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Sammanfattning 

 
På uppdrag av Luleå tekniska universitet har tester utförts i skärkraftmaskinen för att 
studera brottytors utseende och samtidigt mäta skärkrafter. I uppdraget ingår även att 
ta bilder i elektronmikroskop för att studera brottytor i skuret material samt i spånor. 

Testerna har utförts med olika vinklar på skärverktyg, olika skärriktningar samt olika 
skärdjup på materialet furu. Skäreggens eggskärpa och eggeometri studeras också i 
mikroskop. 

 
Syftet med examensarbetet är att studera hållfasthetsegenskaper vid bearbetning av 
trä. Arbetet ska hjälpa Luleå tekniska universitet genom att bidra med kunskap när 

det gäller konstruktion av skärverktyg t.ex. sågklingor och sågkedjor. 

 
Resultatet är en studie om nio omgångar där brottytor, skärkrafter och 

mikroskopbilder studeras och redovisas. 
 
Som slutsats kan nämnas att bearbetning 90°-0° resulterade i finare ytor, samt att det 

var enklare att klassificera spåntyper och att de stämde bra överrens när man 
jämförde med Grönlund, 2004. Medan för bearbetning 90°-90° gick skärprocessen 
lättare vilket resulterade i att normalkraften ofta var positiv och ingen självmatning 
uppstod. 

 
 

 
 



  

 

Abstract 
 
On behalf of Luleå University I have preformed tests in a cutting force machine for 
studying the bottom surface and its appearance and at the same time measure 

cutting forces. The contract also includes taking pictures in the electron microscope 
to study the fracture surfaces of the cut material and the chips. The tests have been 
performed with different angles of cutting tools, different cutting directions and 

different depths of cut on pine material. The cutting edge sharpness and edge 
geometry is also studied in the microscope. 
 

The aim of the thesis is to study the strength and surface characteristics in the 
processing of wood. The work should help Luleå University by providing expertise in 
the design of cutting tools such as saw blades and chain saws. 

 
The result is a study of nine rounds where the fracture surfaces, cutting forces and 
microscope images are studied and reported.
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1. Inledning 
 

1.1 Uppdragsgivare 

Luleå Tekniska Universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet och 
inrättades den 1 juli 1971. Universitetets verksamhet har sin tyngdpunkt inom det 
tekniska området. 

 
Träteknik vid LTU i Skellefteå är Sveriges centrum för träteknisk forskning och 

utbildning. Basen för forskningen är den trämekaniska industrins behov, och utifrån 
detta bedrivs forskning och utbildning genom hela trävärdekedjan från den färdiga 
träprodukten tillbaka till skogen. 
 

 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

På uppdrag av Luleå tekniska universitet ska en analys av skärkrafter göras och 
brottytans utseende vid bearbetning av trä studeras.  

 
Brott uppstår alltid vid skärande bearbetning, oavsett vilket material, det speciella 
med trä är att det är anisotropt d.v.s. har olika egenskaper i olika riktningar. 

Vid skärande bearbetning av trä uppstår brott i trämaterialet invid skäreggen.  
Brottytans utseende på den bearbetade ytan men också brottytan på spånan kan 
avslöja hur brottet gått till.  

Studien syftar till att ta reda på hur brottet går till samt vilka skillnader som uppstår i 
materialet när man skär i olika fiberriktningar. 
 

Arbetet kommer att ingå i universitetets forskning om skärbearbetning av trä. Och 
kommer resultera i kunskap som kan används vid konstruktion av skärverktyg t.ex. 
sågklingor och sågkedjor. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att studera hållfasthetsegenskaper vid bearbetning av 
trä. Testerna görs för olika varianter på skärverktyg, skärriktningar, trämaterial etc. 

Skäreggens eggskärpa och eggeometri studeras också i mikroskop.  
 
Målet är att samla ihop och presentera annan relevant litteratur kring ämnet samt ta 

del av resultat från liknande studier. Arbetet ska också leda till att upprätta en 
försöksplan, samt beskrivning av studerade varianter. Det färdiga arbetet kommer 
också innehålla bilder av brottytor på bearbetad yta, spåna och på skäreggar, samt 

diagram på skärkrafter. 
Slutsatser ska dras om hur brottet sker utifrån brottytornas utseende. 
 

 1.4 Avgränsningar 

Skärriktning till exempel 90°-45° samt andra eventuella skärriktningar ingår ej i 
projektet. Densitetsberäkningarna ingår inte i projektet. 

 

1.5 Kravspecifikation 
 

 Slutsatser om brottyper, brottorsaker och skärkrafter 

 Diagram på skärkrafter 

 Bilder av brottytor på bearbetad yta, spåna och på skäreggar 

 Testerna görs för olika varianter på skärverktyg, skärriktningar, trämaterial och  

 Varianter 

1. Skärriktning: 90°-90°,90°-0°,0°-90° 
2. Spånvinkel: 0°,10°,20°,30° 
3. Skärdjup:0.2, 0.5 1.0 mm 

4. Eggskärpa: vass, slö 
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2. Teori 
 

2.1 Litteraturstudie 

Analyser av skärförlopp och vilka faktorer som påverkar hållfasthetsegenskaper tar 
Grönlund upp i Träbearbetning (Grönlund, 2004) där visas också hur 

verktygsmaterialet påverkar skärprocessen.   
McKenzie har i Fundamental analysis of the wood cutting process  (McKenzie, 1961) 

ingående undersökt spånbildningsprocessen vid bearbetning 90°-90°-riktning. 
Mekanismerna vid spånbildning vid bearbetning 90°-0° riktningen har studerats av 
Franz, An a analysis of the wood cutting process, (Franz, 1958) som där funnit att 

spånbildningen kan delas in i tre huvudtyper nämligen spåntyp 1, 2 och 3. 
Jenny Svensson har vid Lindköpings Tekniska högskola, Instutionen för konstruktion- 
och produktionsteknik, sammanställt ett kompendium Skärande bearbetning i trä 

(Svensson, 2005). Kompendiet behandlar träets hållfasthet, skärriktningar och 
analyserar skärförloppet för skärande bearbetning. 

 

2.2 Hållfasthetsegenskaper  

Virkets egenskaper påverkar alltid bearbetningen av trä. På en och samma träbit kan 

hållfastheten variera. Det är trämaterialets anatomiska uppbyggnad och 
hållfasthetsegenskaper i olika riktningar som till stor del påverkar skärförloppet och 
resultatet av bearbetningen. Styrkan beror på virkets densitet och på hur väl 

fiberriktningen stämmer överens med riktningen på de krafter som uppstår när virket 
belastas. Styrkan påverkas även av fuktkvot, temperatur och belastningshastighet 
 

 

2.2.1 Densitet 

Densitet används som ett mått på träets täthet, d.v.s. hur mycket torrt trä och vatten 
som finns i träets rumsceller. Densitet är olika för olika träslag och därför skiftar 

hållfastheten. Hållfastheten ökar med ökad densitet och därigenom blir 
bearbetbarheten påverkad. 

2.2.2 Fuktkvot 

Inom den trämekaniska industrin anges mängden fukt i virket som fuktkvot. Det är 

kvoten av vattnets massa i en fuktig träbit och massan av den torra träbiten, uttryckt i 
viktprocent. 
 

Hållfastheten sjunker i de flesta belastningarna linjärt mellan ca 5% fuktkvot och 
fibermättnadspunkten vid 30% fuktkvot. Över fibermättnadspunkten 30% förändras 
inte hållfastheten med ökad fuktkvot. 
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2.2.3 Temperatur 

Temperaturen inverkar på träets hållfastegenskaper. Skärprocessen genererar 

värme som påverkar trätemperaturen och därmed träets hållfasthetsegenskaper i 
området närmaste den skärande eggen. Träets hållfasthetsegenskaper sjunker då 
temperaturen ökar. 

 

2.2.4 Belastningshastighet 

Vid en skärhastighet på över 50 m/s ökar brotthållfastheten med 30% för luft torrt trä 
och 44% för ”grönt” trä. Vid lägre bearbetningshastighet får man lägre och konstanta 

värden för brotthållfastheten, experimenten som följer hade en konstant 
belastningshastighet på 15m/s. 
 

2.3 Skärriktningar 

Vid skärningen är det viktigt att tänka på vinkeln mellan skäregg och fiberriktning, 
vinkeln mellan eggens rörelseriktning och fiberriktningen samt valet av 

verktygsmaterial i förhållande till träslag eller skivmaterial. Detta beror på träets 
anisotropi och årsringar. De olika skärriktningarna delas upp i följande grupper. 
 

2.3.1 Bearbetning parallellt med fiberriktning, 90°-0°  

Detta betyder att verktygseggen arbetar vinkelrätt mot fiberriktningen och att 

verktygets rörelseriktning är parallellt med fiberriktningen, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Bearbetning parallellt med fiberriktningen, 90°-0° och bearbetning vinkelrätt mot 

fiberriktningen 90°-90°. 
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Spånbildning vid bearbetning 90°-0° 

Spånbildning kan delas in i tre olika huvudtyper, utifrån vilken klyvmotstånd, 

spåntjocklek, spånvinkel, fuktkvot och friktionen mellan spån och verktyg. Dessa 
faktorer bestämmer vilken spåntyp som bildas.  
 

Bildandet av spåntyp 1 är en cyklisk process, vilket framgår av figur 2. Vid 
bearbetningsförhållanden som ger spåntyp 1 kan ytan i vissa fall bli bra, men 
kvaliteten är mycket känslig för fiberstörningar runt kvistar. Däremot blir 

eggförslitningen vid spåntyp 1 mycket liten eftersom eggen är i direkt ingrepp med 
träet endast under en mycket liten del av verktygets totala väg genom arbetsstycket.  
 

 
Figur 2. Visar verktygsrörelse som bildar spåntyp 1. 

 
Vid spåntyp 2 uppnår man ett skärförlopp där ett ständigt pågående träbrott fortlöper 

precis vid verktygseggen, se figur 3. Eggen har god kontroll över träbrottsprocessen, 
vilket betyder att den resulterade ytan vid bearbetningsförhållanden som ger spåntyp 
2 är mycket bra. Förslitningen av verktyget är något större vid spåntyp 2 än spåntyp 

1, eftersom eggen har nästan kontinuerlig kontakt med spånorna vid bildandet av 
spåntyp 2.  

 
Figur 3. Visar verktygsrörelse som skapar spåntyp 2. 
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Vid bearbetning som ger spåntyp 3 bildas snittytan av de träbrott som äger rum 
framför verktygseggen. Ofta får ytan ett mer eller mindre luddigt utseende beroende 
på att mer eller mindre dåligt avskurna träfibrer sticker upp ur ytan. Se figur 4. 

 

 
Figur 4. Visar verktygsrörelse som skapar spåntyp 3 

 
 

2.3.2 Bearbetning vinkelrätt mot fiberriktning, 90°-90°  

Detta betyder att vinkeln mellan egg och fiberriktning är 90° liksom vinkeln mellan 
rörelseriktning och fiberriktning. I figur 1 visades två olika möjligheter att bearbeta 
90°-90°- riktningen i förhållande till årsringsorienteringen.  

 
 

 

 

 

Spånbildning vid bearbetning 90°-90°. 

McKenzie (1960, 1961,1962) har undersökt spånbildningsprocessen vi bearbetning i 

90°-90°- riktningen. Resultatet visar att vid spånvinklar under 20° och spåntjocklekar 
mindre än 0,25 mm är träbrottmekanismen alltför oregelbunden för att kunna 
klassificeras. För spånvinklar större än 20° och spåntjocklekar större än 0,25 mm kan 

McKenzie klassificera två huvudbrottyper med vardera två undergrupper.  
 
Brottyp 1 kännetecknas av att skärkrafterna ligger på en konstant nivå under hela 

skärförloppet, se figur 9. Under skärplanet indiceras sprickor längs fibrerna. För 
brottyp 1a är dessa sprickor relativt små och regelbundna och ger en relativ god yta, 
se figur 5. 

För brottyp 1b bildas dels korta sprickor mer eller mindre regelbundet avbrutet och 
lite längre sprickor, se figur 5. Dessa långa sprickor inverkar negativt på ytkvaliteten.  
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Figur 5. Visar t.v. brottyp 1a och t.h. brottyp 1b. 

  
 

Brottyp 2 kännetecknas av att man har en cyklisk skärkraftvariation, se figur 9. 
Träbrottet uppträder i ett plan vinkelrätt mot fibrerna och parallellt till skärplanet på 
olika avstånd från skärplanet, denna brottyp kallas typ 2a, se figur 6. 

Om träbrottet under skärplanet är kontinuerligt som visas i figur 6 klassificeras 
brottypen som typ 2b. både brottyp 2a och 2b leder till mycket dålig snittytor.  
 

 

  
Figur 6. Visar t.v. brottyp 2a och t.h. brottyp 2b. 
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2.4 Skärkrafter 

Figur 7 nedan visar: 
Fp =Huvudskärkraften är den kraft som verkar parallell med verktygets 
rörelseriktning.  

Fn = Normalkraften är den kraft som verkar vinkelrätt mot huvudskärkraften. 
R = Totalskärkraften är resultatet av huvudskärkraft och normalkraften.  

 
Figur 7. Skärkrafter. 

 

De summakrafter som verkar på verktyget är resultatet av influenser från en rad olika 
faktorer. De kan delas upp i tre grupper: 
 

Matningsfaktorer: Skärbredd, skärhastighet, spåntjocklek och spåntjocklek 
Verktygsberoende faktorer: Spånvinkel, släppningsvinkel, eggskärpa, friktion mellan 
spån och verktygets spånyta, snedvinkel, påtvingade vibrationer. 

Arbetsstyckesberoende faktorer: Träslag, densitet, fuktkvot, temperatur och 
mekaniska egenskaper. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

9 
 

 

För bearbetning 90°-0° visar (Grönlund, 2004) i Träbearbetning en bild som visar 

skärriktningar för de olika spåntyper som bildas, där Fp är huvudskärkraft och Fn är 
normalkraft, se figur 8. 

 

 
Figur 8. Skärkrafter vid bildandet av olika spåntyper vid bearbetning vinkel 90°-0° 

a)spåntyp1, b)spåntyp2, c)spåntyp3. 
 

För bearbetning 90°-90° har McKenzie här sammanställt skärkrafternas förlopp för de 
olika brottyperna, Se figur 9. 
 

 
Figur 9. Visar skärkrafternas förlopp vid bearbetning som ger fyra olika brottyper längst upp till vänster, 

brottyp 1a, längst upp till höger brottyp 1b, längst ner till vänster 2a, längst ner till höger 2b. 
 

 

 

1a 
 

2a 
 

1b 
 

2b 
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3. Metod 

3.1 Skärverktyg  

Den skärande eggen som använts i detta arbete klassas som hårdmetall. Hårdmetall 

innehåller inte grundämnet järn och är därmed inte någon sorts stål. Idag är det 
vanligt att hårdmetall används vid träbearbetning. 
 

Varje skärverktyg har använts till att skära i tre olika skärdjup. 0.2 mm, 0.5 mm, 1.0 
mm. Med tre olika spånvinklar; spånvinkel 10°, spånvinkel 20°, spånvinkel 30°. 
 

Med ökad förslitning av eggskärpan minskar den effektiva spånvinkeln, detta medför 
att huvudskärkraften ökar och kan medföra att en annan spåntyp erhålls med 
åtföljande sämre yta.  

Här nedan redovisas hur skärverktyget med olika spånvinklar såg ut innan testerna 
utfördes.  

3.1.1 Spånvinkel 10° 

Spånvinkel 10° är den minsta vinkeln som använts i detta arbete och skärverktyget 

ser ut som nedan, figur 10. Vid liten spånvinkel blir huvudskärkraften hög. När 
eggskärpan studeras i mikroskop kan man se att den ena kanten var mer vass än 
den andra, kanterna är markerade, se figur 11, Och när man vänder på arbetstycket 

för att studera närmare ser man att båda kanterna är nedslitna, den vänstra mer än 
den högra, se figur 12 . När man sedan mäter eggradien på verktyget får man en 
radie på 25µm, se figur 13. En vass eggskärpa har en radie som ligger mellan 10µm-

12µm. 
  

 
Figur 10. Visar skärverktyg med släppningsvinkel 5° för spånvinkel 10°. 
 

α=10° 
 

୪=5° 
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Figur 11. Visar eggskärpa, t.v. slö kant medan t.h. vassare kant. 

 
Figur 12. Kantspetsen på skärverktyget t.h.                 Figur 13. Kantspetsen med eggradie 25µm på 

skärverktyg t.v. 

 

 

3.1.2 Spånvinkel 20° 

Skärverktyg för spånvinkel 20°, se figur 14. Eggskärpan för spånvinkel 20° var den 

med mest skadade eggen vid jämförelse med de andra spånvinkarna . Vid studie i 
mikroskop ser man att den var ojämn, med bitar som lossnat, se figur 15, detta gör 
att huvudskärkraften ökar. Och när man studerar kanterna närmare ser man 

nötningen tydligt, spetsarna har från förslitning fått en rundad form med eggradien 
23µm, se figur 16 och 17. En vass eggskärpa har en radie som ligger mellan 10µm-
12µm. 
 

R= 25 µm 
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Figur 14. Visar skärverktyg med släppningsvinkel 5° för spånvinkel 20°. 

 
Figur 15. Visar eggskärpa, t.v. av bilden ser man en bit har lossnat från kanten och i mitten av eggskärpa. 
 

 
Figur 16. Kantspetsen på skärverktyget t.h. har          Figur 17. Kantspetsen med eggradien 23µm på  

fått en rundad form.                                       skärverktyg t.v. 
 

α=20° 

 

୪=5° 

 

R= 23 µm 
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3.1.3 Spånvinkel 30° 

Spånvinkel 30° var den största vinkeln som använts under testerna, se figur 18, och 

en stor spånvinkel leder till att huvudskärkraften minskar. Vid höga spånvinklar blir 
normalkraften något negativ, verktyget har en tendens att dra till sig arbetsstycket. 
Eggskärpan för spånvinkel 30° var relativt god, när man studerar den i mikroskop 

visar det sig att den ena kanten är vass, sedan blir den sämre och sämre tills man 
kommer till andra kanten, se figur 19. När kanterna studeras i mikroskopet ser man 
att den sämre kanten fått en rundare form, med eggradien 23µm, se figur 21. En vass 

eggskärpa har en radie som ligger mellan 10µm-12µm. I figur 20 visas den bättre 
kanten som även den fått några skador. 
 

 
Figur 18. Visar skärverktyg med släppningsvinkel 5° för spånvinkel 30°. 
 

 
Figur 19. Visar eggskärpa, t.h något bättre kant än t.v.   
 

α=30° 

 
 

୪=5° 
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Figur 20. Visar kant t.v. som fått några skador.           Figur 21. Visar kant t.h. som även den fått en  

             rundare form med eggradien 23µm. 

3.2 Skärkraftmaskin 

Skärkraftmaskinen fungerar så att arbetsstycket sätts fast på den röda armen som 

roterar med konstant hastighet, medan skärverktyget träffar arbetsstycket och 
skärprocessen uppstår, se figur 22. Processen är kopplad till en dator som räknar ut 
krafterna som behövs för att skära varje omgång. Krafterna presenteras i resultatet. 

 

 
Figur 22. Skärkraftmaskin. Pilen till vänster visar var arbetsstyckets sitter medan pilen till höger visar 

skärverktyget. 
 

 

 

R= 23 µm 
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3.3 Mikroskop 

Med hjälp av mikroskop fanns möjlighet att på nära håll studera testresultaten. 
Metoden har använts för att titta närmare på hur brottet sker på bearbetad yta samt 
för att studera de spånor som skapas för olika bearbetningsriktningar. En kamera har 

också monterats på mikroskopet som i och med detta kunnat användas för att 
fotografera och dokumentera de studerade varianterna, se figur 23. 
Mikroskåpbilderna redovisas i resultatdelen med olika förstoringar och benämns med 

(X). 
 

 
Figur 23. Mikroskop samt en kamera som sitter längst upp. 

3.4 Office Excel 

I arbete har Office Excel använts för att skapa diagram, tabeller och att räkna ut 
medelvärde på krafterna som fåtts från skärkraftmätaren. Även densiteten har 
sammanställts i diagram för respektive omgång.  
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3.5 Testomgångar  

Detta arbete kommer redovisa nio olika testomgångar där resultatet för bearbetning 
90°-0° och bearbetning 90°-90° presenteras. För alla omgångar är dessa värden 

konstanta. 
 

 Träslag rått furu (densitet i diagram 3,6,7,12,15,20 och 23). 

 Skärhastighet 15m/s 

 Skärverktyg hårdmetall med bredden 3,7 mm 

 Eggskärpa vass 

 
De variationer som förekommer för varje omgång är skillnader i  
 

 Skärriktning 90°-0° eller 90°-90° 

 Spånvinkel 10°, 20°, 30° 

 Skärdjup/Spåntjocklek 0.2, 0.5, 1.0 mm 
 

De nio testomgångarna redovisas enligt tabellen nedan och presenteras sedan i 
kronologisk ordning i resultatet. 
 

Omgång Skärrikning Spånvinkel Skärdjup 

1 90°-0°, 90°-90° 30° 0.5 mm 

2 90°-0°, 90°-90° 20° 0.5 mm 

3 90°-0°, 90°-90° 10° 0.5 mm 

4 90°-0°, 90°-90° 10° 1.0 mm 

5 90°-0°, 90°-90° 20° 1.0 mm 

6 90°-0°, 90°-90° 30° 1.0 mm 

7 90°-0°, 90°-90° 30° 0.2 mm 

8 90°-0°, 90°-90° 20° 0.2 mm 

9 90°-0°, 90°-90° 10° 0.2 mm 
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4. Resultat och Diskussion 
 

4.1 Omgång 1  
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 30° 

 Skärdjup 0,5 mm 

 
4.1.1 Brottyta på bearbetad yta.   

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° ser ytkvaliteten på arbetsstyckets 
bearbetade brottyta jämn ut, men det skapas sprickor i början av arbetstycket. Dessa 

sprickor är synliga på arbetstycket, se figur 24, och tydligare dokumenterad med 
mikroskopet, se figur 25. Dessa sprickor har uppstått när verktygsrörelsen och 
fiberriktningen bearbetas i motträ så att klyvbrottet skapas av verktygseggen ner i 

arbetstycket.  
 
Detta kan jämföras med bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°. Där blev 

ytkvaliteten på arbetsstyckets bearbetade brottyta ojämn och man kunde urskilja två 
olika brottyper, se figur 24. På största delen av arbetstycket bildas brottyp 1b, se figur 
26 medan de på vissa ställen bildas brottyp 2b, se figur 27. Dessa brottyper inverkar 

negativt på ytkvaliten.  
 

 
Figur 24. Visar brottyta med sprickor vid bearbetning 90°-0° och 1b och 2b vid bearbetning 90°-90°.  

Markerade med gula ringar. 
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Figur 25. X15.Visar brottyta med spricka       Figur 26. X15. Visar brottyta med brottyp 1b 

vid bearbetning 90°-0°.  vid bearbetning 90°-90°. 
  

    

    
Figur 27. X8. Visar brottyta med brottyp 2b vid  

bearbetning 90°-90°. 

  

4.1.2 Spånbildning 
 
Resultatet av experimentet visade att spåntyp 1 bildades under bearbetning parallellt 

med fibrerna, 90°-0°. Spåntyp 1 är den vanligaste spåntypen och bildas främst när 
klyvmotståndet ät litet, spåntjockleken och spånvinkeln är stor samt när det är liten 
friktion mellan spån och verktyg. Se figur 28.  
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I bilaga 1 tabell 1, kan man jämföra dessa resultat med Franz (Franz, 1958) studier. 
Där kan man se resultatet av hans forskning som visar samband mellan spåntyp, 
spåntjocklek och spånvinkel i försök som gjorts för träslaget, Sugar Pine och Yellow 

Birch vid vattenmättade fuktkvot. Resultatet från den forskningen i samma omgång 
gav spåntyp 2 för Sugar Pine samt spåntyp 1 för Yellow Birch. 
 

Under bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, bildades både brottyp 1 b och 2 b. 
Spånorna som bildades under denna omgång var relativt små och oregelbundna, se 
figur 28. 

 

 
Figur 28. Visar spåntyp 1 vid bearbetning 90°-0° och både brottyp 1b samt 2b vid bearbetning 90°-90°. 

 

4.1.3 Skärkrafter 

 

För att studera brott i trämaterialet har tester i skärkraftmaskinen utförts och där har 

man fått ett medelvärde på skärkraften. 
 
Mätningarna av skärkraften ser ut som figur 29 nedan. Den stämmer överrens med 

skärriktning, typ 1, för bearbetning vid vinkel 90°-0°, se figur 8. Huvudskärkraften 
ligger på ett positivt värde med en svag topp, medan normalkraften ligger på negativt 
värde, där också med en svag topp. Skärprocessen blir trögare p.g.a en negativ 

självmatning, verktyget går in i arbetsstycket. För bearbetning 90°-90°, varierar 
huvudskärkraften vid olika tester i samma träkloss, se figur 30. 
 

Normalkraften ökar från negativt värde till positivt värde under tester detta på grund 
av densitet minskar ju närmare man kommer till kärnveden, se figur 31. 
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Figur 29. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 30. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 

 

Växlande 

självmatning 
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Figur 31. Visar densitet för omgång 1. 
 

 
Figur 32. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 

90°-0° 90°-90° 
 

90°-0° 90°-90° 
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4.2 Omgång 2  

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 20° 

 Skärdjup 0,5 mm 
 

4.2.1 Brottyta på bearbetad yta 

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° ser brottytan för omgång 2 bättre ut än 

omgång 1, se figur 33. De tydliga sprickorna som fanns i början av arbetstycket 
under omgång 1 blev betydligt mindre under omgång 2. Likadant skärverktyg har 
använts men mindre spånvinkel. Den mindre spånvinkeln skapade i detta fall en 

finare yta på arbetsstycket, se mikroskop bild figur 34. 
 
Skärriktning 90°-90°. Den bearbetade ytan för denna omgång är oförändrad från 

omgång 1, brottytan är ojämn, se figur 33. Även här bildas brottyp 1b och 2b bildas 
vilka inverkar negativt på ytkvaliteten. Se figur 35 och figur 36. 
 

 
Figur 33. Visar bättre brottyta med mindra sprickor vid bearbetning 90°-0° och 1b och 2b vid 

bearbetning 90°-90°.  Markerade med gula ringar. 
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Figur 34. X10. Visar bättre brottyta vid bearbetning 90°-0°. Figur 35. X15. Visar brottyta med brottyp 1b 

bearbetning 90°-90°. 
     

 

   
 

 
        Figur 36. X8. Visar brottyta med brottyp 2b vid  

        bearbetning 90°-90°. 

 
4.2.2 Spånbildning 
 

Resultatet av experimentet visade att spåntyp 1 bildades under bearbetning parallellt 
med fibrerna, 90°-0°. Se figur 37. 
 

Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 
som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 
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vattenmättade fuktkvot. Resultatet från den forskningen i samma omgång gav 
spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 3 för Yellow Birch. 
 

Under bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, bildades både brottyp 1b och 2b. 
Spånorna som bildades under denna omgång var även här relativt små och 
oregelbundna, se figur 37. 

 

 
Figur 37. Spåntyp 1 vid bearbetning 90°-0° och både brottyp 1b samt 2b vid bearbetning 90°-90°. 

 

4.2.3 Skärkrafter 

 

Mätningarna av skärkraften ser ut som figur 38 och 39 nedan. För skärriktning 90°-0° 
stämmer resultatet från skärkraftmaskinen överrens med skärriktning för spåntyp 1 
som nämns i Träbearbetning (Grönlund, 2004), se figur 8. Här uppstod en liten 

självmatning i jämförelse med omgång 1.  
 
Vid bearbetning 90°-90° stämmer skärkraftförloppet överrens med Mckenzie 

(McKenzie, 1961) för brottyp 2b, se figur 9. Under den här bearbetningen gav 
resultatet ett positivt värde, ej självmatning, d.v.s. skärprocessen gick lättare.   



  

25 
 

 

 
Figur 38. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 39. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 40. Visar densitet för omgång 2. 
 

 
Figur 41. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 

4.3 Omgång 3 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 10° 

 Skärdjup 0,5 mm 
 

 

 

 

90°-0° 90°-90° 

90°-0° 90°-90° 
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4.3.1 Brottyta på bearbetad yta 

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° har eggen en god kontroll över 

träbrottsprocessen och det är verktyget som genererar den bearbetade ytan. Den 
resulterande ytan vid bearbetningsförhållande som ger spåntyp 2 är mycket bra. Se 
figur 42. Att det är en fin yta ses även på mikroskopbilderna. Se figur 43. 

 
Skärriktning 90°-90°. McKenzie (McKenzie, 1961) har ingående undersökt 
spånbildningsprocessen vid bearbetning i 90°-90° riktningen och han menar att vid 

spånvinklar under 20° och spåntjocklekar mindre än 0,25mm är träbrottsmekanismen 
alltför oregelbunden för att kunna klassificeras. Vid bearbetning skärs fibrerna inte 
alltid av utan smulas istället sönder eller nöts bort. 
 

På arbetsstycket som kan ses på figur 42 nedan, ser man en ojämn yta över hela 

arbetsstycket och man kan se att det bildats flera brottyper. Se figur 44 och 45. 
 

 
Figur 42. Visar mycket bra brottyta vid bearbetning 90°-0° och brottyp 1b och 2b vid bearbetning 90°-

90°.  Markerade med gula ringar. 
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Figur 43. X10 Visar fin brottyta vid bearbetning 90°-0°. Figur 44. X15. Visar brottyta med brottyp 1b 

bearbetning 90°-90°. 

 
  

 

 
Figur 45. X8. Visar brottyta med brottyp 2b bearbetning 90°-90°. 

    
 

 
4.3.2 Spånbildning 
 

Resultatet från denna omgång vid bearbetning 90°-0° gav spåntyp 2, se figur 46. 
Spåntyp 2 bildas när träbrottet i spånan uppstår längs verktygseggen där den berör 
den bearbetade ytan. Verktygsförslitningen är något större vid spåntyp 2 än vid 
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spåntyp 1 på grund av att verktygseggen har nästan kontinuerlig kontakt med 
spånorna.  
 

Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 
som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 
vattenmättade fuktkvot. Resultatet från den forskningen i samma omgång gav 

spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 3 för Yellow Birch. 
 

Under bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, för den här omgången ansåg 
McKenzie att det inte går att klassificera vilken brottyp som bildas, men vid denna 
testomgång urskildes att även här bildades brottyp I b. Spånorna är ganska stora och 

oregelbundna som kan ses på figur 46. 
På vissa områden på arbetsstyckes bildas även brottyp 2b se figur 46. Förklaringen 
till detta kan vara att densiteten på arbetstycket varierar. Se densiteten bifogad 

nedan figur 47. 
 

 
Figur 46. Spåntyp 2 vid bearbetning 90°-0° och både brottyp 1b samt 2b vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 47. Visar densitet för omgång 3. 
 

 
Figur 48. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 
 
4.3.3 Skärkrafter 

Mätningarna av skärkraften för bearbetning 90°-0° ser ut som figur 49 nedan. 
Huvudskärkraften och normalkraften som mäts upp av skärkraftmaskinen gav ett 

linjärt resultat och båda krafterna är positiva, ej självmatning. 
 
Skärriktningen från denna omgång visar likhet med den skärriktning som nämns i 
Träbearbetning (Grönlund, 2004), se figur 8. 

 
Vid 90°-90° skärriktning, växlar huvudskärkraften mellan testerna medan 

normalkraften har ett ungefärligt jämnt läge i de olika testerna i samma träkloss, ej 
självmatning, se figur 50. 

90°-0° 

90°-90° 

90°-0° 90°-90° 
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När man jämför omgång 1,2 och 3 ser man att med minskad spånvinkel och konstant 
skärdjup ökar skärkraften och normalkraften övergår från ett negativt värde till ett 
positivt.  

 

 
Figur 49. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 50. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
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4.4 Omgång 4 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 10° 

 Skärdjup 1.0 mm 
 

4.4.1 Brottyta på bearbetad yta 

Resultatet för bearbetning 90°-0° den här omgången blev likadan som föregående 

omgång 3. Även denna gång gavs spåntyp 2 med en mycket bra bearbetad yta, 
vilket ses i mikroskopet, se figur 51 och 52. 
 

Vid bearbetning 90°-90°, som tidigare nämnts, anser McKenzie (McKenzie, 1961) att 
spånvinklar som är under 20° och spåntjocklek mindre än 0,25mm inte går att 
klassificera och i dessa experiment har spånvinkel 10° använts och spåntjocklek 

1mm vilken också gör att det är svårt att klassificera, se figur 51. Den bearbetade 
ytan ger olika brottyper, till en början brottyp 2a, brottyp 1b för att sedan övergå till 
brottyp 2b. Det var även svårt att ta bilder på brottytan. Se figur 53. 

 

 
Figur 51. Visar mycket bra brottyta vid bearbetning 90°-0° och brottyp 2a, 1b och 2b vid bearbetning 90°-

90°. Se gul markering. 
 



  

33 
 

 

  
Figur 52. X10. Visar fin brottyta vid bearbetning 90°-0°. Figur 53. X15. Visar brottyta med brottyp 2b 

vid bearbetning 90°-90°. 

  

  

4.4.2 Spånbildning 
 

Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 
som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 
vattenmättade fuktkvot. Franz tester har gjorts med spåntjocklek 0,76mm, medan 

dessa tester är gjorda med spåntjocklek 1.0 mm i denna omgång. Franz fick i sina 
tester spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 3 för Yellow Birch medan min test 
visade spåntyp 2 för furu, se figur 54. 
 

Resultatet för bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, för omgång 4 blev 
brottypen svår att klassificera, trots det kan man ändå studera spånorna som man 
fick från försöket och där kan man se att spånorna är relativt små och regelbundna, 

se figur 54. Detta beror på att spånvinkeln var mindre än 20° och varierande densitet 
under omgången.  
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Figur 54. Spåntyp 2 vid bearbetning 90°-0° och spånor vid bearbetning 90°-90°. 

 
 

4.4.3 Skärkrafter 
 
Under bearbetning 90°-0° är huvudskärkraften och normalkraften som mäts upp av 

skärkraftmaskinen relativt linjära, detta beroende av varierande densitet under testet 
och båda krafterna är positiva och gav ej självmatning, se figur 55.  
 

Skärriktningen från denna omgång visar likhet med den skärriktning som nämns i 
Träbearbetning (Grönlund, 2004), se figur 8. 

 

Vid 90°-90° skärriktning växlar huvudskärkraften från stort positivt värde till litet 
positivt värde. Medan motsatsen sker med normalkraften där värdet stiger under 
testets gång, men ingen självmatning, se figur 56. 

Huvudskärkraften minskar och normalkraften ökar när densitet minskar, se figur 57. 
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Figur 55. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 56. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 57. Visar densitet för omgång 4. 
 

 
Figur 58. Visar t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 

4.5 Omgång 5 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 20°  

 Skärdjup 1.0 mm 
 

 

 

 

90°-90° 

90°-0° 

90°-0° 90°-90° 
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4.5.1 Brottyta på bearbetad yta 

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° är ytkvaliteten jämn, men det skapas 

en del sprickor i början på varje skäromgång. Dessa sprickor har uppstått när 
verktygsrörelsen och fiberriktningen bearbetas i motträ. Se figur 59, och mikroskop 
bild som visar sprickor, se figur 60.  

 
I denna omgång, bearbetning 90°-90°, har vi lämnat Mckenzies (McKenzie, 1961) 
villkor som gjorde det svårt att klassificera brottyper, men det är fortfarande svårt att 

se vilken brottyp som gäller för denna omgång. På vissa områden gav den 
bearbetade ytan en relativt god yta se figur 59 men ju närmare man kommer till 
kärnved så försämras snittytan. Se figur 62. 

 

 
Figur 59. Visar sprickor på brottyta vid bearbetning 90°-0° och den svår tolkade brottytan vid 

bearbetning 90°-90°. Se markerade gula ringar. 
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Figur 60. X15. Visar brottyta med spricka Figur 61. X15. Visar brottyta med relativt god yta 

Vid bearbetning 90°-0°.   vid bearbetning 90°-90°. 

  
 

 
Figur 62. X15. Visar brottyta vid kärnved med försämrad snittytan 

  vid bearbetning 90°-90°. 
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4.5.2 Spånbildning 
 

För bearbetning 90°-0° bildas tydligt spåntyp 1, se figur 63. 
 
Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 

som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 
vattenmättade fuktkvot. Franz tester har gjorts med spåntjocklek 0,76mm, medan 
dessa tester är gjorda med spåntjocklek 1.0 mm i denna omgång. Franz fick i sina 

tester spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 3 för Yellow Birch. 
 

Resultatet för bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, för den här omgången gav 
brottyp 1a, där var spånorna relativt små och regelbundna se figur. Studeras 
spånorna närmare ser man även brottyp 2a, och de spånorna ser större och mer 

ojämna ut, se figur 63. 
 

 
Figur 63. Spåntyp 1 vid bearbetning 90°-0° och brottyp 1a samt 2a vid bearbetning 90°-90°. 

 
  

4.5.3 Skärkrafter 

Under bearbetning 90°-0° är huvudskärkraften och normalkraften som mäts upp av 

skärkraftmaskinen relativt linjära, se figur 64, de saknade den topp som 
karaktäriserar skärriktningen för typ 1, detta beror på att man har tagit medelvärdet 
på krafterna under breddnumren som nämns i Träbearbetning (Grönlund, 2004), se 

figur 8. Resultaten för denna bearbetning gav stor negativt självmatning vilket gör att 
processen går trögare. 
 

Vid 90°-90° skärriktning växlar huvudskärkraften från stort positivt värde till litet 
positivt värde. Medan motsatsen sker med normalkraften där värdet stiger från 
negativt värde till positivt, själmatningen minskar och skärprocessen går lättare under 
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testomgången, se figur 65. Normalkraften följer till en början kurvan för brottyp 1a, för 
att i slutet växla till ett positivt värde vilket är karaktäristiskt för brottyp 2a. Se 
densiteten bifogad nedan. 

 

 
Figur 64. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 65. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
 

 

Minskande 

självmatning 
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Figur 66. Visar densitet för omgång 5. 
 

 
Figur 67. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 
 
 

4.6 Omgång 6 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 30° 

 Skärdjup 1.0 mm 
 

 
 

90°-0° 

90°-90° 

90°-0° 90°-90° 
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4.6.1 Brottyta på bearbetad yta 

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° visar det sig att denna omgång 

resulterade i den bästa ytkvaliteten, det uppstår inga synliga sprickor som går att 
upptäcka med blotta ögat se figur 68 eller i mikroskop, se figur 69.  
 

Denna omgång, bearbetning 90°-90°, kunde lätt klassificeras, den stora spånvinkeln 
och stor spåntjockleken ledde till mycket dåliga snittytor, se figur 70 för brottyp 2a 
och figur 71 för brottyp 2b. 

 

 
Figur 68. Brottyta vid bearbetning 90°-0° och 90°-90°. 

 

  
Figur 69. X15. Visar fin bearbetad yta vid   Figur 70. X15. Visar bearbetad yta med brottyp 2a 

bearbetning 90°-0°.  vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 71. X15. Visar bearbetad yta med brottyp 2b 

  vid bearbetning 90°-90°. 

    
    

4.6.2 Spånbildning 
 
Bilaga 1 tabell 1 visas samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel för 

bearbetning 90°-0° som gjorts av Franz (Franz, 1958)för träslaget, Sugar Pine och 
Yellow Birch vid vattenmättade fuktkvot. Franz tester har gjorts med spåntjocklek 
0,76mm, medan dessa tester är gjorda med spåntjocklek 1.0 mm i denna omgång. 

Franz fick i sina tester spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 1 för Yellow Birch 
medan denna skär omgång visar en tydlig spåntyp 1, se figur 72. 
 

Resultat för bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, för den här omgången gav 

brottyp 2a och 2b, med relativt stora spånor, se figur 72. Spånorna sitter ihop som 
små sammanhängande kedjor. Se mikroskop bild i figur 73. 
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Figur 72. Spåntyp 1 vid bearbetning 90°-0° och brottyp 2a samt 2b vid bearbetning 90°-90°. 

 
 

  
Figur 73. X20. Visar hur spånorna sitter ihop vid brottyp 2b för bearbetning 90°-90°. 

 
 

 

4.6.3 Skärkrafter 

Under bearbetning 90°-0° är huvudskärkraften och normalkraften som mäts upp av 

skärkraftmaskinen, se figur 74, väl överrensstämmande med skärriktning för spåntyp 
1som nämns i Träbearbetning (Grönlund, 2004)se figur 8. Med stor självmatning som 

gjorde att skärprocessen gick trögare. 

. 
Vid 90°-90° stämmer huvudskärkraften med skärkraftförloppet för brottyp 2a som 
McKenzie visar i figur 9, men normalkraften ligger på negativt med stigande värde. 

Själmatningen minskar och skärprocessen gick lättare. Dock står det inte vilket 
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träslag som använts, detta kan vara en av orsakerna som gör att diagrammen ser 
olika ut, se figur 75. 
 

 
Figur 74. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 75. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 

  
 

 

 

Minskande 

självmatning  
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4.7 Omgång 7 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 30° 

 Skärdjup 0,2 mm 

 
 

4.7.1 Brottyta på bearbetad yta 

Bearbetningsytan, parallellt med fibrerna 90°-0°, för den här omgången gav en dålig 

ytkvalitetet med stora långa sprickor och en ojämn yta, se figur 76, och mikroskopbild 
figur 77. Detta kan bero på att stor spånvinkel använts med litet skärdjup.  
 

För bearbetning 90°-90° var den bearbetade ytan mycket bra, jämfört med tidigare 
omgångar var denna den klart bästa. Se figur 76. Mikroskopbilden visar också en 
relativt god yta som brottyp 1a, se figur 78. 

 

 
Figur 76. Visar brottyta med långa sprickor vid bearbetning 90°-0° och brottyta med brottyp 1a vid 

bearbetning 90°-90°. Se markerade gula ringar. 
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Figur 77. X7.5. Visar brottyta med sprickor                              Figur 78. X10. Visar brottyta med brottyp 

vid bearbetning 90°-0°.   vid bearbetning 90°-90°. 

                  

 
4.7.2 Spånbildning 

 
Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 
som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 

vattenmättade fuktkvot. Resultatet från den forskningen i samma omgång gav 
spåntyp 2 för Sugar Pine samt spåntyp 1 för Yellow Birch, medan för denna omgångs 
försök i träslag furu, gav spåntyp 2, se figur 79. 

 
Under bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, användes en liten spåntjocklek 
som gjorde det svårt att samla in spånorna, de var så små och oregelbundna. Som 

brottyp 1a. Se figur 79. 
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Figur 79. Spåntyp 2 vid bearbetning 90°-0° och brottyp 1a vid bearbetning 90°-90°. 

 
  

 
4.7.3 Skärkrafter 

 

Skärkraftriktningen för typ 2 som erhållits från skärkraftmaskinen stämmer inte 
överrens med Grönlund, 2004, se figur 8, vid bearbetning 90°-0°. Mätningarna av 
skärkraften ser ut som figur 80 nedan. Enligt Grönlund ska normalkraften vara positiv 

i y led, men denna omgångs tester hamnade på en negativ y led med liten 
självmatning. Detta kan bero på att annat träslag användes av Grönlund eller att en 
bredare skäregg användes. 

. 
Vid bearbetning 90°-90° börjar huvudskärkraften på ett stort positivt värde för att 
sedan växla nedåt motsatsen till normalkraften som börjar på ett litet positivt värde 

och sedan växlar uppåt efter några antal tester i samma omgång vilket gav ej 
självmatning, se figur 81, detta beror på att densiteten minskar ju närmar man 
kommer kärnveden, se densiteten nedan i figur 82. 
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Figur 80. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 

  
 
 

 
Figur 81. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 82. Visar densitet för omgång 7. 
 

 
Figur 83. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 
 

 
 

 

  

4.7 Omgång 8 
 

Variationer: 

 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 20° 

 Skärdjup 0,2 mm 

90°-90° 90°-0° 

90°-0° 90°-90° 
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4.8.1 Brottyta på bearbetad yta 

Bearbetningsytan, parallellt med fibrerna 90°-0°, för den här omgången gav en fin 
kvalitet på ytan, lika bra som omgång 6. Inga synliga sprickor för blotta ögat eller i 

mikroskop. Se figur 84 och 85. 
 
För bearbetning 90°-90° var kvaliteten på ytan över lag god, se figur 84, men på 

vissa ställen kan man tydligt se brottyp 2b. På arbetsklossen kan man även se att 
ytan blir bättre och bättre ju närmare kärnveden man kommer. Se figur 86 och 87 
 

 
Figur 84. Visar fin brottyta vid bearbetning 90°-0° och med god brottyta vid bearbetning 90°-90°. Se 

markerade gula ringar. 
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Figur 85. X15. Visar fin bearbeta yta vid   Figur 86. X15. Visar bearbeta yta med brottyp 1b vid   

Bearbetning 90°-0°  bearbetning 90°-90° 

  
    

 
Figur 87. X15. Visar bearbeta yta med brottyp 2b vid bearbetning 90°-90°. 
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4.8.2 Spånbildning 
 
Bilaga 1 tabell 1 visar samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel i försök 

som gjorts av Franz (Franz, 1958) för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch vid 
vattenmättade fuktkvot. Resultatet från den forskningen i samma omgång gav 
spåntyp 3 för Sugar Pine samt spåntyp 3 för Yellow Birch, medan denna omgångs 

försök i träslag furu, gav spåntyp 2, se figur 88. 
 
För bearbetning vinkelrätt mot fibrerna, 90°-90°, har det här använts  liten spånvinkel 

och liten spåntjocklek och man kommer därmed nära gränsen som Mckenzie 
(McKenzie, 1961) menar gör det svårt att klassificera brottyper. Spånorna var även 
här små och oregelbundna, vilket är typiskt för brottyp 1a. Se figur 88. 

 

 
Figur 88. Spåntyp 2 vid bearbetning 90°-0° och brottyp 1a vid bearbetning 90°-90°. 

 

  
4.8.3 Skärkrafter 

För bearbetning 90°-0° visar mätningarna av krafterna från skärkraftmaskinen att de 
stämmer överrens med skärkraftriktningen för typ 2 som nämns i Träbearbetning 

(Grönlund, 2004) se figur 8. Mätningarna av skärkraften ser ut som figur 89 nedan. 

Ingen självmatning, krafterna är båda positiva och relativt linjära.  
 
För bearbetning 90°-90° ser man att densiteten minskar ju närmare man kommer till 

kärnveden, se figur 91. Detta påverkar huvudskärkraften på så sätt att den minskar 
medan normalkraften ökar vilket ger ej självmatning, se figur 90. 
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Figur 89. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 
 

 
Figur 90. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
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Figur 91. Visar densitet för omgång 8. 

 
Figur 92. Visar t.v. arbetsstycke vid bearbetning 90°-0°, t.h. arbetsstycke vid bearbetning 90°-90°. 
 

90°-90° 90°-0° 

90°-0° 90°-90° 
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4.9 Omgång 9 
 

Variationer: 
 

 Skärriktning 90°-0°, 90°-90° 

 Spånvinkel 10° 

 Skärdjup 0,2 mm 
 

4.9.1 Brottyta på bearbetad yta 

Vid bearbetning parallellt med fibrerna 90°-0° är ytkvaliteten relativt god, men med 

lite skador i början av arbetsstycket för varje skäromgång, se figur 93. I figur 94 syns 
bild från mikroskopet. 
 

För bearbetning 90°-90° kan man se skillnad på ytan mellan splintved och kärnved, 
figur 93. Ytan på splintveden är mer jämn och fin medan man på kärnveden fick en 
yta med längre sprickor och sämre ytkvaliteten, se figur 95 och 96. 

 

 
Figur 93. Visar små skador på brottyta vid bearbetning 90°-0° och brottyta fin yta på splintved medan 

sämre kvalitet vid bearbetning 90°-90°. Se markerade gula ringar. 
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Figur 94. X10 Visar brottyta med spricka                     Figur 95. X10. Visar brottyta med splintveden 

vid Bearbetning 90°-0°.                                                   som är mer jämn och fin vid bearbetning 90°-90°. 

  

  

 
 

 
Figur 96. X10. Visar brottyta av kärnveden som fick sämre ytkvalitet vid bearbetning 

 90°-90° 
 

    

 
  
4.9.2 Spånbildning 

 
Vid bearbetning 90°-0°, resultatet för denna omgång gav spåntyp 2, se figur 97. 
Medan Franz  (Franz, 1958) i hans försök för träslaget, Sugar Pine och Yellow Birch 

under samma vattenmättade fuktkvot, fick spåntyp 3. Se bilaga 1 tabell1. 
 
Bearbetning 90°-90° på splintveden skapas en typisk brottyp 1a medan på kärnveden 

2a. Spånorna är små och regelbundna. På grund av liten spånvinkel och litet 
skärdjup var det svårt att samla in dem, se figur 97. 
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Figur 97. Spåntyp 2 vid bearbetning 90°-0° och brottyp 1a och 2a vid bearbetning 90°-90°. 

  
 

 
4.9.3 Skärkrafter  

 

Skärkraften som erhållits från skärkraftmaskinen vid bearbetning 90°-0° ger positiv 
normalkraft som innebär ej självmatning och positiv huvudskärkraft, se figur 98. 
Krafterna är olinjära och stämmer inte överrens med skärriktningen, spåntyp 2, som 
nämns i Träbearbetning (Grönlund, 2004) se figur 8. Detta kan bero på att Grönlund 

användes annat träslag eller en annan skäregg. 
 

För bearbetning 90°-90° var det svårt att hitta en förklaring till varför 
skärkraftdiagrammet ser ut på detta sätt, se figur 99, och inte stämmer överrens med 
något av skärkrafts förlopp som Mckenzie (McKenzie, 1961) har sammanställt och 

som redovisas i bilden, se figur 9. Detta kan bero på att man hamnat under 
McKenzies villkor för klassificering av brottyper. 
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Figur 98. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-0°. 

 

 
Figur 99. Visar skärkrafterna vid bearbetning 90°-90°. 
 
 

 
 
 
 



  

60 
 

 

5. Diskussion  
 

5.1 Diskussion av resultatet. 

 
Att arbeta med bearbetning 90°-0° var överlag lättare och gav tydligare resultat än 
bearbetning 90°-90°. Vid bearbetning 90°-0° är verktygets rörelseriktning parallell 

med fiberriktningen vilket ger generellt finare ytor och det gjorde det enklare att 
upptäcka brott på bearbetningsytan. 
 

För bearbetning 90°-90° var det däremot svårare att klassificera vilken brottyp som 
uppstått. En orsak till detta kan vara att spånvinkel som användes var under 20° och 
skärdjupet under 25 mm, vilket kan knytas till McKenzies (McKenzie, 1961) villkor för 

klassificering och som gjorde det svårt att bedöma vilken brottyp som uppstått.  
 
Vid bearbetning 90°-90° var det vanligt att flera olika brottyper uppstod under ett och 

samma test på arbetsklossen, densiteten var där en av de avgörande faktorerna att 
detta skedde.  
 

De spåntyper vid bearbetning 90°-0°, som erhållits under arbetets gång, var i vissa 
fall annorlunda än de samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel som 
Franz visade på, detta beroende på att annat träslag med andra 

hållfasthetsegenskaper användes. Andra faktorer som materialet i skärverktyget kan 
också ha påverkat resultatet.  
 

5.2 Diskussion av metoden. 
 
I arbetet användes kamera som tillhandahölls av Universitetet och bildkvaliteten är 

avhängig detta.  I vissa fall var det svårt att ta kort på bearbetningsytan på grund av 
att den hamnade djupt ner i träklossen.  
Inför examensarbetet ingick introduktion samt även genomgång för hur man hanterar 

mikroskopet. Det tog ett tag att bli bekant med verktyget vilket i vissa fall kan påverka 
bildkvalitén på mikroskopbilderna. 
 

För att återkoppla till kravspecifikationen kan det vara relevant att nämna de 
variationer som inte studerats. Skärriktning 0°-90° var inte prioriterad av 
uppdragsgivaren och lämnades därför i denna studie. När det gäller spånvinkel 

studerades endast tre vinklar, vinkel 0° saknades bland verktygen som erhölls av 
skolan, och lämnades därför tillsvidare. Samma sak gäller för skärverktyg med 
eggskärpa slö, så i detta arbete användes endast vass eggskärpa. Tiden spelade 
även in i arbetet vilket gjorde att studier i elektronmikroskopet fick lämnas för denna 

gång.  
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5.3 Förslag till fortsatt forskning. 
 
Det finns också möjlighet att i fortsatt forskning studera brottytan närmare genom att 

använda elektronmikroskop, det skulle vara intressant att kunna studera ytan på nära 
håll.  
De variationer som nämns ovan och som lämnades kan också vara användbara att 

titta närmare på vid ett fortsatt arbete, man kan även tänka sig att studera trämaterial 
som har andra egenskaper än Furu. De skärverktyg som använts i denna studie är 
relativt smala, så ett fortsatt arbete med bredare skärverktyg skulle också bidra till 

ytterligare kunskap i ämnet.   



  

62 
 

 

6. Slutsatser 

 

Av analysen för skärbearbetning 90°-0° framgår att omgång 6 och omgång 8 gav den 
bästa ytkvaliteten. Resultatet för båda omgångarna gav fina ytor utan synliga 
sprickor. Så om man vill arbeta med skärdjup 1.0 mm och har rått furu som träslag 

rekommenderas att använda spånvinkel 30°, som visas av resultatet i omgång 6. 
Men vill man arbeta med mindre skärdjup passar spånvinkel 20° bättre, som visas av 
resultatet i omgång 8.  

 
Sämst resultat för skärbearbetning 90°-0° gav omgång 7, där stor spånvinkel 
användes och litet skärdjup. Resultatet för denna omgång gav en ojämn 

bearbetningsyta med stora långa sprickor. Samtidigt gav samma omgång, intressant 
nog, bästa resultatet vid bearbetning 90°-90°. Den stora spånvinkeln och ett mindre 
skärdjup var fördelaktigt för bearbetning vinkelrätt mot fiberriktningen. 

 
Avslutningsvis bör tilläggas att de flesta andra omgångar, för bearbetning 90°-90°, 
alla gav en relativt dålig kvalitet på bearbetningsytan. Flera brottyper skapades ofta 

under en och samma omgång vilket bidrog till den dåliga ytkvaliteten. 
 
Resultatet från min forskning, vid bearbetning 90°-0°, gav spåntyper som var lätt att 

klassificera och de stämde bra överrens med de spåntyper som Grönlund (Grönlund, 
2004) nämner i sin bok. Medan för bearbetning 90°-90°, var det inte lika enkelt att se 
vilken spåntyp spånorna tillhör, speciellt vid liten spånvinkel och litet skärdjup. Detta 

för att de spånor som bildades var små och spridda.  
 
Vid bearbetning 90°-90° förekom nästan aldrig självmatning detta på grund av att 

densiteten minskar ju närmare man kommer kärnveden, medan skärprocessen gick 
trögare vid bearbetning 90°-0° och vid de flesta omgångarna förekom hög 
självmatning. 
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7.2 Figurer 

 
Figur 6, 7, och 9 Är hämtade från litteraturförteckning 1. 
 

Figur 2, 3, 4, och 5 Är hämtade från litteraturförteckning 2. 

 
Figur 10 Är hämtade från litteraturförteckning 3. 
 

Figur 8 Är hämtade från litteraturförteckning 4. 
 
Övriga figurer är fotade av Firas Jankeel, Examensarbete 2016 
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Bilaga 1 

Tabell 1 

 

Samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel för Sugar Pine vid vattenmättat (Franz, 1958). 
 

Spåntjocklek 
mm 

Spånvinkel   

 Spåntyp   

  10° 20° 30° 

0.25 3 3 2 

0.50 3 3 2 

0.76 3 3 3 

 
Samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel för Yellow Birch vid vattenmättat (Franz, 1958). 
 

Spåntjocklek 
mm 

Spånvinkel   

 Spåntyp   

  10° 20° 30° 

0.25 3 3 1 

0.50 3 3 1 

0.76 3 3 1 
 

 Samband mellan spåntyp, spåntjocklek och spånvinkel för Furu vid vattenmättat (Firas, 2016). 
 

Spåntjocklek 

mm 

Spånvinkel   

 Spåntyp   

  10° 20° 30° 

0.20 2 2 2 

0.50 2 1 1 

1.0 2 1 1 
 

 


