mot slag vid till exempel intermittent bearbetning. 

Hårdmetallen beläggs med olika skikt för att få förbättrade skäregenskaper och ökad 
livslängd. Ett vändskär kan beläggas med ett eller flera olika skikt. Några vanliga 
beläggningsmaterial och deras egenskaper presenteras i tabell 2.6. 
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Tabell 2.6 Beläggningsmaterialens egenskaper [Sandvik Coromant 1995, s. III-26]. 

Material Br Bo CoF VBr KT T 

TiC god mycket god mycket god mycket god god mycket god 

Al2O3 mycket god god god god mycket god god 

TiN mycket god mycket god mycket god god god mycket god 

Ti(C,N) god mycket god god mycket god god mycket god 

Br:  Skyddseffekt avseende skadliga kemiska 
reaktioner och värme för att förhindra 
värmepåverkan av skäret vid bearbetning. 

Bo: Bindningsförmåga till skärsubstratet. 

CoF: Friktionskoefficient 
VBr: Motstånd mot fasförslitning  
KT: Motstånd mot gropförslitning 
T: Seghet 

Ett annat beläggningsmaterial som har börjat användas är TiAlN. Detta är i grunden en 
TiN-beläggning där en del av titanatomerna ersatts med aluminium. Denna substitution 
ger en högre hårdhet och därmed ökat motstånd mot förslitning. Substitutionsatomerna 
kan också ge en bättre kemisk stabilitet och motstånd mot oxidation [Prengel, et al. 
2001, s. 26].  

Sammansättningen hos substrat och beläggning bestäms av den aktuella sorten. De 
använda sorterna tillsammans med deras komposition presenteras i tabell 2.7. GC1025 
är en PVD-belagd sort till skillnad från GC2025 som är CVD-belagd. Med PVD-
metoden kan skarpare eggar erhållas vilket minskar skärkraften. PVD-beläggning utförs 
vid lägre temperaturer och ger mindre restspänningar som annars kan ge upphov till 
sprickor. Vid CVD-beläggning kan en spröd så kallad η-fas bildas i gränsskiktet mellan 
substrat och beläggning, vilket kan minska böjhållfastheten [Jindal, et al. 1999, s. 167]. 

Tabell 2.7 Sammansättning för använda sorter. 

Verktyg Sort Sammansättning 
[vol.%] 

Hårdhet 
[HV3] 

 Hc 
[kA/m] 

Skikttjocklek 
[µm] 

  Co WC TaC NbC Cr3C2   Ti(C,N) Al2O3 TiN TiAlN
47 GC1025 16,4 82,6 - - 1,1 1600 20,6 - - synligt 4 
60 GC2025 17,1 81,1 1,2 0,6 - 1320 12,0 4 1 0,5 - 
46 GC2025ny 14,5 83,7 1,2 0,6 - 1375 11,5 2,5 2* 0,5 - 

*Al2O3/TiN-multiskikt 

För att kunna göra jämförelser mellan olika skär finns ett standardiserat 
klassificeringssystem. I detta system finns olika klasser, dessa är P, M och K med en 
tilläggssiffra mellan 01-50. Bokstaven anger klasser för olika arbetsmaterial och siffran 
anger slitstyrka eller seghet. Höga värden motsvarar hög seghet samt lägre slitstyrka. 
Omvänt motsvarar låga värden en högre slitstyrka och lägre seghet. GC1025 kan 
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placeras in i M15-området enligt ISO-klassificeringen. GC2025 har en större seghet och 
ligger i M25-området.  

2.3.3 Skärdata 

Använda skärdata utläses ur de NC-program som används vid bearbetningen. Då en 
skäregg byts ut under bearbetning av samma detalj, tilldelas denna en tilläggssiffra 
beroende på var på detaljen den används, se bilaga A. Programmerade skärdata för 
respektive verktyg presenteras i tabell 2.8. 

Tabell 2.8   Skärdata för respektive verktyg. Värden inom parentes indikerar lokalt reducerade skärdata
 på grund av intermittent bearbetning. 

Skärdata 46.1 46.2 46.3 46.4 60 47 

Skärhastighet, vc [m/min] 160 160 160 (100) 160 (100) 160 175 

Matning, f [mm/varv] 0,15 0,15 0,15 (0,05) 0,15 (0,05) 0,15 0,20 

Skärdjup, ap [mm] 1,0-1,5 1,0-1,5 4 varierande 3 1-2,5 

Då bearbetningen i maskinen studeras uppmärksammas en skillnad mellan det varvtal 
som ges av den programmerade skärhastigheten och det aktuella varvtalet, som visas på 
maskinens display. Skillnaden mellan förväntat varvtal och aktuellt varvtal är enligt 
maskinens display ca 2 varv/min. Detta får en ganska stor inverkan på skärhastigheten 
vid bearbetning med verktyg 46.1 och 47 på grund av stora diametrar. Enligt 
operatörerna kan skillnaden ibland, då maskinen inte är varm, vara så stor som 5-6 
varv/min. 

Programmerade skärhastigheter är generellt högre än vad som rekommenderas av 
verktygstillverkaren, undantaget verktyg 60 där rekommenderad skärhastighet 
sammanfaller med den programmerade. Matningarna hos vändskären med MM-
geometri ligger på den nedre gränsen samt under de rekommenderade. 
Applikationsområdet för dessa vändskär ligger, vad gäller matning, i intervallet 0,15-0,6 
mm/varv. I bilaga B presenteras samtliga skärdjup samt rekommenderade skärdata. Det 
bör dock påpekas ytterligare en gång att rekommenderade värden endast skall ses som 
startvärden. 

2.3.4 Uppskattning av mekaniska belastningar på skäreggen 

Specifik skärkraft kc definieras som den kraft som krävs för att avskilja en spåna med 
tvärsnittsarean 1 mm2. Den specifika skärkraften varierar beroende på arbetsmaterial, 
verktygsgeometri och beläggning samt skärdata. Även verktygsförslitningen påverkar 
specifika skärkraften genom att beläggningen slits bort och geometrin hos verktyget 
förändras under bearbetningens gång. Vad gäller skärdata är matningen den faktor som 
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har störst inverkan på kc.  På grund av de många faktorer som påverkar kc bör värden 
som redovisas för olika material, av exempelvis verktygstillverkare, endast användas för 
uppskattningar. Nedanstående beräkningar används för en grov uppskattning av de 
skillnader i belastning som uppstår vid bearbetningen, på grund av olika matningar och 
geometrier hos de använda verktygen. 

Samtliga använda formler och tabellvärden hämtas ur SECO Tools huvudkatalog 
[SECO Tools 2002, s. 42, 490]. 

Specifika skärkraften kan tecknas som 

( )( )
1,1

01,0101,01
cmc

d
c k

h
k ⋅

⋅−⋅−
=

γα   (2.1) 

där 

κsin⋅= fhd    (2.2) 

Ekvation 2.2 insatt i 2.1 ger 

( )( )
( ) 1,1sin

01,0101,01
cmcc k

f
k ⋅

⋅

⋅−⋅−
=

κ

γα
  (2.3) 

Värdet på kc1.1 och mc, för härdat martensitiskt rostfritt stål, hämtas ur tabell. 

2
1.1 /2900 mmNkc =  

22,0=mc  

Ekvation 2.3 används för att beräkna specifik skärkraft för de olika verktygen. Värden 
inom parentes vid verktyg 46.3 och 46.4 anger specifik skärkraft vid intermittent 
bearbetning. 

2
47 /3600 mmNkc ≈   2

2.46 /4000 mmNkc ≈
2

60 /4000 mmNkc ≈  ( )22
3.46 /5115,/4000 mmNmmNkc ≈  

2
1.46 /4000 mmNkc ≈  ( )22

4.46 /5115,/4000 mmNmmNkc ≈  

För verktyg 46 och 60 används fasvinkel γn istället för γ vid beräkning, då 
spåntjockleken är väsentligt mindre än faslängden. Detta antas medföra att spånan viker 
av innan den äntrar spånbrytaren, se figur 2.8. Geometriska data presenteras i bilaga C. 
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Figur 2.8 Trolig spånväg över vändskäret vid bearbetning. 

2.3.5 Bearbetningstemperatur 

Temperaturen vid skärande bearbetning påverkas av materialet som bearbetas, använda 
skärdata samt verktygsgeometri och beläggning. I figur 2.9 visas typiska 
temperaturzoner för bearbetning av ett legerat stål. 

Ett arbetsmaterial som ger upphov till höga skärkrafter leder till högre temperaturer i 
skärzonen. Skärhastigheten har stor inverkan på värmeutvecklingen. Matningen 
påverkar inte i lika stor utsträckning. Verktygsgeometrin och beläggningen påverkar 
storleken på kontaktytan, mellan spånan och verktyget. Höga friktionskrafter leder till 
högre temperaturer. Friktionen påverkas av den aktuella beläggningen och materialet i 
arbetsstycket. 

 

Figur 2.9 Temperaturzoner vid bearbetning [Sandvik Coromant 1995, s. I-32]. 

2.3.6  Skärvätska 

Anledningen till att använda en skärvätska, som kylmedium vid skärande bearbetning, 
är att höga temperaturer leder till ett snabbare förslitningsförlopp. Skärvätskan har dock 
fler uppgifter än att föra bort värme. En skärvätskas duglighet karakteriseras främst av 
dess förmåga att: 

• Leda bort värme från bearbetningsstället för att skydda verktyg och 
arbetsstycke. 

• Förhindra oxidation på grund av kemiska reaktioner med luftens syre. 
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• Smörja kemiskt genom att reagera med metallen i arbetsstycket och verktygets 
beläggning, så att en minskad friktion uppnås. 

• Transportera bort spånor. 

En korrekt applicerad skärvätska är mycket viktigt för att uppnå ett bra resultat. Om 
kylningen inte är kontinuerlig kan stora temperaturvariationer uppstå, vilket ökar 
belastningen på skäreggen och kan leda till termisk utmattning. 

De berörda verktygen studeras vad avser skärvätskeflöde och åtkomst till skärzonen. 
Tillförseln sker i samtliga fall genom kanaler i skärhållaren, skärvätsketrycket är ca 9 
bar. Vid bearbetning av PW2000 ger problemen med spånbrytning, som beskrivits 
tidigare, störningar i skärvätskeflödet under kortare perioder. Inga övriga problem 
noteras. 

2.3.7 Verktygslivslängd 

Verktygslivslängden för verktygen varierar mycket. Skäreggarna i verktyg 47 används 
under 7 min. För verktyg 46.1 är livslängden 10 min, samt 4 min för 46.2-46.4. Eggarna 
som används i verktyg 60 byts efter ca 2,5 min. 

2.3.8 Arbetsstycke 

Det faktum att detaljen svetsas ihop och värmebehandlas före bearbetning i Carnaghi 
gör att detaljen slår sig. Detta leder till förhållandevis stora variationer i skärdjup. Som 
exempel kan planet som bearbetas på TEC-V2500 ha ett kast på upp till 1,3 mm. Lokala 
variationer i hårdhet förekommer hos detaljerna. En analys av historiska hårdhetsdata 
har gjorts, se bilaga D. 

2.4 Datainsamling 
För att undersöka om det finns samband mellan graden av verktygsförslitning och 
detaljernas hårdhet respektive variationer i skärdjup görs en datainsamling. Denna pågår 
under ca 5 veckor. Under perioden som datainsamlingen pågår bearbetas 15 st TEC-
V2500 och 7 st TEC-PW2000. 

De geometriska data som anses ha störst påverkan på skärdjupet mäts upp och noteras 
för respektive detalj. Kompletterande hårdhetsmätningar utförs på de ställen som 
bearbetas, efter härdning och anlöpning av TEC-PW2000. Hårdhetsmätningar på TEC-
V2500 utförs i ordinarie operation varför inga kompletterande mätningar är nödvändiga. 

Operatörerna i maskinen samlar in de vändskär som används i verktyg 47, 46.1, 46.2 
och 60 för varje detalj. Vid bearbetning av TEC-V2500 samlas vändskär in från det 
verktyg som bearbetar undersidan av flänsen för att kunna göra jämförelser. Detta 
verktyg heter också 46, men är inte identiskt med verktyg 46 för TEC-PW2000. Samma 
vändskär som för verktyg 47 används i verktyg 46 för TEC-V2500. Anledningen till att 
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vändskär 46.3 och 46.4 inte samlas in är att det bedöms att datainsamlingens omfattning 
skulle bli för stor, vilket kan leda till ofullständiga data. Det antas att de observationer 
som görs på verktyg 46.2 även gäller för dessa verktyg. 

2.5 Olika typer av verktygsförslitning 
En artikel som behandlar förslitning hos verktyg vid bearbetning av härdat martensitiskt 
rostfritt stål, har studerats [Ezugwu, Olajire & Jawaid 2001, s.119-122]. I denna noteras 
det att förslitningen på spånsidan startar vid skäreggen och i spånbrytarens bakre delar 
vid skärhastigheter mellan 100-150 m/min. Vid dessa skärhastigheter förekommer 
urflisningar ur eggen och bortslitning av beläggningen, på grund av abrasiv förslitning, 
samt skiktflagning, se figur 2.10-2.12. Dessa fenomen uppträder enligt författarna 
vanligen vid bearbetning med lägre skärhastigheter, och orsakas då av ett oregelbundet 
spånflöde. 

Vid högre skärhastigheter, mellan 200-250 m/min, förekommer också bortslitning och 
flagning av beläggningen samt urflisningar ur eggen. Här antar författarna till artikeln 
dock att orsaken till skiktflagningen är en annan. Nämligen att sprickor uppstår i 
beläggningen på grund av ökad värmeutveckling kombinerat med ökad belastning på 
verktyget. 

 

Figur 2.10 Urflisning  Figur 2.11 Abrasiv gropförslitning  

 

 

 
 

Figur 2.12 Skiktflagning 

Abrasiv förslitning är till största delen resultatet av hårda partiklar i arbetsmaterialet 
som pressas mot verktyget under samtidig rörelse. Urflisning beror vanligen på 
utmattning och orsakas då av variationer i belastning eller intermittenta skärförlopp. 
Denna typ av förslitning kan också vara resultatet av löseggsbildning, där 
arbetsmaterialet pressvetsas fast på skäreggen, vilket kan leda till att eggen bryts sönder 
[Sandvik Coromant 1997, s. 34-35].  
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2.6 Ekonomiska konsekvenser 
Det faktum att förslitningen inte går att förutsäga skapar osäkerhet hos operatörerna, 
vilket medför att verktyg byts ut oftare än vad som varit fallet om förslitningen varit 
förutsägbar. Mer frekventa verktygsbyten medför, förutom ökade verktygskostnader, 
ökade stopptider i maskinen. Ett haveri kan leda till skador på verktygsbäraren som gör 
att denna måste bytas ut vilket kan orsaka längre avbrott i produktionen. 

Inga av de analyserade verktygen producerar färdiga mått utan bearbetar endast bort 
material inför finbearbetning. Detta gör att problemen inte rapporteras och därför inte 
genererar några kostnader i form av dokumenterade anmärkningar. Ett haveri skulle 
dock kunna leda till förändringar i materialet och problem vid efterföljande bearbetning. 
Denna typ av problem borde därför rapporteras och utredas vidare, vilket skulle leda till 
ökade kostnader. 

Ett arbete som syftar till att utöka användandet av utrustning för skärkraftsövervakning 
pågår i maskinen. Om inte problemen som finns åtgärdas kommer dessa troligen att leda 
till en mängd kortare stopp på grund av ökade skärkrafter vid verktygshaverier. 

3 Mätningar 
Mätvärden från de utförda mätningarna redovisas i bilaga F. 

3.1 Mätning av fasförslitning 
Fasförslitningen mäts med hjälp av mikroskop där ett mätbord med mikrometerskruvar 
finns monterat. Hos verktyg 46 och 47 är fasförslitningen så jämn att en mätpunkt på 
varje egg anses vara tillräcklig, se figur 3.1. Hos verktyg 60 är fasförslitningen inte lika 
jämn, se figur 3.2. Därför anges medelvärdet av denna, beräknad på fyra punkter ut med 
fasförslitningens längd. Punkterna är tagna vid 25, 50, 75 respektive 100% av aktuellt 
skärdjup. 

  

Figur 3.1 Fasförslitning, verktyg 47 Figur 3.2 Fasförslitning, verktyg 60 

3.2 Mätning av geometriska variationer hos TEC-V2500 
Planheten hos den fläns som bearbetas av verktyg 47, se bilaga A, mäts. Mätningar 
utförs av operatörerna i maskinen med en mätklocka som monterats på en magnetfot. 
Radiell planhet h, se figur 3.3, mäts på tre punkter symmetriskt fördelade runt detaljen. 
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Planheten cirkulärt mäts i den ordinarie kontrollen i föregående operation, där detaljen 
monteras på fixturen. Data för detta mått finns inrapporterade i KPS, som är ett 
datoriserat system för kvalitets- och processtyrning. 

 
Figur 3.3 Uppmätt höjdskillnad, TEC-V2500 

3.3 Mätning av geometriska variationer hos TEC-PW2000 
Motsvarande mätning som för TEC-V2500 utförs även på TEC-PW2000. Planheten 
mäts även cirkulärt på denna detalj, med mätklocka och magnetfot. Kastet för den 
diameter som bearbetas av verktyg 60 mäts också, se bilaga A. Skillnaden mellan 
största och minsta utslag noteras. 

3.4 Kompletterande hårdhetsmätning, TEC-PW2000 
Hårdheten hos båda de flänsar som bearbetas, se bilaga A, mäts enligt Rockwell C efter 
utförd härdning. Tre intryck görs på varje fläns. Resultatet noteras på ett dokument som 
bifogas med verkstadsordern för respektive detalj och samlas in i efterföljande 
kontrolloperation. 

4 Statistisk analys 
En analys av historiska hårdhetsdata för TEC-V2500 utförs i Excel. Denna analys görs 
för att hitta eventuella trender och kontrollera hur stora variationer i hårdhet som 
förekommer. Data över historiska hårdhetsvariationer presenteras i bilaga D. 

Samband mellan graden av fasförslitning och varierande hårdhet samt geometri hos 
detaljerna undersöks. Radiell planhet inkluderas inte i analysen då denna inte kan 
särskiljas från planheten cirkulärt på ett säkert sätt. För att hitta eventuella relationer 
används regressionsanalys. Denna utförs i Minitab som är ett program för statistiska 
analyser. I det första steget av analysen används funktionen Best Subsets Regression. 
Denna funktion returnerar de bästa linjära regressionsmodeller som kan genereras av 
programmet, för enkel samt multipel regressionsanalys. Multipla regressionsmodeller är 
modeller med flera förklarande variabler. Enkla modeller använder endast en 
förklarande variabel. Utskrifter från utförda analyser presenteras i bilaga G. Vid 
bedömning av sambandet mellan de aktuella parametrarna används förklaringsgraden R2 
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som mått på hur bra modellen är. R2 är kvoten mellan den del av variationen som kan 
förklaras av regressionen och den totala variationen. 

5 Bearbetningstester 
För att utreda hur olika vändskär påverkar skärförloppet och för att göra uppskattningar 
av löseggsområdet genomförs två bearbetningstester. Som arbetsmaterial används en 
rundstång Ø89 mm i Greek Ascoloy. Testmaterialet härdas och anlöps i ordinarie 
produktion tillsammans med TEC-V2500. Stången är tjockare än materialet i 
produktionsdetaljerna vilket kan leda till skillnader i skärbarhet, på grund av olika 
mikrostruktur vid olika uppvärmnings- och svalningshastigheter. En granskning av 
processpecifikationer för värmebehandling uppger ett härddjup av ungefär 25 mm vid 
de använda processparametrarna. Hårdheten hos testmaterialet mäts efter utförd 
värmebehandling upp till 37 HRC. 

5.1 Utslitningstest med olika geometrier och sorter 
Ett test för att undersöka om ett byte till en annan sort och geometri skulle kunna lösa 
problemen utförs. Tre andra vändskär väljs ut, dessa är: 

• CNMG 120412-MF2 TP1000, från SECO Tools. Detta skär har en geometri som 
förväntas ge en bättre spånbrytning än de skär med MM-geometri som används 
idag. TP1000 är en ny sort i P10-området som är belagd med 4 olika skikt, 
Ti(C,N)/Al2O3/Ti(C,N)/TiN, med en tjocklek av ca 20 µm. Substratet har en 
större andel Co nära ytan för att ge förbättrade egenskaper vad avser 
urflisningar. Kärnan har en mindre andel Co vilket ger ökad slitstyrka och 
därmed större motstånd mot plastisk deformation. Enligt SECO tillhör 
martensitiskt rostfritt stål P-området. 

• CNMG 120412-MM GC1025, från Sandvik Coromant. Detta är den sort som 
används i verktyg 47 men med samma geometri som verktyg 46 för TEC-
PW2000. Den mindre eggradien ger, som tidigare nämnts, minskade 
belastningar på eggen. 

• CNMG 120408-MM GC2035 av en äldre version än den som tillhandahålls av 
Sandvik Coromant i dagsläget. Detta skär är placerat i M35-området. 
Beläggningen består av tre skikt, TiN/Ti(C,N)/TiN. Vändskäret har MM-
geometri men har nosradie rε=0,8 mm, till skillnad från de andra tre vändskären 
där rε=1,2 mm.  Vändskäret väljs för sin stora seghet, vilket kan minska risken 
för urflisningar och skador på grund av slag från till exempel spånor som fastnar 
kring detaljen och spånhamring. Ett högt Co-innehåll ger dock sämre 
egenskaper vid högre temperaturer. Den mindre nosradien förväntas ge en bättre 
spånbrytning. 
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Det vändskär som idag sitter i verktyg 46.1-4, CNMG 120412-MM GC2025, används 
som referens. Detta görs på grund av de skillnader i mikrostruktur som kan finnas 
mellan testmaterialet och materialet i produktionsdetaljerna. Bearbetningstestet utförs i 
en CNC-svarv. Använda skärdata är vc=160 m/min, ap=3 mm och f=0,2 mm/varv. 
Skärvätska används för samtliga skär. Testdetaljen svarvas ned till Ø85 mm för att få 
bort kast innan testet påbörjas. 

I figur 5.1 visas en skiss över detaljen samt upplägget för de skär som körs i testet. Efter 
de första åtta skären utvärderas förslitningen i mikroskop. Ingreppstiden för samtliga 
vändskär är då ungefär 1,3 min. De två vändskär som uppvisar minst förslitning vid 
utvärderingen används för skär 9 och 10. Efter dessa skär är ingreppstiden för 
vändskären 2,1 min. 

GC2025   5   1   TP1000

GC2035   6   2   GC1025

GC2035   7   3   GC1025

GC2025   8   4   TP1000

    9     

    10     

          
          

Figur 5.1 Testplan för bearbetning 

Anledningen till att den äldre versionen av GC2035 kom med i testet beror på att dessa 
vändskär hämtades från verktygsförrådet där de troligen legat en längre tid. Den version 
som finns idag har en annan beläggning och är mer slitstark än den äldre versionen. 

5.2 Test för uppskattning av löseggsområde 
Detta test utförs i en manuell supportsvarv. Vändskär CNMG 120412-MM GC2025 
används i testet. En plansvarvning med konstant varvtal, n=768 varv/min, används för 
att få en minskande skärhastighet vid minskande diameter. Matningen är f=0,19 
mm/varv och skärdjupet ap=1,2 mm. Testet utförs utan skärvätska. Den skärhastighet 
vid vilken stora problem med löseggsbildning leder till försämrad yta kan uppskattas 
enligt ekvation 5.1. 

1000
ndvc

⋅⋅
=

π     (5.1) 
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6 Resultat 

6.1 Förslitningens samband med  variationer hos detaljerna 
Analysen av historiska hårdhetsdata visar att hårdheten inom en detalj varierar, se 
bilaga D. För en och samma yta på en detalj förekommer variationer upp till 3 HRC hos 
TEC-V2500. Inga tydliga trender för variationer i hårdhet hittas. På TEC-PW2000 
ligger de mätpunkter som används inte på de ställen där bearbetningen utförs. Detta 
medför att inga säkra uttalanden kan göras vad avser historiska hårdhetsdata för dessa 
detaljer. 

Vid analys av förslitningen hos verktyg 46.1 och 46.2 noteras stora motsägelser vad 
avser förklaringsgraden R2. Variationen i hårdhet skulle enligt analysen kunna förklara 
64,5% av variationen i förslitning för verktyg 46.2 men bara 3,9% för verktyg 46.1. 
Motsvarande värden på R2 vad gäller geometriska variationer är 2,7% för verktyg 46.2 
samt 69,0% för verktyg 46.1. Då multipel regressionsanalys används ger detta 
förklaringsgraderna 70,7% för 46.1 och 96,2% för 46.2. De stora skillnaderna, i 
förklaringsgrad mellan de olika verktygen, antas bero på att det insamlade materialet är 
för litet för att kunna dra några slutsatser. Detta medför att inga fortsatta statistiska 
analyser utförs för de verktyg som bearbetar PW2000. 

För verktyg 47 är förklaringsgraden för varierande planhet och hårdhet 6,6% respektive 
0,1%. Här görs dock bedömningen att det statistiska materialet är tillräckligt stort för 
fortsatta analyser. Det som analyseras vidare är hur fasförslitningen hos verktyg 47 
påverkas av planheten hos det bearbetade planet. Detta görs genom att försöka beskriva 
förslitningsgraden som ett andragradspolynom, vilket gör att R2 ökar från 6,6% till 
9,5%, se figur 6.1. Inga extremvärden hittas vid granskning av residualerna. En grafisk 
översikt över residualvärdenas fördelning kring den skapade kurvan visas i figur 6.2. 

 

Figur 6.1 Samband mellan fasförslitning hos verktyg 47 och planhet 
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Figur 6.2 Skillnad mellan observerade värden på fasförslitning och regressionskurvan 

6.2 Resultat av förslitningsanalys 
De vändskär som samlas in studeras i mikroskop för att identifiera aktuella typer av 
verktygsförslitning. Flagning av beläggningen förekommer på samtliga skär. Övriga 
observationer presenteras nedan för respektive verktyg. 

6.2.1 Verktyg 47 

Inga haverier inträffar under den tid datainsamlingen pågår. Inga stora skillnader 
noteras vad gäller fasförslitning. Gropförslitning som troligen beror på 
diffusionsförslitning förekommer på samtliga vändskär, det mörkare området vid pilen i 
figur 6.3. På flera av vändskären förekommer urflisning av skäreggen, troligen på grund 
av löseggsbildning, se figur 6.3. Vad som antas vara begynnande strålförslitning på 
biskäreggen hittas på några av skären, se figur 6.4. 

  

Figur 6.3 Urflisning och gropförslitning Figur 6.4 Strålförslitning på biskäreggen 

6.2.2 Verktyg 46.1 

Ett verktygshaveri inträffar under perioden. Trolig orsak till detta haveri är att skäret 
slås sönder av spånhamring eller de spånor som fastnar kring detaljen under 
bearbetningen, se figur 6.5. Urflisning i närheten av och på skäreggen upptäcks på 
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vändskären, se figur 6.6. Fasförslitningen varierar inte nämnvärt. Begynnande 
gropförslitning noteras på ovansidan av fasförstärkningen. 

  

Figur 6.5 Spånskador Figur 6.6 Urflisning 

6.2.3 Verktyg 46.2  

Förslitningen liknar den som finns på verktyg 46.1, se figur 6.5 och 6.6. Även här 
inträffar ett haveri, troligen på grund av spånhamring mot huvudskärets släppningssida. 
Inte heller på detta verktyg noteras några större skillnader i fasförslitning. En något 
större gropförslitning förekommer på dessa vändskär. Här observeras också 
urflisningar. 

6.2.4 Verktyg 60 

Ett haveri inträffar under perioden, se figur 6.7. Också här noteras begynnande 
gropförslitning. Fasförslitningen är större och inte lika jämn som på de övriga 
verktygen. Urflisningar av skäreggen förekommer även på detta verktyg, se figur 6.8. 

  

Figur 6.7 Haveri, verktyg 60 Figur 6.8 Urflisning, verktyg 60 
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6.3 Testresultat 

6.3.1 Resultat av utslitningstest med olika geometrier och sorter 

Vid den första utvärderingen, efter bearbetningstiden 1,3 min, noteras urflisningar samt 
flagning på ovansidan av vändskären närmast eggen hos sorterna TP1000 och GC1025, 
se figur 6.9 och 6.10. Hos sorterna GC2025 och GC2035 hittas inga tecken på dessa 
typer av förslitning och inga större skador på beläggningen. Kraftig löseggsbildning 
förekommer på sort TP1000 och det antas att detta är den primära orsaken till den 
observerade förslitningen. Inga tendenser till löseggsbildning hittas på sorterna 
GC1025, GC2025 och GC2035. Orsaken till att problemen med lösegg är större för 
TP1000 är troligen att olika geometrier ger skillnader i spånflödet. För GC1025 är 
flagningen och urflisningarna troligen en följd av den högre hårdheten vilket ger en 
ökad sprödhet relativt GC2025 och GC2035. 

  

Figur 6.9 Flagning och urflisning, TP1000 Figur 6.10 Flagning och urflisning, GC1025 

Vid de två sista skären används GC2025 och GC2035 på grund av den mindre 
förslitningen. Under det sista skäret havererar GC2035, se figur 6.11, vilket gör att 
ingen utvärdering av förslitningen är möjlig. Haveriet kan vara resultatet av en för hög 
temperatur vid bearbetningen. Hos GC2025 observeras ett område på eggen i anslutning 
till nosradien där substratet verkar ha blottlagts, se figur 6.12. Inga tecken på överdriven 
förslitning hittas efter bearbetningstiden 2,1 min. 

Det vändskär som ger bäst spånbrytning är som förväntat TP1000. GC2035 bryter inte 
spånorna lika bra men klart bättre än GC1025 och GC2025, som uppvisar mycket dålig 
spånbrytning. 
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Figur 6.11 Haveri, GC2035  Figur 6.12 Blottläggning av substrat, GC2025 

6.3.2 Resultat av test för uppskattning av löseggsområde 

Den diameter där stora problem med löseggsbildning leder till dålig yta, se figur 6.13, 
uppskattas med hjälp av skjutmått till ca 40-45 mm. Vid insättning av dessa värden i 
ekvation 5.1 fås vc=100-112 m/min. Det faktum att testet utförs utan skärvätska gör att 
en viss osäkerhet finns angående resultatet. 

 

Figur 6.13 Dålig yta orsakad av löseggsbildning 

7 Slutsatser 

7.1 Analys av resultat 
Den statistiska analysen visar inga stora samband mellan fasförslitningen och 
varierande hårdhet samt geometri hos TEC-V2500. Insamlat material för TEC-PW2000 
är för litet för att göra en liknande analys. Det finns dock inget som talar för att 
resultatet skulle ha blivit annorlunda om en sådan hade varit möjlig att utföra. 

Haverier vid bearbetning av TEC-PW2000 har förmodligen två olika orsaker. Med 
största sannolikhet orsakas dessa haverier av urflisningar samt skärbrott på grund av 
spånhamring eller slag från de spånor som fastnar på detaljen. Problemen med 

 22 



 Minska risken för verktygshaverier vid skärande bearbetning 
 

urflisningar skulle kunna vara resultatet av en för låg matning, vilket leder till höga 
belastningar i området närmast eggen. De stora skador som noteras på beläggningen 
antas bero på höga termiska och mekaniska belastningar på verktygen. Orsakerna till 
haverier på verktyg som bearbetar TEC-V2500 kan inte identifieras med lika stor 
säkerhet. Troligen är urflisningar av nosradien, som orsakas av löseggsbildning, det som 
leder till haverier. Denna urflisning medför ökade belastningar som, tillsammans med 
den skarpa geometrin, gör att skäreggen kollapsar. Orsaken till löseggsbildningen på 
verktyg 47 kan vara att den skarpare geometrin ger en låg temperatur vid eggen. 

Utförda tester visar att sorten GC2025 är bäst av de fyra olika sorter som provas, vid 
bearbetning av Greek Ascoloy i härdat tillstånd. Denna sort är den som används vid 
bearbetning av TEC-PW2000 och är ett bättre alternativ än GC1025, som används för 
TEC-V2500, om den stabilare MM-geometrin används. Detta antas bero på den högre 
segheten hos GC2025. Analysen av förslitningen hos GC2025 efter genomfört test visar 
en mindre förslitning jämfört med de skär som samlats in från produktionen. En 
bidragande orsak till detta kan vara att en något högre matning användes. De skillnader 
som observeras kan också bero på olika mikrostruktur i testmaterialet och materialet i 
de producerade detaljerna. Vad avser spånbrytning visar testerna att en minskad 
nosradie ger stora förbättringar. Experiment som utförs visar att större problem med 
löseggsbildning kan förväntas vid skärhastigheter som är mindre än ca 110 m/min. 
Denna gräns bör därför inte underskridas vid en eventuell sänkning av skärhastigheten. 
Användande av skärvätska kan dock påverka förloppet vid löseggsbildning varför 
gränsvärdet är något osäkert. Skärvätskan medför en lägre temperatur, vilket i detta fall 
kan göra att problemen uppstår vid en högre skärhastighet. 

7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Undersök i ett första steg om en ökning av matningen, för vändskär med MM-geometri, 
till 0,25-0,30 mm/varv ger en minskad förslitning och bättre spånbrytning. Denna 
ökning bör även provas för skär med intermittent bearbetning då detta leder till att kc 
minskar genom att belastningen fördelas på en större yta. Eventuellt måste 
skärhastigheten reduceras något för att minska temperaturökningen som blir följden av 
den ökade matningen. 

Om ovanstående åtgärder inte ger önskade resultat bör sorterna GC2015 och den nya 
versionen av GC2035 testas. GC2015 ligger i M15-området och har samma typ av 
beläggning som GC2025, men är något tjockare. GC2035 ligger i likhet med GC2025 i 
M25-området men har en 4 µm tjock TiAlN/TiN beläggning. Laborationer med olika 
nosradier bör också utföras om inte spånbrytningen kan förbättras genom ändrade 
skärdata. När den bästa kombinationen hittats bör denna lösning, om möjligt, användas 
för bearbetningen av både TEC-V2500 och TEC-PW2000. 

Orsaken till den skillnad mellan verkligt och programmerat varvtal som visas på 
maskinens display bör utredas och åtgärdas. 
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8 Diskussion 
Till att börja med skall det sägas att problem med verktygshaverier inte verkar vara 
vanligt förekommande. Det är emellertid oroväckande att varken produktionstekniker 
eller programmerare var medvetna om de problem som hittades i produktionen. Orsaken 
är troligtvis bristande kommunikation mellan olika funktioner. Man kan också fråga sig 
om inte denna typ av problem borde rapporteras och dokumenteras, även om inga 
synliga skador finns på produkten. Problem med verktygshaverier kan minskas, eller i 
alla fall föras upp till ytan, genom att börja använda fler funktioner hos utrustningen för 
skärkraftsövervakning. 

I det bearbetningstest som genomfördes användes en äldre version av ett vändskär, sort 
GC2035. Detta vändskär hade troligtvis en helt annan beläggning samt sammansättning 
hos substratet, och därmed andra egenskaper vid bearbetning, jämfört med den version 
som finns idag. Båda versionerna av GC2035 skulle dock vara tillåtna att använda i en 
bearbetningsoperation där verktygsspecifikationen exempelvis anger beteckningen 
CNMG-120408 MM 2035. Som det ser ut idag görs inga tester av hur ett versionsbyte 
påverkar bearbetningen i berörda operationer. Troligen är operatörer och 
programmerare i många fall inte ens medvetna om att ett byte gjorts. Man bör försöka 
hitta en lösning på detta problem, för att inte riskera skador på bearbetade detaljer när 
verktygsleverantören gör förändringar i den sort som används. 

Detta arbete har varit mycket givande och lärorikt. Om mer tid hade funnits tillgänglig 
hade det varit intressant att försöka simulera hur de termiska och mekaniska 
belastningarna påverkas av olika verktygsgeometrier. Mer omfattande tester, med 
varierade skärdata, under mer produktionsliknande förutsättningar hade också varit 
önskvärt för att kunna göra säkrare bedömningar. Vad gäller utbildningen vid HTU 
anses det att en kurs som helt eller delvis behandlar simulering av skärande bearbetning 
borde finnas. 
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Bilaga A 

Bilaga A: Bearbetningslägen 
Bearbetningslägen för verktyg 46, 47 och 60. Ny skäregg markeras med tilläggssiffra 
till verktygsnumret (ex. 46.1 och 46.2). 

PW2000 

 
 

 

 

 
A: Verktyg 46.1 bearbetar plan och 
ytterdiameter på denna fläns. Hålen är 
inte borrade vid detta tillfälle. 

B: Verktyg 46.2, 46.3 och 46.4 
bearbetar plan och ytterdiameter på 
denna fläns. Verktyg 60 bearbetar 
innerdiameter.

I 



Bilaga A 

V2500 

 

 
 

 
C: Verktyg 47 kör ovansida på denna fläns.  

II 



Bilaga A 

Bearbetningsvägar 

 

 B* A 

 

 

60   46.4 
  46.3 
  46.2 46.1 

 

 C 

 

47 

* 46.4 och 46.3 kör en passering vardera på plan. Ett spår finns i denna yta vid dessa 
skär. 46.2 kör en passering på plan samt ytterdiameter. 

 

III 



 

Bilaga B: Rekommenderade sk
Uppskattning av rekommenderade skärdata gen
<http://www.coroguide.com/CuttingDataModul
 
Kommentar: 
Ny skäregg markeras med tillägg till verktygsnu
Enheter:    
Ställvinkel: [º] 
Nosradie: [mm] 
Matning: [mm/varv] 
Skärdjup: [mm] 
 
Dm1: [mm] 
Dm2: [mm] 
lz: [mm] 
 
Max varvtal: [rpm] 
Verktygslivslängd: [min] 
 
Resultat: 
Skärhastighet (vc): [m/min] 
Spindelvarvtal (n): [rpm] 
Avverkningskapacitet (Q): [cm3/min] 
Tid per passering (Tc): [min] 
Nettoeffekt (Pc): [kW] 
Maximal profilhöjd (Rt,Rmax): [µm]  
Ytjämnhet (Ra): [µm] 

I

 

 

 

ärdata 
om användning av coroguide. 
e/CDMTurning.asp> 2003-04-10 

mret (ex. 46.1 och 46.2). 
  Förklaringar: 

Bilaga B



 

Verktyg 47, V2500   

  Skär nr. 
47  I
Material: CMC 05.13 CMC
Hårdhet: 330 HB 33
Skärsort:  1025 1
  
Ställvinkel:  95
Nosradie:  0,8 0
Matning:  0,2 0
Skärdjup: 1,45 2
  
Dm1:  944 9
Dm2:  1026 9
lz:  0

Max varvtal:  440 4
Verktygslivslängd:  7,2 7
  
Resultat:  
Skärhastighet (vc):  135 1
Spindelvarvtal (n):  46-42 46
Avverkningskapacitet (Q): 39 
Tid per passering (Tc): 4,7 2
Nettoeffekt (Pc): 2,4 
Maximal profilhöjd (Rt,Rmax):  6,3 6
ytjämnhet (Ra): 1,24 1

  

II

 
* Uppskattat medel är baserat på de skär som bedöms
  är markerade med fet stil.  
** Denna tid är den ungefärliga totala bearbetningstiden

  skärhastighet om nuvarande bearbetningstid används
 
 

 

 

 

         

         
 II III IV V Uppskattat medel Progr. %-sänkn. 

 05.13 CMC 05.13 CMC 05.13 CMC 05.13  CMC 05.13    
0 HB 330 HB 330 HB 330 HB  330 HB    

          025 1025 1025 1025 1025
          

         95 95 95 95  95
         ,8 0,8 0,8 0,8  0,8
         ,2 0,2 0,2 0,2  0,2 0,2
       ,5 0,2 2 1,8 2 *

          
         44 981 944 981 974 *
         81 981 981 984 1026 *

        0 2,7 0 3  0  

          40 440 440 440 440
        ,2 7,2 7,2 7,2  9,5 **

          
          

          35 150 135 135 125 175 29
          -44 49 46-44 44 41-39

68 6 54 49   50    
,07 0,28 2,07 0,38 Σ 9,5     3,27
4 0,5 3,3 3   3    

         ,3 6,3 6,3 6,3  6,3
          ,24 1,24 1,24 1,24 1,24

          

Bilaga B

 ha störst inverkan på förslitningen. Dessa skär  

 för den aktuella skäreggen, vid rekommenderad 
 som verktygslivslängd. 



 

 

Verktyg 46, PW2000         
         Skär nr. 

46.1     I II III Uppskattat medel Progr. %-sänkn.
Material: CMC 05.13 CMC 05.13 CMC 05.13  CMC 05.13    
Hårdhet: 330 HB 330 HB 330 HB  330 HB    
Skärsort:       2025 2025 2025 2025

  
Ställvinkel:       95 95 95 95
Nosradie:       1,2 1,2 1,2 1,2
Matning:       0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Skärdjup: 1,5       1,5 1 1,3 * 

  
Dm1:         1254 1256 1256 1205 *
Dm2:         1254 1203 1203 1250 *
lz:        12 0 0  

  
Max varvtal: 440        440 440 440
Verktygslivslängd:    10,5 10,5 10,5 16,79 **
          
Resultat:          
Skärhastighet (vc): 100 100 100   85  160 47 
Spindelvarvtal (n): 25 25-26 25-26  22    
Avverkningskapacitet (Q): 22 22 15   17    
Tid per passering (Tc): 3,15 6,82 6,82 Σ 16,79 6,06    
Nettoeffekt (Pc): 1,6 1,6 1,1   1,2    
Maximal profilhöjd (Rt,Rmax): 2,3 2,3 2,3   2,3    
ytjämnhet (Ra): 0,47 0,47 0,47   0,47    

       

        

        

III

 
* Uppskattat medel är baserat på de skär som bedöms ha störst inverkan på förslitningen. Dessa skär  
  är markerade med fet stil.  
** Denna tid är den ungefärliga totala bearbetningstiden för den aktuella skäreggen, vid rekommenderad Bilaga B

 skärhastighet om nuvarande bearbetningstid används som verktygslivslängd. 

 



 

 

Verktyg 46, PW2000        
        Skär nr. 

46.2  I II Uppskattat medel Progr. %-sänkn.
Material: CMC 05.13 CMC 05.13   CMC 05.13    
Hårdhet: 330 HB 330 HB   330 HB    
Skärsort:       2025 2025  2025

 
Ställvinkel:       95 95  95
Nosradie:       1,2 1,2  1,2
Matning:      0,15 0,15  0,15 0,15
Skärdjup: 1,9      1,5 1,7 *  

 
Dm1:       686 668  693 *
Dm2:       649 668  647 *
lz:         0 28 0

Max varvtal: 440       440 440
Verktygslivslängd:       4,1 4,1 5 ** 
         
Resultat:         
Skärhastighet (vc): 130 130   125  160 22 
Spindelvarvtal (n): 60-64 62   61-57    
Avverkningskapacitet (Q): 37 29   32    
Tid per passering (Tc): 1,99 3,01 Σ 5 2,58    
Nettoeffekt (Pc): 2,5 2   2,2    
Maximal profilhöjd (Rt,Rmax): 2,3 2,3   2,3    
ytjämnhet (Ra): 0,47 0,47   0,47    

        

        

         

IV

 
* Uppskattat medel är baserat på de skär som bedöms ha störst inverkan på förslitningen. Dessa skär  
  är markerade med fet stil.  
**  Denna tid är den ungefärliga totala bearbetningstiden för den aktuella skäreggen, vid rekommenderad 

skärhastighet om nuvarande bearbetningstid används som verktygslivslängd. 
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Verktyg 60, PW2000  
 Skär nr. 
60 I 
Material: CMC 05.13  
Hårdhet:  330 HB 
Skärsort:  2025

Ställvinkel:  93
Nosradie:  1,2
Matning:  0,15
Skärdjup: 3 

Dm1:  661
Dm2:  661
lz:  26

Max varvtal: 440 
Verktygslivslängd:  2,4

Resultat:  
Skärhastighet (vc): 155 
Spindelvarvtal (n): 75 
Avverkningskapacitet (Q): 56 
Tid per passering (Tc): 2,89 
Nettoeffekt (Pc): 3,7 
Maximal profilhöjd (Rt,Rmax): 2,3 
ytjämnhet (Ra): 0,47 

  

  

  

V

  

 

 

  
  

%-sänkn.Progr.
  

  
  

  
  

  0,15

  
  
  

  
  

  
160 3 
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Bilaga C: Verktygsgeometri 

Förklaring av mått- och vinkelbeteckningar 
 

 
 
  α  Släppningsvinkel 
  β  Eggvinkel 
  γ Spånvinkel 
  ε Spetsvinkel 
  λ Lutningsvinkel 
  γn Fasvinkel 
  κ Ställvinkel 
  κb Frivinkel 
  rβ Eggradie 
  rε Nosradie 
  bγn 

Faslängd 

I 
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Verktyg nr. 47 (V2500) 

Förlängningsdel 

C6-391.01-63 100 
 
Paramete

r   Value 

D5t  63 
l1  100 

 
 

II 
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Coromant Capto skärenhet, T-MAX P 

C6-PCLNR-4506512D120 
 
Paramete

r   Value 

Insert_Size  12 
d1  0 
l1  65 
l3  0 
f1  45 

D5m  63 

Dm  120 
λ1  -6° 
rε  0.8 

κr  95° 
γ

1
  -6° 

 
 
 

III 
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Vändskär 

CNMG 120408-MF1025 
       
 
Paramete

r   Value 

Insert_Size  12 
l  12 
s  4.76 

iC  12.7 
rε  0.8 

γ
2
  14° 

β2  90° 
λ2  15° 
γn  0° 

bγn  0 

CNMG 12 04 08-MF 1025
CNMG 432-MF 1025  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ap =  0.4 mm ( 0.1-1.5 ) 
 0.016 in ( 0.004-0.059 ) 
fn =  0.2 mm/r ( 0.1-0.4 ) 
 0.008 in/r ( 0.004-0.016 ) 
Vc =  220 m/min ( 265-130 ) 
 720 sfm ( 870-435 ) 
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Verktyg nr. 46 (PW2000) 

Coromant Capto skärenhet, T-MAX P 

C6-PCLNL-4506512D120 
 

Paramete
r   Value 

Insert_Size  12 
d1  0 
l1  65 
l3  0 
f1  45 

D5m  63 

Dm  120 
λ3  -6° 
rε  0.8 

κr  95° 
γ

3
  -6° 
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Vändskär 

CNMG 120412 MM2025 
      
  
 CNMG 12 04 12-MM 2025

CNMG 433-MM 2025  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ap =  3 mm ( 0.5-5.7 ) 
 0.118 in ( 0.02-0.224 ) 
fn =  0.3 mm/r ( 0.15-0.6 ) 
 0.012 in/r ( 0.006-0.024 ) 
Vc =  185 m/min ( 200-120 ) 
 600 sfm ( 660-395 ) 

Paramete
r   Value 

Insert_Size  12 
l  12 
s  4.76 

iC  12.7 
rε  1.2 

γ
4
  20° 

λ4  22° 
β4  90° 
γn  9° 

bγn  0,3 
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Verktyg nr. 60 (PW2000) 

Förlängningsdel 

C6-391.01-63 100 
 
Paramete

r   Value 

D5t  63 
l1  100 

 
 

VII 



Bilaga C 

Coromant Capto skärenhet, T-MAX P 

C6-PDUNR-4506515D120    
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Paramete
r   Value 

Insert_Size  15 
Dm1_min  120 
Dm2_min  195 

D5m  63 
f1  45 
l1  65 
rε  1.2 

κr  93° 
λ5  -7° 
γ

5
  -6° 
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IX 

Vändskär 

DNMG 150612 MM2025 
 

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

DNMG 15 06 12-MM 2025
DNMG 443-MM 2025  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ap =  3 mm ( 0.5-6.4 ) 

 0.118 in ( 0.02-0.252 ) 

fn =  0.3 mm/r ( 0.15-0.6 ) 

 0.012 in/r ( 0.006-0.024 ) 

Vc = 185 m/min ( 200-120 ) 

 600 sfm ( 660-395 ) 

  

Paramete
r   Value 

Insert_Size  15 
l  15 
s  6.35 

iC  12.7 
rε  1.2 

γ
6
  20° 

λ6  22° 
β6  90° 
γn  9° 

bγn  0,3 
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Effektiv geometri 
Kombinationen av skärenhet och vändskär ger de effektiva spån-, lutnings- och 
släppningsvinklarna. 

Verktyg 47 (V2500) 

Effektiv spånvinkel: γ47 = γ1 + γ2 = 8°  
Effektiv lutningsvinkel: λ47 = λ1 + λ2 = 9° 
Effektiv släppningsvinkel: α47 = 90° - β2 - γ1 = 6° 

Verktyg 46 (PW2000) 

Effektiv spånvinkel: γ46 = γ3 + γ4 = 14°  
Effektiv lutningsvinkel: λ46 = λ3 + λ4 = 16° 
Effektiv släppningsvinkel: α46 = 90° - β4 - γ3 = 6° 

Verktyg 60 (PW2000) 

Effektiv spånvinkel: γ60 = γ5 + γ6 = 14°  
Effektiv lutningsvinkel: λ60 = λ5 + λ6 = 15° 
Effektiv släppningsvinkel: α60 = 90° - β6 - γ5 = 6° 
 

X 
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Bilaga D: Analys av historiska hårdhetsdata 
Analysen är utförd för hårdhetsdata tagna mellan 020315-030331 på TEC V2500 och 
omfattar 196 detaljer. Tre punkter på den fläns som bearbetas kontrolleras på varje 
detalj. 
 

Fördelning för medelhårdhet TEC-V2500
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Bilaga E 

Bilaga E: Vanliga förslitningstyper 
Några vanliga förslitningstyper vid svarvning i rostfritt stål [Sandvik Coromant 
(1997), Användarhandbok : Svarvning i rostfritt stål, s. 33].  
 

 
 

1. Fasförslitning 
2. Gropförslitning 
3. Plastisk deformation 
4. Värmesprickor 
5. Urflisning 
6. Löseggsbildning 
7. Strålförslitning 
8. Flagning 

I 
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Bilaga F: Mätresultat 
Mätningar som utförs i ordinarie process markeras med (*). 

PW2000 
Löpnr. Kompletterande hårdhetsmätningar    

S/N PKT 1 PKT 2 PKT 3 PKT 4 PKT 5 PKT 6 

0291       
0290       
0292 33 33 34 36 37 36 
0294 34 34 34 38 39 38 
0293 35 35 35 35 36 36 
0295 34 35 34 38 38 39 
0296 33 32 32 38 38 38 

      
       
       
       
Löpnr. Geometriska mätningar     

S/N Cirk. planhet  Kast  Rad. planhet 1 Rad. planhet 2 Rad. planhet 3  
0291 0,28 0,45     
0290 0,67 0,86     
0292 0,62 0,69 0,17 0,17 0,17  
0294 0,50 0,53 -0,4 -0,18 -0,15  
0293 0,65 0,97 -0,23 -0,33 -0,40  
0295 0,95 0,9 -0,3 -0,23 -0,3  
0296   -0,5 -0,2 -0,2  

       
       
       
       
Löpnr. Fasförslitning     

S/N 46.1 46.2 (dia.) 46.2 (Plan) 60 (medel) 60 (max)  
0291 0,09 0,06 0,10 0,11 0,18  
0290 0,08 0,05 0,10 0,14 0,21  
0292 0,07 0,06 0,08 haveri haveri  
0294 0,08 0,07 0,07 0,10 0,13  
0293 0,08 0,06 0,09 0,13 0,2  
0295 0,1 0,09 0,09 0,12 0,18  
0296 0,1 0,03 0,08 0,11 0,14  
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V2500 
Löpnr. Hårdhetsmätningar    

S/N PKT 4* PKT 5* PKT 6*  
0621 33 34 34  
0619 34 35 34  
0622 33 34 34  
0623 34 34 33  
0624 34 34 34  
0618 35 35 36  
0625 34 35 35  
0627 35 34 34  
0626 35 34 33  
0628 33 33 33  
0631 33 35 34  
0630 35 34 34  
0637 35 34 33  
0632 34 35 34  
0617 35 35 34  

     
     
     
     

Löpnr. Geometriska mätningar   
S/N Cirk. Planhet* Rad. planhet 1 Rad. planhet 2 Rad. planhet 3 

0621 0,37 0,05 0,08 0,03 
0619 0,75 0,01 0,03 0,03 
0622 0,45 -0,03 -0,07 -0,05 
0623 0,60 -0,17 -0,05 -0,05 
0624 0,75 0,08 0,05 0,16 
0618 0,63 -0,08 0,09 0,00 
0625 0,72 0,02 0,03 0,00 
0627 0,50 0,06 0,05 0,10 
0626 0,48 -0,05 0,03 0,04 
0628 0,79 0,26 0,17 0,15 
0631 0,33 -0,02 -0,02 0,15 
0630 0,34 0,19 0,10 0,08 
0637 0,47 0,08 0,12 -0,01 
0632 0,54 0,13 0,12 0,12 
0617 0,60    
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Löpnr. Fasförslitning   

S/N 47 46   
0621 0,05 0,07   
0619 0,06 0,07   
0622 0,07 0,09   
0623 0,06 0,08   
0624 0,08 0,07   
0618 0,06 0,08   
0625 0,08 0,08   
0627 0,06 0,09   
0626 0,07 0,08   
0628 0,07 0,09   
0631 0,07 0,09   
0630 0,07 0,09   
0637 0,06 0,09   
0632 0,08 0,08   
0617 0,06 0,07   

III 
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Bilaga G: Regressionsanalys i Minitab 
 
Best Subsets Regression: Fasförslitning 46.1 versus HRCmedel plan; Planhet 
 
 
Response is Fasförslitning 46.1 
 
                                                H    
                                                R P  
                                                C l  
                                                m a  
                                                e n  
                                                d h  
                                                e e  
Vars   R-Sq    R-Sq(adj)        C-p         S   l t  
 
   1   69,0         53,5        1,1 0,0085770     X  
   1    3,9          0,0        3,3  0,015107   X    
   2   70,7         12,2        3,0  0,011789   X X  

 
 
 
Best Subsets Regression: Fasförslitning 46.2 dia versus HRCmedel innerring; Kast  
 
Response is Fasförslitning 46.2 
 
                                                H   
                                                R   
                                                C   
                                                m   
                                                e K  
                                                d a  
                                                e s  
Vars   R-Sq    R-Sq(adj)        C-p         S   l t  
 
   1   64,5         46,7        9,2  0,010324   X    
   1    2,7          0,0       25,3  0,017085     X  
   2   96,2         88,5        3,0 0,0048049   X X  

 
 
Best Subsets Regression: Fasförslitning 46.2 plan versus HRCmedel innerring 
 
Response is Fasförslitning 46.2 
 
                                                H  
                                                R  
                                                C  
                                                m  
                                                e  
                                                d  
                                                e  
Vars   R-Sq    R-Sq(adj)        C-p         S   l  
 
   1   14,0          0,0        2,0  0,010876   X  

I 
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Best Subsets Regression: Fasförslitning 47 versus HRC medel; Cirk planhet 
 
 
Response is Fasförslitning 47 
 
                                                H C  
                                                R i  
                                                C r  
                                                m k  
                                                e p   
                                                d l  
                                                e a  
Vars   R-Sq    R-Sq(adj)        C-p         S   l n  
 
   1    6,6          0,0        1,0 0,0090246     X  
   1    0,1          0,0        1,8 0,0093310   X    
   2    6,7          0,0        3,0 0,0093894   X X 
 

Fortsatt analys av verktyg 47 
 
Regression Analysis: Fasförslitning 47 versus HRC medel 
 
The regression equation is 
Fasförslitning = 0,045 + 0,00063 HRC medel 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       0,0453      0,1648       0,28    0,788 
HRC mede     0,000626    0,004832       0,13    0,899 
 
S = 0,009331    R-Sq = 0,1%      R-Sq(adj) = 0,0% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1  0,00000146  0,00000146      0,02    0,899 
Residual Error    13  0,00113187  0,00008707 
Total             14  0,00113333 
 
Unusual Observations 
Obs   HRC mede   Fasförsl         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  7       35,3    0,06000     0,06741     0,00625    -0,00741       -1,07 X 
 
X denotes an observation whose X value gives it large influence. 

 
 
Regression Analysis: Fasförslitning 47 versus Cirk planhet 
 
The regression equation is 
Fasförslitning = 0,0583 + 0,0151 Cirk planhet 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant     0,058283    0,009067       6,43    0,000 
Cirk pla      0,01512     0,01580       0,96    0,356 
 
S = 0,009025    R-Sq = 6,6%      R-Sq(adj) = 0,0% 
 
 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1  0,00007457  0,00007457      0,92    0,356 
Residual Error    13  0,00105876  0,00008144 
Total             14  0,00113333 
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Regression Analysis: Fasförslitning 47 versus Cirk planhet; HRC medel 
 
The regression equation is 
Fasförslitning = 0,042 + 0,0151 Cirk planhet + 0,00047 HRC medel 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant       0,0423      0,1659       0,25    0,803 
Cirk pla      0,01506     0,01645       0,92    0,378 
HRC mede     0,000470    0,004865       0,10    0,925 
 
S = 0,009389    R-Sq = 6,7%      R-Sq(adj) = 0,0% 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         2  0,00007539  0,00003770      0,43    0,662 
Residual Error    12  0,00105794  0,00008816 
Total             14  0,00113333 
 
Source       DF      Seq SS 
Cirk pla      1  0,00007457 
HRC mede      1  0,00000082 

  
 
Polynomial Regression Analysis: Fasförslitning 47 versus Cirk planhet 
 
The regression equation is                             
Fasförslitni = 0,0805197 - 0,0703049 Cirk planhet      
 + 0,0763258 Cirk planhet**2                           
                                                       
S = 0,0092452      R-Sq = 9,5 %      R-Sq(adj) = 0,0 % 
 
Analysis of Variance 
 
Source            DF         SS         MS         F      P 
Regression         2  0,0001077  0,0000538  0,629771  0,549 
Error             12  0,0010257  0,0000855                  
Total             14  0,0011333                             
 
 
Source      DF     Seq SS          F      P 
Linear       1  0,0000746   0,915611  0,356 
Quadratic    1  0,0000331   0,387099  0,545 
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