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Sammanfattning 
 
Test av vinterdäck på testbana är både kostsamma och väderberoende. En metod behövs för 
att testa ett vinterdäcks väggreppsegenskaper vid vinterväglag, utan att behöva testköra 
däcket på testbana. För att kunna få reproducerbara jämförelser av däcken krävs testbitar av 
samma dimensioner. Syftet med denna rapport är att ta fram en metod för att på ett 
reproducerbart sätt förbereda gummibitar från ett vinterdäck för tester av hysteres och 
friktion. Gummibitarna ska sedan i sin tur användas vid tester för att ge en indikation om 
vinterdäckets väggreppsegenskaper vid vinterväglag, utan testkörning av däcket på bana.  
 
Gummit i bra vinterdäck är elastiskt i temperaturer ner till minst -20° C, vilket gör att 
testbitar utskurna med eggverktyg från olika däck i rumstemperatur inte får samma 
dimensioner. För att kunna skära ut lämpliga testbitar måste däckmönstret kylas ner till en 
temperatur lägre än materialets glastransitionstemperatur. Då gummit är nedkylt uppför det 
sig som en hård plast.  
 
I detta arbete har tre olika metoder för testbitsutskärning utvärderats. I den första och bästa 
av metoderna används två kapskivor. De andra två metoderna, som visade sig inte fungera 
lika tillfredställande, innefattar antingen en fräspinne eller ett rakblad för att skära ut biten. 
 
I arbetet har även två olika metoder att hålla fast och kyla ner en kloss från ett vinterdäck 
undersökts. I ena metoden används en egendesignad hållare som hjälper kylmedel att hålla 
sig kvar runt klossen. Den andra metoden som undersökts är att limma fast en kloss direkt 
på en stålbit och spänna in den i ett skruvstycke. Kylprocessen tar längre tid, men 
kapskivorna får mer plats att jobba i den senare uppspänningen.  
 
I båda inspänningsmetoderna kan en sträng med rektangulärt tvärsnitt på 1x1 mm skäras ut. 
Måttet justeras med ett shims mellan kapskivorna. Storleken 1x1 mm är vald för att kunna få 
en homogen bit utskuren från ytan mellan två närliggande sajpningar, det vill säga 
däckmönstrets mindre kanaler som leder bort vatten ur däckmönstret.  
 
Resultaten visar att metoden med att limma gummibiten direkt på en stålbit och sedan 
klämma stålbiten i skruvstycke är den bästa då den varianten använts till att kapa ut fina 
gummiprovstavar. Den metoden medför även att minst material går till spillo, så att ett 
större antal provbitar kan kapas ur en kloss. Sidorna i den önskade gummiprovstavens 
rätblock skärs med dubbla kapskivor och tjockleken erhålls genom att hållaren vrids 90 
grader och kapas igen med kapskivorna. Då längden inte är viktig för provet klipps bitarna ut 
manuellt, och längden för provbiten bestäms sedan vid inspänning i testmaskinen för 
hysteres.  
 
Resultaten visar också att metoden att använda dubbla kapskivor för att ta fram de önskade 
provstavarna fungerar mycket bra. Det är den bästa av de tre undersökta metoderna och bör 
kunna tas i bruk.  
 
Med andra små justeringar så som bättre och framförallt kontinuerlig kylning av gummibiten 
kommer ett ännu bättre resultat uppstå. 
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Abstract 
 
Testing of winter tires on a test track is both costly and dependent on the weather. A 
method is needed to test winter tire properties at winter conditions, without having to test 
drive the tire on the test track. In order to obtain reproducible comparisons of tires, test 
pieces of the same dimensions are required. The purpose of this report is to provide a 
method to reproducibly prepare rubber pieces from a winter tire for testing of hysteresis 
and friction. The rubber pieces will then be used in tests to give an indication of the winter 
tire traction characteristics in winter conditions, without having to test the tire on the track. 
 
The rubber of good winter tires is elastic in temperatures down to at least -20 ° C, which 
means that test pieces cut with edged tools from different tires at room temperature do not 
obtain the same dimensions. In order to be able to cut out suitable pieces the tread must 
cooled to a temperature lower than the material's glass transition temperature. When the 
rubber is cooled it behaves as a hard plastic. 
 
In this work, three different methods of cutting test pieces have been evaluated. In the first 
and best of the methods, two cutting blades were used. The other two methods, which were 
shown to be inferior to using two cutting blade, involved the use of either a cutter pin or a 
razor blade to cut out the piece. 
 
In the method, two different ways to hold a block from a tire and cool it have also been 
tested. The first of methods uses a custom designed holder to help the refrigerant to remain 
in place around the block using the same clamping. The second examined method is to glue 
a block directly on a piece of steel and clamping it in a vice. The cooling process takes longer, 
but the cutting discs have more room to work. 
 
In both methods, a string of rectangular section 1x1 mm is cut out. The measure is adjusted 
by a shim between the cutting discs. The size1x1 mm has been selected in order to obtain a 
homogeneous piece from the surface between two adjacent sipes, i.e. the smaller channels 
of tread which lead water away from the tread. 
 
The results show that the method to clamp a steel plate with a piece of rubber glued directly 
in the vise is the best when that method has been used to cut out fine rubber specimens. 
This method also results in less material wasted, so that a larger number of test pieces can 
be cut from one block. The side of the desired rubber cuboids shaped specimen is cut with 
dual cutting blades and the thickness obtained by the holder is rotated 90 degrees and cut 
again with the cutting discs. Since the specimen length is not important for the test. the 
pieces are cut to length manually, with the length of the test piece determined when 
clamped in the hysteresis test machine. 
 
The results also show that the method of using dual cutting discs to produce the desired test 
specimens works very well. Of the three investigated methods, it is the most advantageous 
and should be possible to start using. 
 
With a few other small adjustments, such as better and above all continuous cooling of the 
rubber piece even better result can be expected.
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2 Inledning 
 
För att ett däck ska ha ett bra väggrepp, eller i dagligt tal få "fäste", både vid acceleration 
och inbromsning krävs friktion. Ett däcks förmåga att alstra väggrepp beror på många 
egenskaper, så som stommen i däcket och dess dimensioner men framför allt slitbanans 
utformning och gummiblandningens hysteres. Hysteres beskriver karaktären för hur ett 
material deformeras där det går åt mer energi till att deformera jämfört med att materialet 
ska återgå till sin ursprungliga form [1]. 
Både mikro- och makrostruktur bidrar till däckets prestanda. På mikronivå är det framför allt 
molekylär adhesion och på makronivå är det däckmönstret som använder markens struktur 
för väggreppet. 
Den vanliga metoden att utvärdera däcks egenskaper är att utföra testkörningar på bana. 
Väderpåverkan är stor vid däcktestning och det är inte många dagar per år som har perfekta 
förhållanden vilket gör repeterbarheten begränsad. 
Tänk istället om en liten bit av däcket skulle gå att analysera i dragtester, där bitens förmåga 
att återgå till sin ursprungsform mäts. Utförs vidare detta test flera gånger där temperaturen 
ändras mellan testfallen så bör huvuddelen av däckets materialegenskaper gå att få fram.  
Genom att utföra sådana dragtester så går det alltså att objektivt kategorisera ett däck, det 
som behövs är bara ett gummiprov. 
Problemet som uppstår är: Hur skall man producera dessa små provbitar med hög tolerans 
med god repeterbarhet. 
Självfallet kommer inte en liten provbit kunna beskriva däcket i dess helhet utan endast ge 
en indikation inför testkörning om hur det presterar och det kommer behöva göras 
kompletterande tester.  
Men att utföra sådana laborativa dragtester skulle drastiskt minska behovet att prova 
däcken vid körningar på isbanor, vilket i sin tur skulle minimera kostnad, tidsåtgång och 
miljöpåverkan. 
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3 Bakgrundsinformation 
 
Nedan följer ett kapitel med bakgrundsinformation om gummi, däck, väggrepp och 
däcktestning.  
 

3.1 Gummi 

 
Gummi är en grupp polymera organiska ämnen med elastiska egenskaper som ingår i 
gruppen elaster[2]. Det finns två typer av gummi; naturgummi och syntetiskt framställt 
gummi. Ordet polymer härstammar från grekiskan: poly betyder "många" och mer "delar", 
polymer således "många delar". 
Gummitillverkningen karakteriseras av den s.k. vulkaniseringen, eller vulkningen. Denna 
innebär att de långa molekylkedjorna i utgångsmaterialet tvärbinds, ofta med hjälp av 
svavel. En schematisk skiss ses i Figur 3.1.  
 

 
Figur 3.1: Schematisk skiss över svavelbindningar 
 

Om för mycket tvärbindningar bildas blir materialet hårt. Balansgång med att få lagom 
hårdhet arbetar däcktillverkarna ständigt med, för att skapa det perfekta utgångsmaterialet. 
Genom att välja materialsammansättning kan gummimaterialen tilldelas egenskaper inom 
ett mycket brett område, från de allra mjukaste till hårda och styva material. 
 
Naturgummi tappas ut från gummiträd där en diagonal skåra skärs halvvägs runt stammen. 
Skåran får inte vara för djup så den skadar savlagret under barken. Trädet ska bara blöda ut 
sin sav som samlas upp. Vid processningen av naturgummit tillsätts syra, oftast ättiksyra för 
att proteinerna i saven ska koagulera. Naturgummi spricker lätt av sol, samt påverkas av 
mineraloljor och bensin.  
Styrengummi är det vanligaste syntetgummit [3]. Basvaran är ursprungligen petroleum, som 
är en fossil bildning från organismer som dött för miljontals år sedan. I oljeraffinaderiet 
destilleras det fram de basvaror som ska ingå i syntetgummit; styren och butadien. Första 
steget i tillverkningen av styrengummi är att styren och butadien får reagera med varandra. 
Det bildas då en kemisk förening som består till ungefär en fjärdedel av styren och resten 
butadien. Resultatet är ett syntetisk gummi med i stort sett liknande egenskaper som 
naturgummi. Styrengummi har dock bättre värmebeständighet än naturgummi. Däremot är 
syntetgummi sämre vad gäller köldbeständighet och hållfasthet än naturgummi.  
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I däcktillverkning används ungefär 60 % syntetgummi och 40 % naturgummi [4]. De olika 
gummisorterna tillsammans med kimrök och andra delvis hemliga ingredienser bildar ett 
lämpligt gummi för dess ändamål, som i slutändan bildar ett däck. 
Ifall gummit i däcket värms upp kraftigt bildas fler svavelbryggor som ändrar strukturen helt 
vid den uppvärmda punkten. Där svavelbryggor bildas ändras elasticiteten och det bildas en 
förhårdnad. Metoden används ofta på kemisk väg för att laga hål i cykelslangar och dylikt, 
men har en negativ effekt i ett däck, för förhårdnad gör att däckets väggrepp minskar 
drastiskt [5][6]. För att skära gummi med precision bör gummit kylas ner kraftigt så det 
hamnar under sitt Tg-värde, Glastransitionstemperatur, för att inte bilda ovan nämnda 
svavelbryggor och ändra karaktären på gummit. 
Tg-värde en definierad temperatur där materialet klassas som glas, dvs. materialet är 
tillräckligt hårt för inte bete sig som en vätska. se Figur 3.2. På Y-axeln anges 
elasticitetsmodulen som anger styvhet. 
 
 

 
Figur 3.2: Kurva över Glastransitionstemperatur mot elasticitetsmodulen 

 
 Tg mäts med hjälp av bl.a. en differential scanning calrometry, där en provbit analyseras 
under en temperaturändring och när provbiten når en fördefinierad viskositet läses Tg-
värdet [7]. 
 

3.2 Däck 

 
Ett däck, se Figur 3.3, är en flexibel toroidstruktur fylld med komprimerad luft. Den viktigaste 
delen av däcket är dess stomme, som består av ett flertal lager kord, som är en kraftig väv. 
Stommen ser till att däcket håller sig kvar på fälgen samt ser till att däcket behåller sin form. 
På stommen limmas slitbanan vilket innehåller däckmönstret och är den delen som har 
kontakt med marken.  
Däckmönstrets funktion är att ge däcket väggrepp genom att interagera med vägbanans 
ojämnheter. Längsgående kanaler ökar riktningsstabiliteten och förmågan att dränera vatten 
från ett däck. De tvärgående kanalerna inverkar till största del på driv- och bromsförmåga, 
samt transporterar ut vatten från mönstret. Däckmönstret har även som funktion att tillåta 
mjukt material som snö och lera att tillfälligt befinna sig i hålrummen för att få kontakt 
mellan hårdare mark och däck.  
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I däckets mönster finns även smala kanaler, såkallade sipes eller sajpningar. 
Sajpningar är små kanaler i däcket, som leder bort vatten vid körning på blöt väg för att 
undvika vattenplaning. Vattnet leds genom sajpningar till det grövre mönstret. Avståndet 
mellan två närliggande sajpningar varierar från däck till däck. Grundtanken är dock att färre 
sajpningar ger mer gummi i kontakt med vägbanan men sämre vattenavledning.  
Vinterdäck finns som både dubbade och odubbade, men skillnad i gummi kommer inte 
behandlas i denna rapport. 
 

 
Figur 3.3: Däck 

 
Gummi i däcket tillhör klassen viskoelastiskt material och kan betraktas som en ihopkopplad 
dämpare och fjäder, se Figur 3.4 [8]. Dämparen fångar upp energin av deformationen och 
fjädern trycker sedan tillbaka konstruktionen till dess ursprungsläge. Hur lång tid det tar 
innan det viskoelastiska materialet når ursprungsläget medför ett mått på hysteres. Olika 
gummiblandningar på olika positioner i däckets struktur medför optimala egenskaper. I och 
runt stommen används ofta gummi med låg hysteres. I däckmönstret används gummi med 
hög hysteres. Däckmönstrets hysteres påverkar grepp på mikro- och makronivå. När däcket 
rullar så deformerar fordonets vikt nedre kanten av däcket och återtar sin form när det rullat 
vidare så de inte har markkontakt. Hysteres i deformationscykeln skapar ett rullmotstånd 
och energin omvandlas till värme. 
 
 

 
Figur 3.4: Sammankopplad dämpare och fjäder[8] 

 

Stomme 
 
 
Sajpning 
Dubb 
 
 
Längsgående kanaler 
 
Tvärgående kanaler 
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Underlaget och föroreningar har stor inverkan på väggreppet, stenar i mönstret innebär att 
däcket inte deformeras som det bör. Underlaget påverkar greppet för bilen genom att 
deformera däcket. Energin som krävs för att deformera däcket är den energin som 
omvandlas från fordonets rörelseenergi och sänker därmed fordonets fart vid inbromsning.  
 

3.3 Väggrepp 

 
Fäste är ett ord som många använder i dagligt tal. Alla som kört av vägen skyller på för dåligt 
fäste och alla tävlingsförare gör allt för att hitta det bästa fästet. Fäste är samverkan mellan 
fysiskt ingrepp och hysteres i kontakten mellan däck och underlaget som gör att bilen kan 
driva, styra, stanna och hållas stabilt i färdriktningen. Ett bättre ord för fäste är väggrepp, då 
greppet kan variera på olika ställen på vägen beroende på is, sand, gummirester eller 
vägbanans struktur. Väggreppet varierar även beroende av däckens skick och det underlag 
det körs på. 
 

3.4 Däcktestning idag 

 
Det vanligaste sättet att utföra vinterdäcktestning idag är ute på sjöis. Perioden för testning 
är begränsad då isen måste vara tillräckligt tjock för att bära en bil. 30 cm är den minsta 
tjockleken för att inte isen ska brista för ett 3-4 ton tungt fordon vid 30 km/h [9]. Största 
anledningen att isen brister är inte tyngden av fordonet utan tryckvågen som bildas under 
isen och får den att spricka framför fordonet, vilket är risken vid normala däcktester där 
hastighet oftast är en intressant parameter.  
Eftersom hastigheten är intressant för verkliga tester, så att däcket även presterar i 
motorvägshastigheter, gäller att ovan nämnda istjocklek bör ha en säkerhetsmarginal. Den 
önskade hastigheten gör även att banorna bör vara stora så både fordonet hinner accelerera 
och stanna säkert på banan. 
 
Vinterdäcktestning ute på is kan utföras på många olika sätt såsom filbyte, kurva eller 
bromstester. Vid vinterdäcktestning mäts bromslängder, g-krafter och hastigheter som en 
manöver går att utföra i. Allt för att simulera händelser som kan uppstå vid normal körning 
på vanligt vinterväglag och försöka undersöka väggreppet. Dessa tester kan variera väldigt 
mycket då många felkällor spelar in. Exempelvis orsakar solsken att. det översta lagret på 
isen smälter och bildar en vattenhinna som gör att karaktären på isen förändras kraftigt. 
Även däcken som körs på isen påverkar genom att isen poleras på grund av att 
friktionsvärmen smälter översta lagret som sedan fryser. Den hinnan som då bildas är väldigt 
hal som gör att bromssträckorna ökar drastiskt redan efter tre till fyra tester. Två identiska 
bilar kan variera i och med att bromsarna på en bil är mer slitna än på den andra, eller att en 
är lite annorlunda justerad vilket gör att de uppför sig olika.  
Ovanstående betyder alltså att två däck kan få en felaktig jämförelse om de inte körs med 
samma förutsättningar. En liten tidsdifferens mellan körningen kan ha stor påverkan på 
resultatet, då isen kan ändras av vädret. Test på isbanor är dessutom även kostsamma och 
dåliga för miljön, eftersom arbetet med testbanorna måste skottas och poleras med stora 
maskiner. 
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4 Metod för provstavsframställning 
 
Däckscentrumet på Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik vid Luleå tekniska universitet 
testar däck under varierande förhållanden. För att kunna skapa modeller på kontakten 
mellan ett däck och väg, måste gummits mekaniska egenskaper mätas. För att det skall vara 
möjligt måste lämpliga testbitar avlägsnas från däcket. 
 

4.1 Kravspecifikation 

 
För en lämplig bit samt lyckat mätarbete krävs att den urtagna gummiprovstaven är sprickfri. 
Den ska även vara med kvadratiskt tvärsnitt och däckets mönster ska inte inverka i 
gummiprovstaven. Eftersom det är önskvärt att olika däck ska testas mot varandra krävs 
således god repeterbarhet. Uppdragsbeskrivningen innefattar framtagning av en process för 
urtagning av lämplig gummiprovbit samt design och tillverkning av en hållare för att kunna 
nyttja flytande kväve som kylmedel vid fortsatt hantering av provbiten, dvs. då gummits 
mekaniska egenskaper skall mätas. 
Hållaren ska även kunna placeras i en maskin, en mikrotom 1. Detta ger i sin tur en rad 
nedbrutna krav: 
 

 Maximalt 45x35 mm i yttermått 

 Tillåta att hållarens design inte blir låst till en viss bearbetningsmetod 

 Forma en skål för att omsluta biten i flytande kväve 

 Kunna spännas in i mikrotomen eftersom denna maskin ska kunna användas med 
den utvecklade hållaren 

 Hålla fast gummiprovbiten även efter nerkylning, alt. vara möjlig att klämma åt 
hållaren i nerkylt läge, så inte biten släpper. 

 
För att få ut en lämplig gummiprovbit och uppfylla ovan nämnda kravspecifikation antas 
arbetsmetoden nedan, där det kritiska steget antas vara att kyla gummiprovbiten så denna 
inte ändrar struktur av den eventuella värme som tillförs vid bearbetning. 

4.2 Sekvensordning 
 

1. Grovskära en bit från ett helt däck 
2. Slipa botten på provbiten plan 
3. Blästra en stålbit och limma ihop med gummibiten 
4. Montera i hållare 
5. Kyla med flytande kväve 
6. Fräsa/såga sidorna, sidorna av biten 
7. Hyvla/fräsa/såga tjockleken 
8. Ta loss/klippa längden 

                                                     
1En mikrotom är en maskin för att hyvla tunna skivor av material med hög precision. Ett rakblad hyvlar 
provbiten med en linjär rörelse samtidigt som det rör sig i sidled. Dessa kombinerade rörelser gör att hela 
bladet används och mindre kraft behövs gentemot om bladet trycks genom stycket. 
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4.3 Beskrivning av uppgift 

 
Ett gummiprov från vinterdäckets slitbana med tvärsnitten 1x1 mm skall extraheras ur ett 
vinterdäck. Måttet 1 mm antas lämpligt för att metoden ska fungera på de olika 
vinterdäcken eftersom begränsningen av avståndet mellan två närliggande sajpningar, se 
Figur 4.1. Längden på gummiprovet begränsas av däckmönstrets utformning. 
 

 
Figur 4.1: Tre sajpningar i mönstret i vinterdäcket. 

 
Det krävs fyra snitt för att forma långsidorna, de två första enligt Figur 4.2. Sedan roteras 
antingen verktyget och gummiprovet för nästa steg där tjockleken ska bli 1 mm. Det andra 
snittet blir i däckets djupled. Kapningen av längden är sista momentet för att på så vis låta 
biten sitta kvar i det större provet till sista snittet. 
 

  
Figur 4.2: Kapschema för att forma långsidor 

 
Verktyget för gummiprovet skall vara designat så de passar att fästa in i en mikrotom. 
Eftersom sista steget ska kunna utföras i mikrotomen enligt kravspecifikation, där tjockleken 
kan hyvlas och gummiprovbiten får önskad form. Maximala storleken på verktyg som går att 
fästa in i mikrotomens skruvstycke är 45x35 mm utan att mikrotomens skruvstycke måste 
modifieras.  
Några alternativa metoder utvärderas också för att hitta en fungerande metod att extrahera 
gummiprovstavar, se detaljer i kapitel 4.4. 

  

1 mm 
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4.4 Metodförslag 

 
Tre metodförslag togs fram för att kapa ut gummiprovstaven. Metoderna utvärderades 
sedan mot varandra, angående om metodernas potential att lösa uppgiften. Därefter valdes 
det som anses ha bäst prestanda kontra realiserbarheten. Grundkraven är som ovan nämnt, 
en sprickfri gummibit med fyrkantigt tvärsnitt. Den tilltänkta hållaren bör gå använda till alla 
metoder. I samtliga metodförslag antas att gummibiten från däcket limmas fast på en stålbit 
för att sedan spänna fast denna i hållaren. Det underlättar markant eftersom denna 
kontraherar lika som hållaren och sitter fast i hållaren, även under nerkylt läge. 
Eftersom gummiprovbiten antas behöva vara i kylt läge måste flytande kväve eller annan 
kylmetod användas. Detta så gummit hamnar långt under sitt Tg-värde. Alla metoder 
anpassas så flytande kväve kan användas just innan bearbetning. 

4.4.1 Rakbladsmetoden 

 
Metoden går ut på att först använda en hållare för två rakblad med lite mindre än 1 mm 
avstånd mellan rakbladen, exakt mått bör både teoretiskt och praktiskt utvärderas så 
resultatet blir önskvärt. Rakbladen är vinklade så att eggvinkeln gör provbiten rak men allt 
utanför pressas i sidled. Bladen trycks sedan ner genom gummiprovbiten ovanifrån och på så 
sätt formas två av långsidor av gummiprovstaven, se en schematisk skiss i Figur 4.3. 
Gummiprovet måste troligen vara nedkylt för att inte ändra form under processen.  
 

 
Figur 4.3: En schematisk bild över rakbladsmetoden. 

 

4.4.2 Skivfräsmetoden 

 
En metod där material bearbetas bort antas vara bättre än en som deformerar materialet. 
Ifall material tas bort från gummiprovet så att skivfräsen ryms i snittet, uppkommer inte 
spänningar som spräcker gummiprovbiten. Ifall två roterande kapskivor monteras med ca 
1 mm mellanrum, kan de skära gummiprovbitens bredd i ett snitt, se den schematiska 
skissen i Figur 4.4. Då kapskivorna roterar på varsin sida av gummiprovbiten så ges inget 
utrymme för den önskade biten att tryckas i sidled och bli skev. Den skärande rörelsen 
medför dock värme p.g.a. friktion, vilket kan ge ojämnt snitt. Hålls hela tiden gummibiten i 
flytande kväve under själva kapningen så antas inte kapskivorna värma gummit så pass 
mycket att snittet blir dåligt.  

1mm 

Gummibit 

Rakblad 
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Figur 4.4: En schematisk bild över skivfräsmetoden. 

 

4.4.3 Fräsmetoden 

 
För att bearbeta sidorna på gummiprovet ska en fräspinne användas. Antas gör även att 
gummibiten måste placeras i en skål så flytande kväve omger biten vid bearbetning. 
Kylningen är viktig då en fräs skapar mycket värme eftersom relativt mycket material 
bearbetas. Metoden ställer även högre krav på hållaren då fräsverktyget måste kunna 
bearbeta längre sträckor än den önskade provbitslängden, då begränsningen blir ett skarpt 
hörn mellan provet och hållarens vägg om längre snitt ska skäras, se Figur 4.5. Hörnets 
storlek ökar med ökad fräspinnens radie, r, och medför att gummiprovstaven inte blir 
tillräckligt lång. Den längsta provbiten, Lprovbit, beräknas med ekvation 1. 
 
                 (1) 

 
Där w är skålens bredd, som medför största längden på gummibit som kan rymmas i denna.  
 

 

 
Figur 4.5: En schematisk bild över fräsmetoden, pilen visar det trånga hörnet som uppstår då fräsen begränsas av väggar. 

 
Eftersom fräsen bara bearbetar gummiprovbitens ena sidor uppstår krafter från fräsen som 
får gummiprovbiten att flexa ifrån pinnfräsen och snittet blir ojämnt.  
 

4.5 Utmaningar 

 
Om samma hållare användas när gummit ska bearbetas krävs det att sekvensordningen är 
rätt. Om gummit hyvlas av likt en ostskiva, som en mikrotom används till, måste verktyg 
användas för att skapa ett rätblock ur skivan. 

Gummibit 

1mm 

Skivfräsar 

r 

w 
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När flytande kväve används, går det åt mycket sådant om biten ska kylas mellan varje 
moment där uppställningen måste ändras i konfiguration. Tidsåtgång för att provbit och 
hållare ska uppnå en temperatur som gör att de kan hanteras spelar även in i totala 
bearbetningstiden. Gummiprovbiten måste kylas innan kapning eftersom uppvärmningen 
vid kapsekvensen värmer gummit och då bildas svavelbryggor i gummit, som ändrar 
egenskaperna. Om temperaturen hålls låg vid bearbetning så behåller gummit sin struktur. 
Endast en limning mot stålbiten skulle medföra att åtgången av tid, lim och flytande kväve 
minskas markant. 
Flytande kväve sänker temperaturen på konstruktionen med ca 200°C, detta medför en 
kontraktion på grund av materialets längdutvidgningskoefficient. Det kan skapa spänningar i 
konstruktionen om olika delar ändras olika mycket. Handskar och försiktig hantering av 
denna färglösa vätska är nödvändig, för mer information se bilaga 4. 

4.6 Längdutvidgningskoefficient och spänningskoncentration 

 
Längdutvidgningskoefficient för många vanligt förekommande material finns i tabeller så 
som Physics Handbok [9]. Längdutvidgningskoefficienten, αL, mäts genom att antingen kyla 
eller värma en provstav av materialet och beräknas genom ekvation 2 nedan.  
 

 
  

    
        (2) 

 

Längdförändringen, ∆L, dividerat med ursprungslängden, L, och temperaturförändringen, 
∆T, i kelvin anger längdutvidgningskoefficient. Ifall hållaren ska klämma fast gummit med 
samma kraft efter nedkylning måste gummit och hållare kontrahera lika. Om gummiprovet 
kontraherar mer än hållaren kommer gummiprovet inte att hållas fast lika hårt, 
gummiprovet kan till och med lossna från verktyget under bearbetning. 

Längdutvidgningskoefficient för gummi är mellan 75-77 µm/(m∙K) [11]. Exakt koefficient är 
svår att få tillgång till då olika däcktillverkade har olika gummiblandningar i sina däck.  
Om stål används som konstruktionsmaterial i hållaren, så måste gummiprovet antingen 
spännas in via fjäderbelastning eller klämmas fast efter nedkylning. Annars släpper 
gummiprovbiten p.g.a. längdutvidgningen. Gummit kan som tidigare nämnts, limmas på en 
stålbit som placeras i hållaren och då kontraherar hållare och stålbit lika mycket. 
Fräspinnen eller hårdmetallskären i kapskivan har en längdutvidgningskoefficient på 
5,5 µm/(m∙K).  
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5 Resultat  
 
Efter noga utprovade metoder utvärderas resultatet, som varierar mycket mellan 
metoderna. Resultaten från metoderna presenteras nedan. 

5.1 Rakbladsmetoden 

 
Om ett rakblad pressas ner i en gummiprovbit ökar friktionen i takt med att rakbladet når 
djupare in i materialet, då kontaktytan mellan rakbladet och gummiprovbiten blir större. 
Snittet blir svårt att få exakt rakt då den elastiska gummiprovbiten rör sig av de krafter som 
kommer från rakbladet.  
Om gummit kyls med flytande kväve så får gummit en karaktär som liknar en hårdplast då 
elasticiteten minskar. Då den horisontella kraftkomposanten som uppkommer av rakbladets 
vinkel, blir större än brottgränsen för materialet, så spricker det och bitar av materialet 
ramlar lös, se Figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1: Gummibit som gått söder efter kapförsök. 

 
Metoden kan fungera om bladen vinklas rätt, så att bara materialet utanför den önskade 
gummiprovstaven spricker. Metoden har sina begränsningar eftersom linjeringen måste vara 
helt perfekt och den pålagda kraften blir hög. Metoden kommer inte heller bli helt tillförlitlig 
då gummibiten enkelt spricker och många repetitioner måste göras innan en användbar bit 
tagits fram. Vidareutveckling krävs för att få tillfredställande resultat. 

5.2 Fräsmetoden 

 
Fräsmetoden är enkel att använda då gummiprovbiten kylts. I rumstemperatur gör friktionen 
att fräsen drar med sig mycket mer material än den borde och snittet blir därmed inte rakt 
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och jämt. Det trånga hörnet medför dessutom att biten inte blir tillräckligt lång och medför 
att metoden inte lämpar sig särskilt bra för den här tillämpningen. Fräsningen måste även 
ske i två snitt, efter första snittet flyttas helt enkelt fräsen den önskade bredden på 
gummiprovbiten. För att få rätt storlek måste radiekompensering tas hänsyn till. Felsäkerhet 
på gummiprovbiten uppkommer till operatörens hantering av maskinen för god 
repeterbarhet. 

5.3 Skivfräsmetoden 

 
Ett första försök med denna metod då snittet görs på fri hand finns i bilaga 2. Metoden anses 
fungera om skivfräsen monteras i en maskin. Kapskivorna är relativt tunna och tar bort lite 
material jämfört med en pinnfräs som måste vara några millimeter i diameter för att hålla. 
Då bara lite material bearbetas bort från arbetsstycket, dvs. ursprunglig gummibit räcker till 
fler tillverkade provbitar. Att material bearbetas bort medför att biten inte tenderar att 
spricka sönder som vid metoden med rakblad, enligt de tester som utförts. Eftersom biten 
hela tiden befinner sig i ett bad av flytande kväve blir värmepåverkningen liten och 
gummistrukturen påverkas inte nämnvärt. Metoden är lätt att applicera då endast en fräs 
med vridbart huvud och ett skruvstäd behövs. Alternativt kan även en vanlig svarv användas 
ifall ett höj- och sänkbart skruvstäd går att applicera vid en denna.  
Då gummimaterialet kapas i kylt läge måste en lite smalare bit kapas, som sedan uppnår rätt 
storlek via längdutvidgning när gummiprovstaven når rumstemperatur. Även nedkylningen 
av kapskivorna spelar in för det slutliga resultatet, eftersom temperaturförändringen 
minskar kapskivornas bredd. Bredden minskar symmetriskt och kompenseras i ekvationen 
nedan. Bredden i meter mellan kapskivorna beräknas genom ekvation 3. 
 

                                                       (3) 

 
där b är önskad bredd och B är avståndet mellan kapskivornas hårdmetallskär. Delta T är den 
temperaturdifferens som flytande kvävet kyler de olika konstruktionen till och bskärstål är 
skärstålets bredd. I Figur 5.2 ses breddmåtten samt den önskade provbiten i grönt. 
 

 
Figur 5.2: Kapskivemetoden med dimensioner, grönt anger önskad bit 

 
Kapskivornas längdutvidgning blir dock försumbar och endast gummits del är relevant för 
beräkning av ett exakt mått. 

B bskärstål 

b 
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5.4 Val av metod samt utformning av komponenter 

 
Eftersom kapning med rakblad fungerar dåligt och gummi lätt spricker vid denna metod 
utgår denna. Fräsmetoden fungerar men resultatet blir inte helt önskvärt, bl.a. för att 
mycket material måste bearbetas bort. Fräsen kommer även bara kunna kapa ut sidorna av 
rätblocket och sedan måste en annan metod användas för djupet. Mikrotomen skulle 
tillsammans med fräsmetoden gå använda för att utföra detta andra steg och därför behöver 
hållaren anpassas för montering i den maskinen.  
Den metod som fungerar bäst av ovan undersökta är den med dubbla skivfräsar. Eftersom 
fixeringen av avståndet mellan bladet kvarstår mellan kapningar så finns repeterbarhet. 
Kapskivornas tjocklek medför även lågt materialsvinn och flera rätblock kan placeras bredvid 
varandra från samma gummibit.  
Huvudspåret och vidare arbete kommer därför endast ske med kapskivorna där några 
komponenter för att göra metoden realiserbar krävs och beskrivs i efterkommande stycken. 
 

5.5 Komponenter 

 
Nedan beskrivs de komponenter och förberedelser som ingår i momenten för att kapa en 
gummiprovbit. 

5.5.1 Kapskivehållare 

 
Hållaren för kapskivorna tillverkas för att kunna spännas i en vanlig borrchuck så den går att 
använda till alla fräsar, svarvar, pelarborrmaskiner och manuella handborrmaskiner. Då 
hålen i den valda kapskivan är 11,1 mm väljs en 12 mm axel till ändamålet. Eftersom axeln 
svarvas ner till 11,1 mm för att passa kapskivan erhålls en stödkant som gör att kapskivan 
alltid hamnar vinkelrätt mot axelns symmetrilinje. För att få önskad bredd mellan 
kapskivorna används shims för att lägga mellan skivorna. Spannet kommer vara från 0 till 
5 mm. Längst ut på kapskivehållaren sätts en mutter som klämmer ihop skivorna och får 
dessa att rotera med axeln tack vare friktionen mellan alla ingående delar, se Figur 5.3. 
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Figur 5.3: Infästning av kapskivor. 

 
Kapskivorna kan enkelt bytas ut genom att lossa muttern och sedan ersätta en eller två av 
skivorna när dessa slits. Muttern är låst med en låsbricka mellan mutter och den yttre 
kapskivan, vilket medför en extra säkerhet. Muttern kommer även att dra åt sig själv under 
kapning p.g.a. rotationsriktningen i kapningen. Även andra varianter på kapskivor kan 
används då endast en enkel adapter behöver tillverkas. Ritningsunderlag för kapskivans 
hållare finns i bilaga 1. 

5.5.2 Förberedelser av gummiprovbit 

 
Eftersom gummiprovbiten lätt deformeras vid rumstemperatur, används en stålbit som 
gummiprovbiten limmas fast på. Ett lämpligt lim måste användas för att biten ska sitta fast. 
Kylan gör limmet sprött och skillnaden i längdutvidgningskoefficienten gör att stålbiten 
kontrahera mindre än gummiprovbiten och då uppstår spänningar i fogen mellan 
gummiprovet och stålbiten. Ett lim som inte klarar kyla och stora påfrestningar ger en osäker 
styrka då orena eller ojämna ytor gör att spänningarna kan bli för stora och gummiprovbiten 
släpper från metallhållaren. 
Innan gummiprovbiten limmas fast måste en hel kloss kapas ut från däcket med antingen en 
vass rakbladskniv eller en bågfil. För att underlätta urtagningen av gummiklossen böjs hela 
tiden klossen ut från däcket så en spänning uppstår i snittet. 
Eftersom kvalitén på limfogen beror på kontaktytan och ytstrukturen mellan metallhållaren 
och gummiklossen, så slipas gummits undersida med ett roterande sandpapper för att uppnå 
plan och grov yta. Metallhållaren blästras för bästa resultat då en grov yta ökar möjligheten 
för limmet att fästa. Slipning och blästring medför även att ytan blir ren se Figur 5.4, då 
kontakt med fingrar eller annat orent material bör undvikas mot kontaktytan. 
Med limmet Tip Top SC4000, se bilaga 3, appliceras först en primer på den blästrade 
stålbiten och sedan blandas limmet enligt instruktioner och appliceras på gummibiten. Ett 
lager lim på gummibiten får agera yta åt limningen. När väl limmet och primen torkat, 
blandas lim igen och appliceras på båda kontaktytorna. Limmet skall börja stelna innan 
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ytorna trycks samman. När väl ytorna pressas samman, fastnar dessa direkt ihop. Limmet 
har härdat till full styrka efter 24 timmar och bitarna måste klämmas ihop med en tving 
under hela härdtiden. Överflödigt gummi skärs bort så gummibiten inte blir större än 
stålbiten. 
 

 
Figur 5.4: Blästrad stålbit samt slipad gummiprovbit. 

 
En färdiglimmad gummiprovbit på en stålbit ses i Figur 5.5. 

 
Figur 5.5: Gummiprovbit monterad på stålplatta. 
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5.5.3 Hållaren 

 
Hållaren designas så den ska gå konfigurera och passa till alla snitt som behövs, samtidigt så 
ska den alltid fungera som en skål. Skålen medför att flytande kväve inte rinner iväg utan 
stannar alltid i närheten av gummiprovbiten och kyler denna. Hållarens ena gavel, röd på 
cad-skiss i Figur 5.6, kan anpassas i längdled för att passa olika storlekar på gummiprovbitar. 
Komplett ritningsunderlag ses i bilaga 1. 

 
Figur 5.6: Hållaren för första uppställningen. 

 
Den tillverkad hållaren ses i Figur 5.7. De övre spårskruvarna, i figuren till höger, justerar den 
linjärt rörliga gaveln. Den nedre håller fast den andra gaveln. Hela hållaren är tillverkad i stål 
för att tåla de krafter som uppstår både när det monteras i skruvstädet. Interna spänningar 
kan även uppstå i hållare eftersom flytande kväve kyler materialet. 

 
Figur 5.7: Tillverkad hållare. 

 
Den största biten gummi som kan placeras i hållaren är 20 mm bred, 10 mm hög om 
stålbiten som biten limmas på är 2 mm tjock. Den tillåtna längden är mellan 10 och 25 mm. 
Det är viktigt att gummiprovbiten monteras i sajpningens längdriktning så att tilläckligt långa 
bitar går kapa ut. Hållaren uppfyller kravspecifikationen, se kapitel 4.1. 
  

5.5.4 Montering av hållaren 

 
Runt hela hållaren ska ett isolerande material placeras så åtgången av flytande kväve 
begränsas. Vid långsidornas gavlar sitter bultar som har till uppgift att sticka ut genom 
isoleringen och få infästningspunkter som inte är flexibel, se Figur 5.8. Ett isolerande 
material, t.ex. plexiglas, placeras mellan bultar och skruvstädet. Plastbitarna minskar 
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värmeöverföringen till skruvstädet eftersom rostfritt stål, som hållaren är tillverkad av har 
värmeledningsförmåga på 45 W m-1 K-1, medan plast har värden på 1.3 till 2.0 W m-1 K-1.  

 
Figur 5.8: Infästningsbultar. 

 
I Figur 5.9 är gummiprovbit och stålbit monterad i hållaren.  

 
Figur 5.9: Gummiprovbit monterad i hållare 

 

5.6 Kapningsprocess 

Nedan följer en beskrivning på hur kapningsprocessen utförs. Både metoden med hållaren 
och en metod med en gummibit direkt på en stålbit används och utvärderas. 
 

5.6.1 Användande av hållaren 

När första snittet görs med kapskivorna i Figur 5.3 är hållaren inspänd i läge (A) som ses i 
Figur 5.10. För att göra det andra snittet så att resultatet blir ett rätblock vrids hållaren till 
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läge (B). En sidogavel, markerad med grön pil, monteras på så hållaren får utseendet av (C) 
och sedan plockas locket, markerad med röd pil, bort för att erhålla (D). Uppställningen i (D) 
bildar då en skål och kan nu kylas igen. 
 

 
Figur 5.10: Hållaren sekvens för att ändra konfigurering . 

 
Kapskivorna används även till detta moment genom att sänka ner dessa i hållarens läge (D). 
De två kapmomenten ses i Figur 5.11 där pilen illustrerar rörelsen för kapskivorna. 

 
Figur 5.11: Kapsekvenserna för hållarens två uppställningar. 

 
Gummiprovbiten får då formen av ett rätblock. Ifall gummiprovbiten fortfarande sitter ihop i 
ändarna är dessa bara att klippa av då toleranser på längden inte är viktig. Verklig 
uppställning med hållaren monterad i skruvstäd ses i Figur 5.12, där det runt hållaren 
placeras ett isolerande material som håller kylan vid hållaren. 
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Figur 5.12: Hållaren inspänd i fräsmaskinens skruvstycke. 

 
Skruvstädet kyls inte ner speciellt mycket med uppställningen och risken för frostskador hos 
operatören minskar.  
I hållaren kokar flytande kväve och ovanför hållaren ses monterade kapskivor i fräsmaskinen. 

5.6.2 Alternativ utan hållare 

 
Hållaren fungerar som den är tänkt men momenten vid kapning blir besvärliga att hantera 
p.g.a. dess små dimensioner. Detta eftersom begränsningen fanns med de maximala måtten 
för hållaren, då den även skulle fungera i mikrotomen enligt kravspecifikationen. 
Ifall åtgången flytande kväve inte är en begränsande faktor kan hållaren uteslutas och bara 
en limmad gummibit på sin stålplatta användas enligt Figur 5.5. 
Stålplattan spänns in skruvstädet med däckmönstret uppåt och sajpningarna i frässkivornas 
längdled. Gummibiten kyls sedan med flytande kväve genom att kontinuerligt hälla detta 
över gummibiten till den är kyld. Snittet bör göras så fort som möjligt eftersom gummibitens 
temperatur stiger fort mot sitt Tg-värde.  
När första snittet är lagt vrids gummibiten med stålplattan 90 grader, likt den rotation som 
görs med hållaren i Figur 5.10. När nästa snitt kapas så det blir en rektangulär gummiprovbit. 
Kylprocessen från första snittet upprepas innan biten kapas ut. När kapskivorna gått hela 
gummibitens längd, så kan gummiprovbiten vara helt lösgjord och kastas iväg med 
rotationen från kapskivorna. Metoden behöver två kompletteringar och det ena är något 
som fångar gummiprovbiten. Även en komplettering till metoden är en mekanism som hela 
tiden kyler gummiprovbiten utan att den mänskliga handen behövde vara inblandad. På så 
sätt skulle en mer likvärdig kylning ske mellan de olika kapningarna.  
Att vinkla biten manuellt och mäta med vinkelhake kan göra att gummiprovstaven inte blir 
helt kvadratiskt. Vidare utveckling bör göras på den metoden. 
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5.6.3 Beräkning av skärparametrar 

 
För att snittet ska bli optimalt med de valda kapskivorna bör skärdata beräknas innan 
bearbetning. Skärhastigheten i m/min beräknas genom ekvation 4. 
 
                       (4) 
 
där d är fräsens diameter i meter och v är spindelvarv per minut. Specifikationen på 
sågklingan tillåter dock inte högre varvtal än. 4300 rpm och diameter på 0.0548 m, fås 
skärhastigheten ut till 740 m/min eller ungefär 12 m/s. Gummit i fryst tillstånd kan närmast 
liknas med en hård plast och därför bör skärhastigheten vara 50-75 m/s [12]. En sådan 
skärhastighet är dock inte möjlig utan att gå över sågklingans specifikation. 
 
 
Matningshastighet i mm/min beräknas genom ekvation 5. 
 
 

     
        

    
   (5) 

 
Där S är matning per tand i mm, Z är antalet tänder och v är spindelvarven per minut. Då 
tabellerat värde för hårdplast är 0.05-0.12 antas rimligt värde till 0.10. Antalet tänder på den 
valda kapskivan är 18 och varvtalet är enligt tidigare 4300 rpm. Matningshastigheten 
beräknas då till 7.74 m/min. 
 

5.7 Utkapad provbit 

 
Enligt beräkningar och tester, rekommenderas hög spindelhastighet på maskinen. Den bör 
inte överstiga 4300 rpm då tillverkaren inte rekommenderar högre för kapskivorna. När 
kapningen sker med hållaren så sänks kapskivorna uppifrån och ner i biten. Däremot när 
kapnigen sker på en provbit med stålbit direkt i skruvstäd bör kapskivorna sänkas ner till rätt 
djup utanför gummibiten och sedan linjärmatas. Tas snittet i flera steg uppkommer en kant, 
som medför att snittytan bli ojämn. 
I Figur 5.13 ses en gummiprovbit där första snittet är kapat och fem gummiprovstavar går 
kapa ut från biten, när biten vrids om för andra snittet. Länden på gummiprovstavarna 
kommer variera en aning då biten inte kapats ut optimalt från däcket och täcker därför inte 
hela stålbiten. 
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Figur 5.13: En gummiprovbit med första snittet lagt. 

 
Gummiprovbiten når rumstemperatur snabbt. och medför att den går bra att handskas med 
direkt efter kapning.  
En gummiprovbit med tvärsnittet ≈ 1x1 mm i tvärsnitt visas i Figur 5.14. 
 

 
Figur 5.14: En färdigkapad gummiprovbit. 

 
Raka kanter och en sprickfri yta är ett krav för repeterbara tester. Dock kan vissa trådar sitta 
kvar i biten som enkelt tas bort med händerna. Ytorna undersöks i en Wyko 1100 NT 3D 
optical profiler, och resultatet kan ses i Figur 5.15, där blått markerar själva gummiprovbiten. 



S i d a  | 35 

 

 
 

 
Figur 5.15: Bild på gummiprovbiten i Wyko 1100 NT 3D optical profiler. 

 
Färgskalan anger ytfinhet men ger inte bra värden för gummi, då strukturen är grov och det 
är svårt att fokusera. Viktigaste analysen på gummiprovbiten är rakheten i övre och nedre 
kanten. Även bredden utläses i skalan till vänster och kan avläsas till just över 1 mm. Då 
tjockleken ändras genom att ett shims läggs till eller tas bort mellan kapskivorna går 
tjockleken enkelt att justera. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
När flytande kväve används som köldmedel blir alla tester svårare att hantera då tjocka 
hanskar och väl isolerade behållare krävs. Flytande kväve och kyla varar dessutom inte 
särskilt länge i normal rumstemperatur. 
Förberedelserna i form av limningen blir tidsödande eftersom ett väldigt starkt lim måste 
användas. Limningen består av först primer som måste härda och ett lim med 24 timmars 
torktid. Då många provbitar kan limmas samtidigt blir tiden för limningsproceduren inte 
markant längre för fler gummiprovbitar. 
Metoderna som valdes bort är helt möjliga att använda för att kapa ut gummiprovstavar. 
Metoden att använda en pinnfräs lämpar sig bäst på varianten med gummiprovbiten direkt 
limmad på stålhållare och sedan inspänd i skruvstäd. Fräsen får då arbeta fritt, men 
precisionen blir inte bättre än glappet i maskinen och om fräsen är sliten, som då inte 
uppfyller sin specificerade diameter. Tjockleken måste dock hyvlas eller på annat sätt 
bearbetas fram eller limmas om. Då försvinner tidsvinsten i att bara limma en gång som vid 
användning av skivfräsar. Ifall rakbladen ska användas måste hela uppställningen monteras 
in i något pressverktyg och fixeras innan bearbetningen. Det ställer höga krav på 
noggrannhet och den mänskliga faktorn får stor betydelse. Rakbladen blir dessutom lätt slöa 
om de stöter emot stålhållaren. Med dubbla kapskivor blir alltid bredden densamma om alla 
gummiprovbitar är kyld till samma temperatur och har samma längdutvidgningskoefficient. 
Hela proceduren görs även med samma verktyg då endast gummiprovbiten med dess hållare 
behöver roteras 90 grader. 
Provbitarna som kapats ut med kapskivorna ser bra ut i mikroskop. Sidorna är parallella och 
bredden är lite över 1 mm, men antas inom felmarginalen. Bredden justeras annars enkelt 
med en shimsbricka mellan skivorna går önskad bredd enkelt att uppnå. När sista snittet på 
gummiprovstaven kapas så sitter den endast fast i kortsidorna, eller inte alls. Då riskerar 
biten att slungas ur skålen med klingornas rotation, så en utrustning för att fånga dessa bitar 
är att rekommendera. 
Eftersom hållaren aldrig används i mikrotomen, utan kapskivorna göra hela momentet, så 
borde kravet på yttermått tas bort. Då skulle en ny variant av hållaren med större utrymme 
för flytande kväve kunna tillverkas. Det skulle medföra en bättre kyld bit. Det skulle medföra 
en bättre kyld bit och att kapskivorna får mer utrymme att röra sig på vilket gör snittet 
lättare att utföra. 
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Bilaga 1 Ritningsunderlag 

  



S i d a  | 41 

 

 
 

 

  



S i d a  | 42 

 

 
 

 



S i d a  | 43 

 

 
 

 

  



S i d a  | 44 

 

 
 

 

  



S i d a  | 45 

 

 
 

  



S i d a  | 46 

 

 
 

Bilaga 2 Experiment med kylning av gummi och kapning 

Gummiklossen kyls ner på samma sätt som 5.1,  men istället för rakblad används en rund 
roterande sågklinga av märket FERM precision saw blade 18TCT. En adapter se Figur 2.1 till 
vanlig DREMEL® har tillverkats för att få full frihet med kapning. 

 
Figur 2.1 Adapter för kapskiva till DREMEL® 
Frihandskapning medför dock att skivan inte får en exakt linjär rörelse utan kommer gå mot 
kanten i spåret och skapa värme på grund av. Friktionen som medför att snittet blir lite 
lurvigt. Med fast inspända kapskivor och ett helt linjär rörelse borde resultatet bli avsevärt 
bättre. Bestämningen av exakt skärdjup för att minimera krafterna på sågbladet kommer då 
ske mycket enklare och även påverka resultatet av snittet. Resultatet av kapningen ses i 
Figur 2.2 nedan, runt snittet ses HAZ, Heat affected zone, dvs. zonen där friktionsvärmen 
påverkat gummits egenskaper. Kylningen i experimentet anses bristfällig och kapning på fri 
hand medför att klingan inte befinner sig mitt i snittet utan roterar mot snittets kanter och 
den extra friktionen medför mycket värme. 

 
Figur 2.2 Snitt i provbiten 
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Bilaga 3 Produktdata lim SC 4000 
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Bilaga 4 Flytande kväve 
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