
 

EXAMENSARBETE 
Maskiningenjör med inriktning mot produktutveckling och design  
Institutionen för ingenjörsvetenskap 

2013-05-24 
 
 
 
 
 
 

Undersökning av 
materialegenskaper för nytt segjärn 
i jämförelse med traditionellt  
 
 
 
Daniel Persson Eric Vinjegaard  

 



EXAMENSARBETE 

 i 

Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i 
jämförelse med traditionellt 

Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs en undersökning och jämförelse av två olika sorters segjärn. De 
två materialen som har studerats har varit det segjärnet som används i Parker Hannifins 
nuvarande hydraulikmotorer och ett nytt segjärn, vars mekaniska egenskaper har påståtts 
vara mer fördelaktiga. Målet med arbetet var att få fram en tillförlitlig jämförelse av de olika 
materialen och avgöra om det fanns ett tydligt underlag för att inleda processen av ett byte 
av material i vissa komponenter i Parker Hannifins produkter. 
 
Det utfördes jämförelser mellan de olika materialens mekaniska egenskaper baserade dels 
på information som redan fanns om materialen och dels på data insamlad vid tester med 
skärande bearbetning. Förslitning på verktygen vid fräsning studerades tillsammans med 
skärkraften med olika sorters skärdata. Restspänningar efter ingreppen i de båda materialen 
mättes med en röntgendiffraktometer. 
 
Resultaten gav inga signifikanta indikationer på att ett materialbyte skulle innebära en lägre 
produktionskostnad, dock visade analyser att det nya materialet tål att bearbetas fortare än 
det traditionella segjärnet och att fler undersökningar bör göras. Efter att ha analyserat 
mekaniska egenskaper så som hållfasthet, hårdhet, hårdhetsspridning och styvhet kunde 
slutsatser dras. Det visade sig att det nya segjärnet hade högre hållfasthet och jämnare 
hårdhet, men det hade även lägre styvhet. Styvheten i materialet är en viktig faktor då 
läckage kan uppstå i hydraulikmotorer om materialen inte har tillräckligt hög styvhet. 
Mätningarna av skärkraften hos de båda materialen tydde på att det kunde uppstå högre 
standardavvikelse, eller variationer av skärkraften vid fräsning av det traditionella segjärnet. 
Eftersom dessa variationer endast visade sig ett fåtal gånger går det inte att entydigt 
konstatera att det nya materialet har mer fördelaktiga bearbetningsegenskaper. För att dra 
en sådan slutsats hade det krävts ytterligare analyser på fler detaljer.
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Material properties for a new ductile iron in comparison 
with conventional ductile iron 

Summary 
This report describes a study and comparison of two different types of ductile iron. The 
two materials that have been studied have been the ductile iron used in Parker Hannifin's 
current hydraulic motors and a new ductile iron, whose mechanical properties are said to 
be more advantageous. The goal of this study was to obtain a reliable comparison of the 
different materials and determine if there were clear grounds for initiating the process of a 
change of material in certain components of Parker Hannifin’s products. 
 
Comparisons between the mechanical properties of the materials were based partly on 
information that was already available and partly on data collected through machining trails. 
The wear on the tools after milling was studied along with the cutting force from various 
kinds of cutting data. Residual stresses after the operation in both materials were measured 
by an X-ray diffractometer. 
 
The results yielded no significant indication that a change of material would result in lower 
production cost, however, analyses showed that the new material can withstand being 
processed faster than the traditional ductile iron and that more studies should be 
conducted. After analyzing the mechanical properties, such as strength, hardness, hardness 
variation and stiffness, conclusions could be drawn. It turned out that the new ductile iron 
had higher strength and more uniform hardness, but it also had lower stiffness. The 
stiffness of the material is an important factor because if the materials do not have 
sufficient rigidity, leakage can occur in hydraulic motors. Measurements of the cutting force 
of the two materials indicated that there could be a higher standard deviation, or 
fluctuation of the cutting force during milling of the traditional ductile iron. Since these 
variations only appeared a few times, it is difficult to conclude that the new ductile iron 
would be more advantageous when it comes to machining. To be able to draw that kind of 
conclusion would require more collected data.

Date: May 24, 2013  
Author: Daniel Persson, Eric Vinjegaard 
Examiner: Claes Fredriksson, University West 
Advisor: Per-Ola Vallebrant, Parker Hannifin AB Petter Hagqvist, University West 
Programme: Mechanical Engineering, Product Development and Design  
Main field of study: Mechanical Engineering Education level: first cycle 
Credits: 15 HE credits 
Keywords Ductile iron, Microstructure, Cast iron, Parker, Hydraulics, GJSF, Milling, Machining 
Publisher:  University West, Department of Engineering Science, 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 



Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i jämförelse med traditionellt  
 

 iii 

Förord 
Som avslutning på vår maskiningenjörsutbildning vid Högskolan Väst utfördes ett 
examensarbete på Parker Hannifin AB i Trollhättan.  

Under arbetets gång har vi fått hjälpa Parker att få underlag i frågan om ett byte av material 
skulle vara fördelaktigt, kostnadsmässigt och tidsmässigt. Det har varit mycket lärorikt att 
jobba med materialteknik på ett sätt som vi inte gjort förut. Dels att läsa om hur olika 
material är uppbyggda och hur uppbyggnaden påverkar deras egenskaper. Dessutom har vi 
fått klarhet i hur viktig bearbetningen är för tillverkningsprocessen för en detalj. Vi fick 
komma i kontakt med olika företag för att för att se om de kunde hjälpa oss med lämpliga 
tester för att utvärdera de två materialen.  

Arbetet har varit jämt fördelad och båda har jobbat med sådant vi känt oss bekväma med 
men ansvaret delas lika.  

Vi vill tacka alla som hjälpt oss på vägen speciellt våra handledare Petter Hagqvist på 
Produktionstekniskt Centrum – Högskolan Väst och Per-Ola Vallebrant på Parker, sedan 
vill vi också rikta ett stort tack till Hossein Ghotbi på Parker som hjälpt oss med allt möjligt 
från material till kontakter genom hela arbetet, Peter Nylén på Parker som hjälpt oss sätta 
oss in i bearbetningsbiten, Anders Appelgren på Produktionstekniskt Centrum – 
Högskolan Väst som gjorde det möjligt för oss att få till behandlingsbara bitar för 
skärkraftsprovning, Jonas Holmberg på SwereaIVF som hjälpt oss med 
restspänningsmätningar och ett extra stort tack till Lenny Tönnäng på SwereaIVF som slet 
hårt och hjälpte oss med bearbetningstester och skärkraftsprovning.  

Trollhättan den 24e maj 2013 

Daniel Persson Eric Vinjegaard 



Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i jämförelse med traditionellt  
 

 iv 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................................... i	  
Summary .............................................................................................................................................. ii	  
Förord ................................................................................................................................................. iii	  
Innehåll ................................................................................................................................................ iv	  
1	   Inledning ....................................................................................................................................... 1	  

	   Företagsbeskrivning	  .............................................................................................................................	  1	  1.1
	   Projektbakgrund	  ....................................................................................................................................	  1	  1.2
	   Översikt	  över	  tidigare	  arbeten	  .........................................................................................................	  2	  1.3
	   Syfte/	  mål/avgränsningar	  ..................................................................................................................	  2	  1.4

2	   Metod/tillvägagångssätt .............................................................................................................. 2	  
3	   Materialteori .................................................................................................................................. 3	  

	   Segjärn	  ........................................................................................................................................................	  4	  3.1
3.1.1	   Segjärnets	  mekaniska	  egenskaper	  och	  användningsområden	  .................................	  4	  
3.1.2	   Segjärnets	  mikrostruktur	  ..........................................................................................................	  4	  
3.1.3	   Nackdelar	  med	  konventionella	  segjärn	  ...............................................................................	  5	  
3.1.4	   GJSF	  .....................................................................................................................................................	  5	  

4	   Utförande ...................................................................................................................................... 5	  
	   Dragprov	  ....................................................................................................................................................	  5	  4.1
	   Bearbetning	  ..............................................................................................................................................	  5	  4.2
4.2.1	   Skärkraftsmätning	  ........................................................................................................................	  6	  
	   Analys	  av	  stora	  datamängder	  ...........................................................................................................	  8	  4.3
4.3.1	   Urval	  av	  relevant	  data	  .................................................................................................................	  8	  
4.3.2	   Resultatparametrar	  för	  varje	  körning	  .................................................................................	  8	  
	   Mätning	  av	  restspänning	  ....................................................................................................................	  9	  4.4

5	   Resultat .......................................................................................................................................... 9	  
	   Bearbetning	  ...........................................................................................................................................	  10	  5.1
	   Skärkraft	  .................................................................................................................................................	  10	  5.2
5.2.1	   Ingreppens	  skärkraftsamplitud	  vid	  körning	  1-‐14	  och	  19-‐20	  .................................	  11	  
5.2.2	   Standardavvikelse	  av	  skärkraften	  i	  ingreppen	  vid	  körning	  1-‐14	  och	  19-‐20	  ...	  12	  
5.2.3	   Ingreppens	  amplitud	  vid	  körning	  17-‐18	  ..........................................................................	  13	  
5.2.4	   Standardavvikelse	  av	  skärkraften	  i	  ingreppen	  vid	  körning	  17-‐18	  .......................	  14	  
	   Restspänning	  .........................................................................................................................................	  16	  5.3
	   Hårdhet	  och	  hårdhetsspridning	  på	  provbitarna	  ...................................................................	  17	  5.4

6	   Analys och diskussion ............................................................................................................... 17	  
	   Jämförelse	  mellan	  mekaniska	  egenskaper	  ...............................................................................	  17	  6.1
	   Tillförlitlighet	  och	  slutsats	  av	  utförda	  analyser	  vid	  fräsning	  ...........................................	  17	  6.2
	   Restspänning	  .........................................................................................................................................	  18	  6.3

7	   Slutsatser och framtida arbete .................................................................................................. 18	  
	   Bearbetning	  ...........................................................................................................................................	  18	  7.1
	   Restspänning	  .........................................................................................................................................	  19	  7.2
	   Mekaniska	  egenskaper	  hos	  GJSF	  ..................................................................................................	  19	  7.3

 
Bilagor 

A. Grafer från samtliga körningar vid analys av skärkraft 



Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i jämförelse med traditionellt  
 

 1 

1 Inledning 
Det är ständigt intressant för företag att sträva mot att vara miljöinriktade, bland annat vad gäller 
materialval. Nya mindre miljöpåverkande alternativ till befintliga material börjar bli tillgängliga. Det 
finns möjligheter till konstruktionsförbättringar genom nya material som bibehåller vissa önskade 
egenskaper men förbättrar andra. Till exempel genom att göra detaljer och maskindelar i lättare 
material som ändå är tillräckligt hållfasta.  
 
I ett tidigare examensarbete utfört på Parker Hannifin i Trollhättan (hädanefter Parker) studerades 
möjligheten att viktreducera en hydraulmotor för att bli mer miljövänlig och attraktiv för kund [1]. 
Slutsatsen var bland annat att materialval kunde ha en betydande roll för fortsatt arbete. 
 
Parker vill i och med detta examensarbete utreda möjligheten att använda ett nytt sorts segjärn som 
har certifierats enligt europastandard EN 1563:2012 [2]. I denna rapport kommer det nya segjärnet 
kallas GJSF, som står för ”GJ”-gjutjärn ”S”-segjärn och ”F”-helferritiskt. Detta nya segjärn har 
enligt standarderna likvärdiga eller bättre mekaniska egenskaper än det traditionella segjärnet och 
påstås av materialtillverkaren vara betydligt lättare att bearbeta. De förbättrade mekaniska 
egenskaperna skulle också kunna betyda att mindre material behöver användas för att tillverka 
detaljer med samma hållfasthetsegenskaper och på så vis kunna viktreducera produkten. Detta 
innebär i sin tur att alla transporter kräver mindre energi och ger därför upphov till mindre utsläpp 
av till exempel partiklar, kväveoxid och koldioxid. Både tillverkningen och användningen av 
produkten kan ge minskad hälso-, miljö- och klimatpåverkan jämfört med nuläget. 

 Företagsbeskrivning 1.1
Parker Hannifin Corporation grundades 1918 i Cleveland, USA. Parker är ett världsomspännande 
och världsledande företag inom rörelse- och styrsystem. Parker Corporation har ca 60 000 anställda 
och hade 2012 en omsättning på 13 miljarder USD [3]. 
 
Tidigare var fabriken i Trollhättan en del av Volvo Flygmotor och blev senare en del av det 
samägda bolaget VOAC Hydraulics (Volvo och Atlas Copco). Fabriken köptes 1996 upp av Parker 
Hannifin Corporation. Parker i Trollhättan sysslar huvudsakligen med hydraulik och har ca 300 
anställda. På företaget finns tre produktionslinjer: fasta motorer, variabla motorer och 
lastbilspumpar [4].  

 Projektbakgrund 1.2
Parker är intresserade av ett nyligen utvecklat och standardiserat segjärn vars mekaniska 
egenskaper, enligt standard, är mer fördelaktiga än segjärnet som används i Parkers F11/F12 
(hydraulik-motorer/pumpar) trumhus. Materialet påstås ha bättre hållfasthetsegenskaper än 
segjärnet som används i dagsläget [2]. Hårdheten i materialet ska även vara väldigt jämn med en 
spridning på endast ±2,6 HB, jämfört med segjärnet som används i dagsläget i F11/F12-husen och 
som har en spridning på ±30 HB [2]. Detta är fördelaktigt då en jämn hårdhet ger lägre 
bearbetningskostnad. Detta gynnar företaget direkt genom minskade kostnader och kan också vara 
en konkurrensfördel om det bidrar till kortare ledtider än nuvarande produktionsprocess. 



Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i jämförelse med traditionellt  
 

 2 

 Översikt över tidigare arbeten 1.3
I det tidigare examensarbetet, som nämndes ovan, undersöktes möjligheten att viktreducera en av 
Parkers hydraulmotorer. Då motorn visade sig vara överdimensionerad togs alternativa koncept 
fram. Dessa koncept kan antingen kombineras eller implementeras var för sig. Det gjordes också 
en materialstudie där möjligheten att använda plast eller aluminium studerades. Slutsatsen blev att 
användning av dessa material inte är aktuellt, då båda materialen har avsevärt sämre hållfasthet och 
har lätt för att skadas av yttre påverkan [1]. 

 Syfte/ mål/avgränsningar 1.4
Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheten för Parker att använda ett nytt sorts segjärn 
med förhöjd kiselhalt i deras produkter. Segjärnet sägs ha bättre bearbetningsmöjligheter och om 
så är fallet kommer detta bland annat medföra en lägre produktionskostnad.  
 
Projektets mål är att undersöka materialets bearbetningsegenskaper för att avgöra om det blir mer 
fördelaktigt för produktionen att använda GJSF istället för det materialet som används idag för 
hydraulmaskinerna. Ett annat mål med projektet är att försöka ge Parker tillräckligt med underlag 
för att fatta ett beslut om att byta material eller inte. De mekaniska egenskaper som ska studeras är 
hårdhet, hårdhetsfördelning och dessa faktorers påverkan på tillverkningsprocessen. Data för 
mekaniska egenskaper kommer tas från materialstandarden. De mekaniska egenskaper som hämtas 
från materialstandarden kommer sedan användas som underlag för bedömning av GJSF som 
alternativ till det traditionella segjärnet. Bearbetningen har en stor inverkan på kostnader och 
ledtider under produktionsprocessen. Detta har lett till att utvärdering av bearbetningsegenskaper 
kommer att vara en betydelsefull del i detta projekt. 

2 Metod/tillvägagångssätt 
För att identifiera lämplig problemställning för projektet fördes diskussioner och intervjuer med 
handledare på Parker om tänkt upplägg. En problembeskrivning togs fram och reviderades senare 
något utifrån omarbetad strategi från både studenter och personer på Parker. 
 
En litteraturstudie utfördes för att få ökad förståelse för ämnet och för att få djupare inblick i 
projektets tekniska innehåll och dess olika delar. Främst studerades materialteknik för att få en 
bättre insikt i hur material påverkas av olika mikrostrukturer, kemiska sammansättningar och 
värmebehandlingar. Även olika bearbetningsmetoder studerades för att få förståelse om hur 
bearbetning fungerar och påverkar produktionsprocessen. Under litteraturstudien användes 
material från internet, rapporter om materialteknik, uppslagsverk, läroböcker i materialteknik, 
vetenskapliga artiklar och samtal med produktionstekniker samt materialkunniga personer (se 
avsnitt 3). 
 
Projektplanen togs fram med riktlinjer och översikt av projektets gång. Då inte projektet 
framskridit som väntat har även projektplanen reviderats något i samråd med Parker. 
 
I samtal med beställaren, i detta fall Parker, framkom det att provning av mekaniska egenskaper på 
GJSF inte skulle vara intressant då materialet är standardiserat. Under löpande kommunikation och 
möten med produktionstekniker, materialkunniga och skapare av materialet fastställdes att det 
skulle vara av större vikt att undersöka bearbetningsegenskaper och då främst fräsegenskaper. 
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Kontakt togs och diskussioner fördes med tillverkningstekniker inom skärande bearbetning på 
PTC och Tooltec i Trollhättan. Eftersom testerna krävde möjligheten att mäta skärkraft kunde 
varken PTC eller Tooltec utföra dessa tester på grund av antingen brist på tid eller brist på 
utrustning. 
   
En diskussion fördes då istället med produktionstekniker på SwereaIVF i Mölndal om möjligheten 
att utföra fräsprover hos dem. De kraven som ställdes på fräsprovet var att förutsättningar som 
skärdata och utförande skulle vara så likvärdiga som möjligt (se avsnitt 4.2). Detta för att 
undersöka förslitning på skär samt för att mäta skärkrafter på det traditionella segjärnet och GJSF.  
 
Under en dag utfördes fräsprover på detaljerna hos SwereaIVF. Olika skärdata undersöktes för att 
se om de gav olika resultat. Främst gjordes testerna för att se om förslitning kunde ses på skären 
och om de varierade mellan materialen och olika skärdata. En extra halvdag visade sig behövas för 
skärkraftsmätningar, det vill säga att se hur mycket kraft det gick åt att skära i materialet med olika 
skärdata. Ett eget Matlab-program skapades för att hantera de stora datamängder som uppkom. 
 
I diskussion med materialtekniker på Parker fastställdes att restspänningsmätningar på materialen 
också skulle vara av intresse. Mätningarna utfördes med hjälp av en röntgendifraktometer och detta 
för att mäta de kvarliggande spänningarna i materialet efter fräsning (se avsnitt 4.4).  Även dessa 
mätningar kunde göras på SwereaIVF. Mätningarna gjordes på de två detaljerna som använts i 
skärkraftsprovet. 
 
Fem veckor efter att arbetet påbörjades gjordes en halvtidsrapportering där examinator och 
handledare fick en tidig version av rapporten för att se till så projektet följde planeringen. 
Examinator, handledare och andra examensarbetare fick även möjlighet att lyssna på en muntlig 
rapportering om vad projektet handlade om och vad som hade åstadkommits än så länge i 
projektet. 
 
Under hela projektets gång fördes loggbok där viktiga händelse och tankar kring projektet 
redovisades individuellt när arbetet hade delats upp och för gruppen när allmän information 
tillkom. Loggboken delades med examinator och handledare. 

3 Materialteori 
Järn är ett metalliskt grundämne som brukar kallas den tekniskt och ekonomiskt viktigaste metallen 
[5]. Det är den näst vanligaste metallen och det fjärde vanligaste grundämnet i jordskorpan. Järn är 
även en av de mest använda metallerna i dagens industrier. Järnet uppträder oftast i kemiska 
föreningar med andra ämnen i naturen. Rent järn används inte i belastade konstruktioner, men 
genom att tillsätta främst kol och andra legeringsämnen bildas legeringarna stål och gjutjärn [6]. 
Kolet bidrar till ökad hårdhet hos gjutjärnet. Sprödhet och seghet påverkas också av kolinnehåll 
men påverkas även av andra legeringsämnen och kylningsmetoder. De ämnen som blandas i 
smältan och de olika kylningsmetoderna, påverkar hur kolet beter och formar sig i 
mikrostrukturen.  
 
Gjutjärn är järnlegeringar som innehåller ungefär 2,1-4 procent kol och mellan 1-3 procent kisel. 
Beroende på kemisk sammansättning och svalningshastighet kan olika sorters gjutjärn framställas. 
De vanligaste gjutjärnen är gråjärn, segjärn, vitjärn, aducerjärn och kompaktgrafitjärn. Med 
skillnader i svalningshastighet hos gjutjärnet får dessutom de olika gjutjärnen varierade 
mikrostrukturer [7].  
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Gråjärn har utmärkta gjutegenskaper, god skärbarhet och är bra på att ta upp vibrationer. De 
mekaniska egenskaperna som hållfasthet och seghet är dock sämre än för till exempel segjärn. 
Namnet gråjärn kommer från att brottbilden blir grå eftersom brottet bildas längs med grafiten [8].  
 
Vitjärn har hög hårdhet och detta gör att det är svårt att bearbeta. Vitjärnet är mycket 
utmattningståligt och har hög nötningstålighet [9]. På grund av att det generellt har en högre 
stelningstemperatur är vitjärnet svårare att gjuta i jämförelse med de andra gjutjärnen och kolet 
stelnar i form av karbider [9].  
 
Aducerjärn framställs genom att värmebehandla vitjärn [11]. Aducerjärn är ett av de segare 
gjutjärnen. Det har god skärbarhet, hög hållfasthet i jämförelse med gråjärn och bra motstånd mot 
sprickor [11]. 
 
Kompaktgrafitjärn ligger mellan segjärn och gråjärn när det gäller seghet, hårdhet och mekaniska 
egenskaper. Kompaktgrafitjärnet har gjutbarhet som kan jämföras med gråjärn men det har högre 
hållfasthet och seghet. Det brukar användas på de ställen där gråjärn är otillräcklig i både seghet 
och hållfasthet [13]. 

 Segjärn 3.1
Segjärn är en sorts gjutjärn där kolet i smältan förekommer som grafitpartiklar. Detta fås genom 
tillsättning av små mängder magnesium i gjutjärnssmältan. Genom att modifiera materialets 
mikrostruktur, vilket görs genom uppvärmning och kylning vid olika temperaturer och 
kylningshastigheter, kan segjärnets egenskaper modifieras [14]. Beroende på vad det ska användas 
till kan segjärnet göras hårdare, lättare att bearbeta, segare eller få bättre hållfasthet. Allt är 
beroende av segjärnets kemiska sammansättning och hur det härdas, vilket i stort sätt kan utläsas ur 
mikrostrukturen. Segjärn är ofta svårbearbetat på grund av varierad hårdhet beroende på 
godstjockleken [15]. 

3.1.1 Segjärnets mekaniska egenskaper och användningsområden 
Segjärn är mycket segare än gråjärn och det är därför det fått sitt namn. Det har goda glid-, gjut- 
och utmattningsegenskaper samt en högre hållfasthet än gråjärn [14]. Segjärnet används vanligast 
för rör, avgasgrenrör, valsar, hjulnav, vevaxlar, svänghjul, olika motorhus (lager- och 
differentialhus) och för gatugods [11]. 

3.1.2 Segjärnets mikrostruktur 
Det traditionella segjärnet, som har stått i jämförelse med GJSF, har en ferrit-perlitisk 
mikrostruktur. I en perlitisk struktur, som är en blandning mellan ferrit och cementit, kan “skivor” 
av Fe3C urskiljas på mikronivå [16]. Dessa skivor kallas karbider. Karbidernas höga hårdhet gör att 
materialet blir svårare att bearbeta. Genom glödgning kan skivorna delas så att hårdheten bevaras 
men bearbetning underlättas [17]. Däremot har GJSF en näst intill 100 % ferritisk struktur [18]. 
Den ferritiska strukturen är vanligtvis svårbearbetad eftersom den är mjukare än perlitstrukturen. 
Vid bearbetning har den en stark tendens till löseggsbildning. Ferrit kan ses som mer gynnsam i 
bearbetningssyfte då skador som plastisk deformation och nötande förslitning är mindre 
förekommande än för en struktur med mer perlitinnehåll [11]. De nackdelar som finns med den 
ferritiska strukturen kan motverkas en del med inblandning av mer kisel och mindre mangan. Den 
fullferritiska strukturen som finns i GJSF påstås då väga upp några av de negativa egenskaper som 
ferritisk struktur har [19]. 
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3.1.3 Nackdelar med konventionella segjärn 
De främsta nackdelarna med dagens segjärn är bearbetningssvårigheter och att det har dålig 
skärbarhet i jämförelse med till exempel gråjärn. Toleranserna är ofta snäva, ~20 µm, för många 
delar gjorda i traditionellt segjärn. När toleranserna är så pass snäva, är det inte optimalt att 
hårdhetsskillnader kan leda till ökat skärdjup. Om det blir 10 µm ökat skärdjup för de mjukaste 
delarna jämfört med de hårdaste, utnyttjar det ökade skärdjupet nästan hela toleransvidden [19]. 
Om hänsyn även ska tas till verktygsförslitning, glapp och temperaturskillnader finns det inte stora 
toleranser kvar att arbeta med. Med ojämn hårdhet slits också skären ut betydligt fortare då de, på 
mikronivå, hackar sig fram när skär kommer till cementitpartier i perliten [15]. Av denna anledning 
är en jämn hårdhet mer önskvärd då materialet blir mer förutsägbart.  
 
En annan nackdel med det traditionella segjärnet är dess mikrostruktur. Mikrostrukturen i det 
traditionella segjärnet har 50 % ferrit och 50 % perlit och det är i perliten som problem uppstår. 
Den höga hårdheten hos karbiderna i perliten gör att det är svårt att bearbeta utan att förbehandla 
materialet [18]. 
 

3.1.4 GJSF 
Fördelen med GJSF är, förutom bibehållna eller något förbättrade mekaniska egenskaper, att 
hårdhetsspridningen är liten oberoende av godstjocklek. Dessutom kan en jämn mikrostruktur fås 
genom hela tvärsnittet. Detta medför att bearbetning av detaljer borde bli lättare eftersom 
hårdheten inte är lika oförutsägbar [19]. GJSF används idag i bland annat rotatorer på 
skogsmaskiner och kranar. Men enligt materialtillverkaren kommer det finnas möjligheter för 
många företag, däribland Parker, att i framtiden ersätta gråjärn, traditionella segjärn och i vissa fall 
även stål med GJSF [20]. När man dessutom värmebehandlar GJSF med en metod som kallas 
austemperering, fås betydligt mer fördelaktiga mekaniska egenskaper [18]. Detta i jämförelse med 
andra härdade segjärn, utan att försämra segheten så mycket som andra värmebehandlingsmetoder 
gör. En sammanfattning av mekaniska egenskaperna hos GJSF finns i Tabell 6 under avsnitt 7.3. 

4 Utförande 
I materialstudien undersöktes olika metoder att jämföra materialen. Det var denna studie som mest 
tid lades på eftersom det ansågs vara en viktig del av projektet att få fram så relevant information 
om materialegenskaperna som möjligt. 

 Dragprov 4.1
Initialt fanns det planer på att genomföra analyser av materialets mekaniska egenskaper, främst 
materialets brott- och sträckgräns genom dragprover. Dessa tester utfördes inte eftersom tillräcklig 
materialdata finns tillgänglig i standarden. När en dragprovning görs ställs det också höga krav på 
utrustning och utförande. Eftersom detta skulle kosta för mycket tid, pengar och till viss del skulle 
vara onödiga utfördes inte de nämnda testerna [2].  

 Bearbetning 4.2
I samtal med en materialingenjör på Parker [15] blev det uppenbart hur viktigt det är att materialet 
har goda bearbetningsegenskaper. Det beslutades att fräsningsjämförelser var det bästa alternativet 
då det inte skulle vara möjligt att svarva på Parkers detaljer och att borrning skulle ge otillräckliga 
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resultat. Fräsning är viktigt inom industrin då många detaljer behöver bearbetas, dels för att få rätt 
geometrier och dels för att få rätt mått.  
 
Till en början var planen att försöka kartlägga bearbetningsytan för både Parkers regulatormodul 
och flänsen med materialet GJSF. Detta för att slippa in- och utgångar i materialet med fräsen. När 
detta inte var möjligt, då Parkers detalj var så pass komplex, bestämdes att tillåta in- och utgångar 
så länge det gick att göra på båda detaljerna. Detta för att få jämförbara förhållanden.  
 
Jämförelser som gjordes när testerna avslutats avsåg förslitning på skären, iakttagelser kring 
ljudnivå och mätning av skärkraft. Olika skärhastigheter användes men ingen markant skillnad 
kunde märkas på ljudet under själva bearbetningsprovningen. 
 
Vid fräsproverna användes en fräs med diametern 20 mm som hade två skär. För körning av 
detaljer användes skärdata enligt tabell 1, nedan: 
 
Tabell	  1:	  Skärdata	  för	  körning	  av	  Parkers	  regulatormodul	  och	  fläns	  med	  materialet	  GJSF.	  	  

 

4.2.1 Skärkraftsmätning 
Det utfördes totalt tjugo stycken mätningar på de två materialen med fem olika sorters skärdata. 
Mätningarna utfördes på SwereaIVF i Mölndal vid en DMG DMU60 fleroperationsmaskin 
utrustad med ett kraftbord med två sensorer. Dessa mätte kraften materialen utsattes för i två 
vinkelräta riktningar. Den ena riktningen, X, var kraften som gick parallellt med spåret och den 
andra riktningen, Y, var den som gick vinkelrätt mot spåret. Varje ingrepp varade i cirka fem 
sekunder och resulterade i ungefär 50 000 mätvärden per sensor för varje ingrepp. Sensorerna 
bestod av kraftceller som skickade deras spänningsnivåer till en dator och utifrån dessa 
spänningsnivåer kunde kraften som materialen utsattes för i X- och Y-led beräknas. Sensorerna 
kalibrerades innan analyserna påbörjades genom att en last på 100N lades i X- och Y-led. Det 
kunde då konstateras att 100N representerade en skillnad på 1V från nollnivån. Det lades inte 
mycket tid på att kalibrera sensorerna eftersom det inte var relevant att veta hur stor kraft som 
verkade på materialen när de bearbetades. Det intressanta var att jämföra de två materialen och då 
var det inte nödvändigt att exakt relatera spänningen (V) till kraft (N) utan det räckte med en 
ungefärlig bild av sambandet mellan dessa två storheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalj Skärhatstighet 
(m/min) 

Matning 
(mm/min) 

Spindelvarvtal 
(varv/min) 

Skärbredd 
(mm) 

Skärdjup 
(mm) 

Total skärlängd 
(mm) 

Parker 220 700 3501 5 1 34264 
Parker 400 1273 6366 5 1 8566 
GJSF 220 700 3501 5 1 35123 
GJSF 400 1273 6366 5 1 8574 
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Tabell	  2:	  Skärdata	  för	  de	  olika	  körningarna	  vid	  analys	  av	  skärkraft.	  Vid	  körning	  1-‐10,	  17-‐18	  och	  19-‐20	  frästes	  
spår	  med	  1	  mm	  djup	  på	  båda	  detaljerna.	  Vid	  körning	  11-‐14	  och	  15-‐16	  gjordes	  samma	  sak	  fast	  med	  2	  mm	  djup.	  

 
Under fräsning är det viktigt hur fräsens centrum är placerad i förhållande till arbetsstycket. Det är 
fördelaktigt att få en positiv eller negativ fräsutgångsvinkel. Detta fås genom att positionera fräsens 
centrumlinje så att den inte sammanfaller med arbetsstyckets kontur. När fräsens positionering är 
nära eller på centrumlinjen sammanfaller centrumlinjen med arbetsstyckets kontur och ger en 
spåna som är tjockast vid slutet av ingreppet. Detta ger ofördelaktiga påkänningar på fräsens 
skäreggar. Det strävas efter att få så tunna spånor som möjligt. Dessa fall illustreras i figur 1 nedan 
[21]. 
 

 

Körning Skärhastighet 
(m/min) 

Spindelvarv 
(varv/min) 

Matning 
(mm/tand) 

Djup 
(mm) Skärbredd (mm) 

1-10 400 6366 1273 1 5 
11-14 400 6366 1273 2 5 
15-16 220 3501 700 2 5 
17-18 400 6366 1273 1 10 
19-20 400 6366 2546 1 5 

Figur	  1:	  Den	  övre	  figuren	  visar	  hur	  skäret	  bryter	  spånet	  och	  den	  undre	  visar	  förhållandet	  
mellan	  fräsens	  centrumlinje	  och	  arbetsstycket.	  (Återges	  med	  tillstånd	  av	  Sandvik) 
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 Analys av stora datamängder  4.3
Resultaten av varje körning sparades som ett Excel-dokument med tre kolumner; tid och kraft i X- 
och Y-riktning. För varje körning registrerades ungefär 1000 rader för varje sekund körningen 
varade. Det visade sig att Excel inte kunde hantera så stora mängder av data. Istället användes 
Matlab för dataanalys. För att hantera så mycket data krävs det först att strukturera upp de olika 
mätningarna, sedan rensa bort onödig information från varje mätning och till sist presentera 
resultatet på ett överskådligt sätt [22]. 

4.3.1 Urval av relevant data 
En funktion skapades för att ta bort de flesta värden före och efter ingreppen då inga krafter 
verkade på materialen. Detta gjordes genom att plotta hela insamlingen av data i varje körning med 
tidskolumnen på X-axeln och krafterna i X- och Y-riktning på Y-axeln (se fig.2) och sedan läsa av 
manuellt mellan vilka X-värden ingreppen ägde rum. Därefter matades matriserna med rådatan in i 
en funktion tillsammans med de intressanta intervallen. Funktionen raderade de rader som låg 
utanför intervallen och sparade resten i en ny matris (fig.3). 

 

4.3.2 Resultatparametrar för varje körning 
När matriserna endast innehöll relevant data kunde de delas upp i två separata matriser som 
innehöll X- och Y-krafterna för varje enskilt material i körningen. Det beslutades att två olika 
parametrar skulle användas för en jämförelse mellan de två olika materialen. De två parametrarna 
som beslutades vara bäst lämpade var amplituden, det vill säga differensen mellan medelvärdet av 
varje ingrepp relativt nollpunkten och standardavvikelserna för varje ingrepp. Med dessa kunde en 
uppfattning fås av hur mycket kraft det krävs för att bearbeta de två olika materialen och om det 
sker några plötsliga förändringar i materialet som kan påverka negativt i bearbetningen.  
 
Båda matriserna med mätvärden för varje material under en viss körning matades in i en 
Matlabfunktion tillsammans med två olika intervall som angav för vilka X-värden ingreppet ägde 
rum. Funktionen räknade ut medelvärdet för ingreppen och gav amplituden genom att jämföra 

 
Figur	  2:	  Körning	  3	  (rådata) Figur	  3:	  Körning	  3	  med	  endast	  relevant	  data 
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detta medelvärde med respektive nollnivå. Funktionen räknade även ut standardavvikelsen för 
varje ingrepp. Funktionen plottade därefter varje matris, med X-krafterna ovanför och Y-krafterna 
under, det traditionella segjärnet i blått och GJSF i rött. Funktionen plottade dessutom en 
horisontell linje för varje ingrepps medelvärde och två, en över och en under medelvärdet med 
avståndet lika stort som standardavvikelsen från medelvärdet (se fig.4). Resultatet med varje 
ingrepps amplitud och standardavvikelse sparades i en ny matris som samlade dessa värden för  

 
Figur	  4:	  Körning	  3	  med	  medelvärde	  och	  standardavvikelse	  för	  varje	  ingrepp	  

 Mätning av restspänning 4.4
Restspänningsmätning är ett oförstörande/semidestruktivt sätt att bedöma materialegenskaper 
[23]. Under restspänningsmätningar undersöks hur mycket spänning som ligger kvar i materialet 
efter bearbetning. Det kan vara antingen drag- eller tryckspänningar. Tryckspänningar är mer 
gynnsamma eftersom de kan byggas in i materialet och förlänga en komponents livslängd. Om det 
ligger ogynnsamma restspänningar kvar i materialet, kan detta leda till brott utan att materialet 
utsatts för någon yttre belastning.  Mätning av restspänningar kan göras både på ytan och i små 
borrade hål på upp till 1,5 mm med hjälp av en röntgendiffraktometer. Spänningarna som mäts för 
varje mätpunkt är: längs skärriktningen, tvärs skärriktningen och spänningsspridningen. 
För detta projekt valdes två punkter på respektive material, som mättes på ytan och 10 µm ner i 
materialet. Restspänningsmätningarna gjordes på samma bitar som användes för skärkraftsmätning, 
då de som sista steg planfrästes för att få samma yta. Punkterna som valdes var en i mitten av biten 
och en närmare bitens kant.  

5 Resultat 
Resultaten har åstadkommits dels efter analys av tillgänglig data och dels av information från 
utförda laborationer. 
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Traditionellt 
segjärn 

GJSF 

[ms] 



Undersökning av materialegenskaper för nytt segjärn i jämförelse med traditionellt  
 

 10 

 Bearbetning 5.1
Efter bearbetning av det traditionella segjärnet och GJSF undersöktes skären som använts av 
erfaren produktionstekniker på SwereaIVF och med hjälp av mikroskop på Parker. Slutsatsen som 
kunde dras var att skären inte påvisade någon märkbar förslitning, det enda som syntes i 
mikroskop var att skären varit i ingrepp. Detta beror på att den totala skärlängden för verktygets 
ingrepp varit för kort. Någon skillnad i ljudnivåer på materialen kunde inte urskiljas då de lät på 
samma sätt under bearbetning. Spånor efter de olika körningarna analyserades också i mikroskop 
men ingen skillnad mellan dessa kunde fastställas. Med dessa resultat går det inte att avgöra om det 
ena materialet är sämre eller bättre än det andra. På bilderna nedan visas de skär som använts i 
bearbetningsjämförelserna. 
 

 
 
 

 
Figur	  6:	  Mikroskopsbild	  på	  spåna.	  

 Skärkraft 5.2
Materialens egenskaper när det kommer till skärande bearbetning har bedömts och jämförts efter 
beräkning av ingreppens amplitud och standardavvikelse. Mätvärden och kurvor för samtliga 
körningar finns i bilaga A.  
 
Resultatet från körning 17-18 har separerats från resterande körningar då de gav starkt avvikande 
resultat och behandlas separat. För att göra en relevant jämförelse exkluderades körning 15-16 då 
det blev en kraftig vibration i båda materialen och ansågs bidra till en missvisande bild av 
resterande resultat.  

Figur	  5:	  Till	  vänster	  är	  skäret	  som	  fräst	  det	  traditionella	  segjärnet	  och	  till	  höger	  är	  skäret	  som	  fräst	  i	  GJSF.	  Inga	  
tydliga	  skillnader	  mellan	  skären	  syns	  och	  inte	  heller	  någon	  tydlig	  förslitning	  på	  något	  av	  dem.	  	  
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5.2.1 Ingreppens skärkraftsamplitud vid körning 1-14 och 19-20 
Ingreppens amplitud representerar den genomsnittliga kraften som uppstod vid fräsning i 
materialen. I diagram 1 presenteras amplituden för samtliga körningar i X-led (i spårets riktning) 
och värdena i Y-led (vinkelrätt mot spåret) visas diagram 2. 
 

I diagram 1 och 2 kan man se att materialen inte skiljer sig avsevärt från varandra. GJSF tenderar 
att ha något lägre amplitud i Y-riktningen (vinkelrätt spåret) och samtidigt något högre i X-
riktningen (med spåret). Skillnaderna är dock inte stora relativt varandra vilket syns i diagram 3 
nedan där medelvärdet av amplituden presenteras för samtliga körningar. Amplituderna skiljer sig 
ungefär 1,67 N (9,97 %) i X-riktningen och 1,20 N (2,16 %) i Y-riktningen som kan ses i diagram 
3. Även om GJSF har något högre amplitud i X-riktningen, där skillnaden är störst, bedöms det 
inte finnas tillräckligt med underlag för att fastställa att ett material har en avsevärt högre eller lägre 
genomsnittlig amplitud än det andra.  
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5.2.2 Standardavvikelse av skärkraften i ingreppen vid körning 1-14 och 19-20 
I diagram 4 och 5 visas standardavvikelserna av skärkraften vid varje ingrepp. En lägre 
standardavvikelse är att föredra då det ger en jämnare påfrestning på verktyget, en lägre påfrestning 
resulterar i mindre slitage. 
 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  
Amplitud	  för	  
traditionellt	  segjärn	  X	  
(N)	  

Amplitud	  för	  GJSF	  X	  (N)	  

Amplitud	  för	  
traditionellt	  segjärn	  Y	  
(N)	  

Amplitud	  för	  GJSF	  Y	  (N)	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

k1
n2
	  

k1
n3
	  

k1
n4
	  

k4
	  

k5
	  

k6
	  

k7
	  

k8
	  

k9
	  

k1
0	  

k1
1	  

k1
2	  

k1
3	  

k1
4	  

k1
9	  

k2
0	  

Standardavvikelse	  för	  traditionellt	  segjärn	  X	  (N)	  

Standardavvikelse	  för	  	  GJSF	  X	  (N)	  

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

9	  

k1
n2
	  

k1
n3
	  

k1
n4
	  

k4
	  

k5
	  

k6
	  

k7
	  

k8
	  

k9
	  

k1
0	  

k1
1	  

k1
2	  

k1
3	  

k1
4	  

k1
9	  

k2
0	  

Standardavvikelse	  för	  traditionellt	  segjärn	  Y	  (N)	  

Standardavvikelse	  för	  GJSF	  Y	  (N)	  

Diagram	  4	  -‐	  Standardavvikelsen	  hos	  båda	  materialen	  vid	  
varje	  körning	  i	  X-‐led. 

Diagram	  5	  -‐	  Standardavvikelsen	  hos	  båda	  materialen	  vid	  
varje	  körning	  i	  Y-‐led. 
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Diagram	  3	  -‐	  Histogram	  över	  båda	  materialens	  genomsnittliga	  amplitud	  i	  både	  X-‐	  och	  Y-‐led. 
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I diagram 4 framgår det att det traditionella segjärnet har högre standardavvikelse i X-led men 
eftersom GJSF har så pass hög standardavvikelse i Y-led, vilket kan ses i diagram 4, går det inte att 
bedöma vilket av materialen som tenderar att ha en högre eller lägre standardavvikelse. En 
jämförelse mellan medelvärdet av materialens standardavvikelse kan ses nedan i diagram 6.  
 

 
Diagram	  6	  -‐	  Histogram	  över	  båda	  materialens	  genomsnittliga	  standardavvikelse	  i	  både	  X-‐	  och	  Y-‐led.	  

 
Diagram 6 bekräftar att standardavvikelsen vid ingreppen för GJSF tenderar att vara lägre i X-led 
och högre i Y-led. I X-led är det traditionella segjärnets standardavvikelse 13,60 % högre och i Y-
led är GJSF 10,11 % högre. Dessa två jämförelser visar att de båda materialens egenskaper inte 
avviker avsevärt från varandra när det kommer till standardavvikelse av skärkraften vid fräsning. 
 

5.2.3 Ingreppens amplitud vid körning 17-18 
I dessa två körningar användes samma skärdata som i körning 1-10 förutom skärbredden som 
fördubblats och blev då samma som fräsens radie, vilket enligt Sandvik är sämsta läget då spånans 
tjocklek blir som störst vid skärets utgång. Orsaken till detta beskrivs närmare i 4.2.1 
Skärkraftsmätning i denna rapport. När skärbredden fördubblas tas det bort dubbelt så mycket 
material på samma tid. Resultaten nedan tyder på en klar förbättring för GJSF. Diagram 7 och 8 
visar amplituden i X- och Y-led för de båda körningarna. 
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I diagram 7 kan man se att det traditionella segjärnet skiljer sig avsevärt från GJSF med en betydligt 
högre skärkraft vid båda ingreppen. I diagram 9 nedan visas medelvärdet av amplituderna vid dessa 
två körningar. 
 
  

 
 
Diagram 9 bekräftar att GJSF visade betydligt bättre skäregenskaper när skärbredden ökades. Det 
traditionella materialet hade 22,90 N (546,16 %) högre genomsnittlig amplitud i X-led medan GJSF 
hade 10,88 N (19,24 %) högre genomsnittlig amplitud i Y-led.  

5.2.4 Standardavvikelse av skärkraften i ingreppen vid körning 17-18 
I diagram 10-11 visas standardavvikelsen av skärkraften vid ingreppen i körning 17-18. 
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Diagram	  7	  –	  Amplituden	  för	  båda	  materialen	  i	  X-‐led	  vid	  
körning	  17-‐18. 

Diagram	  8	  -‐	  Amplituden	  för	  båda	  materialen	  i	  Y-‐led	  vid	  
körning	  17-‐18. 
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I diagram 10 och 11 ses det tydligt att GJSF presterade betydligt bättre än det traditionella segjärnet 
när skärbredden fördubblades. 
 

 
 
  

I diagram 12 nedan visas den genomsnittliga standardavvikelsen vid ingrepp för körning 17-18. 
Diagram 12 visar en tydlig tendens att GJSF har bättre skäregenskaper när skärbredden ökas. I X-
led har det traditionella segjärnet 2127,18 % högre standardavvikelse än GJSF och i Y-led 202,88 
% högre. 
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Diagram	  10	  –	  Standardavvikelsen	  i	  X-‐led	  hos	  båda	  
materialen	  vid	  körning	  17-‐18. 

Diagram	  11	  -‐	  Standardavvikelsen	  i	  Y-‐led	  hos	  båda	  
materialen	  vid	  körning	  17-‐18. 
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 Restspänning 5.3
I tabell 3 som visas nedan kan det utläsas hur stora restspänningarna är i två olika riktningar. Längs 
skärriktning och tvärs skärriktning. I tabellen framgår en viss skillnad mellan punkterna i mitten 
och de vid kanten. Skillnaderna i biten tagen från Parkers regulatormodul är dock större än för 
biten ifrån flänsen med GJSF-materialet. De höga dragspänningarna avtar relativt snabbt när 
mätningen går ner i materialet och övergår istället till tryckspänningar (negativt värde). För 
mätningar mitt på bitarna hade GJSF drygt 45 % lägre dragspänningar än materialet i Parkers 
regulatormodul i båda riktningar. För mätningarna vid kanten var det omvända förhållanden i 
tvärgående riktning och skillnaderna var mindre i längsgående riktning. Beräkning på 
huvudspänning gjordes även, detta definierar spänningarna i mätplanet och dess riktning. Bilden 
nedan visar en bit som bearbetats och som sedan använts i restspänningsmätning, den visar spåren 
efter fräsen (horisontella linjer) och de två punkter som mätningarna gjorts på. Där den 
horisontella pilen är spänningen i längsgående och den andra pilen är för tvärgående riktning. 
Tabell 3 visar resultatet från restspänningsmätningar utförda på de två bitar som använts i 
skärkraftsprovet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell	  3:	  Restspänning	  för	  bitar	  som	  använts	  i	  skärkraftsprov	  
	  

Indexator - Fläns Position Djup Spänning Tvärs skärriktning Spridning    
Position [um]  [MPa] [MPa] FWHM 

1 Mitt 0 196,9 47,8 3,264 
1 Mitt 10 -49,9 47,8 2,556 
2 Vid kant 0 232,2 40,3 3,314 
2 Vid kant 10 -86,4 36,9 2,623 

Indexator - Fläns Position Djup Spänning längst skärriktning Spridning   
Position [um]  [MPa] [MPa] FWHM 

1 Mitt 0 207,4 34,6 3,279 
1 Mitt 10 4,7 46,9 2,535 
2 Vid kant 0 184,2 44,9 3,232 
2 Vid kant 10 -2,5 25,7 2,475 

Parker - Reg.modul Position Djup Spänning Tvärs skärriktning Spridning    
Position [um]  [MPa] [MPa] FWHM 

1 Mitt 0 457,7 62,4 3,414 
1 Mitt 10 55,1 23,1 2,661 
2 Vid kant 0 69 42,4 3,29 
2 Vid kant 10 -97,4 32,2 2,663 

Parker - Reg.modul Position Djup Spänning längst skärriktning Spridning   
Position [um]  [MPa] [MPa] FWHM 

1 Mitt 0 467,8 29,1 3,393 
1 Mitt 10 72,9 30,5 2,65 
2 Vid kant 0 250,8 43,5 3,285 
2 Vid kant 10 -17,7 27,3 2,658 

 

 

 

 

Figur	  7:	  En	  illustration	  av	  bitarna	  som	  restspänningsmätningar	  utförts	  på	  (mitt	  respektive	  vid	  kant).	  
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 Hårdhet och hårdhetsspridning på provbitarna 5.4
Hårdhetsprov utfördes på de två provbitarna. Nedan visas resultatet av dessa analyser där 
hådhetstalen anges i HB 10/3000. Samtliga analyser utfördes enligt SS-EN ISO 6506-1. 
 
 
Material Värde 1 [HB] Värde 2 [HB] Värde 3 [HB] Värde 4 [HB] 

Traditionellt segjärn 187 191 190 187 

GJSF 190 190 191 190 

 
 

 

 

 

6 Analys och diskussion 

 Jämförelse mellan mekaniska egenskaper 6.1
Om materialet skulle bytas till GJSF skulle den ökade hållfastheten vara positiv, däremot kommer 
styvheten försämras. Styvheten i konstruktionen påverkar risken för läckage. Med en sämre styvhet 
kan konstruktionen behöva stärkas för att undvika läckage. Så om hållfastheten gör det möjligt att 
ta bort material måste material eventuellt läggas till för att kompensera den försämrade styvheten. 

 Tillförlitlighet och slutsats av utförda analyser vid fräsning 6.2
Eftersom det endast fanns tillgång till en detalj av varje material när analyserna utfördes kan det 
inte dras en statistiskt tillförlitlig slutsats av hur materialen skiljer sig. Den begränsade maskintiden 
bidrar även till bristande tillförlitlighet i slutsatsen. När skären som använts under bearbetning 
analyserats kunde en ytterst liten förslitning påvisas på samtliga skärtoppar. Dessutom var 
förslitningen på skären för de olika materialen likvärdig. 
 
Restspänningsmätningar av de båda detaljerna påvisar en tydlig skillnad på materialen. I avseende 
på jämnhet för de båda punkterna var detaljen av GJSF bättre. Det är dock oklart om detta beror 
på variationer i det traditionella segjärnets hårdhet. 
 
Resultaten från analyserna av skärkraften bedöms vara tillräckligt tillförlitliga för att jämföra de 
detaljer som användes vid undersökningen. Dessa resultat visar att skärkraften vid fräsning av de 
båda materialen är nästan identisk i de flesta fallen som undersökts. Standardavvikelserna vid 
ingrepp tenderar att vara något högre i det traditionella segjärnet men det är fortfarande ingen 
markant skillnad. För att kunna göra en tillförlitlig bedömning av skärkraften som uppstår vid 
bearbetning av de båda materialen krävs det att liknande analyser görs på fler detaljer.  
 
I körning 17-18 har det traditionella segjärnet betydligt högre amplitud och standardavvikelse, den 
informationen ger indikationer på att GJSF kan bearbetas betydligt snabbare än det traditionella 
segjärnet. Detta är dock inte säkerställt då det endast utfördes två körningar med skärparametrar 

Material Medelvärde [HB] 
Traditionellt segjärn 188,75±2,06 
GJSF 190,25±0,50 

Tabell	  4:	  Resultat	  från	  hårdhetsanalyser. 

Tabell	  5:	  Medelvärde	  och	  hårdhetsspridning	  av	  bitarna	  som	  användes	  vid	  skärkraftsmätningarna. 
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där skärbredden var lika stor som fräsens radie. Resultatet från körning 17-18 tyder på att fler 
undersökningar av liknande slag bör utföras där skärparametrarna är högre än rekommenderat för 
att se märkbar skillnad hos materialen. 
 
Anledningen till att skärkraftsmätningarna gav så lika resultat beror på att hårdheten och 
hårdhetsspridningen i de två materialen som undersöktes var väldigt lika (se tabell 4 och 5).  
Hårdhetsspridningen hos det traditionella segjärnet på den biten som undersöktes var betydligt 
lägre än materialets egentliga hårhetsspridning, detta bidrog till en missvisande bild av materialets 
skärkraftsegenskaper. Om fler analyser av liknande slag utförs kommer troligen den högre 
hårdhetsspridningen hos det traditionella segjärnet bidra till en högre standardavvikelse av 
skärkraften. 
 

 Restspänning 6.3
Enligt erfaren mätningsingenjör på SwereaIVF är mätningarna på ytan bra och gjorda med hög 
noggrannhet, men mätningar som gjorts 10 µm under ytan visade större spridning. Detta fås 
eftersom det uppstår mätfel. Mätfelet uppstår på grund av ett olinjärt beteende i mätningen, felet 
kan bero på ett fenomen kopplat till noduliteten i segjärnet. Detta innebär att mätningen ger ett 
mer osäkert resultat med högt spridningsvärde. Detta är ett vanligt förekommande problem när 
man mäter spänningsnivåer nära noll. Det sker då ett omslag mellan drag- och tryckspänning. 
Dessutom har materialet ett stort spridningsmått i sig. 
 

7 Slutsatser och framtida arbete 
Resultatet av utförda analyser räcker inte som ett säkert underlag till att rekommendera ett 
materialbyte. 
 
I diskussioner med Parker framkom det att analyser av materialens skärkrafter var av stor 
betydelse.  Det rekommenderas därför att utförs fler undersökningar av detta slag då det inte fanns 
tillräckligt med resurser under arbetets gång för att ge ett tillräckligt tillförlitligt resultat. 
 
För att ge ett underlag till ett byte av material krävs det att hänsyn tas till flera olika parametrar och 
sedan vägs materialens olika styrkor och svagheter mot varandra. För hydraulmaskiner finns det tre 
krav som måste uppfyllas för konstruktion av husen. Dessa tre krav gäller hållfasthet, styvhet och 
geometri. Vid byte av material skulle de geometriska kraven inte förändras, anslutningar för slangar 
och placering av skruvar styr detta. Hållfasthetskraven är främst viktiga för kanaler som finns inne i 
husen eftersom det är där högst spänning uppstår i konstruktionen [24].  

 Bearbetning 7.1
Vid diskutioner kring bearbetning efter att tester utförts har det spekulerats i hur testerna kunnat 
göras annorlunda. Om det funnits mer tid och större budget hade en mer utförlig studie varit 
möjlig. Med tester på flera detaljer av samma sort skulle resultaten kunna variera beroende på om 
det är låg eller hög hårdhetsspridning, vilket i dagsläget förblir okänt. 
 
För att dra slutsatser från skärande bearbetning krävs tillförlitlig data från materialanalyser. För att 
få sådan data krävs det att man utför analyser på flera olika detaljer av samma material. Man bör 
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även jämföra detaljer från flera olika leveranser då materialens egenskaper kan variera vid varje 
leverans. Det är även viktigt att de olika materialen som jämförs har så lika geometrier som möjligt 
för att kunna göra en bra bedömning.  
 
För att kunna jämföra förslitning av verktygen med större tillförlitlighet krävs en betydligt längre 
ingreppssträcka vid fräsningen än den som utfördes vid det här tillfället.  

 Restspänning 7.2
Att mätningarna blivit så olika i Parkers material kan bero på olika saker, som att punkten ligger 
närmre ytan för gjutgods där struktur och noduler kan vara annorlunda. Detta kan då ha påverkat 
bearbetning vid kanten.  

 Mekaniska egenskaper hos GJSF 7.3
Eftersom de parametrar som har studerats finns standardiserade efter EN 1563:2012 [2], finns det 
ingen anledning att ifrågasätta dess tillförlitlighet.  I Tabell 6 visas en sammanställning på 
intressanta mekaniska egenskaper. Med avseende enbart på mekaniska egenskaper är GJSF bättre 
och skulle kunna ersätta det traditionella segjärnet. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Projektets mål var att undersöka materialets bearbetningsegenskaper för att avgöra om det blir mer 
fördelaktigt för produktionen att använda GJSF istället för det materialet som används idag för 
hydraulmaskinerna. Den slutsats som dragits är att det krävs mer undersökningar av liknande slag 
för att få mer data och på så sätt säkerställa att GJSF har bättre bearbetningsegenskaper. 
Ett annat mål med projektet var att försöka ge Parker tillräckligt med underlag för att fatta ett 
beslut om att byta material eller inte. 

Hårdhetsvariation 92 % lägre hårdhetsvariation  
Sträckgräns (0,2 %) 39 % högre sträckgräns  
Brottgräns 2 % högre brottgräns 
Töjning Dubbelt så hög töjning 

Tabell	  6:	  Relativ	  prestanda	  för	  GJSF	  jämfört	  med	  traditionellt	  segjärn	  per	  mekanisk	  egenskap	  
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Bilaga A:11 

 
 
Tabellen visar amplituden (genomsnittliga kraften) vid ingreppen vid varje körning. 
 
ID	   Amplitud	  för	  

traditionellt	  
segjärn	  X	  (N)	  

Amplitud	  för	  GJSF	  
X	  (N)	  

Amplitud	  för	  
traditionellt	  
segjärn	  Y	  (N)	  

Amplitud	  för	  GJSF	  
Y	  (N)	  

Körning	  1	   12,38033972	   15,27167284	   48,00493251	   46,27274768	  
Körning	  2	   9,387314411	   15,0476333	   50,95578333	   46,82535846	  
Körning	  3	   13,15188887	   14,62531701	   47,08380591	   47,11790924	  
Körning	  4	   16,19379346	   14,2086057	   46,15508316	   45,00384425	  
Körning	  5	   14,90934483	   15,379002	   47,13901246	   43,31283287	  
Körning	  6	   14,69420564	   15,0584626	   48,04646056	   44,15020775	  
Körning	  7	   14,96621466	   15,0536838	   47,20148443	   43,85759974	  
Körning	  8	   11,51394657	   14,83473529	   27,96820381	   44,63114009	  
Körning	  9	   7,853304886	   8,291808417	   67,46205831	   68,81893096	  
Körning	  10	   12,06478458	   13,73278816	   27,61691333	   26,12087509	  
Körning	  11	   23,93833894	   24,78642397	   55,62261945	   52,39197517	  
Körning	  12	   23,14478684	   25,00896576	   53,96256296	   49,33791662	  
Körning	  13	   20,54259232	   24,90346671	   109,9864741	   104,1637475	  
Körning	  14	   20,30327025	   23,99114943	   111,2171486	   106,7481895	  
Körning	  15	   30,19901192	   32,46317256	   194,0629703	   189,7207426	  
Körning	  16	   22,61794975	   33,00579343	   161,2440778	   164,621912	  
Körning	  17	   30,9392273	   3,31670756	   51,89139251	   67,1879232	  
Körning	  18	   23,2556193	   5,07054882	   61,2632054	   67,73331161	  
Körning	  19	   25,1872738	   28,17716488	   74,04181623	   75,18182365	  
Körning	  20	   27,54323522	   26,08862387	   47,86975155	   47,12633238	  
	   	   	   	   	  
Medelvärde	   18,73932216	   18,4157863	   68,93978784	   69,01626601	  
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Bilaga A:12 

Tabellen visar standardavvikelsen av skärkraften vid ingrepp vid varje körning. 

 
 

ID	   Standardavvikelse	  
för	  traditionellt	  
segjärn	  X	  (N)	  

Standardavvikelse	  
för	  GJSF	  X	  (N)	  

Standardavvikelse	  
för	  traditionellt	  
segjärn	  Y	  (N)	  

Standardavvikelse	  
för	  GJSF	  Y	  (N)	  

Körning	  1	   0,489373593	   0,561559869	   0,872522042	   0,585555079	  
Körning	  2	   2,902290137	   1,237930465	   2,83864956	   1,068439579	  
Körning	  3	   0,716728583	   0,651555094	   0,806729127	   0,642227919	  
Körning	  4	   0,82851959	   1,191508978	   1,04613616	   1,160303004	  
Körning	  5	   0,489615575	   1,197994843	   0,679445284	   1,227636149	  
Körning	  6	   0,367144411	   1,056580248	   0,691192544	   1,431693273	  
Körning	  7	   0,400116305	   1,045198592	   0,644444257	   1,572400189	  
Körning	  8	   0,354896884	   0,886210556	   0,799480103	   1,034131491	  
Körning	  9	   1,246829126	   1,269670751	   1,324782585	   2,175739329	  
Körning	  10	   0,629980342	   0,390893687	   0,845096811	   0,478711136	  
Körning	  11	   0,677948742	   0,721772287	   3,260953417	   5,558575697	  
Körning	  12	   0,928759237	   1,268320175	   4,387460097	   8,328492672	  
Körning	  13	   2,384652022	   0,767096449	   3,982461687	   2,693585036	  
Körning	  14	   3,064027356	   1,450524067	   4,41768447	   3,024855624	  
Körning	  15	   11,01479769	   11,76124792	   73,9049365	   74,41480882	  
Körning	  16	   10,59986429	   9,639052211	   76,6685967	   86,36148358	  
Körning	  17	   22,51840529	   0,785909786	   15,31921719	   3,17241658	  
Körning	  18	   23,5385973	   1,282037124	   12,00119532	   5,847873856	  
Körning	  19	   0,625320966	   0,660044826	   2,45079692	   1,989609672	  
Körning	  20	   0,770109938	   0,499227498	   3,814240868	   3,211060135	  
	   	   	   	   	  
Medelvärde	   4,227398869	   1,916216771	   10,53780108	   10,29897994	  


