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I 

Abstract 
 
This dissertation focuses on analyzing of the mechanics occurring in orthogonal cutting, with the 
purpose to evaluate to what extent advanced calculations methods (FEM) can be used to model the 
cutting process.  
 
Analytical models are presented to give an alternative method of evaluating generated heat in the 
cutting zone. AdvantEdge, an easy to use explicit FE-code special designed for metal cutting, was 
used with pre-defined data for the used material and friction coefficient. Different measurement 
techniques were evaluated and used to measure cutting forces (accelerometer), chip formation 
(Quickstop, high-speed filming), and temperature distribution (CCD-IR) under steady state 
conditions. 
 
An evaluation test matrix consisting of three cutting geometries (TCMT 16T308-MR/-MM, TPGN 
160308) in two materials (steel-SS1672, stainless steel- 316L) under a variation of cutting data (vc = 
160 - 200 - 240 [m/min], f = 0.112 - 0.224 - 0.336 [mm]) were used to evaluate the effects of 
temperature, chip formation and cutting forces. 
 
The results showed that FE-calculations in general and AdvantEdge in particular, can be used to 
predict relative effects on cutting forces, temperature and contact lengths as effects of relative 
changes in tool geometry and cutting data. However, the code had major difficulties predicting 
absolute values for directly comparing with the measured results, this especially for the generated 
heat in the chip formation process and also to some extent cutting forces. The combination of high-
speed filming, measuring cutting forces and temperature (CCD-IR) in the cutting zone gives 
efficient and good abilities to compare calculations with the measurements.  
 
Conclusions from the observations are that in order to decrease the margin of error in the 
calculations primarily material data has to be better defined in order to predict the material 
behaviour and secondarily a better numerical and discretisation control of the solution process can 
be used to increase accuracy.  



 
II 

Sammanfattning 
 
Denna avhandling har berört modellering av skärmekaniska analyser genom Finita Element 
Metoden (FEM) och metoder för att verifiera beräknade resultat. Analytiska modeller för skärade 
bearbetning i ortogonal svarvning har studerats för att förklara faktorer kring 
spånbildningsprocessen och temperaturer i kring skärgeometrin. Syftet var att utvärdera möjligheter 
till användningsområde av FE-beräkningar samt utvärdera effektiva mätmetoder för att verifiera 
beräknade värden för kraft, temperatur och spånform. 
 
AdvantEdge, en specialanpassad FE-kod för skärande bearbetning användes med fördefinierade 
materialdata för att utvärdera möjligheten att modellera skärprocessen. Programmet använder sig av 
en explicit lagrange formulering med kopplade mekaniska och termiska ekvationer. Ett antal 
praktiska mätmetoder användes för att verifiera beräknade data, varav en kombination av 
skärkraftsmätning, höghastigetsfilmning och temperaturuppskattning (CCD-IR) av området kring 
skäreggen ansågs vara mest effektiva för att ge en god uppskattning av beräknade parametrar. Även 
en analytisk modell för att prediktera temperaturer som funktion av uppmätta skärkrafter användes.  
 
En utvärdering av tre skärgeometrier (TCMT 16T308-MR/-MM, TPGN 160308) samt två material 
(kolstål - SS1672, rostfritt - 316L) med varierande skärdata (vc = 160 - 200 - 240 [m/min], f = 0.112 
- 0.224 - 0.336 [mm]) användes i försöken. 
 
Resultaten visar på att AdvantEdge generellt med användande fördefinierade materialdata kan 
prediktera de relativa förändringar vid variationer i geometri- och skärdata. Större felmarginaler 
observerades vid beräkningar i rostfritt stål (316L) då beräkningarna i AdvantEdge uppvisar 
opåverkbara numeriska problem vid beräkningarna vilket resulterar i oacceptabla felmarginaler 
(>30%) i spånform, kraft och temperaturuppskattning för att kunna användas aktivt i 
konstruktionsarbete. Anledning till detta antogs vara i definitionen av materialdata vilket leder till 
ökad numeriskt fel vid beräkningarna för den materialdefinitionen.  
 
Slutsatser är att FE-beräkningar (AdvantEdge) kan användas som ett aktivt verktyg för att modellera 
skärprocessen och att visa på relativa effekter av förändringar i skärdata och skärgeometrier. För att 
minska beräkningsfel och förbättra modelleringen av materialets egenskaper behövs primärt 
kontroll över väldefinierad materialdata främst för höga temperaturer och töjningshastigheter samt 
sekundärt även till viss del ökad kontroll av diskretisering och numerisk lösningsmetod. 
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Förord 
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Lista över beteckningar 
 
Ftot  total skärkraft    [N] 
Ff matningskraft, skärkraftskomponent i axiell riktning  [N]  
Fc skärkraft, skärkraftskomponent i tangentiell riktning  [N] 
Fr skärkraftskomponent i radiell riktning   [N] 
  
Fs kraft utmed skjuvplanet    [N] 
 
v hastighet     [m/min] 
vc skärhastiget     [m/min] 
vs skjuvhastighet, primär deformationszon   [m/min] 
f  matning (skärdjup)    [mm] 
 
α spånvinkel     [grader]  
β släppvinkel     [grader]  
φ skjuvplansvinkel    [grader] 
   
W arbete      [J] 
Q effekt     [J/s] 
 
t1  skärdjup     [mm]  
t2 medelspåntjocklek    [mm]  
b spånbredd     [mm] 
  
ER eggradie     [mm] 
   
T temperatur     [°C] 
Tc spåntemperatur, efter primär deformationszon  [°C] 
Tr temperatur i sekundär deformationszon   [°C] 
 
ε töjning     [ - ] 
⋅

ε  töjningshastighet    [s-1] 
 
ρ densitet     [kg/m3 ] 
cp specifik värme kapacitet    [J/(kg °C)] 
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1 Inledning 

1.1 Historik och bakgrund 
Genom att optimera skärdata beroende på respektive verktygs geometri och det bearbetade 
materialets fysiska förutsättningar, kan varje operation i produktionsflödet för skärande bearbetning 
förbättras avsevärt. Spännings och temperaturområden som uppstår kring eggen i verktyg och 
arbetsmaterial påverkar direkt livslängden samt egenskaperna hos den bearbetade ytan hos den 
tillverkade detaljen. De ingående kunskaper om de faktorer som påverkar och styr olika 
förslitningsfaktorer i skärprocessen har fram tills idag grundat sig mestadels på observationer och 
praktiska försök samtidigt som analytiska modeller har lagds fram av forskare för att försöka 
förklara varför dessa förslitningsfaktorer då uppstår. 
 
Utvecklingen av datorers beräkningskapacitet medger att numeriska lösningsmetoder kan praktiskt 
användas och appliceras för att studera händelseförlopp som är intressanta ur ett ingenjörsmässigt 
perspektiv. I skärande bearbetning är detta främst av intresse ur två aspekter, optimering av 
skärgeometrier och skärdata samt i forskningssyfte för att ytterligare förstå den mekanik som 
påverkar bearbetningsprocessen. I kombination med detta bör även vidare forskning och utveckling 
ske kring praktiskt genomförbara mätmetoder för att dessa numeriska beräkningar stämmer mot 
verkligheten med godtagbara felmarginaler. 

1.2 Syfte 
Genom att utveckla ett arbetssätt för verifiering av beräknade värden i en kommersiell programvara 
för simulering av skärande bearbetning, AdvantEdge, kan en bedömning ges av dess 
beräkningsalgoritms möjlighet att användas kontinuerligt i aktivt konstruktionsarbete. Primära 
faktorer som är intressant att beräkna är skärkrafter, spånbildning och temperaturfördelning som 
direkt påverkar verktygets prestanda och hållbarhet. I detta fall koncentreras arbetet till att utvärdera 
två olika arbetsmaterial samt två skärgeometrier för att bilda en uppfattning om tillförlitligheten 
mellan beräkningar och verkligt resultat för dessa två material.  

1.3 Genomförande 
Genom litteraturstudier studera olika mekaniska modeller för det skärmekaniska förlopp som 
uppstår mellan verktyget och arbetsmaterialet. Dessutom genom att studera och genomföra ett antal 
verifieringsmetoder och bedöma dess lämplighet för praktiskt undersöka parametrar som är 
relevanta. Hänsyn till användarvänlighet, effektivitet och uppmätt noggrannhet på parametrar 
värden bör studeras och kommenteras. En analys av de beräkningsalgoritmer som FE-programmet 
(AdvantEdge) använder sig av i beräkningarna bör ge en bedömning av programmets 
beräkningskapacitet och lösningsmetod 
 
Parallellt med FE-beräkningar i AdvantEdge av en serie tester med varierande skärdata, bör olika 
praktiska mätningar utföras. Följande metoder är föreslagna för uppskattning av respektive värden: 
 
Skärkrafter   Skärkraftsmätning med accelerometer 
Kontaktlängder Quickstop, Höghastighetsfilmning, skäranalys 
Spånstukning Quickstop, Höghastighetsfilmning, spånanalys 
Spånform  Quickstop, Höghastighetsfilmning, spånanalys 
Temperatur  Kamera känslig för ir-ljus, skär- resp. spånanalys  
 
Jämförande av beräknade och uppmätta resultat ska ge en uppskattning av likheter och skillnader 
mellan beräknade och uppmätta resultat. 
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1.4 Delmål 
För att uppnå syftet med avhandlingen bör faktorer kring mekaniken i ortogonal skärande 
bearbetning studeras genom numeriska och praktiska mätmetoder, detta genom delmål 
specificerade enligt: 
 
- Utvärdera och bedöma kvaliteten på simulerade data från FE-beräkningar gjorda i 
 AdvantEgde med fördefinierade material- och friktionsparametrar. 
 
- Ge en praktisk bedömning av justerbara beräkningsparametrar (elementstorlek,   
 adaptiv nätkontroll) hos FE-beräkningars möjlighet att uppskatta krafter, spånform 
 och temperatur. 
 
- Genomföra praktiska mätningar med ett flertal mätmetoder för att utvärdera dess 
 lämplighet för validering av beräknade data. 
 
- Jämföra resultaten för mätningar på en serie skärdata mellan uppmätta och beräknade 
 värden. 
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2 Skärmekanik 
 
Skärande bearbetning har fram till utvecklandet av dagens relativt effektiva beräkningsmetoder, 
studerats främst genom den erfarenhet som skapats hos ingenjörer och maskinoperatörer genom 
åren. Olika testmetoder och teorier har utformats för att förstå vilka faktorer som är styrande för 
parametrar som spånformning, hållfasthet, skärkrafter och livslängd hos skäret. 
 
Den spånform som bildas under bearbetningen bestäms av ett flertal faktorer och då primärt av 
skärdata (skärdjup och skärhastighet), materialets inre egenskaper och verktygets utformning. 
Förenklat kan man anta att fyra olika spåntyper kan identifieras under en bearbetningsprocess, se 
Figur 1.  
 

 
Figur 1: Visar beskrivning av de fyra vanligaste spåntyper: (a) okontinuerlig, (b) kontinuerlig, (c) 

kontinuerlig med "Build Up Edge" (BUE) och (d) regelbunden segmenterad spånform. 

I denna rapport sker all analys, beräkningar och mätningar i två dimensioner. Detta görs för att 
förenkla analys och beräkningar men åskådliggör dock ändå merparten av de effekter som uppstår i 
skärprocessen. Alla praktiska mätningar och beräkningar har gjorts på ortogonal svarvning med 
konstant skärdjup och skärhastighet, detta för att studera effekter på bland annat skärkrafter och 
temperaturer under stationärt tillstånd. 

2.1 Förenklad modell, definierad enligt Merchant 
Merchant presenterade 1945 en analys av mekaniken som styr skärkrafter och spånformning och 
den beskriver väldigt förenklat förhållanden mellan verktygsgeometri, skärkrafter och dess effekter 
på skärprestanda. Mekaniken kring processen av skärande bearbetning kan delas in i två 
huvudområden, makro- och mikrogeometri. Detta för att enklare urskilja och därmed lättare förstå 
de faktorer som styr förslitning och brott hos de bearbetande skären samt få kontroll på 
restspänningar på ytan hos den bearbetade detaljen. 
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2.1.1 Makrogeometri 
Analysen kring makrogeometrin leder till identifiering av skärkrafter, förbrukad effekt och 
begränsningar av skärförloppet bland annat på grund av instabilitet och vibrationer. Den totala 
skärkraften (Ftot) som påverkar skäret från materialet delas upp i tre komponenter i tangentiell (Fc), 
axiell (Ff) och radiell (Fr) riktning, vilka kan mätas kontinuerligt med dynamometrar under praktisk 
bearbetning, se Figur 2. 
 

 
Figur 2: Visar skärkrafter som de verkar på skäret i tre riktningar. 

Genom att kontinuerligt deformera materialet kring skärspetsen bildas kontinuerligt spånan.  
Spånvinkeln (α) är vinkeln mellan normalen till skärriktningen och ovansidan på verktyget, se 
Figur 3, och dess vinkel har direkt inverkan på spånstukningen och skjuvplansvinkeln.  
 

 
Figur 3: Visar krafter, vinklar, hastigheter och spåntjocklekar hos ortogonal (2D) bearbetning 
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2.1.2 Mikrogeometri 
Mikrogeometrin används främst för att förutse spänningar, töjningar och temperaturfördelning hos 
spånan, verktyget och arbetsstycket. Områdena kring skärspetsen i materialet delas in i tre olika 
zoner, se Figur 4 , där deformation av materialet sker. I den primära zonen kring skjuvplanet sker 
arbetet att forma spånan genom att deformera materialet genom skjuvning. Med höga 
töjningshastigheterna som råder i deformationszonerna kan antagandet göras att arbetet som åtgår 
att forma spånan är en adiabatisk process, dvs. inget värmeutbyte sker med omgivningen. Eftersom 
större delen av deformationen av materialet även kan antas vara plastisk kan man anta det arbete 
som åtgår att forma spånan omvandlas med ca 90% till värme och resterande del omvandlas till inre 
restspänningar och deformationsförändringar av materialstrukturen. 
 
Den sekundära zonen återfinns utmed kontaktarena mellan spånan och överdelen av verktyget, se 
Figur 4. I denna kontakt utvecklas friktion mellan spåna och verktyg och har stor betydelse för 
värmeöverföringen mellan verktyget och spånan.  
 

 
Figur 4: Visar läge på deformationszonerna. 

Även i den tredje zonen under skäreggen uppstår och spänningskoncentrationer och en viss mängd 
värme genom friktion av den kontakt som verkar mellan verktyg och arbetsmaterial. Denna kontakt 
är starkt kopplad till avrundning av skäreggen (ER) och släppvinkeln (β) och leder till plastisk 
deformation bidrar till restspänningar i ytskiktet på de bearbetade detaljerna. 
 
Om man bortser från den kraft som friktionen bidrar till i den tertiära zonen kan en enkel analys för 
antagande av friktionsförhållandet ges för kontakten mellan spåna och verktyg i den sekundära 
zonen, [12]:  
 

α
α

µ
tan
tan

fc

cf

FF
FF

−

+
=      (2.1) 

 
Detta antagande grundar sig på att friktionen är av traditionell typ (Colomb) där friktionsfaktorn är 
definierad som förhållandet mellan den friktionskraft som verkar utmed ett gemensamt gränsskikt 
mellan två solida kroppar och dess normalkraft.  
 

 
5 



För ytterligare analys av skärkrafter enligt Merchant och härledning av friktionsförhållandet i 
Ekvation 2.7, se Bilaga 8. 

2.2  Albrechts modell 
Denna modell adderas hänsynen till eggavrundningen (ER) och dess plogningseffekt i materialet 
som uppträder vid sidan av den skjuvningsprocess som den förenklade modellen med idealt spetsigt 
skär enbart tar hänsyn till. Modellen grundar sig på att eggavrundningen ger uppskov till två 
separata resultanter, en resultant (P) vid eggen och en resultant (Q) som verkar längs 
kontaktlängden, se Figur 5, [12]. 
 

 
Figur 5: Visar beteckning och ingrepp för de separata kraftresultanterna P och Q 

Eggavrundningen (ER) medverkar till att material plogas framför skärspetsen samt en liten del av 
materialet pressas in i arbetsstycket, vilket ger uppskov till stora temperaturgradienter och då även 
restspänningar i ytan. Resterande del av det plogade materialet flödar in i spånan och påverkar då 
tillsammans med graden av skjuvning spånans restspänning och därmed också dess krökningsradie.  
 
Kraftresultanten (Q) delas även upp på samma sätt som (P) i en komposant som verkar i verktygets 
rörelseriktning, (Q1), och (Q2) som verkar i vinkelrät mot densamma. För ingående analys av 
skärkrafternas inverkan, se Bilaga 9. 
 
Friktionsförhållandet för denna analys ger enligt [12]: 
 

( ) ( )
( ) ( ) α

α
µ

tan
tan

21

12

PFPF
PFPF

fc

cf

−−−

−+−
=     (2.2) 

 
Som kan ses från Ekvation 2.2 reduceras denna Ekvation för friktionsfaktorn till Ekvation (2.1) 
vilket överensstämmer med den förenklade modellen där eggradiens inverkan bortses ifrån.   
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Figur 6: Kraftdiagram enligt Albrechts modell 

2.3 Kontaktlängd 
Kontakten som uppstår mellan verktyg och spåna under skärande bearbetning i den sekundära 
zonen har en stor inverkan på skärkrafter och uppnådd temperatur i verktyget och delas in i två 
områden beroende på typ av kontakt, se Figur 7. Området närmast skäreggen betecknas som 
kletande medan den andra betecknas som glidande, beroende på beteende som materialet visat sig 
anta i de olika områdena på grund av fördelning av tryck och temperatur, se Figur 8 [13, sid 51]. 
 

 
Figur 7: Visar benämning på kontaktlängd 

 

 
7 



I det första området är tryck och temperaturerna så höga att materialet inte glider homogent över 
kontaktarean utan deformeras genom skjuvning invid kontaktytan att materialstrukturen liknar 
laminärt visköst flöde, vilket kan ses i prover gjorda med Quickstop, se Figur 17. I det glidande 
området har både temperatur och tryckförhållandet sjunkit ner till nivåer att spånan återigen börjar 
glida mot ytan på skäret. 

 
Figur 8: Visar principiell fördelningen hos kontaktkrafterna för ett skär med naturlig kontaktlängd 

och spånvinkeln (α = 0°). 

2.4 Friktion 

2.3.1 Glidfriktion, Colomb 
Glidfriktion som används i klassisk mekanik är definierad enligt Columb som: 
 

N
F

=µ        (2.3) 

 
där (µ) är friktionsfaktor, (F) är friktionskraft och (N) är normalkraft till kontaktytan. Detta 
samband helt oberoende av kontaktarean mellan de två ytorna som verkar mot varandra ur ett 
makroskopiskt perspektiv. I ett mikroskopiskt perspektiv kan man dock anta att normalkraften är 
proportionell mot den effektiva kontaktarea som bildas mellan de toppar och dalar mellan de två 
ytorna som naturligt uppstår via ojämnheter i ytan. Friktion definierad enligt Ekvation (2.3) kan då 
antas uppstå i det bakre glidande kontaktområdet mellan spåna och verktyg. Enligt denna definition 
kan man enkelt göra en bedömning av friktionskoefficienten då spånvinkeln (α=0) eftersom 
friktionsförhållandet då blir kvoten mellan matningskraften (Ff) och skärkraften (Fc).  

2.3.2 Friktionsförhållande 
I det kletande kontaktområdet närmast skäreggen kan man påvisa genom observationer i SEM 
mikroskopi att det inte längre finns något mellanrum mellan spåna och verktyg, detta på grund av 
kombinationen av det höga tryck och temperatur som återfinns under bearbetningen i kontaktytan. 
Slutsatser har då dragits om att ett enkelt samband, definierad enligt Ekvation 2.3, inte längre 
beskriver kraftförhållandet på ett tillfredställande sätt utan bör även ta hänsyn till kontaktarea och 
temperaturförhållande, [13, sid 22]. 
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En temperaturberoende modell grundad på Colombfriktion är föreslagen enligt [9] där ett antagande 
görs där medelvärdet på friktionskoefficienten över ytan beror på medeltemperaturen i kontakten, 
enligt: 
 

)( int

___

Tµµ =       (2.4) 
 
Modellen visar bättre korrelation mot experimentellt uppmätta data jämfört med motsvarande 
värden beräknade med Ekvation (2.3), även om slutsatser vidare görs om att andra parametrar 
troligen också styr förhållandet och bör tas hänsyn till, däribland effekter som uppstår i den 
sekundära deformationszonen på grund av tryckfördelningen. 

2.5 Teori om minsta energi (utfört arbete) 
Spåntjockleken bestäms av storlek på skjuvplansvinkeln (Φ) och kan praktiskt ses variera under 
bearbetningen, speciellt vid segmentering av spånan eller vid intermittent bearbetning. Ett 
resonemang kring att skjuvplansvinkeln inrättar sig efter en position som medger att minsta möjliga 
energi åtgår till skjuvningsprocessen och därmed också bestämmer spåntjockleken, enligt följande 
resonemang [1, 13]: 
 
En definition på arbete är:  
 
W = F * L      (2.5) 
 
Där F är den kraft som verkar i translationens riktning och utmed translationens längd, L. Arbete 
per tidsenhet, effekt, som uträttas i skjuvplanet uttrycks då enligt:  
 

vF
dt

dW
=       (2.6) 

 
Om analys av det arbete som åtgår att deformera spånan delas upp i en del som verkar på 
skjuvplanet (Ws) och en del som verkar utmed kontakten mot verktyget (Wr), ges en enkel förklaring 
till skjuvplansvikelns storlek För en mer ingående analys av detta förhållande och härledning av 
arbete utfört i den primära och sekundära deformationszonen, se Bilaga 10. 

2.5.1 Totalt utfört arbete 
Tar man hänsyn till det totala arbete (Wt) som åtgår för att skjuva materialet både i den primära och 
sekundära skjuvzonen, ser man sambandet för hur stor skjuvplansvinkeln kommer att bli, enligt: 
 

dt
dW

dt
dW

dt
dW rst +=      (2.7) 

 
där (Ws) är arbetet utvecklad i skjuvplanet och (Wr) är arbetet uträttad i kontakt mellan spåna och 
skär. Studerar man sambandet mellan i utfört arbete per tidsenhet, effekt, mot skjuvplansvinkeln fås 
det principiella utseendet enligt Figur 9, där det minsta arbetet ges för en vinkel mindre än 45°. Det 
innebär i praktiken att om ett friktionsförhållande tas med i analysen ges en tjockare spåna än det 
teoretiska skärdjupet.  
 

 
9 



 
Figur 9: Visar skjuvplansvinkels inverkan på utvecklad energi i den primära och sekundära 

skjuvzonen. 

2.6 Genererad värme 
Av den mängd värme som generas i den primära och sekundära deformationszonen under 
skärprocessen brukar ett generellt antagande göras att 90% följer med spånan och ca 10% leds in 
verktyget, se Figur 10. Detta förhållande är starkt beroende på faktorer som utformningen av 
mikrogeometrin, ytbeläggning och skärdata och påverkar starkt verktygets hållbarhet. Detta för att 
kunskap om kontrollfaktorer studier för att uppskatta värmeutvecklingen är mycket intressant vid 
utveckling av nya skärgeometrier och vid optimering av skärdata för olika material.  
 
En förenklad modell föreslagen av Loewen-Shaw [14] baserar sig på ett idealiserat förhållande där 
den värme som genereras genom arbete enbart i de primära och sekundära deformationszonerna. 
Dessa antas dessutom vara idealt tunna och plana områden samt att verktyget är idealt skarpt. I 
Boothroyd´s modell [4] ersätts den plana zonen, som genererar värme i kontakten mellan spåna och 
verktyg, med en utbredd värmekälla i spånan samt tar hänsyn till temperatur genererad genom 
friktion i kontaktytan bidrar till genom en finit differens procedur.  
 
En förenklad uppskattning av medeltemperaturen i spånan (Tc) som funktion av arbetet uträttat i den 
primära deformationszonen (Qs) kan enligt härledning i Bilaga 11, fås enligt: 
 

btvc
QTT

cp

s
c

1
0 ρ

β+=    (2.8) 

 
där ambient temperatur (T0) är ~20 [°C], β är en proportionalitets konstant för hur mycket av 
deformations arbetet som omvandlas till värme, uppskattas vanligtvis till ca 90%.  
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Figur 10: Visar fördelningen av total genererad värme som leds bort via spånan respektive in i 

verktyget. 

Temperaturen i kontaktytan (Tr) mellan skjuvad spåna och verktyg uppstår på samma sätt genom 
arbetet som åtgår att skjuva spånan (Qf) i den sekundära deformationszonen, enligt:  
 

btvc
Q

TT
cp

f
cr

1ρ
δβ+=       (2.9) 

 
där δ är den del som deformeras i den sekundära deformationszonen och kan uppskattas variera 
mellan 10% till 50% beroende på material, skärgeometri och skärhastiget. 
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3 Numeriska beräkningar 
 
Finita element metoden (FEM) används främst för att lösa problem inom strukturmekanik och har 
med dagens ökade beräkningskapacitet med allt effektivare datorer blivit ett mycket användbart 
hjälpmedel för ingenjörer och forskare för att beräkna och problem inom strukturmekanik, men 
även inom elektromagnetism, flödes (gjutning) och termisk karaktär. Faktorer som främst kan vara 
av ingenjörsmässigt intresse kan vara att beräkna elastiska och plastiska deformationer, 
spänningskoncentrationer och vibrationsanalyser.  

3.1 Uppställning av FE-problem 
Generellt sett kan lösningen av ett fysikaliskt förlopp, statiskt eller dynamiskt, åskådliggöras enligt 
Figur 11, [2]. 

Fysiskt problem

Geometrisk domän
Material
Laster
Gränsvärden

Matematisk modell
(motsvarar idealiserad mekanisk modell)

Kinematik ex. 1D
2D
3D

Material ex. linjärt isotropiskt
anisotropiskt ger diff-ekvation

ex. centrifugal
Randvillkor acceleration

infästning
kontakttyp

osv… lastvillkor

Finit Element Lösning Resultat

Diskretisering Positon
Element Spänningar
Lösningsmetod Töjningar
Materialformulering Hastighet
Kontakt Temperatur
osv… osv…

 
Figur 11: Schematisk bild av lösningen av FE-problem 

En idealisering av fysiska problem till matematiska modeller kräver att vissa antaganden oftast 
måste ansättas för att göra effektivisera beräkningarna, exempelvis förenklade infästningar, 
gränsvärden för temperaturer och idealt homogena material. Dessa antaganden leder tillsammans till 
de differentialekvationer som styr de matematiska modellerna och som i sin tur löses genom finita 
element metoden. Eftersom lösning av differentialekvationer med finita element är en numerisk 
procedur är det av stor betydelse att tolka de beräknade resultaten korrekt och med hänsyn till de 

 
12 



antaganden och beräkningsprocedurer som ansats i beräkningarna för att bilda en uppfattning om 
dess felmarginaler. Dock kan man i de flesta fall med korrekta gjorda antaganden, väldefinierade 
materialmodeller och metoder för att generera elementnät, uppnå beräknade resultat som 
konvergerar mot verkligheten.  

3.2 Formuleringar av finita element 
De två lösningsmetoderna som sedan används är generellt av två sorter, formulering enligt 
Lagrange eller Euler. Den grundläggande principen som skiljer dessa formuleringar är att Lagrange 
följer diskreta materialpunkter vilket gör den ofta användbar för modellering inom strukturdynamik. 
En formulering enligt Euler baserar sig på kontrollvolymer som är fixerade i rymden och följer 
materialflöden mellan kontrollvolymerna vilket då gör den användbar för analys av flödesbaserade 
problem såsom strukturmekanik med stora plastiska deformationer och fluidbaserade problem. I 
vissa fall kan dock även kombinationer av dessa två formuleringar vara aktuella för att få en korrekt 
beskrivning av en problemuppställning.  
 
En implicit matematisk formulering är ovillkorligt stabil och där längden av de beräknade 
tidsstegen styr noggrannhet i beräkningarna. Dessutom kan formuleringen med fördel användas för 
att beräkna stationär respons vid transienta beräkningar hos system eftersom dämpande effekter av 
masströghet tas med i beräkningarna. Negativa egenskaper av denna formulering är att 
beräkningarna kan bli beräkningstekniskt krävande eftersom på grund av ett antal kopplade 
ekvationer måste lösas i ekvationssystemet för varje tidssteg. 
 
En explicit formulering är en effektiv beräkningsmetod då i dess massmatris alltid enligt definition 
är lumpad och därmed behövs inte lösa de kopplade ekvationer som uppstår i implicit formulering, 
vilket ofta ger hög beräkningseffektivitet. Används med framgång för att lösa icke-linjära problem 
där effekter av masströghet inte tas med i beräkningarna. Beräkningsalgoritmen är dock villkorlig 
stabil och begränsas av den tid en akustisk våg propagerar genom det minsta elementet som använd 
i analysen.  

3.2.1 Mekaniska ekvationer 
En uppsättning av mekaniska ekvationer bestämmer genom det virtuella arbetets princip: 

∫ ∫ ∫∫
∂

+Ω=+
B B B

iijijijji
B

ii dVbdnvdVvdVu ρνσσρν ,

..
   (3.1) 

 
vilket kan tolkas som: 
 
(Trögehetstermer) + (Interna krafter) = (Externa krafter) + (”Body Forces”)  
 
Genom diskretisering av elementen enligt Newmark fås genom en central differans schema (CDS), 
en precision i beräkningarna av andra ordningen. Detta innebär i praktiken att det teoretiska fel som 
den beräknade lösningen ger är relaterad enligt: 
 

( )2elerror ∆≈      (3.2) 
 
dvs. felet är relaterat till kvadraten av elementlängden (le). För att reducera det teoretiska 
beräkningsfelet bör så små elementstorlekar som möjligt användas. Detta reducerar dock 
beräkningskapaciteten avsevärt vilket medger i realiteten en avvägning mellan beräkningskvalitet 
och kapacitet måste göras. 
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Den explicita formuleringen innebär också att ett stabilitets kriterium också införs på storleken på 
tidsstegen, enligt: 
 

ρ
E
lt e<∆          (3.3) 

 
I praktiken innebär detta att det beräknade maximala tidssteget måste vara mindre än den tid som 
det tar för en akustisk våg att passera genom det minsta elementet för att den explicita lösningen ska 
vara stabil.  

3.2.2 Termiska ekvationer 
Generering och ledning av värme sker genom termodynamikens andra lag. En svag formulering av 
den första lagen ges av: 

111 ++

⋅

+

⋅

=+ nnn QTKTC      (3.5)  

 
och 

nnn TTT
⋅

+ ∆+=1      (3.6) 

 
där C är en lumpad kapacitansmatris och T är en vektor med nod temperaturer.  
 
Spånbildningsprocessen antas vara adiabatisk och värmen genereras främst genom den plastiska 
deformationen som uppstår i skjuvplanet men också genom glidfriktionen som uppstår längre bak i 
gränssnittet mellan verktyg och arbetsmaterial.  
 
Genereringshastighet av värme på grund av plastisk deformation ges av: 

p

Ws
⋅

= *β       (3.7) 

där är den plastiska effekten per enhet deformerad volym och enheten β är Taylor-Quinney 
koefficienten av ordningen 0,9. 

p
W
⋅

 
Värme som genereras genom glidande friktion, Colomb, ges av  
 

vth *−=       (3.8) 
 
där t är dragkraften i kontakten och ║v║ är absolutvärdet av hastighetsskillnaden mellan verktyg 
och arbetsmaterial. 

3.2.3 Termo-mekanisk koppling 
Den termomekaniska kopplingen sker genom en stegad metod. Vid (t = 0) löses den termiska 
ekvationen först och beräknar temperaturfördelningen och därmed även den termiska töjningen. 
Denna information överförs sedan till den mekaniska analysen för att beräkna den totala töjningen, 
enligt Ekvation 3.9.: 
 

tpetot EEEE ++=      (3.9) 
 
där (Ee) och (Ep) är den elastiska respektive plastiska töjningen i mekaniska analysen och (Et) 
motsvarande termisk töjning. Värmeutvecklingen på grund av deformationer beräknas först efter 
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den termiska analysen, vid tiden (t = n+1). Det mekaniska steget är baserad på rådande 
temperaturfördelning vilket ger att den efterföljande temperaturfördelningen baseras på mängden 
plastiskt arbete och friktion som skett. De resulterade temperaturerna återförs till det mekaniska 
nätmönstret där hänsyn tas till termiskt mjuknande, töjningshastigheter och töjningshårdnande osv. 
 
Olika metoder för att koppla effekter av töjningshårdnande, termiskt mjuknande och 
töjningshastigheter finns. Johnson-Cooks relation finns beskriven i Ekvation 3.10. 
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rs

r

TT
TTT

−
−

=*       (3.11) 

 
där Tr är referenstemperatur och Ts är smälttemperatur. 

3.3 Elementnät 
För analyser av fall med stora deformationer används ofta triangulära (2D) plana-töjningselement 
eller solida tetraheder-element (3D) eftersom är enkla att anpassa till randvillkor bättre än 
kvadratiska och hexametriska element [2, Sid 293]. Användande av högre ordningens element ökar 
den beräkningstekniska belastningen jämfört med motsvarande linjära element men eftersom stora 
inkompressibla plastiska töjningar ofta förekommer i beräkningarna kan lägre ordningens element 
ge låsningseffekter vilket inte är önskvärt. Ett mått på hur olika finita element diskretiseringar kan 
beskriva ett problem är det så kallade "Inf-Sup" -villkåret [2, Sid 300] vilket kan användas för 
diskreta förskjutning och tryckfördelning inom solida element samt vid lösning av inkompressibla 
flödes formuleringar. 
 
Val av antal kvadreringspunkter i elementen påverkar beräkningarnas möjligheter att uppskatta 
tryckvariationer enligt linjära eller högre ordningens variationer.  

3.4 Kontroll av elementnät 
Vid användning av elementnät vid beräkningar med stora deformationer, krävs olika strategier för 
att upprätthålla lokal och global elementstruktur. Detta för att element som deformerats mycket från 
sin ursprungliga form och storlek initierar stora felmarginaler i lösningsalgoritmen och kan därför få 
svårt att nå konvergens i den numeriska lösningen. För en effektiv anpassning av elementnäten 
behövs dels en kontroll algoritm för att beräkna felmarginaler hos enskilda element och dels en 
algoritm för att uppdatera samtliga element i diskretiseringen av kontrollvolymen, [7, sid 17]. 
 
Olika metoder och kriterier finns föreslagna för att uppskatta distorsionen hos element. Geometriska 
kontrollfaktorer bygger i huvudsak på att uppskatta grad av regelbundhet hos element genom att 
införa en geometrisk parameter (σm) enligt Ekvation (3.12) [2, Sid 381]. Detta genom att uppskatta 
radien till en inskriven cirkel i en kvadratisk elementstruktur och jämföra den mot en specifik 
kontrollängd, se Figur 12. 
 

m

c
m

h
ρ

σ =       (3.12) 
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Figur 12: Visar exempel på mätparametrar för att uppskatta distorsion genom skjuvning av ett nio-

nods kvadratiskt element. 

Andra kriterier som kan styra den adaptiva genereringen är att jämföra den plastiska densitet i varje 

element ( ) med den genomsnittliga plasticiteten hos hela nätstrukturen ( ),[7]. Detta ges av  p
lW

⋅

avgW
⋅

⋅⋅

= pp
lW εσ       (3.13) 

 
och  

n

W
W

n

i
i

p
l

avg

∑
=

⋅

⋅

= 1
)(

     (3.14) 

där σ är den effektiva spänningen, är plastisk töjningshastighet och n är antal element i 
strukturen. Som styrande kontrollfaktor för uppdatering kan då en proportionalitetsfaktor β

⋅
pε

e 
användas för att jämföra den lokala element distorsionen mot den genomsnittliga, enligt: 

avg

p
l

e

W

W
⋅

⋅

=β       (3.15) 

3.5 Omgenerering av elementnät 
De vanligaste metoderna för att justera och uppdatera en distorderad nätstruktur är genom att 
förfining, exempelvis genom delning eller genom global omgenerering. Den lokala förfiningen 
används för att minska feluppskattningen av FE-lösningen. Den globala omgenereringen används 
för att justera ett dåligt nät, dvs. distorderade element. 
 
Vid omgenerering från en distorderad nätstruktur till ny regelbunden struktur, förloras information 
genom att information i form av position, spänning, töjning och temperatur extrapoleras fram 
mellan gammal och ny elementnät. Bland direkta effekter av detta förekommer att materialvolym 
reduceras genom den geometriska approximationen som då görs [2]. Ett annan metod för att justera 
en distorderad elementstruktur kan vara att använda sig av ALE (Abitrary Lagrange Eulerian) för att 
justera nodpositionerna hos enskilda element. Grunden för denna metod är att sammanföra 
beräkningsmetoderna definierad enligt Lagrange och Euler, då form och storlek av element justeras 
med att man överför en motsvarande materialvolym mellan elementen, se Figur 13. 

 
Figur 13: Beskrivning av uppdatering av distorderat element med ALE. 
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4 AdvantEdge 

 
AdvantEdge är en kommersiell programvara från Third Wave System och är speciellt utvecklad för 
simulering av mekanisk skärande bearbetning. Programmet använder sig av en två dimensionell 
explicit finitelementanalys där materialmodellen tar hänsyn till inverkan av töjningshårdnade, 
töjningshastiget och termisk mjuknande. Analyserna av termiska och mekaniska ekvationerna är 
kopplade i tidsteg där identiska elementnät används för den termomekaniska kopplingen [22].  

4.1 Beräkningsparametrar 
Ett flertal material finns fördefinierade i programkoden där parametrar är angivna för olika material, 
friktion och ytbeläggningsegenskaper. Möjligheterna att lägga till egna definitioner av 
materialmodeller och beräkningsparametrar för att beskriva olika materialegenskaper och friktion 
faktorer finns, men möjligheten att göra modifieringar i existerande modeller är begränsad och 
information om respektive fördefinierad parameter är gömd och kan inte studeras eller ändras i 
användargränssnittet.  

4.1.1 Definition av material 
Ett flertal material (titan, gjutjärn, kolstål och rostfritt) finns fördefinierade med en material 
korsreferens för olika materialstandarder. Hårdhet är definierad och kan varieras för att ta hänsyn 
till använt material.  

4.1.2 Friktion 
Friktionsmodellen som används är enligt Ekvation 2.15, Colomb, som tillåter glidande kontakt 
mellan verktyg och spåna. Friktionskoefficienten kan varieras mellan 0 till 2, där höga 
friktionsvärden (>1) kan användas för att uppskatta friktionsförhållandet under de höga tryck som 
uppkommer [22]. 

4.1.3 Nätkontroll 
För att uppnå godtagbar precision i beräkningarna, då främst för att få med effekter av friktion och 
deformation av materialet kring skäreggen bör elementstorlekar och parametrar som styr den 
adaptiva nätgenereringen ställas så att en godtycklig kontakt mellan material och skärgeometri 
uppnås. Detta eftersom den största deformeringen av materialet även sker i detta område kommer 
dessa parametrar vara direkt styrande av beräkningseffektiviteten eftersom en förfinad nätstruktur 
medger minskade beräkningssteg, enligt Ekvation 3.3, och större beräkningsmatriser genom ett 
utökat antal element. 
 
Följande parametrar är påverkningsbara i AdvantEdge genom dess användargränssnitt som styr 
nätkontrollen: 
 
Elementstorlek 
Föreslagen största elementstorlek [mm]    (default 0,1) 
Föreslagen minsta elementstorlek [mm]   (default 0,02) 
Radie på skäregg som styr minsta elementstorlek (er)  (default 0,6) 
Matning som styr minsta elementstorlek   (default 0,1) 
 
Adaptiv omgenerering av elementnät 
Förfiningsfaktor (af): Relativ skala från 1 (grov) till 8 (fin) (default = 2) 
Förgrovningsfaktor (ag): Relativ skala från 1 (fin) till 8 (grov)  (default = 6) 
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4.1.4 Element 
De element som används i beräkningarna är triangulära 6-nods element med tre av noder i hörnen 
och tre på sidorna, se Figur 14. Detta ger en kvadratisk interpolation av förskjutningarna inom 
elementet. Elementen är integrerade med trepunkters kvadratiska integreringspunkter i elementen. 
Den konstitutiva responsen av materialet är beräknad på integrationspunkterna vilket ger en linjär 
tryckdistribution inom elementet. 

 
Figur 14: 6-nods triangelelement som används i beräkningarna i AdvantEdge 

4.1.5 Adaptiv nätgenerering 
När de triangulära elementen blir kraftigt deformerade från sin initiella form uppdaterar 
AdvantEdge nätmönstret periodiskt genom att förfina stora element, omgenerera nätmönstret för 
kraftigt deformerade element. Programkoden justerar upp storleken på små element som inte längre 
utsätts för höga töjningar, ofta då de passerat den sekundära skärzonen. Detta ger ökad 
beräkningskapacitet genom att ett mindre antal element behöver tas med i beräkningarna.  

4.2 Materialmodeller och konstitutiva ekvationer 

4.2.1 Töjningshastighet 
Vid mycket höga töjningshastigeter som kan uppstå i den primära och sekundär zonerna gäller 
andra förutsättningar för materialets beteende jämfört mot låga töjningshastigheter där en "power" 
viskositets lag med konstant hastighetberoende m inte längre gäller . De konstitutiva ekvationer som 
AdvantEdge använder för att beräkna dessa villkor är enligt formlerna: 
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σ = von Mises spänning 
g  = flödesspänning 

pε = plastisk töjning 
.

0
pε = referens plastisk töjningshastighet 

t

.
ε = gränsvärde för töjninghastigheten 

1m = exponent för låga värden töjningshastigheten 

2m = exponent för höga värden töjningshastigheten 
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4.2.2 Termiskt mjuknande 
För att beräkna effekterna av termiskt mjuknande används följande relation: 
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ε
εσ      (4.3) 

där 
 
n = hårdnande exponent 
T = temperatur 

0σ = initiell flytspänning vid referenstemperaturen T0

Θ(T) = termisk mjuknade funktion representerar ett generellt samband för specifikt material, 
varierar mellan 0 till 1. 
 
Materialmodellen antar ett isotropiskt hårdnade där töjninghårdnade motsvaras av att expandera 
flytytan enligt von Mises. Ökning av n resulterar i reducerad känslighet för deformation. Referens 

plastisk töjning, , agerar som en normaliseringsparameter och är normalt av ordningen (σp
0ε 0/E), 

där E är elasticitetsmodulen. 
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5 Verifiering 
För att verifiera att de antaganden och förenklingar (indata och använda materialmodeller) som 
gjorts under beräkningsprocessen via FEM behövs väl utvecklade mätmetoder studeras och 
analyseras för att bedöma beräkningskvalitén. I vissa fall kan en enkel töjningsmätning eller 
testkörning av en tillverkad prototyp ge tillräcklig information om beräkningarna korrelerar med 
godtagbara marginaler. I detta fall för att utvärdera mekaniken kring skärande bearbetning behövs 
ett antal kompletterande praktiska metoder användas för att bilda motsvarande uppfattning. Detta är 
på grund av att det är mycket svårt att mäta och därmed uppskatta förhållanden och omfattning av 
materialets egenskaper vid de extremt höga töjningshastigheter, temperaturer och 
friktionsförhållanden som återfinns kring skäreggen. 
 
Följande mätningsmetoder, teori och tillvägagångssätt kan användas enskilt eller i kombination med 
varandra för att studera bearbetningsprocessen: 

5.1 Spånanalys 
Genom analys av de producerade spånorna kan mycket information om skärprocessen utvinnas, 
speciellt om det kopplas samman till typ av verktygsförslitning som uppstår kring skäreggen. 
Spånor från enskilda skärfall studeras, fotograferas och uppmätts, förslagsvis i mikroskåp, där 
observerade värden på tjocklekar, bredd och längd hos ett antal spånor noteras, se Figur 15. För att 
uppskatta typ och omfattning av segmenteringen hos spånan, kan även längden för ett flertal 
sammansatta segment mätas för att sedan uppskatta ett medelvärde.  För att minimera risken för att 
individuella avvikelser hos de uppmätta spånorna, bör alltid ett antal spånor analyseras av varje 
skärfall som kan antas formats under kontinuerligt skärförlopp.  
 

 
Figur 15: Visar bilder från mätning av bredd, längd och spåntjocklek (316L, TCMT 16T308-MR, 

vc=200 m/min, f=0.224 [mm] 

 
Genom att gjuta, slipa och etsa en spåna kan indirekt information om skjuvningsgrad och 
temperaturer uppskattas genom detaljerad vetskap om förändringar av form, hårdhet och tillväxt hos 
olika metallegeringar.  

5.2 Skärkraftsmätning 
En ordinär skärhållare monterades i en kraftmätare som registrerar krafterna i kartetiska koordinater 
genom piezoelektriska element, se Figur 16. Skärkraftsgivaren använd i dessa försök var av märket 
Kistler och mätdata loggades med en frekvens på 300 Hz under tre sekunder av kontinuerligt 
skärförlopp. På grund av dess stora egenmassa medger inte dynamiken i denna skärkraftsgivare att 
uppskatta kraftvariationer som uppstår på grund av vibrationer, segmentering av spånan eller under 
intermittent bearbetning och kan enbart uppskatta av medelskärkraften göras. Experimentella försök 
har gjorts med lyckat resultat där den effektiva massan hos mätutrustningen reduceras genom att 
fästa motsvarande kraftgivare direkt på skärets infästning [19].  
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Figur 16: Visar uppsättning av skärkraftsgivare 

5.3 Quickstop 
En metod för att kunna studera materialet kring skäreggen är att snabbt avbryta skärprocessen 
genom att under ingreppet slå undan skär och skärhållare i motsatt riktning mot skärriktningen. 
Denna metod kallas Quickstop och har använts tidigare främst i forskningssyfte för att studera 
detaljer som kontaktländ och deformationsgrad i spånformningsprocessen [16]. Skärhållaren sitter 
monterad i en ledad bakre infästning och en främre brytpinne. När krutladdningen avfyras mot 
skärhållaren, bryts främre infästningen och skäret avlägsnas motsatt skärriktningen och lämnar en 
spånrot. Den yttersta delen av ämnen sticks av och materialet kring spånroten gjutes in i plastpuckar 
som till sist även slipas, poleras och etsas. Vid studie av ämnena kan uppskattningar göras av 
spånform, kontaktlängd och deformationsgrad av metallkornen som framträder tydligt vid studie av 
i mikroskåp.  
 

 
Figur 17: Visar exempel på ingjutningar från Quickstop, TCMT 16T308-MR, V = 200 [m/min], f = 

0.112-0.224-0.336 [mm] 

I de fallen en BUE uppstått, fastnar ofta skäreggen även kvar i provet vilket lämpar sig väl för att 
studera de faktorer som styr dessa skärmekaniska fenomen. Begränsande faktorer i mätmetoden är 
instabilitet i infästningen vilket kan leda till stora vibrationer skäret och därmed även ett varierande 
skärdjup. Vid bortslagningen av skärhållaren noterades även att skäreggen slog i ämnet bakom 
spånroten. Detta fenomen observerades oftast vid höga skärhastigheter och matningar och beror på 
att skäret inte hinner slås undan tillräckligt fort vilket är en starkt begränsande faktor i mätmetoden. 
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Figur 18: Visar försöksuppställning för Quickstop. 

5.4 Höghastighetsfilmning 
Olika metoder och filmutrustningar kan användas för att studera skärförloppet under 
bearbetningsförloppet. Äldre versioner av mekaniska kameror, ofta med roterande prismor har tack 
vare utvecklingen ersatts av snabbare och högupplösande CCD-kameror. Dessa medger även en 
snabb efterföljande bildbehandling i PC-miljö jämfört mot tidigare mekaniska kameror där film 
skulle framkallas i innan resultatet kunde studeras.  
 
En CCD-kamera med tillhörande utrustning som använts för dessa tester har maximal upplösning 
på 256*256 pixlar och en möjlighet att spara upp till två sekunder långa sekvenser med bilder. 
Inspelningsfrekvensen kan varieras från 4500 helbilder per sekund till 40500 partiella subbilder per 
sekund. Integreringstiden för varje bild är inversen av bildfrekvensen. och kan med fördel användas 
för att filma skärförloppet kring skäreggen. Kameran arbetar kontinuerligt mot ett buffertminne 
vilket medger att en extern triggning på inspelningsförloppet kan appliceras före, under eller efter 
en händelse. 
 
Beroende på upplösning och objektiv kan skärförloppet studeras från makro till mikronivå. Vid 
högsta upplösning (256*256 pixlar och 4500 bilder/s) kan spånformningsprocessen studeras och 
information om kontaktlängd, spånstukning, spåntjocklek och spånbortförsel ges. Vid högsta 
bildfrekvens (64*64 pixels och 40500 bilder/s) kan en tillräcklig rörelseskärpa ges för detaljerad 
information om spånformning vid in och utgrepp samt även deformationsgrad kring skäreggen. 
Mätmetoden är både snabb enkel i förberedelser i form av uppsättning och mätningsförfarandet. 
Detta i kombination med att utrustningen kan användas till att åskådliggöra tidsförlopp under 
mycket varierande omständigheter gör den mycket användbar. En begränsande faktor är dock 
ljussättning som blir mycket kritisk vid höga bildfrekvenser. 

5.5 Värmekamera, CCD-IR utrustning 
För att studera och uppskatta värmeutbredningen i skäreggen under bearbetning kan ett flertal 
metoder användas. Tidigare genomförda försök har genomförts genom applicering av värmekänslig 
färg på skärytan, utbyte av ej temperaturkänsliga ämnestillsatser i skäret till legeringssubstanser 
som fasomvandlar vid olika temperaturer eller insättning av termoelement i skärgeometrin har gett 
vissa uppskattningar om isotermer i skärets tvärsnitt [16]. 
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Figur 19: Visar uppsättning av CCD-IR kamera 

Vid försöken användes en CCD-kamera anpassad för att observera våglängder som ligger upp mot 
det infraröda registret (400 till 1100 [nm]) och kan därigenom ge en uppfattning av 
temperaturfördelningen i skäret under ingrepp i temperaturområdet 500 till 1000 [°C] [9]. Detta 
görs genom att filtrera bort det ljus i det synliga spektrumet (400-800 [nm]) med ett optiskt IR filter 
(800 eller 1000 [nm]). 
 

 
Figur 20: Visar pricipiell känslighet för ett standard CCD-element, anpassad CCD-IR element och 

CCD-IR element med filter. 

CCD elementet i kameran är av storleken 6.4*4.8 [mm]. Effektiva antal pixlar är 752*582 (V*H) 
vilket ger tillsammans med det använda objektivet en effektiv mätyta motsvarande den som hos 
CCD-elementet på ett objektivavstånd på 175 mm, vilket är helt tillräcklig för att mäta 
temperaturfördelningen kring skäreggen. Ett kylelement (Peltier) används för att kyla CCD 
elementet och därigenom också minimera andelen brus registrerad i bilderna som kan uppstå. 
 
Kameran kontrolleras genom ett meny orienterat gränssnitt ("Kappa Image Base"). Inställningar 
som integreringstid, ljusförstärkning och korrektion av γ-värden är mycket viktiga för de enskilda 
mätningsfallen då noggrannheten av dessa inställningar har en direkt effekt på felmarginalerna på 
observerade temperaturer. Maximal bildfrekvens är 1 bild/sek vilket begränsar mätningarna i 
praktiken till stationärt tillstånd även om en visst transient värmeutbredning kan observeras långt 
från skärspetsen (>2 mm). 
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Kalibrering av det kompletta systemet av kamera, linser och mjukvara är den mest kritiska för att 
uppnå en god uppskattning av det observerade resultatet hos olika material eller som i dessa fall, 
substratsammansättningen hos hårdmetallen. Detta kan göras i huvudsak genom två olika sätt, 
kalibrering mot en idealt svart kropp ("Black Body") eller studera emissivitet hos ett specifikt 
substrat vid olika kontrollerade temperaturer och registera den registrerade signalen från CCD-
kameran. Den senare metoden är enklare men man bör även ta hänsyn till faktorer som 
oxidationseffekter, kornstorlek och ytfinhet hos den observerade ytan vilket också kan påverka 
resultatet märkbart. Mätutrustningen kräver en plan yta att vilka utföra mätningar på, vilket en 
befintlig kan modifieras enligt Figur 21.  
 

 
Figur 21: Visar skärgeometri anpassad för CCD-IR test (TCMT 16T308-MR) 

Den temperatur som uppmäts på objektet (Tr) är relaterad enligt följande samband till temperaturen 
hos en ideal svartkropp enligt Plancks lag: 
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där: 
 
Tbb  Temperatur hos ideal svartkropp (K) 
hp  Planck’s konstant 
c  Ljusets hastighet  
k  Boltzmanns konstant 
ε  Emissivitet 
λ  Våglängd motsvarande NIR filteret (0.85 µm). 
 
I Ekvation (5.2) observeras att den uppmätta temperaturen hos ett objekt är omvänt proportionellt 
mot (ln ε), dvs. vid ökat emissivitet från en observerad yta ges en lägre temperatur. 
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Figur 22: Beskriver mätningsförfarandet för CCD-IR utrustning  

 

5.6 Digital Speckel Fotografering (DSP) 
Digital speckle photography (DSP) är en optisk metod för att bestämma relativa förskjutningar i 
ytstrukturer. Beräkningsproceduren grundar sig på att genom en korskorrelations algoritm 
bestämma förskjutningar i planet mellan två bilder och kan därmed ge detaljerad information om 
förskjutningsfält [18]. 
 
Vid korskorrelering av två sekventiella bilder, tagna exempelvis genom höghastighetsfotografering, 
kan information som hastighetsfält, töjningsfält och därmed också töjningshastigheter extraheras 
från tvärsnittet under ortogonal skärande bearbetning. Metoden grundar sig på att identifiera 
förflyttningar mellan två subbilder hos det oregelbundna speckelmönster som i detta fall naturligt 
uppstår på grund av olika materialinnehåll i kornsammansättningarna hos metallegeringar.  
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Principen för korskorrelerings algoritm är att dela in två sekventiella tagna bilder (I1 och I2) tagna 
från en CCD-kamera i ett antal mindre subbilder med (B*B) antal pixlar, där subbilden (h1) hör till 
(I1) och (h2) till (I2). Den grundläggande metoden är att sedan undersöka den statistiska likheten 
mellan subbild h2 och h1. De subbilder som får högst statistisk likhet med varandra ger då en 
förskjutningsvektor mellan h2 och h1 som sedan associeras med materialpunkten i mitten på h1 [6, 
sid 17]. Efter att förskjutningar av materialpunkter jämförts mellan (I1) och (I2), kan subbilderna 
korreleras för töjningar och vridningar. Genom att på lika sätt undersöka båda sekventiella bilderna 
(I1) och (I2) ges ett förskjutningsfält av materialpunkter i hela bildfältet. 
 
Metoden kan appliceras med fördel för att uppskatta stora deformationer och höga 
töjningshastigheter på ett varierat antal applikationsområden vilket gör metoden mycket fördelaktigt 
och användbar för att för att uppskatta materialrespons vid höga snabba tidsförlopp samt att 
verifiera till exempel FE-beräkningar för motsvarande fall.  
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6 Feluppskattning i beräkningar och mätningar 
 
De uppmätta värdena ska stämma överens mot de beräknade (FEM) om antaganden och teorier av 
materialets egenskaper är korrekta. I de fallen då dessa inte stämmer exakt bör uppmärksamhet 
riktas mot de möjliga felkällor som uppkommer för att göra en bedömning om uppmätt respektive 
beräknade data kan accepteras.  

6.1 Beräkningar med finita element 
 
Beräkningstekniska fel som uppstår i uppskattningen av materialflöden och konstitutiva lagar under 
höga töjningshastigheter kan delas in i följande tre kategorier: 
 
-  Fel som uppstår genom geometriska approximationer. 
- Fel som uppstår genom antaganden av teoretiska modeller för till exempel spänning 
 och töjningar samt fel angivna materialparametrar. 
- Fel som uppstår genom konvergens av numeriska procedurer genom iterativa metoder 
 för att beräkna parametrar i den konstitutiva ekvationen. 
 
Teoretiskt ska en FE-beräkning konvergera mot exakt lösning då elementstorleken minskar, 
förutsatt korrekta fysiska modeller och indata. Av beräkningstekniska skäl approximeras 
modellerna för att uppnå resultat inom beräkningstekniska rimliga tidsförlopp till bekostnad på 
kvalitet lösningen.  
 
 Tabell 1: Visar typ och förekomst av fel i FE-beräkningar. 

Felberäkning Förekomst 
Diskretisering Interpolation av geometri och 

lösningsvariabler
Numerisk integration i rymden Evaluering av finita element matriser 

genom numerisk integration
Evaulering av konstitutiva samband Vid användning av icke-linjära samband
Lösning av dynamiska jämviktstillstånd Direkt tidsintegrering, superposition av 

moder
Lösning av finita elementekvationer genom 
iteration 

Gauss-Seidel, Newton-Raphson, quasi-
Newton metoder, egenlösningar

Avrundningsfel Uppställning av ekvationer och dess 
lösningar

6.1.1 Randvillkor 
De mekaniska randvillkoren är relativt enkla att approximera och inställningsmöjligheterna 
AdvantEdge för dessa tillämpningar är  ofta fullt tillräckliga (position, frihetsgrader). När det gäller 
termiska randvillkor är det svårare att göra korrekta uppskattningar och approximationer som 
adiabatiska processer och värmesövergångstal är svåra att uppskatta samtidigt som de påverkar 
starkt värmeutbytet med omgivningen. 

6.1.2 Materialmodell 
Grunden för att uppnå precision i beräkningarna förutsätter att rätt materialmodeller används för att 
beskriva de fysiska förutsättningar som var materialet uppvisar (isotropi, töjningshårdnande, 
termiskt mjuknande).  
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6.1.3 Materialdata 
Materialdata som beräkningar grundar sig på påverkar även starkt det beräknade resultatet. För att 
uppskatta enskilda materialparametrar och egenskaper bör materialparametrar noga uppskattas i 
oberoende mätmetoder för att försäkra korrekta antaganden gjorts vid definitioner av 
materialmodellerna. I dessa tillämpningar är det främst inverkan av töjningshastighet, termiskt 
mjuknande och skadeparametrar som behöver uppskattas inom motsvarande intervall som återfinns 
vid skärande bearbetning. 

6.1.4 Beräkningsparametrar 
Under beräkningsprocessen påverkar inställda beräkningsparametrar som använd nätstorlek, 
deformationsgrad, adaptiv nätkontroll och typ av använda element resultatet. Kunskap och 
erfarenhet för att uppnå godtagbara beräkningsresultat i kombination med beräkningseffektivitet är i 
detta fallet viktigt.  
 

6.2 Experimentella mätmetoder  
Fel länkade till den experimentella tekniken kan delas in i följande kategorier: 
 
-  Fel kopplade till fysiska begränsningar hos mätutrustningen eller mätmetoden.  
-  Fel kopplade till utförandet och uppställning av mätutrustning. 
- Numeriska approximationer av mätdata. 
 
Följande felkällor är specifika för respektive mätmetod som är studerad i denna rapport: 

6.2.1 Material 
Lokala variationer som uppstår i det tillverkade materialet i form av hårdhet, kornstorlek och 
legeringssammansättning kan ge variationer som påverkar skärbarheten och prestandan hos enskilda 
leveranser. Vid användande av material, till exempel höglegerade rostfria material, som 
deformationshärdar kraftigt under bearbetningsprocessen kan därmed ge mycket olika  resultat i 
form av skärkrafter och spånformning beroende på inverkan av dessa faktorer.  

6.2.2 Skärkraftsmätningar 
Vid mätning av skärkrafter är det främst två aspekter som behöver analyseras för att bilda en 
uppfattning om felmarginaler. Det som bör kontrolleras är rörelsedynamiken hos skärkraftsgivaren 
eftersom dess egenmassa påverkar, genom mätutrustningens egenfrekvens, uppmätta resultatet vid 
försök att uppskatta variationer i skärkrafter. Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till under 
intermittent bearbetning samt vid kraftig segmentering. Som en tumregel kan sägas att en 
kraftgivare bör kunna uppskatta skärkrafter med godtyckligt resultat i dessa sammanhang då dess 
egenfrekvens överstiger den i försöket uppmätta egenfrekvensen med en tiopotens. Stabiliteten i 
uppsättning respektive kraftmätning bör även analyseras och uppskattas för att eventuellt jämföra 
med uppsättning i industriell tillämpning. 

6.2.3 Quickstop 
Mätmetoden kan under bearbetning ge missvisande resultat främst av två aspekter, instabilitet i 
infästning och vid bortslagning av skäreggen eftersom skäreggen då ändrar läge och position under 
urslaget. Vid ingjutning av materialet kring spånroten kan ingjutningsprocessen påverka form och 
läge på spånan vilket gör att det är svårt att uppskatta eventuella kontaktlängder och eventuellt 
spånstukning. 
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6.2.4 CCD-IR 
Ytjämnhet, kemisk sammansättning och bildat oxidlagers tjocklek påverkar emmitansen starkt vid 
uppskattning av temperatur på skärgeometri och bör tas hänsyn till vid kalibrering av hela 
mätsystemet. Olika föroreningar som bildas i luften kring skärzonen kan även påverka den 
uppmätta temperaturen. Mättekniska faktorer som integreringstid, benägenhet hos materialet att 
segmentera samt vibrationer i hos mätutrustningen ger kan reducera precisionen i 
mätningsförfarandet. Även beläggningstjocklekens variationer mellan enskilda individer kan ha stor 
inverkan temperaturer i skäreggen, främst då eftersom ytskiktet fungerar som en temperaturbarriär.  

6.2.5 DSP 
 
Bildkvalitet i form av rörelseoskärpa (kopplat till bildfrekvens), kontrastvariationer av studerat 
skärmaterial och bildupplösning är de huvudfaktorer som starkt påverkar beräkningsalgoritmens 
möjlighet att visa förskjutning och deformationsfält. Även specklens storlek iförhållande till 
upplösning (antal pixel per speckel) bör anpassas för optimalt resultat. Storleken på subbilderna 
som korrelleras i bildanalysen spelar även den roll för beräknat resultat. 
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7 Försöks uppställning 

7.1 Material 
Två, ett kolstål (SS1672) och ett rostfritt stål (SANMAC 316L) utvaldes som arbetsmaterial för 
beräkningar och mätningar. Dessa material finns båda med fördefinierade materialparametrar i 
AdvantEdge programkod. Provämnena svarvades in och utvändigt till en cylinder med dimensioner 
redovisade i Tabell 2. 
 
Tabell 2: Dimensioner hos provämnen 

Ytterdiameter [mm]: 145
Total längd [mm]: 80 
Effektiv bearbetningslängd [mm]: 50 
Godstjocklek [mm]: 3 

 

7.1.1 Kolstål, SS1672 
 
AISI 1045 (SS1672) är ett ferritiskt kolstål framställt av Imatra Steel Oy AB, Finland, och är ett 
låglegerat kolstål med största användningsområde som allmänt konstruktionsmaterial. Andel och 
fördelning av legeringsämnen, se Tabell 3. Övriga materialdata är redovisade i Tabell 4. 
Tabell 3: Fördelning av legeringsämnen i SS1672 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Als [%] Cr+Ni+Mo [%]
0,46 0,20 0,60 0,010 0,032 0,009 0,32 
 
Tabell 4: Materialdata för SS1672 

RE [MPa] RM [MPa] A [%] Z [%] Hårdhet [HB]
345 657 16.6 31 194 

 

7.1.2 Rostfritt stål, SANMAC 316L 
SANMAC 316L (SS2343) är ett austenitiskt rostfritt stål som är framställd av Sandvik Stål AB, 
Sandviken, och är ett skärbarhetsförbättrat material jämfört med AISI 316. För andel och 
sammansättning av legeringsämnen, se Tabell 5. Rostfritt bedöms generellt som relativt 
svårbearbetat material på grund av höga temperaturer i skärzonen som ger upphov till 
deformationshårdnade i ämnesytan vilket leder till stort slitage på verktygen. Övriga materialdata är 
redovisade i Tabell 6. 
Tabell 5: Fördelning av legeringsämnen i 316L 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Cr [%] Ni [%] Mo [%] N [%] 
0,013 0,56 1,82 0,029 0,023 16,79 11,28 2,08 0,043 
 
Tabell 6: Materialdata för 316L 

RE [MPa] RM [MPa] A [%] Z [%] Hårdhet [HB]
240 529 58 - ~140 
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7.2 Skär 

7.2.1 Geometri 
Tre skärgeometrier användes vid testförsöken, se Figur 23, där alla tre ingår i det aktuella 
produktsortimentet för Sandvik Coromant och är avsedda för bearbetning i vanligt stål samt 
rostfritt, se Figur 23.  
 
Då profilmått varierar för spånbrytargeometrin varierar utmed skäreggen (TCMT 16T308-MR/-
MM) valdes genomfördes försöken centrerad mitt på skäreggen för att uppnå symmetri och 
motsvarande profil använd i beräkningarna utfördes för motsvarande trängsta avstånd mellan 
skäregg och spånbrytare. För uppmätt profil med angivna mått, se Bilaga 12. 
 
TCMT 16T308-MR är avsedd för grov bearbetning med stor eggavrundning (ER~50 [µm], α = 0°), 
kort primär kontaktlängd och ett långt avstånd till spånbrytaren vilket ger en mikrogeometri som är 
tålig för stora kraftvariationer, se figur (24a).  
 
TCMT 16T308-MM används för medelgrov bearbetning med en skarpare mikrogeometri (ER ~ 30 
[µm], α = 3°) och en trängre spånbrytarprofil för effektiv spånbrytning vid små och medelstora 
matningar. Spånbrytaren har då även en ojämn profil utmed skäreggen, se Figur 23b, för att 
ytterligare deformera spånan vid höga matningar. 
 
TPGN 160308 är en plan geometri utan spånbrytare även den med spetsig geometri (ER ~ 25 [µm], 
α = 3°). Intressant som referensgeometri mot tidigare gjorda beräkningar och mätningar samt för att 
studera naturlig kontaktlängd. 
 

 
Figur 23: Visar geometrier för TCMT 16T308-MR (a), TCMT 16T308-MM (b) och TPNG 160308 (c) 

7.2.2 Skärsort och skärbeläggning 
Skärsort GC1025 (HC) - M25 är en PVD-belagd  mikrokornig hårdmetall som rekommenderas för 
finbearbetning i rostfritt stål. Har stor tålighet mot termisk chock påverkan vilket gör den tålig för 
intermittent bearbetning.  
 
Skärsort GC2035 (HC) - M35 är också PVD-belagd och är anpassad för medelfin till grov 
bearbetning av austenitiskt rostfritt stål och duplex rostfritt stål vid låga till måttliga skärhastigheter. 
God tålighet mot termisk chockpåverkan gör även denna sort kan med fördel användas till snabb 
intermittent bearbetning.  
 
Båda skärsorterna (GC1025 och GC2035) har en 4 µm tjock PVD (Physical Vapour Depostition 
coated grade) beläggning som består av ett inre lager med titanaluminiumnitrid (TiAlN) och ett 
yttre lager av titannitrid (TiN) som tillsammans ger en motståndskraftig och slitstark 
beläggningsskikt. Vid FE-beräkningarna ansattes endast ett lager av TiAlN med en tjocklek av 4 
µm eftersom TiN och TiAlN antas ha lika värmeövergångstal. I övrigt har de två skärsorterna 
liknande materialsammansättning med viss skillnad i kornstorlek. 
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7.3 Serie för testdata 
För de valda skärgeometerierna valdes att variera skärhastigheten mellan i tre steg (160, 200, 240 
m/min) i SS1672 samt matning (0.112, 0.224, 0.336) för att studera dess egenskaper under 
varierande skärförhållanden. I materialet 316L studerades enbart en skärhastighet (200 m/min) 
medan matningen varierades i enhetlighet med SS1672, se Bilaga 1. Skärdata grundades på 
rekommenderade data från Sandvik Coromant produktkatalog för respektive geometri, där hänsyn 
tagits till materialets hårdhet. 
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8 Resultat 
 
För att bestämma lämpliga parametrar som styr använda elementstorlekar i AdvantEdge gjordes en 
inledande studie. De parametrar som är påverkningsbara styr den relativa nätstorleken och den 
adaptiva generering. Efter bestämt en tillräcklig beräkningslängd för att inkludera effekter vid 
sekundära kontaktpunkter till arbetsmaterialet, studerades inställningsparametrars inverkan på 
skärkrafterna och temperaturutbredning samt beräkningskapacitet.  

8.1 Beräkningsparametrar 
För att studera och analysera grundläggande effekter av att variera olika beräkningsparametrar, 
gjordes en inledande studie för att ligga till grund för fortsatt beräkningsarbete. I beteckningen 
Standard användes föreslagna parametrar, Fine justerades den adaptiva nätkontrollen, Reducerad 
Element för att styra elementstorlek kring (ER), se Tabell 7. Värden som betecknas med Testserie 
ansågs ge en bra nätkontroll och beräknade krafter och temperaturgradienter och användes senare 
för att beräkna testserien, se Bilaga 1. 
 
Tabell 7: Använda parametrar och dess benämning 

Största element 
[mm]:

Minsta element 
[mm]:

ER att styra 
element:

Matning att styra 
element:

Förfiningsfaktor 
(faktor: 1 till 8):

Förgrovningsfaktor 
(faktor 8 till 1):

Standard: 0,1 0,02 0,6 0,1 2 6
Fine: 0,1 0,02 0,6 0,1 8 1

Red. Element: 0,1 0,02 0,3 0,1 2 6
Testserie: 0,1 0,02 0,4 0,1 4 6  

 
Materialdefinition av SS1672 användes tillsammans med skärgeometrin för TCMT 16T308-MR 
med en skärhastighet (vc) på 200 [m/min] och matning (f) på 0.224 [mm]. Resultatet av respektive 
parameterinställnings påverkan på nätstorleken både i och kring primära deformationszonen och 
före samt graden av deformations inverkan på övrig nätstorlek kan ses i Figur 24 nedan. 
 

 
Figur 24: Visar nätmönster för olika parametrar i AdvantEdge runt skäreggen: standard (a), fine (b) 

och reducerad element (c) 

8.1.1 Skärkraft 
I Figur 25 ges en jämförelse för uppmätta och beräknade skärkrafter påverkan av olika 
parameterinställningar definierade enligt Tabell 7. Som kan observeras påverkas inte de beräknade 
skärkrafterna (Fc, Ff) drastiskt av de styrande parametrarna för elementnätet, samt att samtliga 
inställningar överskattar (Fc) samt underskattar (Ff) jämfört med motsvarande uppmätta 
skärkrafterna. 
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Figur 25: Visar jämförelse mellan uppmätt och olika beräkningsparametrars inverkan på skärkrafter. 

8.1.2 Beräkningseffektivitet 
Total tid för beräkningar för de olika parametrarna är redovisade i Tabell 8, samt procentuell 
avvikelse jämfört mot standardinställningar. 
 
Tabell 8: Visar total beräkningstid 

Beräkningstid [min]: Avvikelse
Standard: 2787 -

Fine: 4794 72%
Red. Element: 7106 155%

Testserie: 3179 14%  
 

8.1.3 Temperatur 
Vid studie av beräkningsparameterar inverkan på maximal temperatur eller temperaturgradient i 
skärzonen observeras ingen stor differens, se Figur 26. Dock skiljer sig den uppmätta temperaturen 
(CCD-IR) markant från beräknade värden (~200 °C). 
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Figur 26: Visar jämförelse mellan uppmätt och beräknad maxtemperatur för olika 

beräkningsparameterar. 
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8.2 Testserie 
Mätningar och FE-beräkningar (AdvantEdge) utfördes för skärdata redovisade i Bilaga 1. Primära 
faktorer som studerades och var skärkrafter, spåntjocklek, spånform och temperaturfördelning.  
 
Det fördefinierade materialet 316L i AdvantEdge uppvisade egenskaper som reducerade 
materialvolymen utmed beräkningstiden. Detta resulterade i minskat skärdjup vilket i sin tur 
påverkade spånbildning, spåntjocklek, kontaktlängder och temperatur. Detta fenomen uppstår 
eftersom fördefinierade materialparametrar låter arbetsstycket plasticera genomgående och som 
följd effekt av den adaptiva omgenereringen av nätstrukturen, förlorar arbetstycket i beräkningarna 
volym. Vid studie av resultat för 316L redovisade bör detta därmed tas i hänsyn till.  

8.2.1 Skärkraft 
En procentuell uppskattning av differans mellan beräknade och uppmätta värden för hela testserien 
är redovisad i Tabell 9 nedan. För jämförelse i diagramform för de olika skärfallen, se Bilaga 3. 
Tabell 9: Visar procentuell jämförelse mellan beräknade och uppmätta skärkrafter (uppmätta är 
referens) 
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8.2.2 Spånform och kontaktlängd 
En jämförelse mellan spånformning ges i Bilaga 2, där resultat från AdvantEdge jämförs med bilder 
(Quickstop, Höghastigetsfilmning) för skärfall 1 till 12 i försöksserien. I dessa bilder kan även en 
visuell jämförelse av kontaktlängd, spånform och spåntjocklek göras. 
 
Observationer visar generellt att beräkningarna stämmer mindre bra i 316L med främsta anledning 
att volymminskning av arbetsmaterialet. Detta får som följd förutom att det effektiva skärdjupet 
minskar, även att eggradiens inverkan på spånformen ökar. I motsvarande observationer för SS1672 
ses spånformningen överensstämma väl i form av spåntjocklek och spåntform. 

8.2.3 Spåntjocklek 
Resultat för procentuell avvikelse mellan beräknad i AdvantEdge och uppmätt medelspåntjocklek, 
se är redovisade i Tabell 10. Som observeras överskattar AdvantEdge generellt medelspåntjockleken 
med ett fåtal undantag. Motsvarande värden för hela försöksserien är redovisade i diagramformat, 
se Bilaga 4.  
 
Tabell 10: Procentuell avvikelse mellan beräknad medelspåntjocklek (AdvantEdge) och uppmätt vid 
spånanalys. 
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8.2.4 Temperatur 
 
I Figur 27 nedan ges en jämförelse mellan uppmätt temperatur (CCD-IR utrustning, ε=0.6) 
beräknade maxtemperatur i AdvantEdge och analytisk beräknad temperatur enligt Ekvation (2.32). 
Värden på densitet (ρ) och specifik värme kapacitans (cp) uppskattad för respektive material vid 800 
[°C]. Andel av spånan som är deformerad (δ = 0.4, 0.3, 0.25) är baserad på generella observationer i 
Quickstop. Detta är beroende på skärdjup/matning (f) där en större andel av spånan deformeras vid 
små matningar, detta bland annat på grund av eggradiens (ER) större relativa inverkan på 
deformationen.. Skärkrafter (Fc, Ff) använda i till den analysiska lösningen är de uppmätta 
skärkrafterna och hänsyn har tagits till spånvinkel (α=3°) för geometrierna TCMT 16T308-MM och 
TPGN 160308. 
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Figur 27: Visar jämförelse mellan temperaturer uppmätta med CCD-IR utrustning, beräknade i 

AdvantEdge och analytisk beräknad max temperatur. 

 
Generella observationer som kan göras i Figur 27 är av den analytiska uppskattningen av maximala 
temperaturen genom Ekvation 2.32 stämmer väl överens med de uppmätta temperaturerna i CCD-
IR utrustningen för samtliga mätningar gjorda med TCMT 16T308-MM geometrin. För övriga 
geometrier underskattas temperaturen i det teoretiska sambandet. De beräknade temperaturerna från 
AdvantEdge underskattar samtliga temperaturer i Figur 27 samt uppskattade yt-temperaturer på 
skäret, se Bilaga 6.  
 
För beräknad max temperatur i AdvantEdge för hela testserien, se Bilaga 5. För jämförelse mellan 
temperaturfördelning i AdvantEdge och CCD-IR utrustning samt uppskattad temperatur på skäryta, 
se Bilaga 6. I Bilaga 7 ger en jämförelse enbart mellan beräknade värden efter primärzon (Ekvation 
2.8) och maximal temperatur (Ekvation 2.9) för analytisk temperatur och beräknade värden i 
AdvantEdge. 
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8.2.5 DSP  
I ett försök att se om bildkvalitén var tillräcklig för att uppskatta deformationer och töjningar under 
skärprocessen, genomfördes ett försök DSP med syfte för att undersöka och uppskatta möjlighet 
och eventuella resultat i form av förskjutning och töjningsfält med given utrustning 
(höghastighetskamera, och objektiv). DSP-analysen gjordes av Mikael Sjödahl vid Instutionen av 
Tillämpad Mekanik, Luleå Tekniska Universitet. Bildfrekvens använd är 40500 [Hz] vilket ger ett 
tidsintervall på ~24.7 [µs]. Använd upplösning är 64*64 pixels, och använd subbildstorlek 32*32 
pixels. Bildens γ-värde är justerat för bättre kontrast. 
 
Skärdata 
Material:  SS1672 
Skärhastighet (vc): 200 [m/min] 
Matning (f)  0.336 [mm] 
 
 

 
Figur 28: Visar resultat av beräknad förskjutningsfält från två sekventiella bilder analyserade med 

DSP 

Som ses i Figur 28 beräknar algoritmens förskjutningsvektorer väl från kontakten mellan spåna  och 
verktyg medan algoritmen har svårare att prediktera motsvarande vektorer i det odeformerade 
materialet med följd att relativa förhållandet mellan förkjutningsvektorerna ej kan ges. Troliga 
orsaker till detta är att spånan är segmenterad i detta område vilket gör i kombination med rådande 
bildkvalité att beräkningsalgoritmen inte kan prediktera en bättre lösning.  
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9 Slutsats 
 
FE-beräkningar kan användas med fördel i konstruktion och utvecklingssyfte, då främst som 
verktyg för en relativ jämförelse mellan existerande skärmekaniska förhållanden. Detta genom att 
utgå från givna geometrier och skärdata och vill studera de effekter förändringar i skärdata eller 
geometri medför. Tillförlitligheten på beräknade resultat påverkas starkt av hur materialmodeller 
och materialdata är definierat. Den explicita Lagrange-formuleringen med kopplade mekaniska och 
termiska ekvationer medger en relativt effektiv beräkningsmetod som har goda möjligheter att 
beräkna och prediktera spånformer, skärkrafter, temperaturer och restspänningar vid skärande 
bearbetning där beräkningseffektivitet och numeriskt beräkningsfel påverkas främst av den adaptiva 
nätkontrollen samt använd elementstorlek. 
 
För de två material som studerats i denna avhandling ses generellt att materialets egenskaper är 
otillräckligt definierade för 316L och till viss omfattning även i SS1672 för att uppnå godtagbara 
resultat i beräkningarna. Största avvikelser ges i form av temperatur generering vilket i sin tur 
påverkar materialets beteende under skärprocessen, främst då i form av skärkraft, spånform 
(segmentering) och kontaktytor. Generellt överskattar FE-beräkningarna i AdvantEdge 
medelspåntjocklek och huvudskärkraft (Fc) medan matningskraften (Ff) underskattas. En förklaring 
till detta, förutom definierade materialdata, kan vara en kombination av friktionsförhållande och att 
elementens storlek som ökar materialets styvhet på grund av svårighet att deformeras i 
skjuvzonerna, samt att effekter av termiskt mjuknade i materialet inte tas med eftersom de 
beräknade temperaturnivåerna inte når de nivåer som mätningarna visar.  
 
För att verifiera beräkningarna ges en kombination av mätmetoder som ger bra information av 
aktuell spånform, skärkraft och temperatur. Av studerade metoder i denna avhandling ger en 
kombination av skärkraftsmätning, högkastighetsfilmning och temperaturuppskattning (CCD-IR) en 
bra uppskattning av hur beräkningarna och mätningarna korrelerar. Det analytiska sambandet för att 
uppskatta temperaturer i den primära och sekundära deformationszonen som funktion av 
experimentellt uppmätta skärkrafter, visar på överensstämmande temperaturer uppmätta med CCD-
IR utrustning, detta trots att effekter av reducerad kontaktlängd och spånbrytargeometri helt 
bortsätts från.  
 
Skärkraftsgivaren (Kistler) som använts i detta försök ger, på grund av dess höga egenmassa, endast 
en bra uppskattning av medelvärdet på skärkrafter. För uppskattningar av skärkraftersvariationer 
under intermittent bearbetning samt effekter av segmentering bör en givare användas som har lägre 
egenmassa.  
 
Utrustningen för höghastigetsfilmning ger en god visuell uppskattning för detaljerad information av 
spånform, segementeringsfrekvens och kontaktytor. Begränsande faktorer är relaterad till 
detaljupplösning i bilderna vid höga bildfrekvenser. Vidare undersökningar och bildbehandling med 
DSP bör kunna ge mer information om hastigheter och töjningsförhållanden kring skäreggen och 
kan vara av intresse vid fortsatt arbete för att studera friktionsförhållande och typ av kontakt. 
 
Spånanalys via Quickstop eller praktisk mätning av spåntjocklekar i mikroskop är tidsödande 
processer men ger till stor del bra resultat för att uppskatta spånform, skjuvningsgrad och eventuellt 
kontaktlängder. 
 
Mätningarna genomförda med CCD-IR ger en bra verifiering av maxtemperatur, kontaktlängder 
och temperaturutbredning i skäret vid stationärt tillstånd. För att ytterligare förbättra mätmetoden är 
det av intresse att först och främst uppnå en högre samplingsfrekvens för att uppskatta transient 
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värmeutbredning samt bättre studera effekter av segmenterad spångeneration eftersom 
maxtemperatur varierar kraftigt lokalt i segmenteringsprocessen. I övrigt bör en noggrannare 
uppskattning emmitansvärdet för olika hårdmetallslegeringar (kornstorlek, ytjämnhet, 
oxidationsbenägenhet) för att ytterligare minska felmarginalerna. 
 
Vibrationers inverkan på spånformning, segmentering och utvecklad energi bör studeras ytterligare 
och kan vara en av orsakerna till de ökade avvikelserna mellan mätdata och beräkningar vid höga 
skärkrafter. Inverkan av restspänningar i skärmaterialet kan även antas påverka resultaten och dess 
effekter bör undersökas vidare, speciellt dess inverkan för genereringen av värme och benägenhet 
modellera segmentering. Även friktionsförhållandet i kontaktlängden mellan spåna och verktyg bör 
vidare undersökas, speciellt för att förklara de avvikande resultaten hos skärkrafterna när vid höga 
matningar där effekter av förkortad kontaktlängd och spånbrytargeometri är starkt påverkande 
faktorer. För att få bättre kontroll på faktorer som styr materialets beteende bör materialdata 
definieras för respektive material som är intressant att utvärdera. 
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Bilaga 1 Sid: 1(/1) 
Skärdata för försöksserie 
 

1 AISI 316L TCMT 16T308-MR V = 200 m/min  f = 0,112 mm
2 AISI 316L TCMT 16T308-MR V = 200 m/min f = 0,224 mm
3 AISI 316L TCMT 16T308-MR V = 200 m/min f = 0,336 mm
4 AISI 316L TCMT 16T308-MM V = 200 m/min  f = 0,112 mm
5 AISI 316L TCMT 16T308-MM V = 200 m/min f = 0,224 mm
6 AISI 316L TCMT 16T308-MM V = 200 m/min f = 0,336 mm
7 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 200 m/min  f = 0,112 mm
8 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 200 m/min f = 0,224 mm
9 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 200 m/min f = 0,336 mm
10 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 200 m/min  f = 0,112 mm
11 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 200 m/min f = 0,224 mm
12 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 200 m/min f = 0,336 mm
13 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 240 m/min  f = 0,112 mm
14 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 240 m/min f = 0,224 mm
15 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 240 m/min f = 0,336 mm
16 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 240 m/min  f = 0,112 mm
17 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 240 m/min f = 0,224 mm
18 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 240 m/min f = 0,336 mm
19 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 160 m/min  f = 0,112 mm
20 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 160 m/min f = 0,224 mm
21 SS1672 TCMT 16T308-MR V = 160 m/min f = 0,336 mm
22 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 160 m/min  f = 0,112 mm
23 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 160 m/min f = 0,224 mm
24 SS1672 TCMT 16T308-MM V = 160 m/min f = 0,336 mm

ref1 AISI 316L TPGN 160308 V = 200 m/min f = 0,224 mm
ref2 SS1672 TPGN 160308 V = 200 m/min f = 0,224 mm
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Bilaga 2 Sid: 1(/5) 
Spånformning   
 
 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MR 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: (0.112-0.224-0.336) 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering). 
 

   
Figur 1 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.112 [mm] 
 

   
Figur 2 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
 

   
Figur 3 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.336 [mm] 
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Sid: 2 (/5) 

Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: (0.112-0.224-0.336) 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering) 
 

   
Figur 4 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.112 [mm] 
 

   
Figur 5 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
 

   
Figur 6 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.336 [mm] 
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Sid: 3(/5) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MR 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: (0.112-0.224-0.336) 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering) 
 

   
Figur 7 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.112 [mm] 
 

   
Figur 8 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
 

   
Figur 9 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.336 [mm] 
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Sid: 4(/5) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: (0.112-0.224-0.336) 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering. 
 

   
Figur 10 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.112 [mm] 
 

   
Figur 11 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
 

   
Figur 12 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.336 [mm] 
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Sid: 5(/5) 
 

Skärgeometri: TPGN 160308 i 316L 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering). 
 

   
Figur 13 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
 
 
 
 
Skärgeometri: TPGN 160308 i 316L 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 
Jämförelse av spånformning mellan resultat från AdvantEdge och mätmetoder (Quickstop, 
Höghastighetsfotografering). 
 

   
Figur 14 (a-c): vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
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Bilaga 3 Sid 1 (/3) 
Skärkrafter Försöksserie 
 

Skärkrafter 316L
V = 200 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336
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 Figur 1: TCMT 16T308-MR/-MM, 316L, vc = 200 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
 

Skärkrafter SS1672
V = 200 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336
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 Figur 2: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 200 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
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Sid: 2(/3) 

Skärkrafter SS1672
V = 240 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336
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Figur 3: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 240 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
 

Skärkrafter SS1672
V = 160 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336
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 Figur 4: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 160 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
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Sid: 3(/3) 

Skärkrafter SS1672 och 316L
V = 200 [m/min], f = 0.224

0

500

1000

1500

2000

2500

f = 0,224 mm f = 0,224 mm

V = 200 m/min V = 200 m/min

TPGN 160312 TPGN 160312

K
ra

ft 
[N

]

Ff AdvantEdge
Ff uppmätt
Fc AdvantEdge
Fc uppmätt

 
Figur 5: TPGN 160308, 316L och SS1672, vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
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Sid: 1(/3) 
Medelspåntjocklek Testserie 
 

Medelspåntjocklek
Material: 316L, V = 200 m/min, f = 0.112-0.224-0.336 [mm]
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Figur 1: TCMT 16T308-MR/-MM, 316L, vc = 200 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
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 Figur 2: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 200 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
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Sid: 2(/3) 

Medelspåntjocklek
Material: SS1672, V = 240 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336 [mm]
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 Figur 3: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 240 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
 

Medelspåntjocklek
Material: SS1672, V = 160 [m/min], f = 0.112-0.224-0.336 [mm]
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 Figur 4: TCMT 16T308-MR/-MM, SS1672, vc = 200 [m/min], f =  (0.112-0.224-0.336) [mm] 
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Sid: 3(/3) 

Medelspåntjocklek
Material: 316L/SS1672, V = 200 m/min, f = 0.224
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d 
Figur 5: TPGN 160308, 316L och SS1672, vc = 200 [m/min], f =  0.224 [mm] 
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Bilaga 5 Sid: 1(/3) 
Beräknad temperatur försöksserie 
 

Beräknad temperatur 316L
TCMT 16T308-MR/-MM, V = 200 [m/min], f = 0.112, 0.224 och 0.336 [mm]
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Beräknad temperatur SS1672
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Sid: 2(/3) 

Beräknad temperatur SS1672
TCMT 16T308-MR/-MM, V = 240 [m/min], f = 0.112, 0.224 och 0.336 [mm]
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Beräknad temperatur i SS1672
TCMT 16T308-MR/-MM, V = 160 [m/min], f = 0.112, 0.224 och 0.336 [mm]
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Sid: 3(/3) 

Beräknad temperatur i 316L och SS1672
TPGN 160308, V = 200 [m/min], f = 0,224 [mm]
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Bilaga 6 Sid 1(/10) 
Temperatur, CCD-IR 
 
Tabell 1: Visar uppmätta temperaturer för olika emmsionstal (0.3<ε<1) 

V [m/min] f [mm] Esp=0.3 Esp=0.4 Esp=0.6 Eps=0.8 Eps=1
TCMT16T308-MR

GC2035
TCMT16T308-MM

GC1025
TCMT16T308-MM

GC1025
TCMT16T308-MR

GC2035
TCMT16T308-MR

GC2035
TCMT16T308-MM

GC1025
TCMT16T308-MM

GC1025
TPGN 160308

GC1025
TPGN 160308

GC1025

815

861

888920

830

848865

Material Skär geometri (sort) Max temperatur uppmätt (deg.C)

316L 0,112 906 883

893316L

852

960 935 901 878

2
978 952 917

9

8

5

4

ref2

ref1

11

10
SS1672 949 924 890

200

316L

SS1672

SS1672

316L

SS1672

SS1672

200

200

200

200

200

200

200

200

0,336

0,112

0,224

0,224

0,224

0,224

0,224

0,224 911 888 856 835 819

876

945

832 812 785 766 752

900918

868 851

803 788

Test

Skärdata

9439791006

875 853 823
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Sid: 2(/10) 
 

Skärgeometri: TCMT 16T308-MR 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
Figur 1: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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Figur 2: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 3(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.112 
 

 
Figur 3: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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 Figur 4: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 4(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
Figur 5: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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Figur 6: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 5(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MR 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
 

Figur 7: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 
utrrustning (b) 
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 Figur 8: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 6(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MR 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.336 
 

 
Figur 9: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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 Figur 10: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 7(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.112 
 

 
Figur 11: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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Figur 12: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 8(/10) 
Skärgeometri: TCMT 16T308-MM 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
Figur 13: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
 
 

Temperatur utmed skäryta
SS1672, TCMT 16T308-MM, V = 200 [m/min] f = 0,224 [mm]

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Avstånd från skärspets [mm]

Te
m

pe
ra

tu
r [

de
g.

C
]

Beräknad
Uppmätt

 
Figur 14: Visar temperatur utmed skäryta 

 
8 



Sid: 9(/10) 
Skärgeometri: TPGN 160308 
 
Material: 316L 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
Figur 15: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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Figur 16: Visar temperatur utmed skäryta 
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Sid: 10(/10) 
Skärgeometri: TPGN 160308 
 
Material: SS1672 
 
vc [m/min]: 200 
 
f [mm]: 0.224 
 

 
Figur 15: Visar temperaturfördelning beräknad i AdvantEdge (a) och uppmätt med CCD-IR 

utrrustning (b) 
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Figur 18: Visar temperatur utmed skäryta 

 

 
10 



Bilaga 7 Sid 1(/4) 
 
Temperaturjämförelse mellan AdvantEdge och Analytisk  
modell 
 
Nedan ges en jämförelse mellan beräknad maxtemperatur i AdvantEdge och analytisk beräknad 
temperatur enligt Ekvation (2.9). Värden på densitet (ρ) och specifik värme kapacitans (Cp) 
uppskattad för respektive material vid 800 [°C]. Andel av spånan som är deformerad (δ = 0.4, 0.3, 
0.25) är baserad på generella observationer i Quickstop. Detta beroende på skärdjup/matning (f) där 
en större andel av spånan deformeras vid små matningar, detta bland annat på grund av eggradiens 
(ER) större relativa inverkan på deformationen. Skärkrafter (Fc, Ff) använda i till den analysiska 
lösningen är de uppmätta skärkrafterna och hänsyn har tagits till spånvinkel (α = 3°) för 
geometrierna TCMT 16T308-MM och TPNG 160308. 
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Sid 1(/4) 
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Sid: 3(/4) 
 

Temperatur i SS1672, primär deformationszon
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Sid: 4(/4) 
 

Temperatur, primär deformationszon

0

50

100

150

200

250

300

350

400

f = 0,224 mm f = 0,224 mm

V = 200 m/min V = 200 m/min

TPGN 160312 TPGN 160312

AISI 316L SS1672

Te
m

p 
[d

eg
.C

]

AdvantEdge
Analytiskt

 

Temperatur, sekundär deformationszon

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

f = 0,224 mm f = 0,224 mm

V = 200 m/min V = 200 m/min

TPGN 160312 TPGN 160312

AISI 316L SS1672

Te
m

p 
[d

eg
.C

]

AdvantEdge
Analytiskt

 

 
4 



Bilaga 8 Sid 1 (/1) 
Förenklad skärkraftsmodell enligt Merchant 
 

 
Figur 1: Visar krafter, vinklar, hastigheter och spåntjocklekar hos ortogonal (2D) bearbetning 

Om antagandet att all arbetet som verkar för att till att forma en spåna sker i ett smalt område invid 
skjuvplanet, ges kraften som verkar på skjuvplanet (Fs) av: 
 

φφ sin*cos fcs FFF −∗=     (1) 
 
och spänningen som uppstår i skjuvplanet blir då 

s

s
s A

F
k =       (2) 

där As är skjuvplanets area. Denna area ges av: 
 

φsin
*bhAs =       (3) 

 
där φ är skjuvplansvinkeln och b är ingreppsbredden på den bearbetade spånan. Skjuvplansvinkeln 
är därmed också direkt kopplad till förhållandet mellan skärdjupet (h) och medelspåntjockleken (hc) 
hos den bearbetade spånan, genom: 
 

α

α
φ

cos

sin
tan 2

1 −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
t
t

     (4) 

 
Detta ger dessutom förhållandet mellan skärhastigheten (vc) och hastigheten på spånan (v), enligt: 
 

1

2

t
tvvc =       (5) 
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Bilaga 9 Sid 1 (/1) 
Kraftanalys av skärkraftsmodell enligt Albrecht 
 
Krafterna som verkar på arbetsmaterialet utmed skäreggen har olika riktningar i olika punkter, men 
kan representeras av en resultant (P) mellan punkterna A och C i Figur 1. Kraften (P) kan även 
uppdelas i en normalkomposant (Pn) och en friktionskomposant (Pf). Kraftkomposanterna (P1) och 
(P2) är motsvarande komposanter av (P) uttryckt i verktygets rörelseriktning respektive vinkelrät 
mot den samma. 
 
Krafterna som verkar längs den övriga kontaktytan mellan spånan och verktyget kan på samma 
resonemang komposant uppdelas i motsvarande komponenter. Friktionskraften (Qf) verkar utmed 
kontaktytan, normalkraften (Qn) verkar vinkelrät från ytan med friktionsvinkeln (ρ) från den 
resulterande kraften (Q). 
 

 
Figur 1: Kraftdiagram enligt Albrechts modell 

 
Kraftanalys av skärkrafterna (Fc, Ff ) och de krafter som enligt verkar i skärzonen enligt Albrechts 
modell, kan göras enligt följande: 
 

11 QPFt +=       (1) 
 

22 QPFf +=      (2) 
 
Friktionsfaktorn (µ) ges enligt: 

n

f

Q
Q

== ρµ tan      (3) 

 
αα cossin 21 QQQf +=      (4) 
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αα sincos 21 QQQn −=      (5) 
 
Ekvation (2.11) och (2.12) insatt i (2.10) ger: 
 

α
α

αα
ααµ

tan
tan

sincos
cossin

21

12

21

21

QQ
QQ

QQ
QQ

−
+

=
−
+

=     (6) 
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Bilaga 10 Sid 1(/2) 
Teori om minsta utvecklad energi  
 
 Arbete utfört i primär deformationszon 
Arbete per tidsenhet, dvs effekt,  som uträttas i skjuvplanet uttrycks då enligt:  
 

ss
s vF

dt
dW

=       (1) 

 
där Ws då är arbetet som uträttas på skjuvplanet och vs är dess skjuvningshastighet. 
 
Det trigonometriska sambandet mellan vc och vs ges enligt: 
 

φcos
c

s
vv =       (2) 

 
För det förenklade fallet då spånvinkeln α = 0°, blir 
 

φsin
1 s

s
bktF =       (3) 

 
där ks är spänningen i skjuvplanet definierad enligt Ekvation (2.2). Den effekt som utvecklas i 
skjuvplanet, ges då av: 
 

φφφφ cossincos
*

sin
1 csss vbktvhbk

dt
dW

==     (4) 

 
Som kan ses i denna Ekvation ges ett minimum för effekten under bearbetningen när 
skjuvplanvinkeln intar 45°, förutsatt att spånvinkel (α = 0°). 

Arbete utfört i kontaktyta mellan spåna och skär 
Även om en stor del av arbetet sker genom att skjuva spånan i den primära zonen, utvecklas även en 
del effekt i den sekundära zonen genom friktion mellan spåna och skäret. Enligt resonemang kring 
typer av kontakt i Kapitel 2.3 ovan, kan man anta att bidraget till matningskraften på grund av 
glidande friktion är relativt liten i förhållande till den kraft som får materialet att deformeras genom 
skjuvning. Matningskraften (Ff) kan därför antas vara produkten av skjuvningsmotståndet (kr) vid 
kontaktytan mellan spåna och verktyg (Ar), och definieras enligt: 
 

r

f
r A

F
k =       (5) 

 
För samma resonemang som för arbetet i primära skjuvzonen för arbetet som utförs av friktion i 
kontakten mellan spåna och verktyg, blir effekten för α = 0°: 
 

vF
dt

dW
f

r =       (6) 
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 Sid 2(/2) 
 
där : 
 

rf bLkF =       (7) 
 
och (v) definierad enligt Ekvation (2.5), utvecklas Ekvation (2.23) till: 
 

φtancr
r vbLk

dt
dW

=      (8) 

 
Totalt utfört arbete: 
 

dt
dW

dt
dW

dt
dW rst +=      (8) 
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Bilaga 11 Sid 1(/1) 
Analytisk härledning av temperatur, förenklad modell 
 
Då större delen av deformationen av materialet under skjuvningen av spånan är plastiskt (~99%) 
kan antagandet göras att den totala mängd värme som genereras (Qtot) är summan av värmen 
utvecklad i den primära (Qs) och sekundära skjuvzonen (Qf), enligt:  
 

sf QQQ +=       (1) 
 

Antagande om att (Qtot) enbart är en produkt av huvudskärkraften (Fc) och skärhastigheten (vc) ges 
enligt: 
 

ccvFQ =       (2) 
 
Mängden värme genererad i den sekundära skjuvzonen ansätts till: 
 

φtancff vFQ =      (3) 
 
Värmen genererad i den primära skjuvzonen ges då av Ekvation (1), enligt: 
 

)tan( φfccfs FFvQQQ −=−=     (4) 
 
Temperaturen i den primära deformationszonen ges av 
 

btvc
QTT

cp

s
c

1
0 ρ

β+=      (5) 

 
där spånvikeln (α=0), T0 är ambient temperatur (20 °C), β är en proportionalitets konstant för andel  
av deformations arbetet som omvandlas till värme, uppskattas vanligtvis till ca 90%.  
 
Temperaturen i kontaktytan (Tr) mellan skjuvad spåna och verktyg uppstår på samma sätt genom 
arbetet som åtgår att skjuva spånan (Qf) i den sekundära deformationszonen, enligt:  
 

btvc
Q

TT
cp

f
cr

1ρ
ξ+=        (6) 
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Bilaga 12 Sid 1(/1) 
Profil och mått hos skärgeometrier 
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