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ABSTRACT 

This project has as main goal to study the influence of the coating thickness, deposited by arc-
PVD- technology, on the wear resistance of coated cemented carbide inserts in three different 
turning operations. An additional effort has also been made to develop a new test method for 
evaluating flank wear resistance. 

Three different coating types (Coating A, Coating B and Coating C) have been studied in three 
distinctive thicknesses (2, 4 and 6 µm) for each type. For two of the coating types (Coating A 
and B) special studies has been done with the thickest coating, creating two additional coating 
versions of the thickest coating, by changing various deposition parameters, with the aim to 
enhance the cohesive properties of the coating and lower the residual stresses at the cutting edge. 

The results show increased crater wear resistance with increased coating thickness for all coating 
types, but the amount of increase changes with coating type (Coating A>B>C). Flaking wear 
resistance decreased with increased coating thickness for all coating types. Further the high 
temperature version of Coating A, showed a significant increase in the flaking wear resistance 
compared to the standard version of Coating A. The flank wear test showed an increased 
resistance with thicker coatings in all cases except for the 6 µm version of Coating C.  

The flank wear resistance of the most flank wear resistant coatings (Coating B, C) was also 
successfully examined in a new developed test method. The method suppressed excessive crater 
wear on the rake face and presented a high abrasive wear rate on the flank and some flaking on 
the rake face. The amount of flaking is judged not to influence the testing of the flank wear 
resistance. For all the tested coatings in the new test an increase in the coating thickness resulted 
in better flank wear resistance.       
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Utvecklingen av bearbetningen av olika metalliska material för att uppnå funktionella former har 
spelat en viktig roll för samhällets utveckling. I takt med att nya material har börjat användas har 
det också ställts ökade krav på materialen i de verktyg som används för bearbetningen. 
Övergången från användning av verktyg av homogena material som stål, till flerfasmaterial och 
därefter till dagens ytbeläggning av flerfas material, har gått snabbt. Detta har lett till en 
dramatisk ökning av förslitningsmotståndet och därigenom tillåtit en ökning av skärdata vilket 
möjliggör ökad produktivitet.  

Introduktionen av hårdmetallskär (huvudsakligen Volframkarbidkorn, WC, i en bindefas av 
kobolt) under 1920-talet öppnade en ny era i bearbetningsindustrin [35]. När sedan 
skiktbeläggning av skären kom igång på slutet av 1960-talet, i form av hårdare och kemiskt mer 
stabila skikt än hårdmetallen, CVD (Chemical Vapor Depositon-skikt), insågs på allvar hur en 
mycket liten tillförd massa kunde betyda för prestanda vid skärande bearbetning. De hårda 
keramskikten med höga smältpunkter som kunde beläggas med den nya tekniken (CVD) medgav 
bland annat högre bearbetningstemperatur, vilket gjorde det möjligt att arbeta med högre 
skärhastigheter. 

Under 1980-talet introducerades en ny beläggningsteknik, PVD (Physical Vapor Depositon), 
vilket öppnade möjligheten att skapa skikt av metastabila faser samt tillverka belagda skär med 
tryckspänningar i skikten, till skillnad från CVD-skikten som generellt sett har dragspänningar i 
skikten. Tryckspänningar i skikten ökar bland annat motståndet mot sprickbildning, [36], [1].  

Både CVD- och PVD-teknikerna används idag för att skiktbelägga hårdmetallskär inom 
bearbetningsindustrin. De båda teknikerna kompletterar varandra mycket bra och även om man i 
nuläget kan benämna CVD som en mera mogen teknik pågår mycket forskning på båda 
beläggningsteknikerna [37]. 
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1.2. Syfte 

Examensarbetet syftar till att bestämma hur skikttjockleken hos tre PVD-skikt (Skikt A, B och 
C) påverkar motståndet mot tre olika förslitningsmekanismer. Detta genomförs med hjälp av 
svarvtester där förslitningsmekanismerna isoleras och de undersökta skiktens motståndskraft mot 
dessa mekanismer utvärderas. Som grund för analys av svarvtesterna krävs en noggrann 
verifiering av skiktens egenskaper såsom skikttjocklek, restspänning, skikttextur, mikrostruktur 
samt ytstruktur.  

Projektet syftar också till att utveckla en ny metod för att studera abrasiv fasförslitning hos PVD-
skikt. Testmetoden skall förmå att rangordna skikt med mycket bra fasförslitningsmotstånd. 

1.3. Tidigare försök 

Sandvik Tooling har sedan 2004 haft en projektgrupp inom kompetensutvecklingen som arbetat 
med standardtestutveckling/anpassning och kartläggning av PVD-skiktens möjligheter och 
egenskaper, det så kallade PoP-projektet (Properties of PVD coatings). Ett av huvudmålen är att 
utforma tester som är upprepningsbara/stabila och så enkla som möjligt att genomföra så att det 
lätt går att jämföra och utvärdera specifika förslitningsegenskaper hos nyutvecklade skikt. Varje 
ny slitstyrkeförbättring som uppnås med nya kombinationer av skikt och substrat behöver väl 
avvägda tester som förmår urskilja bra skikt från de ännu bättre. Ett stort antal skikttyper har 
utvärderats med hjälp av dessa provningar i svarv och fräs och många testtekniker har utvecklats 
[3], [4], [5].      

Behovet av att utvärdera hur skikttjockleken påverkar prestanda för olika PVD-skikt har flera 
gånger nämnts som ansats för fortsatt arbete, till exempel [4], [6]. Detta behov ligger till grunden 
för det här examensjobbet.  

I takt med att nya mycket fasslitstarka PVD-skikt utvecklats har behovet av en ny provmetod för 
att kunna skilja dessa varianter från varandra ökat. Nya material och skärparametrar har 
undersökts men problemet att skilja skär med relativt lika fasförslitningsmotstånd kvarstår [5].  
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2. Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden läggs fokus på att presentera den använda bearbetningstekniken 
svarvning och dess grundläggande terminologi. Dessutom förklaras beläggningstekniken, arc-
PVD, vilken har använts för att belägga de olika varianterna som testats i projektet. De 
förslitningstyper som generellt uppkommer vid skärande bearbetning beskrivs. Slutligen 
förklaras några grundläggande egenskaper hos de skikt som beläggs med arc-PVD teknik. 

2.1. Bearbetningsteori 

2.1.1. Svarvning 

Svarvning är en av de mest använda teknikerna inom gruppen skärande bearbetning, vilken 
innefattar svarvning (invändig, utvändig, avstickning och gängning), fräsning och borrning. 
Svarvning innebär i grunden att cylindriska former skapas med ett enskärigt verktyg. 
Bearbetningen är en kombination av två rörelser; arbetsstyckets rotation och skärets 
matningsrörelse. I vissa specialfall är arbetstycket fast monterat och skäret roterar runt 
arbetstycket, grundprincipen är dock den samma. Skärets matningsrörelse har två huvudsakliga 
komponenter; längs med arbetsstyckets rotationsaxel vilket leder till en minskad diameter av 
arbetsstycket (så kallad längdsvarvning, se Figur 2-1) samt mot centrum av arbetstycket i dess 
ände, vilket leder till en förkortning av arbetsstycket (så kallad planing). I produktion är det 
vanligast med en kombination av de båda matningsriktningarna [10]. 

De tre grundläggande skärparametrarna betecknas Vc, fn och ap och visas i Figur 2-1. 
Skärhastigheten Vc (m/min), eller ythastigheten, ges av spindelns (den som håller 
arbetsmaterialet) rotationshastighet och arbetsmaterialets diameter, enligt ekvation 1. D är 
arbetsmaterialets diameter (mm) och n är spindels rotationshastighet (varv/min). 

1000

nD
V c

⋅⋅= π
         (1) 

Skärhastigheten är viktig för produktionshastigheten men inverkar även på spånans form, 
dessutom påverkas temperaturen och därmed förslitningen mycket av en ändrad skärhastighet. 
Matningen skrivs fn (mm/varv) och är skärets rörelse vilket är den viktigaste parametern för att 
styra kvaliteten på den bearbetade ytan. Den påverkar inte bara tjockleken på spånan utan också 
spånformen. Ingreppsdjupet ap (mm) är skillnaden på materialdjupet mellan den bearbetade och 
obearbetade ytan. Skärdjupet beräknas alltid vinkelrät mot matningsriktningen, inte mot 
skäreggen. Skärdjupet ger också en första uppfattning om spånans bredd. Spånans bredd beror 
dock även på ingreppsvinklarna och vilket material som bearbetas (vissa mjuka material får 
större bredd på spånan än vad ingreppsparametrarna ger) [9]. 
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Figur 2-1. Grundläggande uppställning för svarvning. Vc är skärhastigheten (m/min) vid ingreppsradien, vilket ges 

av arbetsmaterialets rotation, fn är matningen, skärets rörelse (mm/varv) och styr tjockleken på spånan, ap är 
ingreppsdjupet (mm) och styr spånans bredd. Vid längdsvarvning (bilden) sker matningen parallellt med 

arbetsmaterialets rotationsaxel, planing är då matningen sker i radialled. 

Den huvudsakliga ingreppsvinkeln, ställvinkeln (кr) är vinkeln mellan huvudskäreggen och 
matningsriktningen, se Figur 2-2. Den vinkeln påverkar spånans form men inverkar också på 
t.ex. riktningen av de skärkrafter som uppstår, längden på eggen som används vid ingrepp och 
sättet som skäret ligger an mot arbetstycket. Släppningsvinkeln är vinkeln mellan den bearbetade 
ytan och släppningsidan på huvudskäret och avgör hur mycket kontakt släppningsidan har med 
arbetsmaterialet vid huvudskäret. Spånvinkeln ges av en kombination av skärgeometrin och 
skärets lutningsvinkel i hållaren och är ett mått på vinkeln med vilken spånan avgår på spånsidan 
[10]. 

  

Figur 2-2. Till vänster, ställvinkeln κr . Till höger, lutningsvinkeln λ och spånvinkeln γ [10]. 

De skär som testats i denna undersökning är så kallade vändskär som ser likadana ut på båda 
sidorna. Detta ger fyra användbara eggar per skär (två 80°-hörn per sida av skäret). Ett 
kvadratiskt skär har potentiellt 8 eggar. Många användbara eggar per skär bidrar generellt sett till 
vändskärens goda ekonomi. 

(ap) 

(Vc) 

(fn) 
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Figur 2-3. Den i projektet använda skärgeometrin, CNMG120408-MM, med viktig nomenklatur inom skärande 
bearbetning, svarvning, utmarkerad. Skäret till höger har genomgått ett gropförslitningstest och uppvisar grop på 

spånsidan.  

Benämningen av skärens olika delar är viktig för att beskriva och förstå av de olika 
förslitningsmekanismerna. Släppningssidorna är sidorna av skären men omnämns framförallt när 
man beskriver sidan av skären som innehåller huvudskäret. Spånsidan är den sidan på skäret som 
spånan avgår från och kan ha olika utseende beroende på spånsidans geometriska design. De 
flesta skären har en komplex design på spånsidan kallad spånbrytare, vilken hjälper till att forma 
spånan på det sätt som passar bäst för det tänkta användningsområdet; arbetsmaterial och 
skärparametrar. På helt platta skär, t.ex. keramikskär, finns ingen insintrad spånbrytare, men den 
grop som uppkommer på spånsidan vid bearbetning blir skärets spånbrytare [10].  

Huvudskäret är vid bearbetning i samma riktning som matningen och dess storlek är därmed 
kopplad till skärdjupet och ingreppsvinklarna. Spånan avgår vinkelrätt mot huvudskäret och 
biskäret hjälper till att skära loss den av huvudskäret skapade spånan från arbetsmaterialet. 
Biskärets storlek relateras till matningens storlek, ingreppsvinklarna och skärets nosradie. Vilken 
sida som blir huvudskär eller biskär bestäms av rotationsriktningen på arbetsmaterialet och 
skärets position. Med oförändrad rotationsriktning och skärposition bestämmer typen av matning 
vilken sida av ingreppshörnet som huvudskäret hamnar på, längdsvarvning ger det ena och 
planing ger det motsatta [10].      

Skärets nosradie styr dess stabilitet och hur komplicerade geometrier som kan beararbetas. Större 
nosradie ger ett robustare skär vilket normalt används vid grovbearbetning, men minskar också 
möjligheten att komma åt i trånga sektioner. Ett skär med liten spetsvinkel har hög åtkomlighet 
men är känsligare för eggbrott. Vanligt intervall för spetsvinkeln är mellan 35-100° [9].  

Olika arbetsmaterial beter sig väldigt olika vid bearbetning. Detta kommer sig av 
arbetsmaterialens skilda uppbyggnad och kemiska sammansättning, med olika kristallstrukturer, 
olika energinivåer för de tillgängliga deformationsmekanismerna, varierande 
värmeledningsförmågor mm, vilket leder till unika kombinationer av sträckgräns, hårdhet, 
duktilitet, förlängning till brott, deformationshärdning osv. Dessa skillnader leder till ett stort 
behov av att utveckla speciella skärsorter för olika materialgrupper.  

Spånsida

Släppningsida 

Huvudskär Biskär 

80° 
hörn 

Spånbrytare 
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2.1.2. Olika förslitningstyper 

Vid skärande bearbetning bidrar en rad olika typer av förslitningsmekanismer till att skäret med 
varierande hastighet bryts ner. Under industriell bearbetning består normalt förslitningen av en 
blandning av olika förslitningsmekanismer. I forsknings- och utvecklingssammanhang däremot 
arbetas det många gånger för att testa skären på speciella sätt så att skärens motståndskraft mot 
olika förslitningsmekanismer kan isoleras. De huvudsakliga förslitningsmekanismerna är 
abrasiv-, kemisk-, utmattning och additionsförslitning. En genomgång av de vanligaste 
förslitningstyperna och de bakomliggande förslitningsmekanismerna vid skärande bearbetning 
följer. 

• Fasförslitning 

• Strålförslitning 

Fasförslitning sker på skärets släppningsida och är 
till största delen orsakad av abrasiv förslitning. Den 
abrasiva förslitningen kommer sig av att hårda 
partiklar repar en mjukare yta. Exempel på sådana 
hårda partiklar är karbider i arbetsmaterialet, 
oxider som skapas genom oxidation vid 
bearbetning, deformationshärdat arbetsmaterial 
eller bitar av flagat skikt. Utvecklad fasförslitning 
leder till dålig ytjämnhet och ökar skärkrafterna 
eftersom eggen skärförmåga försämras och 
friktionen ökar. 

Lokal fasförslitning ofta lokaliserad vid skärdjupet 
kallas för strålförslitning (notch) och kan vara 
orsakad av deformationshärdat arbetsmaterial vid 
dess yta, adhesionsmekansimer, gjuthud eller 
oxidation. 

• Gropförslitning Gropförslitning är till stor del kemiskt betingad 
(diffusion mellan materialet i spånan och skäret) 
och uppkommer ofta en bit in från skäreggen på 
spånsidan. Där blir yttemperaturen som högst i 
skäret. Gropbildningen innehåller även inslag av 
abrasiv förslitning beskrivet under fasförslitningen. 
Förstorad grop leder till förändrad spånavgång och 
försvagad egg med större risk för eggbrott.  
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För att minska gropförslitning bör temperaturen vid bearbetning hållas nere. Ökad kemisk 
motståndskraft fås också genom skiktbeläggning. Det har visats i termokemiska beräkningar 
att oxider är mer motståndskraftiga än nitrider och därefter karbider [2].  

• Plastisk deformation Plastisk deformation av eggen kommer sig av en 
kombination av hög temperatur och högt tryck på 
eggen. Normal orsak är för hög skärhastighet och 
matning i ett hårt arbetsmaterial. Plastisk 
deformation leder till försämrade skäregenskaper. 
Ökad hårdhet i skäret genom t.ex. ökad WC-halt 
eller ändrad skärgeometri kan avhjälpa problemet 
om inte skärparametrarna kan minskas.  

Löseggsbildning skapas när arbetsmaterial svetsas 
fast på skäret på grund av mycket stort tryck och 
lokal kraftig deformationen av arbetsmaterialet. En 
förutsättning är att arbetsmaterialet i spånan 
deformationshärdar tillräckligt snabbt på spånsidan. 
När löseggen växer till lossnar den och kan då dra 
med sig material från skäret, med kraftig förslitning 
som följd. Ytegenskaperna försämras alltid med 
löseggsbildning. Mekanismen är dock mycket 
temperaturberoende och i de flesta fall är den lätt 
att undvika. 

• Löseggsbildning (BUE) 

 

För stor matning och skärhastighet i hårda material 
eller för spröda skär kan leda till rena eggbrott.  
Men eggbrott är ofta även den slutliga 
konsekvensen av de andra förslitningstyperna och 
kan få stora konsekvenser för bearbetnings-
processen om mer än bara skäret skadas. Därför 
måste eggbrott undvikas i möjligaste mån. 

• Eggbrott 

 

Termiska sprickor (kamsprickor), vinkelräta mot 
skäreggen, är huvudsakligen orsakade av 
utmattning i skäret på grund av termiska 
variationer. Dessa kan uppkomma på grund av att 
skäret går in och ut ur arbetsmaterial (intermittent 
bearbetning) eller att skärvätska används så att 
varierande kylning uppstår i skäret. Termiska 

• Termiska sprickor 
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sprickor leder i förlängningen till urflisning och 
dålig ytjämnhet.  

Urflisning på släppningsidan kan uppstå 
tillsammans med fasförslitningen och därmed öka 
den normala förslitningen och leda till kraftig 
försämring i ytjämnheten hos det bearbetade 
materialet. Orsaker till urflisning kan vara för spröd 
hårdmetallsort eller löseggsbildning. Lösning på 
förslitningen kan vara en segare hårdmetallsort 
och/eller förändrad skärhastighet för att bli av med 
löseggsbildning.   

• Urflisning 

 
Förslitningsbilderna kommer från referens [10]. 

Vilken förslitningsmekanism som dominerar varierar mycket med den uppnådda temperaturen i 
skärregionen. I Figur 2-4 ses en översikt hur olika förslitningsmekanismer beror på temperaturen 
i ingreppsområdet. Vid lägre bearbetningstemperaturer dominerar de adhesiva fenomen som 
leder till löseggsbildning med flagning och urflisning som följd och vid höga temperaturer 
dominerar de kemiska förslitningsmekanismerna. Mellan dessa ytterligheter är det normalt 
möjligt att uppnå ett förslitningsminimum [11]. 

 
 

Figur 2-4. (a) schematisk figur över de olika förslitningsmekanismernas temperaturberoende [11]. (b) skiss av 
skärparametrarnas inverkan på förslitningsförloppet för en given skärsort i ett givet arbetsmaterial. Om man 

använder skäret i den säkra zonen så sker förslitningen på ett förutsägbart sätt.[21] 

Förslitningsminimumet kan också uttryckas i en säker zon vilken beskrivs av en uppsättning 
skärhastigheter och matningar utprovade för en skärsort i ett visst arbetsmaterial. I den säkra 
zonen har visats att det för de givna parametrarna går att få en upprepningsbar och väl balanserad 
förslitning bestående av fas- och gropförslitning utan katastrofala islag av t.ex. eggbrott [21]. 

 

(a) (b) 
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2.2. PVD fysikalisk vakuumytbeläggning 

PVD står för Physical Vapour Deposition vilket översätts till fysikalisk vakuumytbeläggning. 
Detta är ett samlingsnamn för en stor grupp av beläggningstekniker där två av de gemensamma 
parametrarna är att beläggningen sker i någon grad av vakuum samt att beläggningsmaterialet 
frigörs, på fysikalisk väg, från fast beläggningskälla till fria atomer, joner eller molekyler som 
sedan tar sig till beläggningsytan (substratet). Hela omvandlingsprocessen från källa till substrat 
sker inne i beläggningskammaren [1].  

En grov uppdelning av PVD-tekniken kan göras med avseende på hur beläggningsmaterialet 
frigörs från källan; via förångning eller sputtring. Med förångningstekniken värms 
beläggningsmaterial upp, med hjälp av t.ex. induktion, varvid beläggningsatomerna lämnar 
källan i nära rak bana (pga. vakuum) tills den når en yta där den kan adsorberas och bilda en 
beläggning genom kärnbildning och tillväxt. Vid sputtring används kraftiga kollisioner på 
atomär skala för att frigöra beläggningsjonerna/atomerna från en kall yta. Detta görs genom att 
joner accelereras (ofta Argon-joner) mot beläggningsmaterialet (kallat target). De ur target 
utslagna jonerna/atomerna färdas sedan mot beläggningsytan. Båda huvudindelningarna av 
PVD-tekniken kräver att ytorna som skall beläggas måste vara ”synliga” rakt från 
beläggningskällorna för att få en jämn beläggning något som kraftigt försvårar beläggning av 
komplicerade geometrier. Vid annat än platta geometrier måste substratet rotera, ofta kring flera 
axlar, för att uppnå någorlunda jämna skikt [1]. 

Tekniken använd i detta projekt är reaktiv arc-förångning (arc betyder gnista eller ljusbåge) 
vilket bygger på att en gnista skapas mellan beläggningsmaterialet (target) som är katod och en 
lokaliserad anod, se Figur 2-5. När väl plasmat är tänt uppehåller targetspänningen plasmat under 
beläggning. Den höga effekttätheten vid ljusbågens rot, som rör sig över targetytan, skapar en 
kraftig förångning av beläggningsmaterialet. Vid arc-förångning skapas mycket joner vilket ger 
ett laddad plasma som dras mot den negativt laddade beläggningsytan (substratet) [1]. 
Substratets pålagda negativa spänning kallas för Bias (V) och är en mycket viktig 
processparameter. Spänningen styr med vilken energi som de förångade atomerna/jonerna dras 
mot substratet vilket påverkar det belagda skiktets karaktär. Med ökad Bias har det observerats 
ökad restspänning i skikten bland annat av Okamoto and Kamijo plus att det kraftiga 
bombardemanget, skapat av hög bias, ledde till en uppvärmning av substratet [2]. 
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1. argon 2. reaktiv gas 3. Arc-källa 

(beläggningsmaterial och stödplatta) 4. Substrat 
(komponenter för beläggning) 5. vakuumpump 

 
Figur 2-5. (a) Schematisk skiss för en typisk PVD beläggningskammare av arc-förångningstyp [18].  

(b) Beläggningskälla (target) under beläggningen. 

Beläggningstemperaturens inverkar på strukturen är stor i och med att den är en av 
huvudparametrarna för att bestämma beläggningsjonernas/atomernas ytmobilitet samt 
volymsdiffusion. Beläggningstemperaturen måste dock sättas i relations med 
beläggningsmaterialets smälttemperatur i kelvin för att dess kvot, den så kallade homologa 
temperaturen, skall ge en uppfattning om atomernas rörlighet. Utbredda studier har gjorts för att 
skapa diagram över förväntad mikrostruktur i skikten (utifrån jonernas/atomernas rörlighet) vid 
en given homolog temperatur [20]. Det finns ett flertal modeller för att beskriva tunnfilm och 
tunna skikts tillväxt under beläggning. I doktorsavhandligar av Hörling A. och Flink A. finns 
sammanfattning och källor för vidare studier [3, 22].  

Ett problem med arc-PVD tekniken är att det vid blixturladdningen inte bara förångas 
atomer/joner utan även skapas droppar av beläggningsmaterial som hamnar på beläggningsytan. 
Skapandet av dessa droppar har observerats öka med ökad targettemperatur samt minskad 
smälttemperatur på beläggningsmaterialet. Konsekvensen av dessa droppar kan bli 
spänningskoncentrationspunkter samt en försämrad ytjämnhet, något som i vissa applikationer 
inte är gångbart. Försök att avskärma dessa partiklar har utförts och till viss del lyckats men med 
konsekvensen att beläggningshastigheten då blivit för låg för industriella applikationer [2, 22]. 

2.3. Skikttyper och dess egenskaper 

2.3.1. Skiktsammansättning 

Beläggning av hårdmetallsorter syftar till att öka livslängden genom att skapa en yta på skäret 
som är hårdare och kemiskt mer stabil än substratet. Samtidigt eftersträvas att skiktet behåller så 
mycket av sin seghet som möjligt (mindre känslig mot sprickutbredning). Substratet är dock den 
delen av skäret som står för det huvudsakliga bidraget till skärets seghet [9]. För att motstå 
abrasiv förslitning behöver ett material vara mer än 30 % hårdare än det bearbetade materialet, 

Lokal anod (a) (b) 
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vilket öppnar för ett stort antal beläggningsmaterial [2]. Material som utifrån den bakgrunden 
blir intressanta för beläggningen är olika oxider (t.ex. Al2O3), nitrider (t.ex. TiN) och karbider 
(t.ex. VC). Med fortsatt utveckling av beläggningstekniken arbetas det idag många gånger med 
trefassystem t.ex. Ti-C-N, Ti-Si-N Ti-Al-N [22]. Skillnaden i det ökade förslitningsmotståndet 
för belagda hårdmetallsorter jämfört med obelagda, ligger inte bara i en ökad hårdhet utan många 
gånger i den kemiskt mer stabila barriär som skikten erbjuder [2].  

 
Figur 2-6. Schematisk beskrivning av materialegenskaperna med avseende på bindningstyp [20].  

De potentiella beläggningsmaterialen har varierande egenskaper som kan härledas tillbaka till 
bland annat dess bindningstyp. De i varierande grad ingående bindningstyperna är metall-, 
kovalent- och jon bidningar. Vilken bindningstyp som dominerar i ett material ger en 
uppfattnings om vilka mekaniska och fysiska egenskaper som skiktet borde få. Metallbindningar 
överväger hos nitrider och karbider formade med övergångsmetaller vilket generellt ger sega 
skikt med god vidhäftning till substratet. Kovalenta material ger starka och mycket hårda 
material där diamant är det tydligaste exemplet. Jonbindningar överväger i oxider och de är 
generellt sett de mest kemiskt stabila och inerta ämnena, se Figur 2-6 [20].     

PVD-teknik som fungerar på andra sätt än bas-varianten av förångning möjliggör beläggning av 
metastabila system där komponenterna har olika smältpunkt. Att de metastabila systemen kan 
skapas och behållas kommer sig av en kombination av den kraftiga blandning av atomer som 
uppstår då accelererat beläggningsmaterial träffar beläggningsytan samt den relativt låga 
beläggningstemperaturen som hindrar att jämviktsförhållanden snabbt inställer sig [22]. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att strukturen i tunna skikt oftast kan vara mycket olik den i 
motsvarande material i bulkform. En tydlig skillnad som ibland uppstår är till exempel extrem 
finkornighet [1]. 
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Det finns flera vägar till att förbättra ett potentiellt skiktmaterial. Flink A. nämner tre 
huvudsakliga mekanismer [22]; 

• Genom beläggning av flera tunna koherenta lager med olika cellkantlängd skapas inre 
spänningar som försvårar dislokationsrörelser och korngränsglidning. 

• Om dellagren har olika skjuvmoduler har det visats både teoretiskt (Koehler) och 
experimentellt att dislokationer får svårare att röra sig mellan lagren vilket ger ett 
hårdare material.  

• Slutligen fungerar även kornförminskning enligt Hall-Petch’s samband för att öka 
hårdheten i skikt, ner till en kornstorlek av ca 10 nm. Då ändras 
deformationsmekanismen till korngränsglidning vilket resulterar i en minskad 
hårdhet. 

Dessutom har det rapporterats att det går att lösningshärda flertalet övergångsmetallnitrider och 
karbider, t.ex. TiN [2] samt att utskiljningshärdning även har observerats i TiAlN systemet [3].     

2.3.2. Skikttjocklek 

Vid kommersiell PVD-beläggning är skikttjocklekarna generellt ganska tunna (ca 2-4 µm). Detta 
skiljer sig mycket mot CVD-belagda skär där skikttjockleken varierar mellan ca 5-20 µm. För 
PVD-skikt gäller att större eggavrundning leder till mindre spänningskoncentration i egglinjen på 
skären och möjliggör därmed att tjockare skikt beläggs utan att flaga. Tjockare skikt är i vissa 
applikationer mycket intressant men det förutsätter att de vid blandad bearbetning inte flagar. 
Det finns dock tekniska svårigheterna som för närvarande hindrar tjockare beläggningar med 
PVD-tekniken, däribland egglinjeflagning på skär med mindre eggavrundning (skarpare eggar). 
För bättre förståelse av grunderna för restspänningar i skikt och tjockleken inverkan på 
restspänningar hänvisas till Jacobssons S. verk [1].  

Det har dock rapporterats att skär med PVD-TiN beläggning erhåller maximal livslängd i 
svarvning för skikt med en tjocklek av 3,5-4 µm. De tjockare varianterna uppvisade 
skiktflagning troligen på grund av för höga tryckspänningar i skikten [23]. Dessa värden måste 
dock sättas i kontexten av vad det är för typ av bearbetning som man önskar, fin eller grov, mm. 

Att uppnå så jämntjocka skikt som möjligt över skärets olika delar med komplicerade geometrier 
är ofta en utmaning vid PVD-beläggning. Ofta används rotation runt tre axlar för att möjliggöra 
god fördelning av beläggningsmaterialet men ändå uppstår variationer i skikttjockleken. Vid 
frästester av PVD-belagda hårdmetallskär observerade K. -D. Bouzakis med medarbetare att den 
negativa effekten av för tunna skikt på spånsidan var större än om tunnare skikt belades på 
släppningssidan. En jämn fördelning av skikttjockleken mellan spån- och släppningssidan var 
dock att föredra [25].  
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2.3.3. Restspänningar 

Skiktens restspänningar är en mycket viktig egenskap som framför allt bedöms påverka 
sprickutbredningen i skiktet och dess vidhäftning. Då det inte krävs särskild hög temperatur för 
PVD-beläggning, max omkring 500C°, skapas inte så stora termiska restspänningar på grund av 
mindre temperaturskillnad vid avsvalning till rumstemperatur. Skillnaderna i den termiska 
utvidgningskoefficienten mellan substratet och skiktet får därmed mindre effekt. Kombinationen 
hårdmetall och många typer av nitrider och karbider resulterar i ett inslag av termiska 
dragspänningar i skikten [22]. Dessa dragspänningar motverkas dock av att skiktet bombarderas 
av atomer under beläggning vilket inducerar inre tryckspänningar av varierande grad i skiktet. 
Nettorestspänningen i PVD-skikten är generellt av tryckspänningskaraktär [1]. Nya resultat för 
åtminstone en nitridtyp (TiN) pekar mot att det uppkommer spänningsgradienter i PVD-belagda 
skikt, där tryckspänningarna är kraftigare vid ytan av skiktet än vid övergången substrat-skikt 
[26].  

Vid kraftiga tryckspänningar observeras dock att skiktens inre restspänningar överstiger den inre 
hållfastheten och vidhäftningen till substratet, med spontanflagning som följd, oftast i egglinjen 
[1].  Tendensen för arc-PVD skikt verkar vara att ju tjockare skikt desto större tryckspänningar. 
Restspännningar och textur varierar med skiktbeläggninsparametrarna, beläggningsmaterial samt 
tjockleken på skikten. Texturen (tillväxtriktningar och spänningsriktningar) i skiktet är en viktig 
egenskap för att försöka förstå sambanden mellan skikten mekaniska egenskaper (t.ex. 
förslitningsegenskaper i skärande bearbetning) och inverkan av beläggningsparametrarna. G. 
Abadias har studerat förändringen av texturen och restspänningen för mycket tunna skikt av 
några olika övergångsmetallnitrider med avseende på olika beläggningsparametrar. Resultaten 
tyder på att texturförändringar i skikten beror mer på kinetiska effekter än på en minimering av 
deformationsenergin [27]. 

2.4. Röntgendiffraktion 

I ett kristallint material är atomerna ordnade i ett repeterat eller periodiskt mönster i tre 
dimensioner. De flesta material som används i verktyg är polykristallina, vilket innebär att de 
består av många små kristaller, eller korn, med olika orientering [28]. En kristall är uppbyggd av 
flera gitterplan mot vilka en del av den infallande röntgenstrålningen reflekteras, med samma 
vinkel som den infallande strålen hade, medan återstoden transmitteras för att sedan reflekteras 
mot underliggande plan. Braggs lag (2) utrycker kravet som behöver uppfyllas för att konstruktiv 
interferens skall uppstå i materialens periodiska struktur (gitter). Detta är grunden för 
röntgendiffraktionsundersökningar [29]. Konstruktiv interferens, i form av en diffraktionslinje, 

observeras om avståndet i väg, ∆, för två närliggande strålar är n gånger våglängden, se Figur 2-7 
[29]. 

hklhkldn θλ sin2=         (2) 
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I ekvation 2 är λ strålningens våglängd, n är diffraktionsordningen (ett heltal), d(hkl) är 
gitterplansavståndet och θ(hkl) är Braggvinkeln, hkl är planens millerindex och definierar hur de 
är orienterade med avseende på kristallens referenssystem. Ur Braggs ekvation följer att vinkeln, 
θ(hkl), då diffraktion inträffar bestäms av materialets kristallstruktur, vilket leder till att 
diffraktion kan användas för att identifiera enskilda faser i ett flerfasmaterial. 

Tre typer av strålning används för diffraktionsstudier, röntgenstrålning, elektroner och neutroner 
[29]. Av dessa är röntgenstrålning den mest använda typen och det är också den som normalt 
används på Sandvik Tooling och i denna undersökning. Mer precis används Cu-kα 
röntgenstrålning med en våglängd av 1,54 nm. 

 
Figur 2-7. schematisk skiss av kraven för diffraktion enligt Bragg’s lag [30]. 

Metoden för att mäta restspänningar bygger på att atomplansavstånden i ett material som belastas 
av restspänningar förändras, gentemot det obelastade fallet. Detta ger upphov till en mätbar 
förändring i Braggvinkel, θ(hkl) [31]. Det geometriska förhållandet åskådliggörs i Figur 2-8. 

Om {P} definierar provets referenssystem ges relationen mellan töjningen, εϕψ(hkl)= [dψ(hkl) - 

d0(hkl)] / d0(hkl) (där d0(hkl)=gitterplansavståndet i det obelastade fallet) uppmätt i någon 

riktning (ϕ,ψ) med avseende på {P} och komponenterna av restspänningsvektorn, σ
P, av den så 

kallade fundamentala ekvationen för röntgenanalys av restspänningar: 
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I ekvation 3 är s1(hkl) och s2 (hkl) de elastiska konstanterna för diffraktion (DEC). 
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measuring direction    
L3 

 
Figur 2-8. Definition av referenssystem { P} och mätsystem { L } i restspänningsanalys med röntgen [32]. 

Då penetrationsdjupet för röntgenstrålningen i de flesta material är så litet, endast några få 
mikrometer, kan spänningskomponenterna σi3 (i=1,2,3), vinkelräta mot ytan försummas [31]. Detta 

leder till att ekvation 3 kan förenklas till: 

( )PPP hklshklshkl 22111
2

2 )(sin)(
2

1
)( σσψσε ϕϕψ ++=     (4) 

där restspänningskomponenten i planet är: 

ϕσϕσϕσσ ϕ 2sinsincos 12
2

22
2

11
PPPP ++=     (5) 

Följaktligen erhålls ett samband där materialets restspänning kopplas till den uppmätta 
förändringen av planavståndet med avseende på provets lutningsvinkel (ψ). 

Om restspänningen är en tryckspänning kommer avståndet mellan gitterplanen parallella med 
ytan (ψ=0) att öka, medan avståndet mellan de gitterplan som ligger vinklade i andra riktningar 

(ψ=ψ2) kommer att minska som en direkt följd av σϕ, se Figur 2-9. Detta medför att om plan 

avståndet dϕψ(hkl) plottas som funktion av sin²ψ, följer ur ekvation 4 att grafens lutning är 

proportionell mot restspänningskomponenten σϕ [30]. Den svenska sammanställningen av 

restspänningsteorin är använd med tillstånd från Engman .K [6]. 
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Figur 2-9. Principen för sin2ψ-metoden vid analys av restspänningar [32]. 
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3. Material och experimentell teknik 

3.1.  Material och varianter 

I detta projekt undersöktes tre olika skikt. Dessa tre typer benämns i rapporten: Skikt A, Skikt B 
och Skikt C. Fokus låg på de olika skiktens tjocklek och hur det påverkar förslitningsmotståndet 
samt att speciell vikt lades vid att studera möjligheterna att tillverka de tjockaste skikten, i det 
här projektet 6µm, med bättre vidhäftning längs egglinjen. Detta gjordes genom att variera bias 
och beläggningstemperatur för de tjockaste skikten (6µm) och därefter studera hur vidhäftningen 
och restspänningen i skikten förändrades. I Tabell 3-1 ses en sammanställning av de i projektet 
ingående skiktvarianterna. På samtliga skiktvarianter genomfördes grundläggande 
karakterisering genom uppslipning, följt av skikttjockleksmätning, undersökning av brottytor och 
egglinje med hjälp av SEM samt röntgendiffraktion för att få fram fasanalys, kantlängd på 
enhetscellen och restspänningarna i skikten. 

Tabell 3-1. Skiktvarianter med dess respektive huvudsakliga beläggningsparametrar. 

Skikttyper Bias (V) Beläggnings 
Temperature 

(°C) 

Måltjocklek 
(µm)* 

Skikt A Std. Std. 2 
Skikt A Std. Std. 4 
Skikt A Std. Std. 6 
Skikt AB Låg B Std. 6 
Skikt AT Std. Hög T 2 
Skikt AT Std. Hög T 4 
Skikt AT Std. Hög T 6 
Skikt B Std. Std. 2 
Skikt B Std. Std. 4 
Skikt B Std. Std. 6 
Skikt BB Låg B Std. 6 
Skikt BS (special) Std. Std. 6 
Skikt C Std. Std. 2 
Skikt C Std. Std. 4 
Skikt C Std. Std. 6 

*Måltjocklek är den tjocklek som önskas uppnås 200 µm in på släppningssidan på ett 80° hörn 

-Låg B= lägre Bias, Hög T= högre beläggningstemperatur, Special= samma totalsammansättning men andra 
beläggningskällor vilket ger mindre sammansättningsgap mellan delskikten. 

Samtliga skär i den ursprungliga försöksplanen var av skärgeometrin CNMG120408-MM med 
relativt hårt substrat ”A”. Skären var alla från samma produktionsorder. För sammansättning och 
mekaniska egenskaper av de använda hårdmetallsorterna, se Tabell 3-2. Ett hårdare substrat ”B” 
användes endast under metodutvecklingen av ett nytt fasslitstyrketest. 
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Tabell 3-2. Använda hårdmetallsorter och deras egenskaper. Sammansättningarna och E-modulvärdet är 
standardvärden medan resten av värdena är uppmätta för den använda substratbatchen. HV 3 står för uppmätning 
med Vickers-indentation, last 3 kg.  

Hårdmetall 
Sort 

Co-halt 
[vikts%] 

Cr-halt 
[vikts%] 

Hc* 
[kA/m] 

Com* 
[vikts%] 

HV 3 
[kp/mm2] 

Densitet 
[g/cm3] 

E-modul 
[GPa] 

A 10 0,39 20,46 7,96 1595 14,44 580 

        

 
 

Hårdmetall 
Sort 

Co-halt 
[vikts%] 

Ta-halt 
[vikts%] 

Nb-halt 
[vikts%]   

Hc* 
[kA/m] 

Com* 
[vikts%] 

Hv 3 
[kp/mm2] 

Densitet 
[g/cm3] 

E-
modul 
[GPa] 

B 6 0,22 0,14 20,41 5,87 1763 14,95 580 

* Hc är den motmagnetism som krävs för att avmagnetisera ett mättat prov vilket ger ett indirekt värde på 
kornstorleken hos hårdmetallen. Ett finkorningt WC-material har högre Hc än ett grovkornigt material med samma 
kobolthalt. Com-värdet är mättnadsmagnetiseringen och kallas för kobolt-magnetisk. Relationen mellan kobolt-
magnetisk (Com) och den nominella kobolthalten ger information om inlösningen av wolfram i kobolten och 
indirekt information om kolhalten vilket styr fassammansättningen.   

3.2. Experimentella metoder 

3.2.1. Mätning av skikttjocklek 

Skärens skikttjocklek fotograferades och mättes på ett skär per variant i ljusoptiskt mikroskop 
(Olympus BX51M) vid 500x respektive 1000x förstoring med hjälp av en programvara (Picsara 
9.0). På grund av det korta skärpedjupet i mikroskopet behövs en jämn och mot det infallande 
ljuset vinkelrät yta, något som krävde noggrann provberedning för att uppnå jämförbara resultat . 

 
Figur 3-1. Kapning av skär inför skikttjockleksmätning. 

Först kapades skären på mitten, se Figur 3-1, i en Brillant 250E kapmaskin med följande 
skärdata; diamantskiva med vattenkylning, Rotationshastighet 800 varv/min, matning 15 
mm/min och totalt skärdjup (x-led), så att den kapade, ca 17 mm. De två delarna av skären göts 
därefter in i en kuts av bakelit. Skärhalvorna placerades parallellt med någon millimeters 
mellanrum, med 80° hörnen åt samma håll, markerat med röda ringar i Figur 2-9. Vid det ena 
80° hörnet placerades en kopparnubb som orienteringsmarkör. För ingjutningen användes Opal 
460 från ATA och Struers Predopress. Epoxigranulat användes längst ner för att ge större 
kontrast mot skiktet vid mikroskopering. Därefter fylldes formen med bakelitgranulat till dess att 
önskad kutshöjd uppnåddes. Väl märkta, maskinslipades kutsarna ner 1-1,5 mm med Abraplan 
från Struers (60-120 µm grovhet), så att ett tvärsnitt erhölls 1-1,5 mm in på skären. Den 
nedslipade ytan polerades sedan i två steg (15 min/steg); först grovpolering med 9 µm 

80°-hörn, används 
vid bearbetning 
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diamantslurry följt av finpolering med 1 µm diamantslurry. Mellan varje steg rengjordes kutsen 
med diskmedel följt av ultraljudsbad och slutgiltig tvättning med etanol. Schematisk skiss av den 
färdigpolerade kutsen åskådliggörs i Figur 3-2. 

 
Figur 3-2. Ingjutet skär redo för skikttjockleksmätning och fotografering. 1-4 markerar mätområdena för 

skikttjockleken och vid Bild A och Bild B togs bilder på skiktet. Det uppolerade ytan är ca 1,5 mm in på skäret.    

Skikttjocklek mättes vid 80º-hörnen på så sätt att en mätning gjordes på den sida av skäret som 
varit vänd uppåt under PVD-beläggning (ovansida) samt en mätning på sidan som varit vänd 
nedåt (undersida), egg 1 resp. egg 2 enligt Figur 3-2. Fyra områden per egg mättes, mätområde 1 
är 500 µm in på spånsidan, 2 är 200 µm in på spånsidan, 3 är eggen och 4 är 200 µm in på 
släppningssidan. Tre mätningar gjordes per mätområde. Dessutom fotograferades område 1 (Bild 
A) och område 2 (Bild B) i ljusoptiskt mikroskop. 

3.2.2. Provberedning för undersökning i svepelektronmikroskop (SEM) 

3.2.2.1. Rengöring  

Skären som skulle undersökas med svepelektronmikroskop (SEM) rengjordes med hjälp av 
aceton i ett ultraljudsbad i minst fem minuter. Därefter avmagnetiserades skären i en maskin av 
märket Fluxatron U102, på maxläget, för att minska risken för laddningslokalisering. När skäret 
väl var placerade i provhållaren blåstes de rena från damm med ren avfuktad kvävgas, innan de 
sattes in i svepelektronmikroskopet.   

3.2.2.2. Brottytor 

Brottytor på skären erhölls genom att kapa ett snitt enligt Figur 3-3 med hjälp av en Brillant 
250E kapmaskin. Skärparametrarna var följande: diamantskiva med vattenkylning, 
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rotationshastighet 800 varv/min, matning 10 mm/min och totalt skärdjup (x-led) 13 mm. Snittet 
lades ca 2 mm från skärets kant. Därefter trycktes de kapade ändarna ihop i ett skruvstäd så att 
dragkrafter uppstod i den lilla biten av skäret som satt ihop varpå sprödbrott följde. Den erhållna 
ytan gav en god möjlighet att studera såväl skiktets mikrostruktur som dess tjocklek. Skären 
monterades i en provhållare så att brottytan kom vinkelrät mot observationsriktningen.     

                                 
     2 mm                 kaplinje                               
 
                                                         Ex: CNMG12xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapskivan ska ställas så att den är mindre än 1 mm från skäret. 
Kapa 13 mm. Tryck ihop provet lätt i skruvstädet. 
                                                                 brott-yta 
 
                                                                 kap-yta 
  

Figur 3-3. Kapning för att skapa brottyta [3] 

Bilder togs därefter på de 4 mätområden som beskrivits vid skikttjockleksmätningen, 500µm in 
på spånsidan, 200µm in på spånsidan, på eggen samt 200µm in på släppningssidan. I huvudsak 
användes två olika förstoringar; 10000x och 35000x och för varje förstoring togs bilder med 
både sekundärelektrondetektor och backscatterdetektor. I denna undersökning studerades ett skär 
per skiktvariant på detta sätt. 

3.2.2.3. Egglinjeundersökning 

De rengjorda skären placerades i en 45° provhållare, se Figur 3-4, för att därefter undersökas i 
SEM. Den använda hållaren gav möjlighet att studera släppningssidan, eggen och spånsidan på 
samma foto. Bilder togs på egglinjen i 1000x förstoring, 1,5 mm in från ett av skärets 80° hörn. 
För varje skiktvariant undersöktes tre skär. Målet med undersökningen var att upptäcka om det 
sker spontanflagning av skikten vid egglinjen, där det förväntas finnas störst tryckrestspänningar. 

 

 
Figur 3-4. Skär för SEM-undersökning av egglinje placerade i  45° provhållare. Undersökt område är markerat 

med röd kvadrat. 
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3.2.3. Undersökning med SEM och EDS 

Svepelektronmikroskopet som användes i den här undersökningen var Supra 40 från ZEISS. 
Mikroskopet har en extern sekundärelektrondetektor, inlens sekundärelektrondetektor och en 
backscatter elektrondetektor (Robinson detektor ETPSEMRA). I detta arbete användes den 
externa sedundärelektrondetektorn och backscatterdetektorn. Mikroskopet är av fältemissionstyp 
och accelerationsspänning varierades i den här undersökningen mellan 10 och 20 kV men 
maxvärdet på instrumentet är 30kV. Accelerationsspänning styr hur långt ner i provet som 
elektronerna når. Vid låga spänningar uppnås en ytlig bild och vid högre spänning ges en bild 
med större volymseffekt från provets inre, dock bara några µm, se Figur 3-5. Inställningen high 
current användes vilket ger mer ström och större skärpedjup. Den använda bländaröppningen var 
30µm. 

Backscatter elektrondetektorn är extra viktig när eventuellt frilagd hårdmetall skall identifieras 
på ett belagt skär, till exempel vid lokal flagning. Detta eftersom den typen av detektor ger 
bilden atomnummerkontrast (högre atomnummer framträder ljusare). Eftersom det finns mycket 
volfram (högt atomnummer) i hårdmetallen framträder områden med frilagd hårdmetall som 
ljusgråa/vita på backscatterbilderna. Sekundärelektrondetektorn ger dock en bättre upplösning 
och djupkänsla i bilden och är lättare att använda när skärpan skall ställas in.  

 

  

 Figur 3-5. (a) Schematisk förklaring av den inkommande elektronstrålens excitationsvolym samt (b) beskrivning 
av accelerationsspänningens effekt på excitationsvolymen och därmed också undersökningsdjupet. 

Beroende på detektorernas karaktär (typ av elektroner som fångas upp) och fysiska placering 
uppnås bättre bild med backscatterdetektorn ju närmare objektivet som provet befinner sig (som 
bäst under ~5 mm). WD (working distance) är avståndet som elektronstålen är fokuserad på och 
när provet är i fokus sammanfaller WD med avståndet till provytan, i den här undersökningen 
varierade WD från ~22-5mm beroende på behov. Extern sekundärelektrondetektorn däremot 
förlorar intensitet (antalet detekterade elektroner) när provet kommer nära (under ~5mm). 

Sekundär 
elektroner 

Backscatter 
elektroner 

Karakteristiska 
Röntgenstrålar (EDS) 

Inkommande 
elektronstråle 

Provkropp 

(a) 

(b) 
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När förstoringen anges i detta arbete så är det den förstoringen som bilden tagits med. Då den 
faktiska förstoringen beror på bildens slutgiltiga storlek i t.ex. dokumentet, är inte bildens 
ursprungliga förstoringsgrad direkt relateringsbar med storleken på detaljerna i bilderna. 

3.2.4. XRD-undersökningar 

Restspänningarna uppmättes med diffraktometern Bruker D8 Discover-GADDS med laser-video 
positionering, Eule 1/4-vagga och roterande anod som röntgenkälla. Mätningarna utfördes med 

Cu- kα-strålning, 0,5 mm punktfokus, detektoravstånd på 16 cm och en effekt på 4.5 kW (45 kV, 
100 mA). Experimentuppställningen för restspänningsmätningar kan observeras i Figur 3-6. 

 
Figur 3-6. Experimentuppställning för restspäningsmätningar [31]. 

Restspänningsmätningarna utfördes mitt på skärens släppningsida, med detektorn inställd på 
2Theta (θ)=50° och goniometern inställd på omega (ω)=25°. Proverna lutades i psi(ψ)-geometri 

för Φ=0° respektive 90° med 8 psi(ψ)-vinklar vardera upp till ±70°, följaktligen 16 mätvinklar 
för varje rotationsläge(Φ) av provet. Mättid för varje psi(ψ)-vinkel var 30-40 s. Beräkningen av 
restspänningen utfördes på (200)-toppen med sin2psi-metoden. Ett restspänningsvärde erhölls för 
varje rotationsläge(Φ) som provet hade under mätningen Detta ger restspänningen för två i 
skiktets yta inbördes vinkelräta riktningar. I Tabell 3-3 ges de använda materialkonstanterna. 

Tabell 3-3. Materialkonstanter som användes vid beräkningar av restspänningar 

Elastiska konstanter  

E-modul, E (GPa) 450 

Poissons tal, ν 0,22 

Ett materials kristallinitet påverkar hur skarpa toppar som erhålls, vid extremt finkorniga (nano) 
material eller delvis amorfa material blir topparna breda och otydligare. Detta påverkar i sin tur 
möjligheten att utvärdera materialets egenskaper negativt. Topparna var tydliga för både Skikt 
A- och Skikt B-varianterna men på grund av en kraftig nanokristallin mikrostruktur, var topparna 
för Skikt C breda i diffraktogrammet. Därför var det inte möjligt att utvärdera den skikttypens 
restspänningar. Svårigheten att mäta restspänningar i Skikt C är känd sedan tidigare.  

E= Euler ¼-vagga 
S=prov 
I=infallande röntgenstråle 
D=diffrakterande röntgenstråle 
θ=diffraktionsvinkel 
ω=goniometer position 
ψ=vickningsvinkel i Eulervaggan 

Φ eller φ = rotationvinkel runt provets axel 
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För fasidentifiering och cellkantsbestämning användes Panalytical X´Pert PRO med 2θ 

varierande mellan 20-70°. Kantlängdsbestämning gjordes med Rietveldtmetoden och mjukvaran 
TOPAS. 

Restspänningens storlek och riktning inverkar också på den beräknade kantlängden på 
enhetscellen. Kraftiga tryckspänningar som mäts parallellt med skiktets yta skapar en 
sammanpressning av planavståndet för plan vinkelräta mot skiktets yta medan plan parallella 
med ytan under samma betingelser får ökat planavstånd. Detta leder i sin tur till att den 
beräknade enhetscellkantlängden överskattas lite, storlek på överskattningen är inte väl 
dokumenterad, se Figur 2-9. 

3.2.5. Svarvprovning  

I de följande fyra avsnitten beskrivs de använda provningsmetoderna för de utförda 
svarvtesterna. För samtliga tester användes standardskärhållare för den testade skärgeometrin. 
Detta leder till följande skärvinklar: ställvinkel 95°, släppningsvinkel 6° och spånvinkel 3°.  

Eggavrundningen uppmättes på skär från samtliga varianter. Mätningen utfördes på tre 
fördefinierade punkter kring 80°-hörnen. Det valda sättet att presentera mätningarna är ett 
aritmetiskt medelvärde av H, kallat Htot. Den schematiska beskrivningen av H fås genom att två 
inbördes vinkelräta linjer förs in mot eggen och när båda linjerna tangerar eggen på 
släppningssidan respektive spånsidan är H avståndet från tangentpunkten på släppningssidan till 
linjernas skärningspunkt, se Figur 3-7. 

 
Figur 3-7. Shematisk skiss av egglinjen för beskrivning av det beräknade H-värdet som är det använda måttet på 

eggavrundningen i det här projektet. 

3.2.5.1. Flagningsprov 

Flagningsmotståndet utvärderades med hjälp av testet ”Flagning rostfritt” [12], där ett speciellt 
provningsutförande används som framkallar flagning genom adhesion.  

I Tabell 3-4 sammanfattas de parametrar som hölls konstanta under provningen. Tre eggar 
testades för varje variant och därefter etsades skären i saltsyra för att avlägsna påsmetningen. 
Slutligen utvärderades förslitningen i SEM (45° hållare) med backscatterdetektor för att 
identifiera eventuellt skiktgenombrott, med friläggning av hårdmetall som följd. Testet kördes 
vid två olika skärhastigheter, 140 och 100 m/min, för samtliga varianter. I rapporten redovisas 
dock bara resultaten från skärhastigheten 100 m/min. Vid denna hastighet erhålls mer flagning 
än vid 140 min/min. 

H 

Släppningssidan 
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Tabell 3-4. Parametrar som användes för samtliga provade varianter under testet Flagning rostfritt, samt en bild 
som visar på provuppställningen. 

Maskin SMT1 och SMT4 

Svarvriktning Planing (radiell) 

Arbetsmaterial Rostfritt stål, stång  

Skärtyp CNMG120408-MM  

Kylning Ja 

ap 4 mm 

Vc 140 m/min resp 100 m/min 

fn 0,36 mm/varv 

 

3.2.5.2. Gropförslitningsprov 

Gropslitstyrkan utvärderades med hjälp av testet Slitstyrka kullagerstål Ovako 825B [13], vilket 
innebär att en stång längdsvarvas tills att skäret erhåller en förutbestämd storlek på 
gropförslitningsarean, här 1 mm2. Provet avbröts tidigare om det uppkommer brott på biskäret. 
De varianter som kördes tillsammans i ett delprov kördes i omgångar av 2 minuter och varvades 
enligt följande princip; variant A, B, C, C, B, A. Denna varvning utförs för att minimera 
förslitningpåverkande effekter beroende på variationer i arbetsmaterialets egenskaper, något som 
observerats i radialled. Gropen fotograferades och groparean och fasförslitningen (VB) mättes 
med hjälp av stereomikroskop vid varje stopp. 

Samtliga varianter testades i två delprov då resultaten överensstämde och den testade 
förslitningstypen generellt visar på god upprepningsbarhet. I Tabell 3-5 sammanfattas de 
parametrar som användes för testerna.    

Tabell 3-5. Parametrar som användes för samtliga provade varianter i standardtestet för utvärdering av 
gropslitstyrka, samt en bild som visar provuppställningen. 

Maskin SMT1 och SMT4 

Svarvriktning Längdsvarvning (parallell med 
arbetsmaterialets rotationsaxel) 

Arbetsmaterial Kullagerstål Ovako 825B, varmvalsad 
och mjukglödgad, stång, rensvarvad, 
hårdhet 200 HB 

Skärtyp CNMG120408-MM  

Kylning Ja 

ap 2 mm 

Vc 160 m/min 

fn 0,3 mm/varv 
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3.2.5.3. Fasslitstyrkeprov 

Fasslitstyrkan har utvärderats med hjälp av testet Fasförslitningsmotstånd PVD-skikt [14], vilket 
innebär att ett snitt svarvas i ett tjockväggigt rör (planing). Provet avslutas några millimeter 
innan skäret bryter igenom rörets innerdiameter eftersom resultat annars får större spridning.  

Efter avslutat prov etsades skären i saltsyra för att avlägsna påsmetning följt av fotografering och 
mätning av fasförslitningen (VB) med hjälp av stereomikroskop. För varje variant testades två 
eggar, vilka brukar vara motstående, på samma skär. I Tabell 3-6 sammanfattas de parametrar 
som användes för samtliga tester. 

Tabell 3-6. Parametrar som användes för samtliga provade varianter i testet Fasförslitningsmotstånd PVD-skikt, 
samt en bild som visar på provuppställningen. 

Maskin SMT1 och SMT4 

Svarvriktning Planing (radielled) 

Arbetsmaterial Segjärn, tjockväggigt rör, hårdhet 240-
280 HB 

Skärtyp CNMG120408-MM  

Kylning Nej 

ap 2 mm 

Vc 200 m/min 

fn 0,1 mm/varv 

 

Det har tidigare framkommit att det förekommer oklarheter angående mätning av VB. I vissa fall 
har mätningen omfattat sträckan från ursprunglig egglinje till start av polering av skikt men 
ibland har mätningarna gjorts från ursprunglig egglinje till synlig hårdmetall [4]. Skillnaden 
mellan de båda fallen kan ibland vara stor, speciellt när skär med olika skikttjocklekar testas, 
varvid det i denna undersökning använts både VB1 och VB2. VB1 anger avståndet från 
ursprunglig egglinje till start av polerat skikt medan VB2 är avståndet från ursprunglig egglinje 
till start av frilagd hårdmetall, se Figur 3-8.  

 

  
Figur 3-8. Mätning av fasförslitning, VB1 respektive VB2. VB1 mäts från ursprunglig egglinje till start av polerat 

skikt, VB2 mäts från ursprunglig egglinje till start av frilagd hårdmetall.  
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3.2.5.4. Nytt fasslitstyrkeprov  

Det är känt sedan tidigare att ovan beskrivna test inte klarar av att provocera fram tillräcklig 
fasförslitning hos de mest fasslitstarka varianterna av PVD-skikt, utan att samtidigt skapa andra 
typer av förslitningar (huvudsakligen gropförslitning och plastisk deformation) som kan påverka 
fasförslitningen. Då det i den här undersökningen finns med flera fasslitstarka varianter utgör 
ovan beskrivna test mest en referens jämtemot det nya fasslitstyrketest som beskrivs nedan. 

I det nya fasslitstyrkeprovet har ett mer abrasivt arbetsmaterial använts för att öka hastigheten 
som fasförslitningen sker med samtidigt som andra förekommande förslitningsmekanismerna 
hålls tillbaka, då främst gropförslitning och plastisk deformation. Provuppställningen är 
längdssvarvning i stång. Den valda typen av arbetsmaterial är ett verktygsstål med hög halt av 
krom. 

Provets tillvägagångssätt liknar mycket Slitstyrka i kullagerstål där skären kördes i etapper av 2 
min och efter varje etapp undersöktes dessa i stereomikroskop. På grund av att testet innebär 
längdsvarvning behövdes samma sorts varvning av de i provet ingående varianterna, som 
beskrivits för Slitstyrka i kullagerstål, för att minimera influenser av variationer i 
arbetsmaterialet, användas. 

Efter avslutat prov etsades skären i saltsyra för att avlägsna påsmetning följt av fotografering och 
mätning av fasförslitningen (VB1 och VB2) med hjälp av stereomikroskop. Vissa varianter 
studerades även i SEM för att bättre förstå de ingående förslitningtyperna. Samtliga varianter 
testades endast i ett delprov med de slutgiltiga skärparametrarna på grund av tidsbrist. 
Information om provmetoden samt den använda provuppställningen sammanfattas i Tabell 3-7.  

Tabell 3-7. Parametrar som användes för samtliga provade varianter i det nya fasslitstyrketestet, samt en bild 
som visar på provuppställningen. 

Maskin Köpingsvarven (manuell) 

Svarvriktning Längdsvarvning (parallell med 
arbetsmaterialets rotationsaxel) 

Arbetsmaterial Verktygstål 1 och 2, stång 

Skärtyp CNMG120408-MM  

Kylning Nej 

 

Flera kombinationer av skärdata testades för att på bästa sätt framkalla fasförslitning med 
minimalt inslag av gropförslitning och plastisk deformation. De varierade skärparametrarna var: 
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skärhastigheten Vc, matningen fn och skärdjupet ap. I Tabell 3-8 och Tabell 3-9 åskådliggörs de 
testade skärparametrarna för tester körda i två varianter av verktygsstål.  

Tabell 3-8. Testade skärdata för prov i verktygsstål 1 markeras med x.  

                  
fn mm/varv 

        Vc m/min 
ap(mm) 

 
10 

 
15 

 
20 

 
50 

 
80 

0,5 

1 

 
0,048 

2 

x 
 
x 

 
 
x 

x   

0,5 
1 

 
0,098 

2 

   
x 
x 

 
x 

 
 
x 

Tabell 3-9. Testade skärdata för prov i verktygsstål 2 markeras med x. För samtliga testade skärparametrar för 
variant 2 var skärdjupet (ap) 2 mm.  

                     Vc m/min 
fn mm/varv 

 
100 

 
125 

 
150 

 
175 

 
200 

0,048   x x x 
0,072  x    
0,098 x  x  x 
0,151   x x  
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Skikt C 2 µm 

Skikt C 4 µm 

Skikt C 6 µm 

4. Resultat och diskussion 

4.1. Skiktkaraktärisering 

4.1.1. Uppmätta skikttjocklekar 

I samband med mätning av skikttjocklek fotograferades samtliga varianter i ljusoptiskt 
mikroskop. I Figur 4-1 visas de ljusoptiska bilderna av de tre skikttjocklekarna av Skikt C. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4-1. Skikt C, 500X förstoring i ljusoptiskt mikroskop. De tre skikttjockleksvarianterna av standardvarianten. 

De uppmätta skikttjocklekarna sammanfattas i Figur 4-2, där de tre standardskikttyperna Skikt 
A, B och C redovisas var för sig. De redovisade skikttjocklekarna är det aritmetiska medelvärdet 
av de två mätta eggarnas värden. Skikten är generellt tjockast vid eggen med undantag för de 
varianter där spontanflagning har ägt rum. För de eggar där någon typ av eggflagning observerats 
har tjockleken i Figur 4-2 sats till 0,5 µm.  

Det grundläggande målet var att uppnå tre distinkta tjockleksvarianter (2, 4 och 6 µm, mätt 200 
µm in på släppsidan) för varje standardskikttyp.  

De tre tjockleksvarianterna av Skikt B uppmättes generellt sett till nästan en µm tjockare än 
respektive måltjocklek, vilket även gäller för Skikt C 6 µm std. För beläggningsvarianterna av de 
tjockaste skikten märks svårigheten med att belägga lika tjocka skikt då 
beläggningsparametrarna ändras. Maximal uppmätt skillnad på släppningssidan mellan dessa 
varianter är ca 0,7 µm. Högtemperaturvarianterna av Skikt A, dvs Skikt AT, uppvisar en sämre 
uppdelning av skikttjocklekarna än standardvarianterna då 6 µm-varianten är lite tunn och 4 µm-
varianten nästan är en µm tjockare än dess måltjocklek. Slutligen verkar det finnas en trend att 
Skikt C generellt har en jämnare skikttjockleksfördelning mellan släpp och spånsidan än Skikt A 
och B varianterna, vilka har en tydligare minskning av skikttjockleken på spånsidan jämfört med 
släppningssidan. Den generellt tydliga uppdelningen av skikttjockleken gör det dock enklare att 
kunna urskilja ett eventuellt skikttjockleksberoende i svarvtesterna. 
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Figur 4-2. Uppmätta skikttjocklekar för samtliga skiktvarianter uppdelat på de tre standardskikttyperna. 

Skikttjockleken är mätt på polerat tvärsnitt. Alla eggar som observerats ha flagat redovisas med en godtycklig 
tjocklek av 0,5 µm. Diagrammet visar även måltjockleken, dvs önskad skikttjocklek i mätområdet på 

släppningssidan, 200 µm från eggen.  

Vid framtagning av dessa skiktvarianter har stor vikt lagts vid att uppnå måltjocklekarna. Före 
beläggning av varje skikttyp har dummie-beläggningar körts och targets har sparats så att samma 
targets kunnat användas till samtliga tjockleksvarianter. Under beläggningarna finns många 
faktorer som varierar varför skikttjocklekarna aldrig kan hamna exakt på målvärdet. De i detta 
arbete erhållna skiktjocklekarna kan ses som en fingervisning om hur nära måltjockleken man 
kan komma i en försöksframtagning där extra mycket ansträngning görs för att träffa 
måltjockleken.  

Skiktvarianterna kommer att fortsätta att benämnas med respektive måltjocklek genom 
resultatdelen. De uppmätta värdena kommer dock generellt att användas då andra resultat (t.ex. 
svarvtesterna) skall utvärderas med avseende på skikttjockleken. Måltjockleken är den önskade 
skikttjockleken 200 µm in på släppningssidan.    

4.1.2. SEM-undersökning av egglinjen på ej körda skär  

Efter beläggning undersöktes tre skär av varje variant med hjälp av SEM (1,5 mm in längs 
egglinjen från ett 80° hörn i 45° provhållare, se Figur 3-4), med syfte att studera egglinjens 
utseende innan bearbetning. Bilderna är tagna med backscatterdetektor vilket ger 
atomnummerkontrast; hårdmetallen framträder som vita fläckar. Svarta oregelbundna områden 
är smutsrester (förmodligen kolföreningar) som inte försvunnit i tvätten. I Figur 4-3 följer de 
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olika varianterna för Skikt A. Man observerar en ökning av spontanflangning ända in till 
hårdmetallen med ökad skikttjocklek för Skikt A (Figur 4-3 a, b och c). Flagningen går från att 
vara fläckvis vid 4 µm till att sträcka sig längs hela egglinjen vid 6 µm. Den tunnaste varianten 
har behållit en intakt egglinje. I Figur 4-3, bilderna d, e och f, observeras intakta egglinjer för 
samtliga studerade skikttjocklekar belagda med Skikt AT. Spontanflagning av egglinjen tros 
bero på en kombination av eggavrundningen, vidhäftningen och restspänningar. Då 
eggavrundningen bör vara mycket lika för de båda typerna är skillnaden förmodligen kopplad till 
att bättre vidhäftning och lägre tryckspänningar, se Tabell 4-1, skapats i skikten som är belagda 
vid den högre temperaturen. I Figur 4-3 g visas 6 µm-varianten av Skikt A, belagd med lägre 
bias än standardvarianten. Ingen spontanflagning liknande den observerad i standardfallet 
observeras, vilket tyder på ett skikt med bättre vidhäftning och/eller lägre restspänningar.  

 

 
Skikt A 2 µm, std. 

 
 Skikt A 4 µm, std. 

 
Skikt A 6 µm, std.  

 
Skikt AT 2 µm, hög T 

 
Skikt AT 4 µm, hög T 

 
Skikt AT 6 µm, hög T 

  

 
Skikt AB 6 µm, låg B 

Figur 4-3. Egglinjebilder med SEM (backscatter detector) på samtliga undersökta varianter av Skikt A, tagna med 
1000x förstoring, 1,5 mm in längs egglinjen från 80° hörn. 

I Figur 4-4 ses samma studie för Skikt B-varianterna. De tre skikttjockleksvarianterna av Skikt B 
visar inte på någon egglinjeflagning i det normalt studerade området. Däremot observerades 
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egglinjeflagning mitt på 80° nosen och då i betydligt kraftigare grad för 6 µm-varianten än för 4 
µm-varianten. Skikt BS 6 µm uppvisar också eggflagning vid 80° nosen om än minst av alla 
flagande varianter av Skikt B. Detta trots att Skikt BS 6 µm special är den variant som uppvisar 
högst restspänningar, se avsnitt 3.2.4. Övriga varianter, dvs Skikt B 2 µm, Skikt BB 6 µm låg B 
uppvisar inte någon egglinjeflagning någonstans på skären. 

 

 
Skikt B 2 µm, std. 

 
Skikt B 4 µm, std. Skikt B 6 µm, std. 

 
Skikt BB 6 µm, låg B.  

 
Skikt BS 6 µm, special. 

Figur 4-4. Egglinjebilder med SEM (backscatter detector) på samtliga undersökta varianter av Skikt B, tagna med 
1000x förstoring, 1,5 mm in längs egglinjen från 80° hörn. 

För de tre tjockleksvarianterna av Skikt C som ses i figur Figur 4-5, observeras endast 
spontanflagning för den tjockaste varianten, men då i en mycket omfattande form, med områden 
där flagningen skett ända ner till substratet.  

 

Figur 4-5. Egglinjebilder med SEM (backscatter detector) på samtliga undersökta varianter av Skikt C, tagna med 
1000x förstoring, 1,5 mm in längs egglinjen från 80° hörn. 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga standardskikten spontanflagar när de beläggs till en 
tjocklek av omkring 6 µm. Spontanflagningen förekommer dock ibland även för tunnare 

 
Skikt C 2 µm, std. 

 
Skikt C 4 µm, std. 

 
Skikt C 6 µm, std. 
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tjocklekar av standardskikten, eftersom spontanflagning på egglinjen har observerats för 4 µm 
varianterna av Skikt A och B. Samtliga försök att minska spontanflagningen; lägre bias, högre 
beläggningstemperatur och annan targetsammansättning i dellagren har lett till att 6 µm-skikt 
kan läggas utan att spontanflagning uppkommer. Ytterligare kan påpekas att de tjockaste 
varianterna av standardskikten tycks ha en ojämnare yta med fler tydliga droppar från 
beläggningen än de tunnare varianterna. Detta är inte särskilt förvånande då de tjocka skikten tar 
längre tid att belägga och därför har längre exponeringstid för potentiella droppar. 

4.1.3. SEM-undersökning av brottytor 

Brottytorna har undersökts på samma ställen som skikttjockleken mäts. Figurerna 4-6, 4-7 och 4-
8 visar bilder i 35 000x förstoring, tagna 200 µm in på släppningssidan med 
sekundärelektrondetektorn. Denna typ av bilder har bedömts som mest representativa eftersom 
de tydligast visar på både förändringen av skikttjockleken samt skillnader i mikrostruktur i 
brottytan.        

I Figur 4-6 ses de olika varianterna av Skikt A. En tydlig ökning av skikttjockleken kan ses både 
i standardfallet (a,b,c) och i högtemperaturfallet (d,e,f) . Brotten har spröd karaktär i samtliga fall 
men är lite jämnare i högtemperaturfallet med färre stora fasetter än vad som finns i 
standardfallet. Exempel på stora fasetter kan ses mitt på Figur 4-6 b. Lågbiasvarianten har få små 
fasetter och den kolumnära strukturen framträder något tydligare. Skillnaden är dock inte 
tillräckligt stor för att kunna säga att det skett en tydlig förändring av brottmekanismen. På 
samtliga områden där man tagit bilder av Skikt As brottytor så ses den kolumnära struktur som 
kan ses på bilderna, men i varierande grad.  

Brottytebilderna tagna på eggen visar att eggen flagat av för Skikt A 6 µm std samt att det finns 
kraftiga sprickor i skiktet för 4 µm-standardvarianten. Små sprickor i substratet som följer 
parallellt med skiktets yta strax under gränsytan mellan skikt och substrat, ses på några bilder på 
spånsidan samt eggen, däribland Skikt AB 6 µm låg bias och Skikt AT 6 µm hög T, se Figur 4-6 
g. Gränsytan mellan skiktet och substrat ser annars generellt bra ut.   

Brottytorna av de tre skikttjockleksvarianterna av Skikt B std, som ses i Figur 4-8, bekräftar den 
större skillnaden i skikttjocklek mellan dessa skiktvarianter, vilken uppmättes på det polerade 
tvärsnitten. De visar också en mycket finkornigare och planare brottyta, där den kolumnära 
karaktären hos Skikt A saknas. Brottytorna för Skikt B std har generellt en karaktär av ett 
sprödbrott i glasliknande material. Det som normalt finns med vid ett glasartat brott; en plan yta 
nära brottinitieringen följt av fasetter i radialled från initieringspunkten vilka därefter går över i 
ett mera oordnat fasettliknande brott, s.k. brottspegel, tycks gå att observera om än i liten skala. 
Brott har förmodligen initierats i ett stort antal punkter något som ytterligare försvårat studien av 
brottspeglar. Lågbiasvarianten av det tjockaste skiktet skiljer sig inte synbart från 
standardvarianterna utseendemässigt. För samtliga skiktvarianter av Skikt B går det lätt att 
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urskilja hur droppar av beläggningsmaterial har rykts ur de annars relativt jämna brottytorna då 
de skapats.  

 

 
Skikt A 2 µm, std. 

 
Skikt A 4 µm, std. 

 
Skikt A 6 µm, std. 

 
Skikt AT 2 µm, hög T 

 
Skikt AT 6 µm, hög T 

 
Skikt AT 6 µm, hög T 

  

 
Skikt AB 6 µm låg B 

Figur 4-6. Brottytebilder med SEM (sekundärelektrondetektor) på samtliga undersökta varianter av Skikt A, tagna 
med 35000x förstoring, 200 µm in på släppningssidan. Brottytan är belägen ungefär 1,5 mm in från 80° hörn.  

Den tjockaste standardvarianten (6 µm) av Skikt B visar på kraftiga sprickor vid eggen men 
skiktet sitter fortfarande kvar på det undersökta skäret. När man studerar skiktbiten som sitter 
kvar på eggen ser man att brottet mestadels har gått i skiktet men på vissa områden har brottet 
skett nere i substratet och substrat sitter kvar på skiktbiten, se Figur 4-7. För övriga 
standardvarianter (2 och 4 µm) sitter skiktet bra.  
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Figur 4-7. Brottyta av Skikt B 6µm std, eggen. Bilden är 50 % sekundärelektrondetektor och 50 % 

backscatterelektrondetektor.  Bilden visar på hur spontanflagningen i egglinjen ibland går i skiktet och ibland 
rycker med områden av hårdmetall.     

Slutligen observeras en radikal förändring av brottytan för Skikt BS 6 µm special. Det handlar 
inte längre om en glasaktig plan yta som i fallet för övrig varianter av Skikt B. Inte heller kan 
man observera den tydliga kolumnära brotttytestrukturen hos standard Skikt A. De små tillsynes 
ekviaxiella zonerna som istället observeras över hela brottytan liknar närmast vissa zoner hos 
högtemperaturvarianten av Skikt A (Skikt AT). Det står dock tydligt klart att en förändring av 
skiktets brottmekanism har ägt rum. 

 

 
Skikt B2 µm, std. 

 
Skikt B 4 µm, std. Skikt B 6 µm, std. 

 
Skikt BS 6 µm, låg B  

 
Skikt BS 6 µm, special 

Figur 4-8. Brottytebilder med SEM (sekundärelektrondetektor) på samtliga undersökta varianter av Skikt B, tagna 
med 35000x förstoring, 200 µm in på släppningssidan. Brottytan är belägen ungefär 1,5 mm in från 80° hörn. 
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Samtliga brottytor av tjockleksvarianterna av Skikt C std, Figur 4-9, visar på en glasartad yta. 
Skiktet på eggen av den tjockaste varianten har flagat av men lämnat ett mycket tunt skikt kvar 
på eggen. Om detta beror på att sprickan har gått i skiktet eller att avflagningen skedde tidigt nog 
under beläggning för att ett nytt skikt skulle börja formas är oklart. Övriga eggar har inte 
spontanflagat men det observeras på några få platser sprickor nere i hårdmetallen av den typ som 
tidigare beskrivits för Skikt A och B. Det ljusa objektet i mitten av bilden på det tjockaste (6 µm) 
Skikt C (figur 4-9 c) är inte hårdmetall utan beror på ett kontrastöverslag, förmodligen är det en 
droppe beläggningsmaterial. 

 

 
Skikt C 2 µm, std. 

 
Skikt C 4 µm, std. Skikt C 6 µm, std. 

Figur 4-9. Brottytebilder med SEM (sekundärelektrondetektor) på samtliga undersökta varianter av Skikt C, tagna 
med 35000x förstoring, 200 µm in på släppningssidan. Brottytan är belägen ungefär 1,5 mm in från 80° hörn. 

Vid studier av brottytor har även tydliga, med skiktytan parallella, linjer på samtliga varianter av 
Skikt A och B utom Skikt B 6 µm special iakttagits. Linjerna observeras lättast på Skikt B-
varianterna och observeras inte alls på Skikt C-varianterna. Avståndet mellan dessa linjer är 
större än de delskikttjocklekar som uppmätts i tidigare undersökningar. Denna typ av linjer har 
iakttagits hos Skikt C std i tidigare arbeten, men någon förklaring har inte kunnat ges [3]. 

Sammanfattningsvis visar de tre skikttyperna på var sin karakteristisk brottyta. Att brottytorna 
ser mera glasartade ut för Skikt B och C beror förmodligen på förfinad mikrostruktur men skulle 
även kunna kopplas till skillnader i huvudsaklig bindningstyp. De glasaktiga brottytorna ser ut 
att vara mer plana och visa på att skiktet har en sprödare karaktär. Sådana skikt borde också bli 
känsligare för lokala defekter (porer, inneslutningar och mikrosprickor), vilka fungerar som 
spänningskoncentrationspunkter och därmed potentiella sprickpropageringspunkter som kan leda 
till sprödbrott. 

Trots de finkorninga skiktens tillsynes spröda karaktär bord de i gengäld inneha storleksmässigt 
betydligt mindre defekter jämfört med de mer kolumnära, grovkorniga skikten, t.ex. Skikt A och 
därmed klara större laster utan att sprickor bildas. Det faktum att skikttyperna uppvisar så pass 
olika brottytor tyder på att de innehar skilda brottmekaniska egenskaper. Ytterligare fördjupning 
inom detta ligger utanför ramen för detta arbete.  

a b c 
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4.1.4. Röntgendiffraktionsundersökning (XRD) 

Röntgenundersökningen har haft två grundläggande delmoment; bestämning av kantlängd på 
enhetscellen för respektive skiktvariant och utvärdering av skiktvarianternas restspänningar. 
Samtliga röntgenundersökningar är gjorda mitt på släppningssidan. I Tabell 4-1 finns en 
sammanställning av samtliga resultat. Därefter följer en genomgång av de olika resultaten med 
avseende på de olika skiktvarianterna.   

Tabell 4-1. Sammanfattning av resultaten från röntgendiffraktionsundersökningen. Då utvärdering av en 
egenskap ej varit möjlig noteras ”–”. 

Skiktvariant 
Skikttjocklek 200 µm 
släppningssidan (µm) 

Kantlängd 
(Å) 

Tryckspänning 
(Gpa) Textur 

Skikt A 2 µm std. 2,3 4,231 0,0 (111) 
Skikt A 4 µm std. 4,1 4,225 2,0 (111) 
Skikt A 6 µm std. 5,8 4,226 1,6 (111) 
Skikt AB 6 µm låg B 5,0 4,214 0,0 (111) 
Skikt AT 2 µm hög T 2,2 4,221 0,3 svag (111) 
Skikt AT 4 µm hög T 4,8 4,221 1,1 svag (111) 
Skikt AT 6 µm hög T 5,5 4,221 1,0 (111) 
Skikt B 2 µm std 2,6 4,203 1,5 - 
Skikt B 4 µm std 4,7 4,205 1,9 Ingen 
Skikt B 6 µm std 6,7 4,202 1,9 svag (200) 
Skikt BB 6 µm låg B 6,5 4,177 0,3 svag (111) 
Skikt BS 6 µm special 6,0 4,193 3,4 (200) 
Skikt C 2 µm std 2,3 4,170 - - 
Skikt C 4 µm std 3,8 4,184 - - 
Skikt C 6 µm std 7,1 4,185 - (111) 

(200)-textur är vinkelrät mot beläggningsytan medan (111)-textur är diagonalt ut ur från beläggningsytan.   

4.1.4.1. Restspänningar 

De uppmätta restspänningarna redovisas uppdelade i standardskikttyper i Figur 4-10.  
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Figur 4-10. Uppmätta tryckspänningar i Skikt A- och B-varianterna med avseende på de motsvarande uppmätta 
skikttjocklekarna, 200 µm in på släppningssidan. I samtliga fall är tryckspänningarna beräknade på (200) toppen.   

Att de båda tunnaste varianterna av Skikt A saknar kraftigare tryckspänningar skulle kunna bero 
på att skikten inte har en tillräcklig tjocklek för att bygga upp några högre spänningar. Lägre bias 
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verkar leda till kraftigt reducerad spänning i båda skikttyperna. Detta skulle kunna förklaras med 
att lägre bias ger lägre accelerationshastighet på beläggningsjonerna/atomerna vilket i sin tur ger 
ett lägre tryck på beläggningsytan vid jonbombardemanget och därmed lägre tryckspänningar i 
det färdiga skiktet. Högtemperaturvarianten av Skikt A verkar ge minskade restspänningar vilket 
kan tänkas bero på den ökade mobiliteten för atomerna som den ökade beläggningstemperatur 
ger, mera rörlighet → bättre position i gittret → mindre tryckspänningar. Ökat bidrag av 
dragspänningar i restspänningen skulle också kunna hjälpa till att förklara minskningen. 
Dragspänningen borde bli större eftersom skikten avsvalnar från en högre temperatur och 
effekten av att skikten har större längdutvidgningskoefficient än hårdmetallen blir då tydligare. 

Att den tunnaste varianten av Skikt B std har en betydande tryckspänning skulle kunna förklaras 
med att skiktet är en halv µm tjockare än de tunnaste Skikt A-varianterna och därmed överstiger 
en kritisk tjocklek för att kunna bära högre tryckspänningar. Specialvarianten av Skikt B ger den 
högsta uppmätta restspänningen i undersökningen. Skiktet är dock mycket starkt texturerat i 
(200) riktningen vilket är den topp som används vid beräkning av restspänningar i den här 
undersökningen. Starkt texturerade toppar kan ge felaktiga värden på restspänningen vilket ledde 
till att skiktets (220) topp också utvärderades med avseende på restspänningar. Denna topp gav 
en lägre restspänning, ca 2,4 GPa. Även detta värde är dock högre än det värde som mätts på 
(200)-topparna på Skikt B std. något som stöder att specialvarianten av Skikt B har högst 
tryckspänning. 

Alla röntgenundersökningar är gjorda mitt på släppningssidan medan skikttjockleken är uppmätt 
1,5 mm från 80° hörnet, 200 µm in på släppningssidan, mätt från eggen. Generellt brukar skikten 
vara tunnare mitt på släppningssidan än strax under eggen vilket borde leda till att samtliga 
mätpunkter har en ca 20 % lägre verklig tjocklek vid mätområdet än presenterats i diagrammen. 
Konsekvenserna av detta är inte utvärderade. Mitten av släppningssidan har valts som 
standardmätområde för den här typen av skär.  

4.1.4.2. Kantlängd enhetscell 

Från de diffraktogram som erhålls för varje variant beräknas kantlängden på variantens 
enhetscell samt dess eventuella textur. För Skikt A och Skikt B observeras att (111)-texturen 
ökar för lågbiasvarianterna. Skikt BS har mycket kraftig 200 textur. I Figur 4-11 ses 
enhetscellens kantlängdsvariation med avseende på skikttjockleken, uppdelat på de tre 
huvudskikttyperna med dess olika varianter. 
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Figur 4-11. Uppmätta kantlängder på enhetscellen för samtliga skiktvarianter (uppdelat på de tre 
standardskikttyperna) med avseende på de motsvarande uppmätta skikttjocklekarna, 200 µm in på 

släppningssidan. Kantlängdsberäkningen är gjord med TOPAS.    

Att lågbiasvarianten i båda fallen har kortast kantlängd stämmer med observationerna; lägst 
tryckspänningar → ej överskattad cellkantslängd. De lägre restspänningarna i 
högtemperaturvarianten av Skikt A skulle kunna förklara varför de uppvisar kortare kantlängd än 
standardvarianten. Att den tunnaste varianten av Skikt A har större kantlängd kan inte förklaras.  

Den korta kantlängden för Skikt BS står ut från trenden för Skikt B std-varianterna då den är 
kortare än hos standardvarianterna trots högre tryckspänning.  

Skikt C std är svår att utvärdera även vad det gäller cellkantslängden, 2 µm varianten ger ett 
mycket lågt värde medan de tjockare skikten stämmer bra överens med tidigare resultat. 

I Figur 4-12 ses en jämförelse av kantlängden med avseende på skikttjockleken för de 
skiktvarianter som tillverkats i tre tjocklekar.  
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Figur 4-12. Jämförelse mellan de uppmätta kantlängderna på enhetscellen, för samtliga skiktvarianter som har 

tillverkats i 3 tjocklekar, med avseende på de motsvarande uppmätta skikttjocklekarna, 200 µm in på 
släppningssidan. Kantlängdsberäkningen är gjord med TOPAS.    

4.2. Test i svarvoperationer 

I de kommande avsnitten följer en genomgång av resultaten från de fyra svarvtester som 
genomfördes. På grund av att beläggningen av samtliga varianter tog tid var det nödvändigt att 
dela upp svarvprovningen med de tre standardtesterna i två provomgångar, där respektive 
provomgång utfördes med nästan två månaders mellanrum. Samtliga delprov för de i respektive 
provomgång ingående varianterna utfördes dock vid samma tillfälle. Samtliga tester i det nya 
fasslitstyrketestet utfördes oberoende från de andra testerna med kort inbördes mellanrum, 
uppdelat på tre grupper av skär, se Tabell 4-2.  

Tabell 4-2. Beskrivning av uppdelningen av svarvtesterna. 

 Första provomgången Andra provomgången 

Flagningstest Samtliga Skikt C std och Skikt A std samt 
Skikt AT 6 µm hög T och 

 Skikt AB 6 µm låg B 

Samtliga Skikt B samt  
Skikt AT 2 och 4 µm hög  T  

plus dess referenser av Skikt A std 
Gropslitstyrketest -- || -- -- || -- 
Fasslitstyrketest -- || -- -- || -- 
Nytt fasslitstyrketest Tre provgrupper  1. Samtliga Skikt A, 2. Samtliga Skikt B och C, 3. STOP-varianterna  

Före svarvtest har eggavrundningen uppmätts på skär från samtliga varianter. Därefter har eggar 
valts ut för att uppnå minimal variation på eggavrundningen inom varje testtyp och därmed 
minimera eventuella variationer av testresultaten med avseende på eggavrundningen. Htot för de 
olika testerna var; flagningstestet (de som mättes) 30±6µm, gropförslitningstestet 33±4 µm, 
fasslitstyrketestet 31±5 µm, nya fasslitstyrketestet 33±5 µm. 
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4.2.1. Flagningsprov 

Flagningsprovet i rostfritt stål kördes med tre skär per skiktvariant. Provet kördes först en gång 
(en egg per skär) med skärhastighet 140 m/min därefter kördes andra provomgången då 
motstående egg på varje skär testades med skärhastigheten 100 m/min. Då förslitningen av 
eggarna var mycket liten för den högre skärhastigheten 140 m/min fokuserades 
resultatutvärderingen till resultaten av eggarna provade med den lägre skärhastigheten, 100 
m/min. Detta eftersom den lägre hastighet ger svårare bearbetningsförhållanden med mer 
flagning som följd och därför underlättar en differentiering mellan de olika skiktvarianterna. De 
tre körda eggarna per skiktvariant undersöktes alla i SEM och därefter valdes en representativ 
bild ut från de tre. Flagningen på dessa bilder har sedan rangordnats i en skala från 5 (bäst 
flagningsmotstånd) till 1 (sämst flagningsmotstånd), se Tabell 4-3. Bilderna kan ses i Figur 4-15, 
4-16 och 4-17. 

Tabell 4-3. Sammanfattande rankning av de testade skiktvarianternas flagningsmotstånd i rostfritt stål. 
Skärhastigheten för samtliga rankade varianter var 100 m/min. 

 Bäst 5 4 3 2 Sämst 1 

Skikt A, std.   2 µm 4 µm 6 µm  
Skikt AB, låg B     6 µm 
Skikt AT, hög T 2 µm 4 µm 6 µm   
Skikt B, std. 2 µm 4 µm  6 µm  
Skikt BB, låg B     6 µm 
Skikt BS, special  6 µm    
Skikt C, std.  2 µm 4 µm 6 µm  

För samtliga varianter gäller att flagningsmotståndet försämras med ökad skikttjocklek. 

Serien med Skikt AT uppvisar genomgående bättre flagningsmotstånd än Skikt A std-serien. 
Högre beläggningstemperatur verkar följaktligen leda till bättre vidhäftning och därför mindre 
flagning. Skikt AT-varianterna uppvisar likvärdigt flagningsmotstånd som Skikt B std.  

Skikt BS special uppvisar bäst flagningsmotstånd bland 6 µm-varianterna. Det goda 
flagningsmotståndet motiverar fortsatt provning av detta skikt. 

Lågbiasvarianterna av Skikt A och B (båda 6 µm) uppvisar sämst flagningsmotstånd bland 
samtliga varianter. Förmodligen kommer lågbiasvariantens sämre motstånd från sämre 
vidhäftning på grund av lägre inkommande energi på beläggningsjonerna/atomerna.   

Den kraftiga flagning som kan ses långt in på spånsidan på skär belagda med Skikt C (Figur 
4-15) uppkom vid den rutinmässiga etsningen av skären som utförs för att avlägsna 
påsmetningen av den bearbetade metallen. Liknande flagning har även observerats för de andra 
skikttyperna men då i betydligt mindre omfattning.  Denna typ av flagningen, längre in på 
skärets spånsida, påverkar ej bedömningen av skiktets flagningsmotstånd då detta bedöms i 
ingreppsområdet. 
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Då de två tunnare varianterna av Skikt AT testades vid ett separat tillfälle testades de 
tillsammans med de två tunnaste varianterna av Skikt A std som referenser. Trots att 
referensernas förslitning, Figur 4-13 (g och h), verkar vara lite mindre jämfört med de 
ursprungliga testerna av Skikt A std kvarstår en markant förbättring av flagningsmotståndet för 
Skikt AT-varianterna jämfört med standardvarianterna.  

 

 
Skikt A 2µm, std. 

 
Skikt A 4 µm, std. Skikt A 6 µm, std. 

 
Skikt AT 2 µm, hög T 

 
Skikt AT 4 µm, hög T 

 
Skikt AT 6 µm, hög T 

 
Skikt A 2 µm, std. reference 

 
Skikt A 4 µm, std. reference Skikt AB 6 µm, låg B 

Figur 4-13. Representativa bilder för samtliga Skikt A-varianter testade i RRF (rostfritt flagningstest). SEM-bilder 
(backscatter detektor) tagna i 100x förstoring. 
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Skikt B 2 µm, std. 

 
Skikt B 4 µm, std. 

 
Skikt B 6 µm, std. 

 
Skikt BB 6 µm. låg B  

 
Skikt BS 6 µm, special 

Figur 4-14. Representativa bilder för samtliga Skikt B-varianter testade i RRF (rostfritt flagningstest). SEM-bilder 
(backscatter detektor) tagna i 100x förstoring. 

 

 
Skikt C 2 µm, std. 

 
Skikt C 4 µm, std. 

 
Skikt C 6 µm, std. 

Figur 4-15. Representativa bilder för samtliga Skikt C-varianter testade i RRF (rostfritt flagningstest). SEM-bilder 
(backscatter detektor) tagna i 100x förstoring. 

Rankning från flagningsprovet (RFF) med avseende på den uppmätta tryckspänningen i skiktet 
för de sex tjockaste skiktvarianterna (6 µm) av Skikt A och B, redovisas i Figur 4-16. Resultatet 
tyder på en tendens till ökning av flagningsmotståndet med ökad tryckspänning i skiktet. Detta 
indikerar att det inte enbart är negativt med höga tryckspänningar för flagningsmotståndet. 
Samtliga skikt har likartad skikttjocklek vilket borde göra dess inverkan på restspänningen 
minimal. Denna typ av utvärdering har dock inte gjorts från RFF-test på TR tidigare varifrån det 
föreslås att undersökningen repeteras innan alltför långtgående slutsatser dras.  

a b c 
 

a b c 
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  Figur 4-16. Resultatrankningen i flagningstestet med avseende på skiktens tryckspänningar för de tjockaste 

skiktvarianterna (6 µm) av Skikt A och B, där 5 är bäst och 1 är sämst flagningsmotstånd. 

4.2.2. Gropförslitningsprov 

Gropförslitningstesterna utfördes genom två delprov för samtliga varianter. En sammanställning 
av resultaten och det beräknade medelvärdet för tiden det tar att uppnå 0,8 mm2 groparea ses i 
Tabell 4-4. Medelvärdena används därefter i graferna för att tydliggöra tjocklekens inverkan på 
groptillväxten.    

Tabell 4-4. Sammanfattning av resultat för gropförslitningtest i Ovako 825B, tid till groparea=0,8 mm2. 

Skiktvariant DP1 (min) DP2 (min) Medelvärde (min) 

Skikt A 2µm, std. 8,1 7,9 8,0 
Skikt A 4µm, std. 12,8 13,4 13,1 
Skikt A  6µm, std. 18,0 17,0 17,5 
Skikt AB 6µm, låg B 14,0 15,0 14,5 
Skikt AT 2 µm, hög T 8,4 8,3 8,4 
Skikt AT 4 µm, hög T 16,3 17,0 16,7 
Skikt AT 6 µm, hög T 15,0 16,0 15,5 
Skikt B 2 µm, std. 7,0 7,5 7,3 
Skikt B 4 µm, std. 10,0 10,8 10,4 
Skikt B 6 µm, std. 11,0 9,9 10,5 
Skikt BB 6 µm, låg B 10,3 10,0 10,2 
Skikt BS 6 µm, special 12,0 12,0 12,0 
Skikt C 2µm, std. 3,3 4,0 3,6 
Skikt C 4µm, std. 3,8 4,5 4,1 
Skikt C 6µm, std. 5,0 5,5 5,3 

En typisk utveckling av gropförslitningen ses i Figur 4-17 där Skikt B 6 µm standards 
gropförslitning visas med 4 bilder. Detta är också den vinkel ur vilken groparean mäts. Testet 
avbryts vanligtvis när groparean överstiger 1 mm2 eller gropen går igenom så att brott på biskäret 
uppkommer, något som nästan kan ses till vänster på skäret som körts i 14 min. 
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Skikt B 6 µm, std. 2 min Skikt B 6 µm, std. 6 min 
 

Skikt B 6 µm, std. 10 min 
 

Skikt B 6 µm, std. 14 min 
Figur 4-17. Typiskt utseende för en groputveckling. Den redovisade groparean mäts på den här typen av bilder.  

I Figur 4-18 ses tid i minuter till 0,8 mm2 groparea som funktion av skikttjockleken, uppdelat på 
de tre standardskikttyperna Skikt A, B och C. Eftersom gropen uppkommer en bit in på 
spånsidan används i diagrammet skikttjocklekarna som uppmätts 500 µm in på spånsidan. Skikt 
A std och Skikt AT visar båda på en kraftig ökning i motståndet mot groptillväxt med ökad 
skikttjocklek. Ökningen verkar plana ut för tjockare skikt men för att säkerställa beroendet skulle 
fler tjocklekar behöva studeras. Lågbiasvarianten av Skikt A tycks ha något sämre 
förslitningsmotstånd än de andra Skikt A-varianterna.  

För Skikt B observeras ett något annorlunda beroende för gropförslitningen med avseende på 
skikttjockleken jämfört med Skikt A; För Skikt B avtar ökningen i gropförslitningsmotståndet 
betydligt snabbare vid ökad skikttjocklek än i fallet med Skikt A. Det skulle kunna vara möjligt 
att Skikt A std har ett maximum i gropförslitningsmotståndet för ca 3 µm tjocka skikt, mätt 500 
µm in på spånsidan. Skikt BS uppvisar tendens till något bättre motståndskraft mot gropptillväxt 
än standardvarianten. Lågbiasvarianten uppvisar resultat i nivå med eller något sämre än 
standardvarianten. Skikt C std uppvisar ett gropförslitningsmotstånd som verkar vara nästintill 
oberoende av skikttjockleken. Gropförslitningsmotståndet är dessutom mycket lågt, något som 
överensstämmer med tidigare undersökningar [4]. 
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Figur 4-18. Tid till groparea 0,8mm2 för samtliga testade varianter (uppdelat på de tre standardskikttyperna) med 

avseende på den uppmätta skikttjockleken, 500 µm in på spånsidan.  
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4.2.2.1. Utvärdering av de olika skikttyperna 

Då de skiktvarianter som utvärderats jämförs med varandra observeras en stor skillnad både i 
den faktiska gropslitstyrkan och hur den varierar med skikttjockleken på spånsidan. 
Förändringen av gropslitstyrkan med avseende på skikttjockleken går från ett kraftigt ökande 
gropförslitningsmotstånd med avseende på ökad skikttjocklek för Skikt A till att bli i stort sett 
obefintligt för Skikt C, Figur 4-18. En slutsats av dessa tendenser skulle kunna vara att om en 
skikttyps motståndskraft mot en förslitningsmekanism är mycket dålig gör skiktets tjocklek 
mycket lite eftersom det bryts ner så lätt. Är skiktet däremot motståndskraftigt mot den studerade 
förslitningsmekanismen ger ökad skikttjocklek en stor positiv effekt.  
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Figur 4-19. Tid till groparea 0,8mm2 (för samtliga skiktvarianter som har tillverkats i 3 tjocklekar)som funktion av 

den uppmätta skikttjockleken, 500 µm in på spånsidan.  

För att noggrannare påvisa påverkan av de varierade beläggningsparametrarna redovisas 
gropförslitningens utveckling som funktion av ingreppstiden för alla 6 µm varianter, Figur 4-20. 
Denna figur visar också på det generella utseendet hos gropförslitningsareans utveckling för de 
olika skiktvarianterna. Varianterna av den mest motståndskraftiga skikttypen, Skikt A, uppvisar 
inget skiktgenombrott efter fyra minuters ingreppstid medan Skikt C redan efter 2 minuter har en 
tydlig grop.  

Groptillväxten har markant ökande karaktär tills att en groparea av ungefär 0,7 mm2 har uppnåtts 
varvid kurvorna planar ut och därmed vittnar om en lägre tillväxthastighet. Att kurvorna planar 
ut för stora gropareor kan ha att göra med att groparna vid den storleken förmodligen mest växer 
på djupet och därmed förändras inte den uppmätta groparean med samma hastighet. Formen på 
kurvan för gropareans utveckling med avseende på ingreppstid beror också på arbetsmaterialets 
diameter. Om ett arbetsämne byts ut under provets gång kan det uppkomma en inflexionspunkt i 
gropförslitningens utveckling med avseende på tiden på grund av att skären förslits olika snabbt 
beroende på hur långt in i arbetsmaterialet testet har kommit. Detta på grund av en normalt 
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förekommande hårdhetsgradient (i radialled) i arbetsmaterialet [13], vars effekt accentueras då 
man längdsvarvar. 

Det observeras störst skillnad på gropareatillväxten för de olika varianterna av Skikt A medan 
varianterna av Skikt B förslits med likartad hastighet. Detta kan också ha att göra med den 
tidigare presenterade hypotesen om skiktets ökade betydelse då det uppvisar mycket bra 
förslitningsmotstånd. Varianterna av Skikt B påverkar därför den övergripande 
förslitningshastigheten mindre eftersom skiktet i sig är betydligt sämre än Skikt A och därför 
förslits relativt snabbt. 
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Figur 4-20. Utvecklingen av groparean som funktion av ingreppstiden för samtliga varianter med 6 µm som 

måltjocklek. Tjockare streck och kvadrater som symbol markerar standardvarianterna av varje skikttyp.  

4.2.2.2. Brottyta på kört skär 

Brottytor har tidigare visats på okörda skär men genom att testa en ny och mera precis 
kapmaskin kunde snittet läggas så nära eggen att det gick att få en brottyta genom den grop som 
bildats på ett testat skär. Detta bedömdes vara intressant då förloppet för Skikt C snabba 
gropgenombrott fortfarande är relativt outforskat. Om brottytan för det området av skiktet som 
varit i ingrepp är tydligt förändrad då det observeras med hjälp av SEM kan de tänkas ge 
ledtrådar om förslitningsmekanismerna. Det skär som studerades var Skikt C 2 µm std från 
delprov 2 i gropförslitningstestet. I Figur 4-21 ses en övergripande bild av brottytan med infällda 
förstoringar. Det infällda skalstrecket gäller endast för den övergripande bilden. 
Volframkarbidkornen (WC) som syns på botten av gropen i (b) har en diameter av ca 0,5 µm och 
är tydligt nedslitna till en jämn yta, vilket kan tänkas visa på en kombination av kemisk och 
abrasiv nedslitning. Några tydliga förändringar i skiktets mikrostruktur observerades inte men 
däremot syns en förändring i påsmetningens karaktär och dess kontaktyta med skiktet. Det tycks 
finnas en ökning av WC-fragment (vita fläckar i det översta lagret på de infällda bilderna) i 
påsmetningen ju längre in på skäret (a, c och d) som påsmetningen studeras, vilket ter sig logiskt. 
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Dessutom verkar unionen mellan påsmetningen och skikten vara som starkast mitt i gropen (c), 
där det centrala skiktfragmentet är på väg att brytas av . Närmare eggen (a) verkar påsmetningen 
var mycket tunn och brottytan avslöjar inte gränsytans karaktär. Längre in på skäret (d), innanför 
gropen, observeras tjock påsmetning med mycket WC-fragment som dock inte verkar ha lika 
stark bindning till skiktet som i gropen och närmare eggen.    

 

 
Figur 4-21. Brottyta på kört skär (Skikt C 2 µm). Studie av skiktets utseende och dess kontakt med påsmetningen 

i gropnära miljö. Skalan gäller bara stora bilden, WC-kornen är generellt ca 0,5 µm stora.  

För att bättre kunna studera eventuella skiktförändringar krävs högre förstoring, TEM-
undersökning. Metoden skulle dock förmodligen kunna användas för att få en bättre förståelse av 
skiktens samspel med arbetsmaterialen för flera olika skikttyper och arbetsmaterial.  

4.2.3. Fasslitstyrkeprov 

Fasslitstyrkan testades genom planing i segjärn, 1 snitt, 200 m/min, utan skärvätska. För varje 
skiktvariant testades två eggar (motstående eggar på samma skär). Därefter etsades skären för att 
möjliggöra utvärdering av fasförslitningen. Den stora skillnaden i förslitning efter en passering 
mellan den tunnaste och tjockaste standardvarianten av Skikt A borde tyda på en ökning av 
förslitningshastigheten då förslitningen har gått igenom skiktet, se Figur 4-22.   
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Skikt A 2 µm std 
 

Skikt A 6 µm std 

  

Figur 4-22. Fasförslitningen efter en passering för 2 respektive 6 µm std Skikt A. För den tjockare varianten 
observeras mycket polerat skikt medan det i den tunnare varianten i princip uteblir.  Snabbare förslitning 

observeras när skiktet är brutet. 

Ett aritmetiskt medelvärde av VB1 beräknades på de två testade eggarna vilket redovisas i Figur 
4-23 med avseende på skikttjockleken, uppdelat på de tre standardskikttyperna. För definitionen 
av VB1 och VB2 hänvisas till 3.2.5.3 metodbeskrivning. 
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Figur 4-23. Fasförslitning VB1 för samtliga testade varianter (uppdelat på de tre standardskikttyperna) som 

funktion av skikttjockleken, 200 µm in på släppningssidan. Förslitningen är mätt på etsade skär efter en passering. 

Den tunnaste varianten av Skikt A samt Skikt AT visar på betydligt större fasförslitning jämfört 
med de tjockare varianterna till följd av att förslitningen på dessa gått ned i hårdmetallen. Då 
fasförslitningen av de tjockare Skikt A-varianterna inte är jämnt fördelad över eggen samt 
huvudsakligen består av en polering av skikten, är det svårt att differentiera de tjockare Skikt A-
varianterna. Lågbiasvarianten verkar dock uppvisa bäst fasslitstyrka då minst hårdmetall blottats. 

Skikt B- och Skikt C-varianterna uppvisar ingen förslitning ned till hårdmetallen utan all 
förslitning utgörs av polering i skiktet. Detta är en trolig orsak till att varianterna uppvisar 
konstant fasförslitningen med avseende på skikttjocklek. Skikt C är något mindre förslitet än 
Skikt B men skillnaden är inte signifikant. För att på ett säkrare sätt skilja varianterna skulle det 
vara önskvärt att köra ytterligare en passering. Fortsätter provet med en andra passering, med 
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mål att provocera fram större fasförslitning hos de bästa varianterna, får dessa varianter 
emellertid kraftig gropförslitning vilket i sin tur påskyndar fasförslitningen vilket kan leda till 
missvisande resultat. Ovan nämnda iakttagelser visar på två svagheter hos nuvarande 
fasförslitningstestmetod, dels kan inte varianter med bra fasförslitningsmotstånd rangordnas, dels 
kan inte fasförslitningsmotståndet som funktion av skikttjockleken utvärderas. I följande kapitel 
redovisas utveckling och resultat för en ny typ av fasslitstyrkeprov. 

Det kan vara värt att notera att mätningen av fasförslitningen underlättas om det förekommer ett 
färgskikt med stark färgkontrast mot underskiktet som i fallet Skikt B, medan mätningen 
försvåras på Skikt C som saknar färgskikt. Med avseende på mätsvårigheter hamnar Skikt A 
mellan dessa varianter eftersom skiktet har ett färgskikt men detta har mindre färgkontrast mot 
underskiktet jämfört med Skikt B.  

4.2.4. Utveckling av nytt fasslitstyrkeprov 

Då fasförslitning till största del anses uppkomma på grund av abrasiv förslitning bedömdes det 
som intressant att undersöka fasförslitningens utveckling i en metall med stor andel hårda 
partiklar. Materialvalet blev en typ av verktygsstål med hög kromhalt vilket ger mycket hårda 
och kemiskt/termiskt stabila och därmed abrasiva kromkarbider. 

4.2.4.1.  Metodutveckling Verktygsstål 1 

De första proven gjordes med Verktygsstål 1 vilket var ett hårt och svårbearbetat material. På 
grund av materialets höga hårdhet krävdes mycket låga skärparametrar för att undvika omedelbar 
urflisning och eggbrott. Slutliga skärparametrar blev; skärhastighet 15 m/min, matning 0,048 
mm/varv och skärdjup 2 mm.  

Även vid låga skärparametrar skedde en snabb förslitning av de testade skären. Skikt C 4 µm std 
användes för att köra in provet då den skikttypen i tidigare undersökningar [4] visat på bäst 
fasförslitningsmotstånd samtidigt som tidig gropförslitning observerats.  

Då Skikt C 4 µm std, som har standard substratet, visade på snabb förslitning både på släpp- och 
på spånsidan följt av att eggen trycktes bort utfördes ett test med samma skikt fast på ett hårdare 
substrat. Resultat visas i Figur 4-24 där det går att se att skäret med det hårdare substratet klarar 
sig bättre än det mjuka. Bilderna för de båda varianterna är tagna efter 4,5 min. På skäret med det 
mjukare substratet trycktes eggen bort. 

För båda varianter uteblev dock den normalt förekommande gropförslitningen vilket motiverade 
att ett test gjordes med de varianter som testats i STOP-paketet inom POP-projektet [4], där de 
då mest fasslitstarka varianterna inte kunnat skiljas på.  
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Skikt C 4 µm std  
standard substrat  

 
Skikt C µm std  

standard substrat 

 
Skikt C 4 µm std  
hårdare substrat 

 
Skikt C 4 µm std  
hårdare substrat 

Figur 4-24. Resultat av test med Skikt C 4 µm std med mjukt respektive hårt substrat i Verktygsstål 1. Bilderna är 
tagna efter 4,5 min ingreppstid och det hårda substratet verkar uppvisa bättre fasslitstyrka.  

I Figur 4-25 visas 6 av varianterna som ingick i STOP-testerna. Samtliga eggar var körda 2,5 
minuter då bilderna togs. Bilderna är rangordnade efter slutlig tid till eggbrott. STOP 6 
uppvisade slutligen bäst resultat medan STOP 1 var sämst (eggbrottet syns redan efter 2,5 min). 

  

 
STOP 1  STOP 2 

 
STOP 3 STOP 4 

 
STOP 5 STOP 6 

  

Figur 4-25. Bilder på STOP-varianterna, efter 2,5 min ingreppstid, från Collin M. tidigare projekt [4], som i det här 
projektet testats igen i verktygsstål 1 för att försöka skilja på de mest fasslitstarka varianterna. Bilderna är 

ordnande efter växande fasförslitningsmotstånd där STOP 6 uppvisade bäst fasslitstyrka.   

Eftersom samtliga skiktvarianter efter en viss förslitning drabbades av eggbrott bedömdes 
matrismaterialet vara för hårt. Arbetsmaterialet bedömdes dock vara tillräckligt abrasivt varför 
ett liknande, men mjukare, material testades, Verktygsstål 2.   

4.2.4.2. Metodutveckling Verktygsstål 2 

En ny optimering av skärdata gjordes (Skikt C 4 µm std användes) vilket ledde till flera 
frågeställningar om hur den totala förslitningen förändras med avseende på arbetsmaterial och 
skärparametrar. I Tabell 4-5 ses de olika testade skärparametrarna, i samtliga fall var skärdjupet 
2 mm.  Grundat på en mycket jämnt fördelad fasförslitning utan nämnbar gropförslitning 
bedömdes skärparametrarna 125 m/min och 0,072 mm/varv vara mest lämpliga. För att 
noggrannare studera förslitningsmekanismerna undersöktes de testade skären från 
provinkörningen i SEM, se Figur 4-26. 
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Tabell 4-5. Matris över testade skärparametrar vid inkörningen av fasförslitningstestet i Verktygsstål 2. 
Skärparametrarna motsvarande den blåa rutan är de slutgiltiga testparametrarna. ap=2 mm för samtliga 
kombinationer av Vc och fn. Numreringen av de testade skärparametrarna är kopplade till numreringen av 
resultatbilderna i Figur 4-26. 

                         Vc m/min 
fn mm/varv 

 
125 

 
150 

 
175 

0,048  1a) 6 min, 1b) 12 min 2) 8 min 
0,072 3a) 6 min, 3b) 15 min   
0,098  4) 5 min  

 

   

   
Figur 4-26. SEM bilder (backscatterdetektorn) på eggar som testats med de fyra olika skärparametrarna 

beskrivna i Tabell 4-5 vid inkörning av fasslitstyrkeprovet i verktygstål 2. Bildvarianterna a och b visar på olika 
ingreppstid med samma skärparametrar. Bildernas bredd är ca 2 mm i verklig skala.  

Genom att jämföra delprov 1a och delprov 4 kan inverkan av ökad matning vid konstant 
skärhastighet studeras. Då matningen dubblas från delprov 1a till delprov 4, ses en tydlig ökning 
av gropförslitningen. I delprov 4 ses ett tydligt jämnt polerat skikt runt en grop som börjar gå på 
djupet. Den fasförslitning som skapas i delprov 4 är ojämn medan det i delprov 1a ses en 
betydligt jämnare fasförslitning. Att ökad matning ger gropförslitning är en följd av att större 
matning (med andra skärparametrar konstanta) ger större volym material per tidsenhet som 
deformeras plastiskt i den primära skjuvzonen, vilket i sin tur leder till ökad värmeutveckling i 
den zonen och därför också ökad temperatur i ytskiktet på skäret. En ökad matning leder också 
till en tjockare spåna och högre skärkraft vilket borde leda till en ökad mekanisk påfrestning på 
skärets spånsida.  

Inverkan av skärhastighet vid konstant matning kan studeras genom jämförelse av delprov 2 och 
delprov 1a. Den ökade skärhastigheten i delprov 2 ger förhöjd fasförslitning nära skärdjupet plus 
att en normal gropförslitning börjar uppkomma som i delprovet med stor matning (delprov 4). En 
ökad skärhastighet gör att mera material skall deformeras plastiskt på kortare tid. Då man kan 
förmoda att värmeledningsförmågan är relativt oförändrad borde detta resultera i en ökad 
temperatur i ingreppsområdet och därmed större gropförslitning. Då ett annat skär körts i 12 min 
med samma skärparametrar som i delprov 1a uppkommer också i det fallet förhöjd fasförslitning 
vid skärdjupet och en begynnande normal gropförslitning, se delprov 1b.  Följaktligen verkar det 
som att det krävs lägre hastighet än i delprov 1a för att uppnå jämn fasförslitning. Den ökade 
fasförslitning nära skärdjupet som observeras vid ökad hastighet kan tänkas uppkomma på grund 
av en ökad deformationshärdning i ytan av arbetsmaterialet vilket därmed leder till en kraftigare 
abrasiv förslitning på den del av skäret som arbetar närmare arbetsmaterialets yta. 

3a 

1a 1b 2 

3b 4 
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I delprov 3 har hastigheten minskats med 25 m/min och matningen ökat med omkring 50 % 
jämför med delprov 1. Efter 6 min ingrepp (delprov 1a och 3a) observeras liknande förslitning 
trots de olika skärparametrarna. När jämförelsen upprepas med dubblerad ingreppstid, 
observeras dock jämn fasförslitning utan tydlig grop i delprov 3 vilket var den sökta 
förslitningen. 

Med detta som bakgrund valdes skärparametrarna från delprov 3 (125 m/min och 0,072 
mm/varv) för studier av förslitningsbeteendet hos standardskikttyperna Skikt A och B (4 µm) 
efter 4 minuters ingreppstid som jämförelse med Skikt C (4 µm) efter 6 min, se Figur 4-27. Skikt 
A uppvisar betydligt större fasförslitning än de två andra skikten vilket motiverar att kortare 
ingreppstider användes för Skikt A i den fortsatta provningen. För samtliga tre varianter gäller att 
ingen gropförslitning förekommer på spånsidan. Däremot förekommer relativt stora områden där 
skikt saknas troligen till följd av att Built Up Edge/Built Up Layer bildats på spånsidan. Vid en 
viss tjocklek lossnar dessa och rycker med sig skiktet.  

 
Skikt A 4 µm, std. 4 min Skikt B 4 µm, std. 4 min 

 
Skikt C 4 µm, std. 6 min 

Figur 4-27. Jämförelse av förslitningsförloppet hos de tre standardskiktvarianterna (4 µm) Vc 125 m/min, fn 0,072 
mm/varv, Verktygsstål 2. Bilderna är tagna med SEM (backscatter detektor) i 150x förstoring. Bildernas bredd är 

ca 2 mm i verklig skala.  

För att visa på arbetsmaterialets betydelse för förslitningen testades standardvarianterna 4 µm 
med skärparametrarna från det nya fasslittyrketestet i det material som normalt används för att 
provocera fram gropförslitning, genomhärdat kullagerstål Ovako 825B. Resultaten från dessa 
tester visar på att det uppkommer mycket liten fasförslitning samt att den, i Verktygsstål 2s, 
observerade urryckningen av skikt på spånsidan uteblir, Figur 4-28. Polering av skiktet på 
spånsidan (begynnande gropbildning) observeras för Skikt A och Skikt B efter 4 min medan 
Skikt C uppvisar begynnande grop efter 6 minuter.  

En trolig anledning till den stora skillnaden mellan resultaten för de två testade materialtyperna 
är att Verktygsstål 2 innehåller abrasiva kromkarbider som är kemiskt mer stabila än cementit 
[33] samt att arbetsmaterial fastnar på spånsidan och bildar lösegg eller annan typ av påsmetning 
i betydligt större omfattning vid körning i Verktygsstål 2 än i Ovako 825B. 

a 
 

b 

c 
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Skikt A 4 µm, std. 4 min 
 

Skikt B 4 µm, std. 4 min 

 
Skikt C 4 µm, std. 6 min 

Figur 4-28. Jämförelse av förslitningsförloppet hos de tre standardskiktvarianterna (4 µm) Vc 125 m/min, fn 
0,07mm/varv, Ovako 825B. Bilderna är tagna med SEM (backscatter detektor) i 150x förstoring. Bildernas bredd 

är ca 2 mm i verklig skala.  

Att det förekommer mer löseggsbildning vid svarvning i Verktygsstål 2 styrks av den stora 
utseendeskillnaden som observeras på respektive spåna (den yta på spånan som passerar över 
spånytan). Utseendet på spånan från test i Verktygstål 2 liknar bilder i litteraturen där man slagit 
fast att kraftig löseggsbildning har ägt rum [8]. Spånan från Ovako 825B uppvisar däremot en 
jämn yta med linjer i matningsriktningen. Dessa linjer stämmer överens med strukturen som 
observerats för den förslitna hårdmetallen i gropen, Figur 4-21  

  
Figur 4-29. Undersida av spån efter bearbetning med skär belagda med Skikt C 4 µm, Vc 125 m/min, fn 

0,07mm/varv. Till vänster Verktygsstål 2 och till höger Ovako 825B, Verktygstål 2, spricker oregelbundet och ger 
upphov till en grövre yta samt en ojämn yttre kant.  

Sammanfattningsvis är förekomsten av abrasiva, termiskt och kemiskt mer stabila, kromkarbider 
en trolig förklaring till den ökade fasförslitningen medan den ökade 
löseggsbildning/påsmetningen torde förklara förekomsten av flagning/urryckning av skikt på 
spånsidan. Det torde vara kombinationen av abrasiva kromkarbidpartiklar och att temperaturen i 

a 
 

b 

c 
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skäreggen är relativt låg som gör att fasförslitningen kan studeras vid test i Verktygsstål 2. 
Temperaturen torde vara låg även vid svarvning i Ovako 825B men det arbetsmaterialet är inte 
tillräckligt abrasivt för att ge fasförslitning. Resultaten i denna undersökning tyder på att 
fasförslitningen kan studeras utan att störas av den urryckning av skikt som förekommer på 
spånsidan. Fasförslitningsmätningen utökades därför till att omfatta samtliga varianter i 
examensarbetet.  

En negativ sida av det nya provet är dock att de valda parametrarna ligger utanför 
skärgeometrins normala användningsområden och därmed i vissa fall resulterar i en lång spåna. 

4.2.4.3. Test av fasslitstyrkan hos skikttjockleksvarianter i Verktygsstål 2  

Till skillnad från resultaten i standardfasslitstyrketestet i segjärn där resultaten för alla varianter 
redovisas efter en passering (en hel planing av provkroppen), gäller det i det nya testat att olika 
skikttyper har haft olika lång ingreppstid då testet avslutats. Skikt A varianterna uppvisar en 
markant sämre fasslitstyrka och provet bryts redan efter 4 minuter. För Skikt B och C som 
testades i samma provomgång bröts provet först efter 16 min. I Figur 4-30 visas resultaten för 
samtliga testade varianter uppdelat på de tre standardskikttyperna. Endast ett delprov kördes. 
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Figur 4-30. Fasförslitning VB1 för samtliga testade varianter (uppdelat på de tre standardskikttyperna) med 
avseende på den uppmätta skikttjockleken, 200 µm in på släppningssidan. Ingreppstiden var olika för de olika 

varianterna; Skikt A-variaterna 4 min och Skikt B och C 16 min. Förslitningen är mätt på etsade skär. 

Skikt A uppvisar inga övertygande samband mellan fasförslitningsmotstånd och skikttjockleken 
och/eller beläggningsparametrarna, förutom en tendens till sämre motstånd för 2 µm varianterna. 
Detta står i kontrast till den stora skillnad som uppvisades mellan 2 µm varianterna och de 
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tjockare varianterna i standardfasslitstyrketestet. Den observationen ledde till att ett tvärsnitt av 
skäreggen (1 mm uppslipat vinkelrätt mot huvudskäret, samma som vid skikttjockleksmätning) 
för Skikt A 2 µm std körd i det gamla respektive nya fasslitstyrketestet studerades i SEM, se 
Figur 4-31.    

 

  
Figur 4-31. Tvärsnitt på körd egg (1 mm uppslipat vinkelrät mot huvudskäret, samma som vid 

skikttjockleksmätning), Skikt A 2 µm std. (a) Standard fasslitstyrketest i segjärn. (b) Nya fasslitstyrketestet i 
Verktygsstål 2. Urgryning av hårdmetallkornen observeras i bild (a) medan jämnare, förmodligen abrasiv, 

förslitning observeras i bild (b). Skären har inte varit i ingrepp lika länge så det är endast förslitningsmekanismerna 
som går att jämföra.    

Skäret kört i standardfasslitstyrketestet uppvisar en mer oregelbunden fasförslitning, där den 
förslitna ytan uppvisar urgryning av hårdmetallen (uppluckring av bindefasen, kobolt), än skäret 
testat i det nya testet. Urgryningen observeras även i mindre grad på spånsidan vid områden där 
skiktet brutits igenom. Skäret testat i den nya provningsmetoden uppvisar jämn fasförsliten yta 
samt jämnt försliten begynnande grop på spånsidan. En tänkbar förklaring till skillnaden ligger i 
typen av arbetsmaterial. Standardmetoden testas i segjärn, som innehåller några procent kisel 
medan det nya arbetsmaterialet inte innehåller det. Tidigare resultat har visat tendenser till att 
kisel skapar relativt lågsmältande föreningar med kobolt i andra sammanhang; CVD-beläggning 
[33]. Dessutom har liknande urgryningar av WC-kornen observerats tidigare, troligen skapade 
genom att någon form av slaggbildning ägde rum ur bindefasen kobolt [34]. Detta fenomen 
skulle kunna förklara den tillsynes accelererande fasförslitningen som observeras i standardtestet 
när förslitningen bryter igenom skiktet på något ställe, något som inte observeras i det nya 
arbetsmaterialet, Verktygsstål 2. 

Skikt B uppvisar en tydlig förbättring av fasförslitningsmotståndet med ökad skikttjocklek. 
Lågbias-varianten uppvisar ingen skillnad jämfört med standardvarianten medan 
specialvarianten är något sämre. 

För Skikt C std observeras ett minimum för 4 µm-varianten. 2 µm-varianten uppvisar kraftig 
lokal fasförslitning nära skärdjupet. Det uppmätta värdet utanför den lokalt kraftiga förslitningen 
ligger nära 6 µm-variantens förslitningsvärden. Då inte fler delprov kunnat göras har det inte 

(a) (b) 
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kunnat utredas om förhöjd fasförslitning nära skärdjupet är vanligt förekommande för 2 µm-
varianten eller om det berodde på defekter i det testade skäret. Den lokaliserade förslitningen 
uppkom dock snabbt under sista ingreppsminuten. 

Figur 4-32 och Figur 4-33 visar fasförslitningsområdena efter etsning. I bilderna kan 
fördelningen mellan frilagd hårdmetall och polerat skikt observeras. Bredden hos den polerade 
zonen ökar som regel med ökad skikttjocklek. Detta är en följd av att fasförslitningen utgör ett 
flacksnitt med relativt lika vinkel genom skikten, ju tjockare skikt desto bredare blir flacksnittet. 
De polerade zonerna inbjuder till en möjlighet att studera hur skikten klarar denna typ av 
polering. Någon ingående studie av detta har emellertid inte rymts inom examensarbetet. Det är 
dock intressant att notera att på den tjockaste varianten av det mest glasartade skiktet, Skikt C, 
förekommer lodrätta reflektioner i poleringen vilket skulle kunna vara någon typ av urflisning 
som leder till en mer ojämn fasförslitning.  

 

 
Skikt A 2 µm,  std. 

 
Skikt A 4 µm, std. 

 
Skikt A 6 µm, std. Skikt AB 6 µm, låg B 

 
Skikt AT 2 µm, hög T 

 
Skikt A 4 µm, hög T 

 
Skikt A 6 µm, hög T 

 

Figur 4-32. Fasslitstyrka i Verktygsstål 2, Skikt A-varianterna. Ljusoptiska bilder på etsade skär efter avslutat test 
4min. Silvergrått område är förslitning ner i hårdmetallen. Det mörka området nedanför är polerat skikt. Resten av 

skäret har inte varit i ingreppszonen och har behållit skiktets ursprungsfärg.   
 

Skikt B 2 µm, std. 
 

Skikt B 4 µm, std. Skikt B 6 µm, std. 
 

Skikt BB 6 µm, låg B 

 
Skikt C 2 µm, std. 

 
Skikt C 4 µm, std. Skikt C 6 µm, std. 

 
Skikt BS 6 µm, special 

Figur 4-33. Fasslitstyrka i Verktygsstål 2, Skikt B- och C-varianterna. Ljusoptiska bilder på etsade skär efter 
avslutat test 16min. Silvergrått område är förslitning ner i hårdmetallen. Det mörka området nedanför är polerat 

skikt. Resten av skäret har inte varit i ingreppszonen och har behållit Skiktet ursprungsfärg.   

För att förenkla rangordningen av de olika skiktvarianterna visas i Figur 4-34 fasförslitningen för 
samtliga testade skikttyper i stapeldiagramform med VB1 som hela staplar och VB2 som 
streckade staplar. Figuren visar på behovet av att redovisa både VB1 och VB2 i de fall då den 
totala förslitningsgraden (VB1) är likartad.   
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Figur 4-34. Slutgiltig fasförslitning, efter test i Verktygsstål 2, för varje testad variant uppdelat på de tre 

huvudskikttyperna. Fyllda staplar är VB1-förslitning och randiga är VB2-förslitning. Ingreppstiden för Skikt A-
varianterna är 4 min och för Skikt B och C 16 min. Förslitningen är uppmätt på etsade skär.  

Skikt A och B visar på förbättrad fasslitstyrka med ökad skikttjocklek och för båda skikttyperna 
är det lågbiasvarianterna som går marginellt bättre. För Skikt C minskar VB2 med ökad 
skikttjocklek medan VB1 verkar ha ett minimum vid 4 µm.  

4.2.4.4. Test av fasslitstyrkan hos STOP-varianterna i Verktygsstål 2  

STOP-varianterna som först testades i Verktygsstål 1, testades även i ett delprov i den 
Verktygsstål 2. För att testa skärens grundförslitning kördes även ett obelagt skär tillsammans 
med de belagda varianterna. Rangordningen av varianterna blev likartad den som observerades i 
testet med Verktygsstål 1, bortsett från att STOP 2 uppvisade bättre fasförslitningsmotstånd i det 
här testet, se Figur 4-35. Observera att de olika varianterna har gått olika lång tid eftersom dess 
motståndskraft visade sig vara så olika. Att STOP 3 är den variant som visar på tydligast normal 
gropförslitning näst efter den obelagda varianten har inte fått en förklaring, men öppnar 
möjligheter för vidare studier.   
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Obelagd standard substrat 

4 min 

 
STOP 3, std. 8 min 

 

 
STOP 1, std. 

13 min 

 

 
STOP 4, std. 13 min 

 

 
STOP 2 13 min 

 

 
STOP 5 14 min 

 

 
STOP 6, std. 14 min 

 

Figur 4-35. Fasslitstyrka i Verktygsstål 2, STOP-varianterna. Ljusoptiska bilder på etsade skär efter avslutat test, 
ingreppstiden varierar. Övre bilderna är huvudskäret från sidan och de nedre är toppbilder. silvergråttt område är 

förslitning ner i hårdmetallen. Det mörka området nedanför är polerat skikt. Resten av skäret har inte varit i 
ingreppszonen och har behållit skiktet ursprungsfärg. 

I Figur 4-36 ser man att fasförslitningstillväxten generellt är en i princip linjär funktion av 
ingreppstiden för samtliga varianter.  
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Figur 4-36. Utvecklingen av fasförslitningen VB1 med avseende på ingreppstiden för samtliga STOP-varianter. 

Observera att slutgiltig ingreppstid varierar. Den sista mätpunkten för varje variant är mätt på det slutliga etsade 
skäret. Den obelagda varianten förslits för fort för att platsa i diagrammet. 

För att ytterligare tydliggöra skillnaden i fasförslitningsmotstånd mellan de testade varianterna 
visas den slutliga uppmätta fasförslitningen efter etsning uppdelat på VB1 och VB2 i Figur 4-37. 
VB1 är de fyllda staplarna och de randiga är VB2. Ingreppstiden för de olika varianterna anges 
ovanför respektive variant. Förhållandet mellan VB1 och VB2 verkar vara oberoende av skikttyp 
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i samtliga fall utom STOP 5 där förslitningen tillsynes snabbare når in till hårdmetallen jämfört 
med STOP 6.  
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Figur 4-37. Slutlig fasförslitning, test i Verktygsstål 2, för alla POP-varianter samt den obelagda varianten. Fyllda 

staplar är VB1-förslitning och randiga är VB2-förslitning. Ingreppstiden varierar, STOP 1, 2 och 4 har samma 
ingreppstid och STOP 5 och 6 har samma. Förslitningen är uppmätt på etsade skär. 

En tydlig trend kan observeras där STOP 6 visar på den bästa fasslitstyrkan speciellt när man 
också tar VB2 i beaktande. Med denna provningsmetod går det följaktligen att provocera fram 
och skilja på graden av fasförslitning även för mycket fasslitstarka skikttyper. Metoden torde 
därför kunna bli ett värdefullt komplement till dagens fasförslitningsprov som körs som planing i 
segjärn. 

4.3. Sammanfattande diskussion av förslitningsmotståndets variation 
med skikttjockleken  

I detta avsnitt följer en sammanfattande diskussion av de viktigaste trenderna gällande 
förslitningsmotståndet i svarvtesterna med avseende på skikttjockleken. Skikttjocklekens 
betydelse för förslitningsmotståndet har visat sig variera mellan de olika utförda svarvtesterna. 
Denna variation har förmodligen sitt ursprung i att olika förslitningsmekanismer är verksamma i 
de olika svarvtesterna och att dessa mekanismer i sin tur inverkar olika mycket med avseende på 
skikttjockleken.  

För samtliga standardskikttyper observeras i Flagningstestet ett tydligt avtagande av 
flagningsmotståndet med ökad skikttjocklek. I Figur 4-38 sammanfattas rankingen av 
flagningsmotståndet där 5 är minst observerad flagning. En anledning till detta kan vara en 
försämrad ytstruktur med ökad skikttjocklek, ökat antalet droppar och defekter, något som borde 
underlätta urrivningen (sprickutbredning med resulterande flagning) av skiktet på grund av 
påsmetning och löseggsbildning. Dessutom borde adhesiv förslitning lättare uppkomma då 
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13 min 

14 min 
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ytjämnheten är sämre, eftersom bindningen mellan arbetsmaterial och skikt då till större del 
innehåller mekaniska ihopkopplingar utöver den kemiska kallsvetsning som äger rum 
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Figur 4-38. Resultat från Flagningstestet 100 m/min. Skikttjockleksvarianterna är rankade (5 bäst, minst 
flagning) för de olika standardskikten. De tunnaste skikten uppvisar generellt bäst förslitningsbeteende. 

Vid gropförslitningstestet observeras till skillnad ifrån flagningstestet ett ökat 
förslitningsmotstånd med ökad skikttjocklek. Störst ökning av gropförslitningsmotståndet 
observeras för Skikt A men samtliga varianter ökar sitt förslitningsmotstånd med ökad 
skikttjocklek. Till vänster i Figur 4-39 visas effektiviteten av skiktet genom att för varje 
standardskikttyp visa den uppmätta tiden till 0,8 mm2 groparea dividerat med uppmätt 
skikttjocklek 500 µm in på spånsidan. Mest tid per micrometer skikt uppnås för 4 µm varianterna 
medan 6 µm varianterna generellt uppvisar sämst effektivitet. Nämnvärt är även att Skikt C till 
skillnad från de övriga skikttyperna inte uppvisar ett effektivitetsmaximum vid 4 µm utan vid 2 
µm.    
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Figur 4-39. Till vänster, Ett mått på skiktens effektivitet mot att motstå gropförslitning; tid till 0,8 mm2 groparea 
dividerat med uppmätt skikttjocklek 500 µm in på spånsidan. Till höger, Procentuell förbättring relativt 2 µm 

varianten av varje skikttyp av tiden att uppnå 0,8 mm2 groparea.    

Tillhöger i Figur 4-39 visas den procentuella förbättringen av tiden för att uppnå 0,8 mm2 
groparea relativt 2 µm varianten av respektive standardskikttyp. Skikt A std uppvisar bäst 
procentuell ökning, med en stadig ökning för både 4 och 6 µm varianten. Detta visar på den 
kraftiga positiva betydelsen av tjocka skikt för bättre gropförslitningsmotstånd i Skikt A 
standards fall. Skikt B std uppvisar en obetydlig förbättring av gropförslitningsmotståndet med 
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ökad skikttjocklek vilket även stärks av den uppvisade minskade effektiviteten (min/µm) för 6 
µm varianten. Detta tyder på att skikttjocklekar omkring 4 µm är det optimala för maximalt 
gropförslitningsmotstånd för Skikt B std. Skikt C visar på en liknande procentuell förbättring 
som Skikt B std för 6 µm-varianten. Det är dock viktigt att beakta att den absoluta tiden till 0,8 
mm2 groparea för Skikt C std är betydligt mindre än för övriga skikttyper varför ökningen på ca 
40 % mellan 2 och 6 µm Skikt C innebär en liten ökning i tid till 0,8 mm2 groparea, se Figur 
4-19. 

Då flagning och gropförslitning speciellt i fallet Skikt A visar omvänt beroende är det 
nödvändigt att söka ett minimum i den samlade förslitningen, vilken kommer att bero på vilken 
typ av förslitningsmekanism som dominerar vid de tänkta bearbetningsförhållandena, adhesiv 
(flagning) eller kemisk (gropförslitning). 
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Figur 4-40. Den procentuella förändringen av den slutgiltiga fasförslitningen relativt respektive 2 µm 

standardvariant. Till vänster, det gamla fasförslitningstestet, testat i segjärn. Till höger det nyutvecklade 
fasförslitningstestet, testat i Verktygsstål 2. Hela staplar visar förändring av VB1 medan mönstrade staplar visar 

förändring av VB2. 

Den procentuella förändringen av fasförslitningen relativt 2 µm varianten av respektive 
standardtyp visas i Figur 4-40, till vänster visas de observerade förändringarna i det gamla 
fasförslitningsprovet i segjärn och till höger det nyutvecklade fasförslitingstestet i Verktygsstål 
2. Procentuella förändringen av VB1 (total fasförslitning) visas med de fyllda staplarna medan 
förändringen av VB2 (del av fasförslitningen där hårdmetal frilagds) visas med mönstrade 
staplar. Då ingen hårdmetall blottats för Skiktb B och C i det gamla testet uteblir VB2 i de fallen.  

Skikt A visar på en den tydligaste procentuella minskningen av fasförslitningen med ökad 
skikttjocklek i det gamla fasförslitningstestet och det är VB2 som förändras mest. Detta visar på 
den generella trenden att VB2 förändras procentuellt mest med ökad skikttjocklek. Tendenser 
finns även att 6 µm-varianterna av Skikt B och C std får sämre fasförslitningsmotstånd vid ökad 
skikttjocklek. Detta resultat tyder på att förslitningsmotståndet i själva skiktet blir sämre för de 
tjockaste varianterna av Skikt B och C.    

Det nya fasförslitningstestet visar generellt på en större minskning av fasförslitningen med ökad 
skikttjocklek, förutom för 6 µm Skikt C std som visar på något mer VB1-förslitning. Skikt B är 
den skikttyp som visar på den största minskningen av fasförslitningen med ökad skikttjocklek. 
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Observera att de olika skikttyperna har testats olika lång tid på grund av att deras absoluta 
förslitningsmotstånd är olika bra.   

Sammanfattningsvis så bedöms Skikt A fungera bra som 6 µm skikt eller tjockare i applikationer 
som inte kräver mycket bra flagningsmotstånd. Skikt B bör fungera vid tjocklekar mellan 4-6 µm 
för att ta vara på det ökade fasförslitningsmotståndet, bibehållna gropförslitningsmotståndet och 
inte allt för kraftigt minskade flagningsmotståndet. Skikt C bedöms passa bäst som tunnare skikt, 
3-4 µm, då ingen stor förbättring sker vare sig i gropförslitnings- eller fasförslitningtestet med 
ökat skikttjocklek, däremot minskar flagningsmotståndet med ökad skikttjocklek. 





Ludvig Landälv Förslag till fortsatt arbete 

 

71 

5. Förslag till fortsatt arbete 
Detta arbete visar återigen på att det krävs noggrann planering för att belägga skär med en 
önskad skikttjocklek samtidigt som resultaten visar på att skikttjockleken i många fall är en 
viktig parameter för förslitningsutvecklingen. Dessutom visar svarvproverna att olika tester 
aktiverar olika förslitningsmekanismer vilket i sin tur ger distinkta skikttjockleksberoenden. 
Slutligen påverkar skikttypen förslitningsberoendet, tydligast i gropslitstyrka. De samlade 
trenderna leder till följande förslag på fortsatt arbete: 

• Fortsatta försök att ytterligare förbättra styrning av beläggningstjockleken mellan 
olika beläggningsomgångar då tjockleken för vissa skikt och applikationer har visat 
sig ha mycket stor betydelse. 

• Att tydligare beskriva orsaken till Skikt C dåliga motståndskraft mot gropförslitning, 
genom att utföra värmebehandlingar och studera hårdhet, mikrostrukturutveckling, 
mm. Finns  

• Vidare studie av brottyta av kört skär mitt i gropen för att se påsmetningens 
vidhäftning och eventuella skiktförändringar. Start med SEM-undersökningar men 
troligen behövs en fördjupad studie med hjälp av TEM. 

• Vidga skikttjockleksstudien till att innefatta beteendet hos olika skikt i frästester samt 
att närmare studera skiktens vidhäftning vid eggen på frässkär för 
beläggningsvarianterna av 6 µm.  

• Verifiera att de i det här projektet observerade förbättrade egenskaperna för Skikt AT 
hög-temperatvarianten är upprepningsbara samt undersöka när dess tjocklek blir för 
stor för att vara användbar t.ex. test med Skikt AT 7 µm hög-temperatur.  

• Verifiera att det förbättrade egenskaperna för Skikt BS special är korrekta genom att 
utföra ytterliggare testomgångar. Även utreda orsaken till den ovanligt höga 
tryckspänningen. Utöka också testområdet till att innefatta 2 och 4 µm-varianter av 
Skikt BS special. 

• Studie av vickersintryck med dess sprickbildning samt brottytor för att vidare utreda 
mikrostrukturens inverkan på slitstyrkan. Speciellt för skikt varianterna Skikt AT 
högtemperatur och Skikt BS special och då jämföra med utseendet hos respektive 
standardvariant. 
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• Att studera spånans färg och form beroende på skikttyp, vilket kan tänkas variera 
beroende på grad av påsmetning som i sin tur kan tänkas variera med tanke på 
skiktens ytegenskaper (tribologiska egenskaper), som ytojämnhet, friktion, kemisk 
stabilitet.   

• Olika arbetsmaterials betydelse för förslitningshastigheten för olika typer av skikt.  

• Fortsatt arbete med det nya fasslitstyrketestet i Verktygsstål 2 för att studera 
stabiliteten hos resultaten samt vidare förklara de ingående förslitningsmekanismerna.   

• Studie av unionen mellan delskikten i multilagrade skikt för att optimera 
egenskaperna, t.ex. huruvida bindningarna är koherenta mellan dellagren, samt 
inverkan av target sammansättningen för dessa egenskaper.  
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6. Slutsatser 

• De 6 µm tjocka beläggningsvarianterna av Skikt A och B: (låg bias, hög temperatur 
och sammansättningsändring av delskikt), resulterade samtliga i intakta egglinjer utan 
spontanflagning innan bearbetning, till skillnad från 6 µm standardvarianter. För 
lågbiasvarianterna och högtemperaurvarianten verkar orsaken vara kopplad till lägre 
tryckspänningar i skikten medan det i fallet med sammansättningsändringen av 
delskikten uppmättes den högsta tryckspänning av alla, ett resultat som kräver vidare 
studier.  

• För samtliga skikt med samma beläggningsparametrar gäller att ju tjockare skikt 
desto sämre prestanda vid test i flagningsprovet (RFF). Varianterna av Skikt A och 
Skikt B belagda med lägre bias resulterade i sämre flagningsmotstånd än de 
respektive standardvarianterna. Detta medan höjd beläggningstemperatur för Skikt A-
skikten och ändring i sammansättning av delskikten för Skikt B resulterade i 
förbättrat flagningsmotstånd jämfört med de respektive standardvarianterna.  

• Skikt A std samt Skikt AT högtemperatur, är de skikttyper som visar på störst ökning 
i gropförslitningsmotståndet med ökad skikttjocklek. Skikt B standards ökning av 
gropförslitningsmotståndet verkar plana ut för tjocklekar över 4 µm. Skikt C uppvisar 
genomgående lågt gropförslitningsmotsånd. En viss förbättring kan ses med ökad 
skikttjocklek men i absoluta tal är förbättringen ringa.  

• Det gamla fasslitstyrketestet i segjärn visar tendenser på accelererande förslitning, 
ned i hårdmetallen, för Skikt A 2 µm std, troligen på grund av tidigt skiktgenombrott, 
och därmed uppnås en kraftig förbättring med ökad skikttjocklek för Skikt A i det 
testet. Övriga varianter uppvisar inte skiktgenombrott och förslits relativt jämt för 
samtliga skikttjocklekar, en viss ökning av förslitningen observeras dock för 6 µm 
standardvarianterna av Skikt B och C.  

• Det nyutvecklade fasslitstyrketestet i Verktygsstål 2 visade på att det är möjligt att 
erhålla jämn fasförslitning utan tydliga inslag av gropförslitning och plastisk 
deformation, även för de mest fasslitstarka varianterna, Skikt B och C std. Skikt A 
och B uppvisar i det nya testet förbättrad fasslitstyrka med ökad skikttjocklek. Skikt 
C std uppvisar förbättrad fasslitstyrka för 4 µm varianten jämfört med 2 µm varianten 
men en försämring jämfört med 6 µm varianten, följaktligen verkar det finnas ett 
maximum kring 4 µm skikttjocklek för Skikt C i fasslitstyrka, vidare studie krävs.    
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• Utifrån resultaten i den här undersökningen bedöms Skikt A fungera bra som 6 µm 
skikt eller tjockare i applikationer som inte kräver mycket bra flagningsmotstånd. 
Skikt B bör fungera vid tjocklekar mellan 4-6 µm för att ta vara på det ökade 
fasförslitningsmotståndet, det bibehållna gropförslitningsmotståndet och det inte allt 
för kraftigt minskade flagningsmotståndet. Skikt C bedöms passa bäst som tunnare 
skikt, 3-4 µm, då ingen stor förbättring sker vare sig i gropförslitnings- eller 
fasförslitningtestet med ökad skikttjocklek, däremot minskar flagningsmotståndet 
med ökad skikttjocklek. 
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7. Tack till! 

Jag vill tacka mina handledare Karin Engman och Marianne Collin för att under hela 
examensarbetet förberett och underlättat så att det har varit möjligt att genomföra det på bästa 
sätt. Deras tillgänglighet vid frågor och deras positiva inställning har gjort examensarbetestiden 
till ett mycket lärorikt och roligt halvår. Anders Lenander, Avdelningschef för Teknologisk 
provning, har även han varit ett stort stöd och kommit med viktiga förslag vid kritiska punkter 
under arbetes gång, tack.  

Jag vill även tacka nyckelpersoner vid de olika avdelningar som varit inblandade i mitt 
examensjobb, Helen Blomqvist, Mats Ahlgren, Krister Edlund på skiktavdelningen, Sharad 
Amerioun och Svend Fjordvald på materialundersökningsavdelningen, Ali Orhan, Bo Kjellgren 
och Raymond Vågenstedt för utförda svarvprovningar.  

Slutligen ett stort tack till samtliga medarbetare på Sandvik Tooling i Västberga som gjort såväl 
problemlösning som fikastunder till bra stunder. 

 

.
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