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II 

Sammanfattning 
Stabilitet och vibrationer inom invändiga svarvningsprocesser är ett område som kräver mer 

forskning. Tidigare studier visar att problem med stabilitet och utböjning är vanligt vid dessa 

processer och att de orsakar oönskade vibrationer i processen. Vibrationerna har en negativ 

effekt på bland annat ytjämnheten, som har visat sig vara en viktig parameter vid invändig 

svarvning.  

     Syftet med den här studien var därför bland annat varit att undersöka utifrån vilka olika 

skärparametrar en konstruktions stabilitet kan säkerställas för att uppnå kravspecificerad 

ytjämnhet. Utöver det skapades en rörkonstruktion med 3D-programmet Autodesk Inventor 

2017. 

  

Studien påbörjades genom att undersöka problematiken inom området, innan beräkningar på 

skärparametrar påbörjades parallellt med konceptframtagning. 

 

Beräkningarna i resultatet visar att utböjningen som uppstår i processen, är högre med den 

framtagna rörkonstruktionen än utan den. Dessutom krävs optimering av vissa skärdata för att 

kunna uppnå kravspecificerat värde på ytjämnhet. 

     Beräkningarna fick baseras på en del approximationer vilket innebär att resultatet inte är 

tillförlitligt och att syftet inte uppnåtts helt.  

 

Den framtagna rörkonstruktionen är inte optimalt monterad på svarvmaskinen vilket betyder att 

monteringssätt måste optimeras. Utöver det är beräkningarna baserade på teori och 

approximationer och är därför inte lika tillförlitliga som exempelvis fysiska tester hade varit.  
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Abstract 
Stability and vibrations in internal turning processes is a field that requires more research. 

Current studies show that stability and deflection is a common problem with these processeses 

and that they cause unwanted vibrations in the process. The vibrations have a negative impact 

on the surface roughness, which has shown to be a crucial parameter in internal turning. 

     The purpose of this thesis has therefore been to investigate by which cutting parameters a 

constructions stability can be ensured to achieve a required surface roughness. Furthermore a 

construction was designed with the 3D-program Autodesk Inventor 2017. 

 

The study started with an information investigation about the problems within the area of 

internal turning, before calculations and investigations of cutting parameters began. Parallel to 

the calculations of cutting parameters, a development of a construction began. 

 

The calculations in the result show that the deflection that occurs in the process is greater with 

the developed construction than without it. Besides this, an optimization of some cutting 

parameters are needed to obtain the required surface roughness. 

     The calculation are had to be based on some approximations which means that the result is 

not reliable and therefore the purpose is not completely achieved. 

 

The designed construction is not optimally placed on the turning machine which indicates that 

the placement of the construction needs optimization. In addition to this, the calculations are 

based on theory and approximations and is therefore not as reliable as physical tests would have 

been. 
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1. Inledning  

Rapporten inleds med att beskriva dem fundamentala delarna som ligger till grund för arbetet. 

Bakgrund om företaget och problembeskrivning tas upp samt syfte, forskningsfråga och 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

I dagens industri existerar stora maskiner som vid skada, alternativt haveri, inte kan tas till en 

verkstad för underhåll eller reparation. Metalock Engineering Sweden AB har en lösning med 

sitt ”on-site repair” koncept. ”On-site repair” innebär att företaget skickar ut tekniker till 

kunder vars maskiner havererat eller kräver ett planerat underhåll och reparerar eller byter ut 

delar.  

     Metalock Engineering Sweden AB har en kund, med en mindre typ av maskin än vad 

metalock är vana att arbeta med, som är i behov av underhåll. Problemet är att Metalock för 

tillfället inte har ett verktyg för den här specifika typen av storlek på maskin.  

     Problematik med ytjämnhet uppstår och de vill därför undersöka om en konstruktion av ett 

verktyg kan skapas som eliminerar det här problemet och som är anpassat efter kundens behov. 

1.1.1 Metalock Engineering Sweden AB 
Metalock Engineering Sweden AB har lång erfarenhet av tekniska innovationer och praktiskt 

genomförande inom områden som exempelvis ”On-site repair”, volymtillverkning, mekaniska 

installationer och underhåll. Exempel på platser som kan kräva reparation eller underhåll ute på 

plats är: kärnkraftverk, vattenverk, stora fartyg med mera.   

     De strävar efter att vara bäst i sin klass genom att ständigt förbättra kundrelationen och 

arbetar med en inställning om att alltid överträffa kundens förväntningar. Utöver att ständigt 

förbättra sina kundrelationer, arbetar företaget för en hållbar framtid (Metalock 2013). 

1.2 Problembeskrivning 

Arbetet befinner sig inom området ”On-site repair”, med inriktning på Mobil bearbetning. 

Metalock har en befintlig kund som har problem med underhåll av sina maskiner. Underhållet 

omfattar byte av flänsar på en turbinaxel och en generatoraxel. Dessa är ihop-bultade och den 

nya delen, den övre flänsen, har förskjutna hål vilket gör att flänsarna inte kan bultas ihop efter 

byte av delar.  

 

Idén är att samborra hälften av hålen i flänsarna och tillsätta skjuvhylsor i dessa för att ta upp 

vridningen. Arbetsprocessen är invändig svarvning och företaget har för tillfället inget verktyg 

för den här typen av uppdrag eftersom måtten på hålen skiljer sig från dem som Metalock 

vanligtvis jobbar med.  

     Problem med stabilitet är vanligt vid invändiga svarvningsprocesser och det letas konstant 

nya och innovativa sätt att förhindra oönskade vibrationer som uppstår (Munawar, Chen & 

Mufti).  

Under den invändiga svarvningsprocessen påverkas svarvspindeln av en utböjning som orsakas 

av olika skärdata och skärkrafter som uppstår under processen. Utböjningen medför oönskad 

problematik som stör processen (Andrén, Håkansson, Brandt, Claesson 2004). 

     Oönskade vibrationer måste reduceras eller elimineras eftersom hög precision är ett krav vid 

den här typen av processer (Totis & Sorentino 2014).  
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En undersökning ska göras på vilken matningshastighet verktyget ska matas ned med för att 

åstadkomma en ytjämnhet på 𝑅𝑎 = 1.6 𝜇𝑚. Andra skärdata som exempelvis rotationshastighet 

på spindeln, nosradie på svarvstålet, skärdjupet och olika infästningar av verktygen ska också 

undersökas.  

     Utöver skärdata ska även skärkrafter som påverkar svarvspindelns utböjning undersökas 

samt vridningen som uppstår på grund av skärkrafterna.        

 

1.3 Syfte  

Syftet med det här arbetet är att undersöka utifrån vilka parametrar en konstruktions precision 

och stabilitet kan säkerställas för att uppnå ett kravspecificerat värde på ytjämnhet vid invändig 

svarvning. Fokus har legat på att verifiera krafterna som uppstår under bearbetning för att 

undvika stora utböjningar av skärverktyget. 

     Utöver ovanstående skall en prototyp av en spindel tas fram, med ett svarvverktyg som täcks 

av ett lagrat rör för ökad stabilitet. Rörkonstruktionen skall tas fram med hjälp av 3D-

programmet Autodesk Inventor 2017. 

 

Forskningsfrågorna som det här arbetet är avsett att besvara är,  

 

”Utifrån vilka skärdata kan en konstruktions stabilitet och precision säkerställas vid 

samborrning av hål i flänsar?”, 

 

”Påverkas uppborrningsprocessen av utböjning av spindeln?”   

 

1.4 Avgränsningar 

I det här arbetet har en del avgränsningar gjorts. Drivenheten för spindeln och svarvverktyget 

har exkluderats och antaganden om att Metalock Engineering Sweden AB har drivenheter som 

är anpassade för alla typer av verktyg som tas fram. 

     Utöver ovanstående avgränsning har ytterligare avgränsningar gjorts vad gäller materialval, 

tillverkningskostnad och designen på konstruktionen. Studien har inte tagit hänsyn till dessa 

faktorer men övergripliga logiska antaganden gällande dessa har utförts. Fokus har legat på 

undersökning och verifiering av funktionalitet.  

 

Inom skärande bearbetning finns flera olika kategorier och inom dessa flera underkategorier. I 

den teoretiska delen av det här arbetet har därför endast generell teoretisk beskrivning av 

skärande bearbetning framförts samt delar av svarvning och uppborrning.  
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2. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet beskrivs teorin bakom de olika delarna som studien grundas på. Kapitlet 

består av en teoretisk beskrivning om skärande bearbetning och dess innebörd samt de ingående 

delarna som har med området att göra. Skillnaderna mellan dem olika bearbetningsmetoderna 

är små. Formlerna och teorierna som presenteras i den här studien är oftast direkt överförbara 

på övriga bearbetningsmetoder (Hågeryd, Björklund & Lenner 1993). 

2.1 Computer Aided Design 

CAD definieras enligt Um (2016), ” CAD is defined as creation and manipulation of pictures 

(design prototypes) on a computer to assist engineers in design”. Computer Aided Design, 

förkortat CAD, är ett datorverktyg som används för att designa eller konstruera produkter eller 

komponenter digitalt (Um 2016). För att kunna skapa en komponent är kreativitet 

huvudingrediensen enligt författaren och CAD-mjukvaror erbjuder många olika verktyg för att 

lyckas. 

     De flesta CAD-programmen idag har, utöver konstruktionsdelen, även ett analytiskt 

program, CAE, Computer Aided Engineering. Det underlättar bland annat när en framtagen 

komponent måste utsättas för exempelvis spänning eller värme. Dessa analyser utförs i 

simulationer i programmen (Um 2016). 

 

Idag finns många olika program för datorstödd konstruktion, samtliga har sina för- och 

nackdelar, men alla programmen är framtagna för samma syfte, att hjälpa konstruktörer 

förverkliga sin kreativitet (Um 2016). 

2.2 Skärande bearbetning 

Skärande bearbetning är ett samlingsnamn för flera olika metoder för ändamålet att avskilja 

material från arbetsstycken. Vad som är karakteriserande för den här typen av bearbetning är 

att materialet avskiljs från arbetsstycket i form av spån.  

     De metoder som kategoriseras under skärande bearbetning är bland annat, svarvning, 

fräsning, hyvling, borrning, slipning, uppborrning och gängning. Det finns en mängd teori för 

alla dessa metoder (Hågeryd et al. 1993).  

 

Enligt Dhandapani, Thangarasu & Sureshkannan (2015) är skärande bearbetning en nödvändig 

och välutvecklad process inom tillverkningsindustrin. De skriver även att processen är 

nödvändig för framtagningen av komponenter med väldigt höga ytjämnhetskrav och strikta 

toleranser. 

2.2.1 Svarvning 
Svarvning är en bearbetningsprocess som kan delas upp i två kategorier; invändig svarvning 

och utvändig svarvning. Inom dessa finns flera olika typer av processer, bland annat 

längdsvarvning, plansvarvning, avstickning, profilsvarvning med mera.  I figur 1 beskrivs den 

utvändiga processen, där svarvverktyget (2) sitter fastspänt i en verktygshållare som inte roterar 

utan matas endast parallellt med arbetsstycket (4) och in mot arbetsstyckets centrum. 

Arbetsstycket som bearbetas (1) är oftast inspänt i ena eller båda ändarna i så kallade ”chuckar” 

(se figur 2) och roterar kring sin egen axel (3) (Jarfors, Carlsson, Eliasson, Keife, Nicolescu, 

Rundqvist, Bejhem & Sandberg 2010).  
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Figur 1. Figur med numrerade parametrar för en utvändig svarvningsprocess (HylteSolutions u.å.). 

Den invändiga processen sker tvärtom, där svarvverktyget, även kallat svarvstål, roterar och 

arbetsstycket är fast inspänt (AB Sandvik Coromant 2005).  

 
Figur 2. Uppspänningsdon vid svarvning – i detta fall fyrbackschuck (Luna Metallmaskiner u.å.). 

 

Spånformning och spånkontroll är en viktig del inom skärande bearbetning. Det finns tre 

faktorer som påverkar den naturliga spånformningen vid bearbetningsprocessen; Arbetsstyckets 

material, Skärdata och Verktygsgeometri (Jarfors et al. 2010).  

 

Arbetsstyckets material kan vara antingen hårt och sprött eller mjukt och segt, skillnaden avgör 

vilken spåntyp som uppkommer (Hågeryd et al. 1993). När hårda och spröda material bearbetas 

bildas små, kornaktiga spån och när sega material bearbetas bildas långa spiralformade spån (se 

figur 3).  
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Figur 3. Spiralformat spån – segt arbetsstycke (Sandvik Coromant u.å.). 

Anledningen till att spånen utformas som de gör beror på verktygets skärgeometri. En stort 

bidragande faktor till utseendet på spånen beror på spånvinkeln. Den bestäms innan bearbetning 

påbörjas och kan sättas till positiv eller negativ (se figur 4). 

 

 
Figur 4. Olika spånvinklar där positiv vinkel erhålls till vänster och negativ till höger (Sandvik Coromant 

u.å.). 

I dem flesta fall används en positiv spånvinkel eftersom att fördelarna är många (Sandvik 

Coromant 2005). Fördelen med att ha en positiv spånvinkel är att lägre skärkrafter krävs och 

det i sig medför en mindre radiell utböjning som därmed minskar vibrationer i bearbetningen 

(Sandvik Coromant u.å.).  

Övriga parametrar som påverkar spånformningen är bland annat skärdjupet, skärhastigheten 

men framförallt matningshastigheten och nosradien (Jarfors et. al. 2010). Skärhastigheten, som 

är hastigheten med vilken skärverktyget och arbetsstycket rör sig mot varandra, kan beräknas 

med följande ekvation, 

 

 𝑣𝑐 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛  [𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄ ] (1) 

 

 
  

Där d är det obearbetade arbetsstyckets yttre diameter och n är antalet varv per minut som 

arbetsstycket roterar med.  

     Matningen, tillsammans med skärverktygets nosradie, utgör dem två nyckelvärden som 

avgör kvaliteten på den bearbetade ytan samt spånornas form (Sandvik Coromant 2005). De 

vanligaste nosradierna ligger på ett intervall som varierar mellan 0 – 2.4 millimeter. Vid 

grovbearbetning väljer man oftast större nosradier eftersom dessa genererar en högre kvalitet 

på ytjämnhet samtidigt som vibrationstendenser minskar. Större nosradier är dock beroende på 

högre matningshastigheter. Finbearbetning kräver mindre nosradier med lägre 

matningshastigheter (Sandvik Coromant 2005).  

2.2.2 Uppborrning 
Uppborrning eller invändig svarvning som det även kallas, definieras av Sandvik Coromant 

(u.å.) som en metod för att förstora eller förfina ett befintligt hål. Metoden skiljer sig från 
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utvändig svarvning på det sätt att arbetsstycket är stationärt eller fast inspänt och skärverktyget 

roterar. 

     Processen kan, precis som vid svarvning, delas upp i två delar; grovbearbetning och 

finbearbetning. Grovuppborrningen, som oftast har högre toleranser och lägre krav på 

ytjämnhet, är till för att förbereda för finuppborrningen. Under finbearbetningen avslutar man 

uppborrningen med mer strikta toleranser och krav på ytjämnhet (Sandvik Coromant 2005). 

Generellt brukar uppborrning ske vertikalt och verktyget matas axiellt genom hålet. Hålen kan 

antingen vara genomgående, bottenhål, steghål eller korsande hål (se figur 5). 

 
Figur 5. Genomgående hål, bottenhål, steghål och korsande hål (från vänster) (Sandvik Coromant u.å.). 

Vid invändig svarvning finns begränsningar. Håldjupet är direkt avgörande för vilket 

skärverktyg som krävs och för vilka olika skärdata som krävs. På grund av det långa djupet 

ökar risken för vibrationer och sämre spånkontroll vilket i sin tur påverkar kvaliteten på ytan 

som bearbetats (Sandvik Coromant u.å.). Sandvik Coromant rekommenderar därför att 

håldjupen vid uppborrningsarbeten inte bör överstiga fyra gånger diametern på hålet som ska 

bearbetas. 

 Det finns fyra olika typer av uppborrningsprocesser; enskäriga, flerskäriga, stegborrning och 

brotschning. I det här arbetet behandlas den enskäriga metoden, som i regel utförs vid 

finbearbetningar. Den här metoden används bland annat när god spånkontroll krävs och då 

drivenhetens effekt är begränsad (Sandvik Coromant 2005). 

2.3 Ytjämnhet 

Ytjämnhet är ett begrepp som är ofta förekommande vid skärande bearbetning. Det är en 

förklaring eller ett mått på hur fin ytan är på ett arbetsstycke efter bearbetning. Enligt Mgwatu, 

M. I. (2013) påverkas den bearbetade ytans kvalitet på grund av olika skärdata och 

verktygsförslitning. Författaren menar att en högre skärhastighet i en bearbetningsprocess ökar 

förslitningen på skärverktyget. Det leder till att skärverktygets nosradie ökar, vilket medför en 

sämre ytjämnhet. 

Vanligtvis betecknas ytjämnheten med ett 𝑅𝑎-värde och ett lägre 𝑅𝑎-värde indikerar på en 

finare yta. En jämnare och slätare yta kräver dyrare och bättre svarvverktyg, vilket höjer 

kostnaden vid tillverkningen (Sabahudin, Begovic & Silajdzija 2007).  

Ytjämnheten (se figur 6) kan teoretiskt beräknas med hjälp av ekvation (2) som är ett 

förhållande mellan matningshastigheten och skärverktygets nosradie (Sandvik Coromant 

2005). 

 𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑓2

8𝑟𝜀
   [𝜇𝑚] (2) 

Där f är matningen med vilken skärverktyget matas ned och 𝑟𝜀 är nosradien på skäret. Ekvation 

(2) stoppas således in i ekvation (3) och beräknar ytjämnheten (Nylund 2006). Dessa ekvationer 

förutsätter att skärens nosradie är avrundade och inte vassa (Jarfors et al. 2010) 

 

 𝑅𝑎 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

4
   [𝜇𝑚] (3) 
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Figur 6. Figur som indikerar hur ytjämnheten Rmax bestäms av förhållandet mellan matning, f, och 

nosradie, r (Prodtech u.å.). 

2.3.1 Wiperteknik 
Wiperteknik är ett nyutvecklat skärverktyg som ger möjligheten att öka matningshastigheten 

samtidigt som tillfredsställande ytjämnhet erhålls. Tekniken har utvecklats på grund av de höga 

kraven på ytjämnhet vid medelfin bearbetning och grovbearbetning. Den bygger på små 

modifieringar av skärverktygens skärgeometrier, som ger nosradien en lägre profilhöjd för den 

del av verktyget som bearbetar ytan. Modifieringarna har en utjämnande effekt på den 

bearbetade ytan vilket innebär att ytjämnheten bevaras (Sandvik Coromant 2005). 

2.4 Vibrationer 

Vibrationer är ett vanligt förekommande begrepp vid exempelvis svarvning eller fräsning. Det 

är ett fenomen som uppmärksammades redan för 100 år sedan av Frederick Winslow Taylor 

(Weremczuk & Rusinek 2016).  

 

Enligt Faassen, van de Wouw, Oosterling & Nijmeijer (2003) finns det två olika typer av 

vibrationer vid skärande bearbetning; primära vibrationer och sekundära vibrationer.  

De primära vibrationerna uppstår oftast av fysikaliska fenomen som exempelvis friktion eller 

på grund av processens termodynamiska egenskaper som uppstår mellan skärverktyg och 

arbetsstycke (Grabec 1988). De sekundära vibrationerna uppstår oftast av självsvängande 

dynamiska rörelser av skärverktyget (se figur 7). Svängningarna kan exempelvis orsakas av ett 

arbetsstyckes ojämnhet efter en grovbearbetning eller dylikt (Seguy, Arnaud & Insperger 2014). 

 

 
Figur 7. Sekundära vibrationer – ökande från vänster till höger (Sandvik Coromant u.å.). 

Faassen et al. (2003) skriver dessutom att av dessa två typer anses de sekundära vibrationerna 

vara den största orsaken till att instabilitet i skärprocessen uppstår. Vibrationerna har en negativ 

inverkan på det bearbetade arbetsstyckets kvalitet på ytan och påverkar även spånformningen 

(Seguy et al. 2014).  

2.5 Skärkrafter 

Vid olika typer av skärande bearbetningar uppstår olika typer av krafter. Krafterna som uppstår 

delas upp i kraftvektorer eftersom arbetsstycken eller skärverktygen är i rörelse, beroende på 

process (Jarfors et al. 2010). Processerna skiljer sig både i hur processen går till och i 
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kraftvektorerna. Den invändiga processen har komplexa kraftberäkningar medan den utvändiga 

har mindre komplexa beräkningar (Munawar et al. 2011).   

2.5.1 Utvändig svarvning 
Den utvändiga processen påverkas av kraften, F, som är riktad snett inåt mot arbetsstycket när 

skärverktyget är i ingrepp. Den här kraften är enligt Jarfors et al. (2010) mindre viktig vid den 

här typen av process och delar istället upp den i tre kraftvektorer; Tangentialkraft, Fc, 

Axialkraft, Ff, och Radialkraft, Fp (se figur 8).  

 
Figur 8. Kraftkomposanter som påverkar arbetsstycket vid utvändig svarvning (Prodtech u.å.).  

Tangentialkraften, som även kallas för huvudskärkraften, verkar i skärhastighetens riktning (se 

figur 8). Tangentialkraften kan beräknas med ekvation (4) (Jarfors et al. 2010) och den används 

bland annat till att beräkna den skäreffekt som krävs för att bearbeta materialet om arbetsstycket 

består av.  

 𝐹𝑐 = 𝑘𝑐  ∙  𝐴𝐷   [𝑁] (4) 

Där 𝑘𝑐 är den specifika skärkraften och 𝐴𝐷 är den nominella spånarean. Den specifika 

skärkraften är den spänning som krävs för att plasticera arbetsstyckets material och har enheten 

N/mm2. Den specifika skärkraften kan variera beroende på skärhastigheten, 𝑣𝑐, och den 

nominella spåntjockleken, ℎ𝐷 (Hågeryd et al. 1993). Den nominella spåntjockleken fås med 

hjälp av ekvation (5) och den nominella spånarean med ekvation (6). 

 

 ℎ𝐷 = 𝑓 ∙ sin κ0    [𝑚𝑚] (5) 

Där 𝜅0 är ställvinkeln, som är skärets vinkel med matningsriktningen, och f är matningen. 

  

 𝐴𝐷 = 𝑎𝑝 ∙ 𝑓   [𝑚𝑚2] (6) 

 Där 𝑎𝑝 är skärdjupet och f är matningen. Med ekvation (6) insatt i ekvation (4) erhålls, 

 

 𝐹𝑐 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓   [𝑁] (7) 

Matningskraften, ovan benämnt som axialkraften, är den kraft som krävs för att skärverktyget 

skall kunna förflyttas längs arbetsstyckets axel. Axialkraften anses inte ha någon större 

påverkan på arbetsstycket vid bearbetning (Sandvik Coromant 2005). 
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     Den radiella kraften verkar i rät vinkel mot arbetsstyckets yta. Radialkraften påverkar, vid 

utvändig svarvning, arbetsstycket utböjning, dem geometriska toleranserna och ytjämnheten på 

arbetsstycket (Sadílek, Dubský, Sadílková & Poruba 2016). 

2.5.2 Invändig svarvning 
Vid invändig svarvning skiljer sig kraftvektorerna, eftersom det är en omvänd process (se figur 

9). 

 

 
Figur 9. Krafter vid invändig svarvning – Vy framifrån (bilden till vänster) och 3D-vy (bilden till höger) 

(Sandvik Coromant u.å.). 

I figur 9 kan man se att, när skärverktyget är i ingrepp, den tangentiella kraften, Ft, och den 

radiella kraften, Fr, strävar efter att böja ut skärverktyget från arbetsstycket. Den tangentiella 

kraften tvingar skäret nedåt och den radiella kraften tvingar skäret inåt (Sandvik Coromant 

2005). 

 

Den radiella kraften har en inverkan på skärdjupen samt spånformningen, vilket innebär att risk 

för vibrationer och utböjning finns (Sandvik Coromant u.å.). I figur 10 kan man se ett diagram 

som Sandvik Coromant tagit fram där ett förhållande mellan skärdjup och nosradie påverkar 

utböjningen. 

 

 
Figur 10. Diagram över hur skärdjup och nosradie påverkar utböjning (Sandvik Coromant u.å.). 
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2.6 Skärgeometri 

Eftersom skärande bearbetning är ett komplext fenomen, finns det flera faktorer som kan 

påverka det slutliga resultatet efter bearbetning. Skärgeometrin är en av dessa faktorer. För att 

kunna påverka dem tangentiella och radiella krafterna som uppstår vid uppborrning måste 

ställvinkeln kännas till. Det är en av vinklarna som är direkt avgörande för kraftvektorerna och 

utböjningarna som uppstår under bearbetning (Sandvik Coromant 2005). 

 

En större ställvinkel genererar en större axiell kraft, medan en liten ställvinkel ökar den radiella 

kraftkomposanten. Eftersom den axiella kraften inte har någon större påverkan (se avsnitt 

2.5.1), kan en större ställvinkel väljas (Sandvik Coromant 2005). Den bör ligga mellan 75 - 90 

grader, där 90 graders ställvinkel oftast är det optimala för att undvika oönskade radiella krafter 

som skapar stora utböjningar (Guseinov & Rustamova 2009). 

2.7 Spånavgång 

Det finns en risk vid uppborrningsprocesser, särskilt vid vertikala processer med bearbetning 

av djupa hål. Kvarblivna spånor i hålen kan innebära att skärverktyget skadas på grund av 

spånstockning (Sandvik Coromant u.å.). Långa spiralformade spånor undviks och korta 

spiralformade spånor eftersträvas för en effektiv spånavgång. Nackdelen med att sträva efter 

korta spånor innebär att en högre effekt krävs vilket ökar risken för vibrationstendenser 

(Sandvik Coromant 2005). 

2.8 Vridspänning 

På grund av skärkrafternas olika riktningar och arbetsstyckets geometrier kan olika sorters 

fenomen ske som påverkar arbetsstycket, skärverktyget och hela processen (Schmitz 2010). 

Vridspänning, även kallat skjuvspänning, orsakas av den tangentiella skärkraften som uppstår 

när skärverktyget är i ingrepp (se figur 9). En viktig parameter som behöver kännas till vid 

beräkningar av vridspänning är vridmotståndet, 𝑊𝑣 (Dahlberg 1990). Vridmotståndet för 

svarvspindeln beräknas med ekvation (8), 

 𝑊𝑣 =
𝜋𝑑3

16
   [𝑚3] (8) 

Där d är diametern på svarvspindeln. Utöver vridmotståndet behövs även vridmomentet som 

uppstår på grund av krafterna, den erhålls av ekvation (9) (Dahlberg 1990). 

 

 𝑀𝑣 =
𝑃𝑐

𝜔
   [𝑁𝑚] (9) 

P är den nettoeffekt som krävs från drivenheten för att bearbeta ett arbetsstycke och 𝜔 är 

vinkelhastigheten som svarvspindeln roterar med (Dahlberg 1990). Effekten beräknas med 

ekvation (10) där ekvation (7) och ekvation (1) kombineras, 

 

 𝑃𝑐 = 𝐹𝑐𝑣𝑐    [𝑊] (10) 

 För att kunna beräkna nettoeffekten när vinkelhastighet inte är tillgänglig kan antalet varv per 

minut omvandlas till radianer per sekund, vilket ger 𝜔. Det kan göras med ekvation (11) nedan. 
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 𝜔 =
2𝜋

60
∙ 𝑛   [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ] (11) 

Med dessa ekvationer kända kan även vridmoment beräknas. Lämpligtvis görs det med en 

kombination av ekvation (10) och ekvation (11), som man kan se i ekvation (9).  

För att ta reda på vridspänningen kan ekvation (8) och ekvation (9) användas tillsammans 

(Dahlberg 1990). 

 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣
   [𝑁 𝑚2⁄ ] (12) 

       

2.9 Utböjning 

Den största faktorn för ett skärverktygs utböjning och vibrationer, när skäret är i ingrepp, är 

överhäng (Suyama, Diniz & Pederiva 2016). Överhänget är den längd på spindeln som sticker 

ut från infästningen i drivenheten (se figur 11). 

 

 

 
Figur 11. Svarvverktyg infäst i drivenhet (till höger) där L är längden på överhänget och D är diametern 

på spindeln (SmiCut u.å.). 

Suyama et al. (2016) skriver att utböjningen definieras enligt ekvation (13), 

 

 
𝛿 = (

64𝐹

3𝜋𝐸
) 𝑥 (

𝐿3

𝐷4
)   [𝑚𝑚] 

 

(13) 

Där F, är kraften som uppstår vinkelrätt mot spindeln (se figur 12), alltså den radiella kraften, 

L är längden på spindeln till närmsta inspänning, D är spindelns diameter och E är 

elasticitetsmodulen för materialet på spindeln. Vid konstanta skärdata och skärgeometrier och 

därmed konstant radiell kraft, är det förhållandet mellan längden och diametern som 

huvudsakligen påverkar utböjningen (Sortino, Totis & Prosperi 2012).  
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Figur 12. Utböjning illustrerat i figur där längden, kraften och diametern på spindeln visas (Sandvik 

Coromant u.å.). 

Maximalt rekommenderat överhäng är enligt Sandvik Coromant (2005) fyra gånger 

spindeldiametern för solida spindlar av stål och sex gånger diametern för spindlar av 

hårdmetaller. Det finns idag vibrationsdämpande skärverktyg som tillåter längre överhäng (se 

figur 13). Även dessa är beroende av vilket material de består av (Sandvik Coromant u.å.). 

 

 
Figur 13. Olika längder på överhäng – beroende på material (Sandvik Coromant u.å.). 

 

2.10 Verktygsinfästning 

Det finns olika typer av verktygsinfästningar beroende på bearbetning (Sandvik Coromant u.å.). 

Nedan behandlas kort de infästningar som Metalock Engineering AB har använt och använder 

idag. 

2.10.1    Coromant Capto 
Coromant Capto infästningarna (se figur 14) lanserades under 90-talet och är idag oförändrade 

(Sandvik Coromant u.å.). 

 



 

- 14 - 

 

 
Figur 14. Coromant Capto – infästning (Sandvik Coromant u.å.). 

Till skillnad från den traditionella ISO-konan och HSK-infästningarna (se figur 15), som har 

olika typer, är Capto det verktyg som visat sig prestera bättre än de andra infästningarna.  

 

 
Figur 15. ISO-kona (tillvänster) och HSK-infästning (till höger) (Sandvik Coromant u.å.). 

 

Tester utförda av Sandvik Coromant visar att Capto genererar bland annat högre 

vridmomentstabilitet och böjstabilitet än ISO-konan och HSK (se figur 16 och figur 17). 

 

 
Figur 16. Jämförelser av vridmomentstabilitet. I det vänstra diagrammet har infästningarna lägre krafter 

och storlek – I det högra diagrammet, högre krafter och större storlek (Sandvik Coromant u.å.). 

Diagrammen visar att Capto genererar en mycket lägre utböjning vid högre vridmoment. Det 

högra diagrammet visar att samtliga av infästningarna har lika stort vridmoment men att Capto-

infästningen har en avsevärt lägre utböjning av spindeln (Sandvik Coromant u.å.). 
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Figur 17. Jämförelser av böjstabilitet mellan infästningarna – Olika storlek och krafter mellan det vänstra 

diagrammet och det högra (Sandvik Coromant u.å.).  

Diagrammen i figur 17 visar återigen att Capto-infästningen klarar högre böjande moment och 

genererar lika stor utböjning som HSK-A infästningen och betydligt lägre utböjning vid samma 

böjande moment som illustrerat i det högra diagrammet (Sandvik Coromant u.å.). 

2.11 Hållbar tillverkning 

Hållbar utveckling definieras som utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov (Schultheiss, Zhou, Gröntoft & 

Ståhl 2013). 

 

Att tänka långsiktigt, är idag ett måste på grund av dem allt högre miljökraven som ställs på 

tillverkningsindustrin (Jegatheesan, Liow, Shu, Kim & Visvanathan 2009). Enligt Pusavec, 

Krajnik & Kopac (2010) kan implementeringen av hållbar utveckling i produktionen vara en 

gynnsam faktor ur ekonomiskt, ekologiskt och sociologiskt perspektiv. Författarna skriver att 

tillverkningsindustrin idag eftersträvar en hållbar produktion genom diverse ändringar vid 

framtagningen av produkterna, exempelvis återanvändning av resurser och material.  

 

Inom skärande bearbetning och tillverkning inom liknande områden finns särskilda punkter 

som ständigt behöver förbättras. Användningen av icke-förnybara resurser bör effektiviseras 

eller eventuellt bytas ut till alternativa resurser för att minska föroreningar och negativ 

miljöpåverkan.  

     Förbättringarna som tillverkningsindustrin bör tillämpa för att minimera negativ 

miljöpåverkan är bland annat att minimera energiåtgången som krävs vid bearbetning, 

minimera spill och onödigt slöseri, använda återvunnet material, effektivisera användandet av 

oljebaserade skärvätskor med mera (Pusavec et al. 2010). 

 

Ur ett ingenjörsperspektiv, kan paralleller dras mellan hållbar utveckling och etik och moral 

(Sveriges Ingenjörer u.å.). Vid framtagning av exempelvis, svarvspindlar, skärverktyg eller 

någon relaterad komponent inom skärande bearbetning måste ingenjören sträva efter innovativa 

idéer och konstruktioner. Parallellt med det måste ingenjören också tänka på att 

konstruktionerna eller komponenterna inte får ha en negativ påverkan på miljön (Sveriges 

Ingenjörer u.å.). 
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver metodiken som tillämpades för att uppnå projektets syfte samt för att 

besvara forskningsfrågorna under projektarbetets gång. Ett flödesschema har skapats för att 

illustrera projektets gång (se figur 18). 

  

 
Figur 18. Flödesschema 

3.1 Övergripande projektgång 

Arbetet inleddes med en generell omfattande informationssökning kring området och delades 

därefter upp i två delar. En planeringsdel med litteraturstudie och framtagning av vetenskapliga 

referensramar och en genomförande del som omfattas av beräkningar och 3D-modellering som 

avslutas med ritningar.   

3.2 Inledande fasen 

Den inledande delen av arbetet handlade om att definiera och fastställa problematiken och syftet 

med projektet. Informationssökning utfördes för att erhålla mer kunskap om företaget och mer 

kunskap om problematiken som företaget ställts inför. Litteraturstudien gav en övergriplig 

uppfattning om vad för material som idag finns på olika databaser och hemsidor kring ämnet. 

Relevant vetenskapligt material, som innehåller liknande problem och relaterade fakta, 

samlades in och användes för att bekräfta och styrka teorin inom skärande bearbetning. 
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Samtidigt påbörjades en inledande konceptframtagning och idégenerering parallellt med en 

mindre analys av företaget. Analysen omfattades av vad för material och metoder företaget 

använder för nuvarande samt vilka skärdata de vanligtvis använder. Datainsamlingen gjordes 

via samtal med anställda på Metalock Engineering AB.  

 

De framtagna koncepten utvärderades av projektdeltagaren där logiska antaganden kring 

tillverkningskostnader, materialval och design gjordes. Därefter påbörjades 3D-modellering. 

3.3 Avslutande fasen 

Arbetet fortsatte vidare med teoretiska beräkningar kring företagets olika skärdata samt 

jämförande data som grundas på den framtagna 3D-modellen. Komplikationer som uppstod 

under modelleringen ledde till flera iterationer som till slut gav en färdig konstruktion. 

     Projektet avslutades med en sammanställning av den framtagna konstruktionen och 

maskintekniska ritningar av den färdiga konstruktionen skapades.  
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4. Resultat 

I det här avsnittet presenteras de framtagna resultaten från metoderna och teorierna som tidigare 

behandlats i rapporten samt illustrationer på den framtagna konstruktionen. 

4.1 Nulägesbeskrivning av företaget 

Metalock Engineering AB har idag inga verktyg eller konstruktioner för den här storleken av 

uppdrag. Vanligtvis är det större maskiner med större håldiametrar, som kräver underhåll av 

något slag eller reparation.  

     För att samla in information kring Metalocks nuvarande metoder fördes samtal med 

anställda på företaget, både ingenjörer och anställda i verkstaden.  

4.2 Konceptframtagning 

Syftet med projektarbetet har bland annat varit att ta fram en konstruktion av ett lagrat rör för 

att öka stabiliteten vid invändig svarvning. I figur 19 kan en sammanställning av konstruktionen 

ses där två flänsar även är utsatta för att illustrera storleken på hålen som skall bearbetas. 

 

I figuren är processen ej igång och konstruktionen är i vila. Drivenheten är fäst i en 

aluminiumvinkelhylla som ”svävar” eftersom den skall sitta monterad på en fästplatta, som 

fästs i flänsarna, som inte finns med på bilden. 

 

 
Figur 19. Figur på sammanställd konstruktion 3D-vy. 

I figur 20 visas den sammanställda i en snittbild som illustrerar hur det ser ut när processen är 

igång. I figuren visas även bottenhålet i flänsarna samt att endast ett lager är utsatt i röret. Lagret 

är ett specialbeställt spindellager från Schaeffler Technologies. 
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Figur 20. Snittbild på sammanställd konstruktion. 

För spindeln valdes Capto-infästningar i båda ändarna på grund av dem ovannämnda fördelarna 

i avsnitt 2.10.1. I figur 21 erhålls en detaljerad bild på spindeln och infästningarna.  

 

 
Figur 21. Detaljbild på spindel samt infästningar och rör. 
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Den övre infästningen som fäst i drivenheten är en ”hona” och den nedre, svarvverktyget, är en 

”hane”. Det kan man även se på snittbilden i figur 20. 

     Av dessa komponenter är endast rör-konstruktionen framtagen i det här arbetet. Övriga 

komponenter har specialbeställts eller fanns tillgängliga på Metalock Engineering AB. 

Röret, som består av EN-AW 6082 aluminium, är måttsatt och framtaget för att vara anpassat 

för en solid svarvspindel med 65 mm i diameter samt för ett spindellager med 65 mm i 

innerdiameter (se figur 22). 

 

 
Figur 22. Röret i 3D-vy. 

I figuren visas urfrästa spår längs sidorna på röret. Av dessa spår, har två av dem urborrade hål 

för att kunna fästa aluminiumstänger (se figur 23) som bultas fast i aluminiumvinkelhyllan för 

att kunna montera röret på konstruktionen som visat i figur 19. 
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Figur 23. Aluminiumplattstång med M5 hål. 

På toppen och på botten av röret finns ett ursvarvat utrymme för spindellagren (se figur 24). 

 

 
Figur 24. Röret – Ursvarvade utrymmen. 

Dessa spänns fast med framtagna ”aluminiumlock” (se figur 25) som skall se till att risken för 

att lagren förflyttas är minimal.  
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Figur 25. Lagerlock med urborrade M10 hål. 

Locket monteras på röret och M10 gängor sätts i hålen och dras åt för att försäkra stabiliteten. 

     Samtliga delar som hör till rörkonstruktionen består av samma material som röret. Den 

informationen och all övrig relevant information kring rörkonstruktionen finns tillgänglig i 

maskintekniska ritningar som finns bifogade som bilagor. 
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4.3 Beräkningar 

Beräkningarna är baserade på att spindelmaterialet består av stål som har en elasticitetsmodul, 

E, på 206 GPa, en maximal vridspänningsgräns, 𝜏𝑚𝑎𝑥 på 140 MPa (Dahlberg 1990). 

Efter samtal med anställda i verkstaden på Metalock Engineering AB erhölls de skärdata (se 

tabell 1) som de vanligtvis använder vid liknande uppdrag som i det här fallet. 

 
Tabell 1. Företagets nuvarande skärdata vid liknande uppdrag. 

Matning, 𝑓 

(mm/varv) 

Skärdjup, ap 

(mm) 

Varvtal, n 

(rpm) 

Nosradie, 

rε 
(mm) 

Ställvinkel, κ0 

(grader) 

0.2 - 0.3 0.5 150 - 200 0.4 – 0.8 90 

 

4.3.1 Skärdata 
Eftersom datainsamlingen från dem anställda var varierande har beräkningar gjorts på båda 

värdena i dem flesta fall. 

 

Skärhastigheterna beräknades med ekvation (1) och med värden insatta blev, 𝑣𝑐1= 41,46 

mm/min och 𝑣𝑐2 =55,29 mm/min. Vidare beräknades ytjämnheten med kombinationen av 

ekvation (2) och ekvation (3). Eftersom ytjämnheten försämras med förstorad nosradie, som 

nämnts i avsnitt 2.3, utfördes inte beräkningar med den större nosradien.  

Med dem två olika matningshastigheterna samt en nosradie på 0.4 mm insatta i ekvation (2) 

gav det Rmax1 = 0,0125 mm och Rmax2 = 0,0281 mm. Dessa värden sätts in i ekvation (3) och 

ytjämnhet på Ra1 = 3,125 μm och Ra2 = 7,031 μm erhölls.  

 

Den nominella spåntjockleken beräknades med hjälp av ekvation (5). Med värden från tabell 1 

insatta, erhölls ℎ𝐷1= 0,2 mm och ℎ𝐷2= 0,3 mm.  

     Den nominella spånarean togs också fram med värden ur tabell 1. Dessa sattes in i ekvation 

(6) och resulterade i nominella spånareor på 𝐴𝐷1= 0,1 mm2 och 𝐴𝐷2= 0,15 mm2.  

4.3.2 Skärkrafter 
Eftersom teorierna, och därmed krafterna, oftast är direkt överförbara på varandra, baseras 

nedanstående beräkningar på detta argument. Enligt Jarfors et al. (2010) finns ett 

kraftförhållande mellan krafterna Fc: Ff : Fp = 4:2:1, vid grovsvarvning. Beräkningarna nedan 

grundas på den approximationen vid framtagning av den radiella kraften, Fp. 

 

Den specifika skärkraften, kc, approximeras till 2050 N/mm2 eftersom de framtagna 

skärhastigheterna i avsnitt 4.3.1. beräknades till ett intervall på cirka 40 – 55 mm/min.  

Den tangentiella kraften som uppstår under uppborrningsprocessen kan med kända värden nu 

beräknas med hjälp av ekvation (7). Eftersom två olika matningshastigheter erhölls från 

datainsamlingen beräknas två tangentiella krafter. 

     Med värden insatta i ekvation (7) erhölls krafterna Fc1 = 205 N och Fc2 = 307,5 N. De radiella 

krafterna blir således, på grund av det ovan nämnda förhållandet, Fp1 = 51,25 N och Fp2 = 76,9 

N. 
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4.3.3 Vridning 
Först beräknades vridmotståndet för svarvspindeln med ekvation (8). Med värden insatta 

resulterade vridmotståndet i Wv = 5,39 ∙ 10-5m3. Ur tabell 1 lästes varvtalen ut och dessa 

omvandlas med hjälp av ekvation (11). Vinkelhastigheten blev således ω1= 15,7 rad/s och ω2= 

20,94 rad/s. Vidare behövs nettoeffekten för att kunna beräkna vridmomentet den erhålls med 

hjälp av ekvation (10). Eftersom nettoeffekten räknas i watt måste skärhastigheten omvandlas 

från mm/min till m/s för att tillsammans med kraften utgöra enheten W.  

 

Med skärkraften omvandlad och insatt, tillsammans med tangentialkraften, i ekvation (10) 

erhölls att Pc1 = 0,14 W och Pc2 = 0,28 W. Dessa värden tillsammans med vinkelhastigheten 

insatta i ekvation (9) resulterade i ett vridmoment på Mv1 = 8,91∙10-3Nm och Mv2 = 0,013 Nm. 

Med känt vridmoment och vridmotstånd kunde den maximala skjuvspänningen beräknas med 

ekvation (12). Med dem kända värdena insatta erhölls τmax1 = 1,6524∙10-4N/mm2 och τmax2 = 

2,41∙10-4N/mm2. 

4.3.4 Utböjning – Utan rörkonstruktionen 
Utböjningen beräknades med den radiella kraften, Fp, som enligt ovanstående kraftförhållande 

är Fp1=51,25 N och Fp2=76,9 N. Värden sattes in i ekvation (14) och utböjning på svarvspindeln 

blev δ1= 1,40∙10-3mm och δ2= 2,09∙10-3mm. 

4.3.5 Utböjning – Med rörkonstruktion 
Med rörkonstruktionen monterad, beräknades spindelutböjningen med ekvation (14) till δ1= 

3,78∙10-3mm och δ2= 5,68∙10-3mm. 

4.4 Analys av resultat 

Resultaten ovan visar att utböjningen och vridningen av svarvspindeln har en minimal påverkan 

utifrån de krav som beräkningarna utgår ifrån. 

Det som i beräkningarna stack ut var matningshastigheterna som erhölls från anställda på 

verkstaden i Metalock. De befintliga matningarna var för höga och genererar oacceptabel 

ytjämnhet. En analys gjordes för att ta reda på med vilken matningshastighet maskinen måste 

matas ned med för att erhålla det kravspecificerade ytjämnhetsvärdet. Analysen gjordes med 

förutsättningen att nosradien 0.4 mm gäller. 

 

Ra sattes till 1,6 och Rmax beräknades. Därefter bröts matningen, 𝑓, ut ur ekvation (2) och det 

resulterade i att matningen bör vara maximalt 𝑓 = 0,143 mm/varv. 

     På grund av att intervall erhölls vid datainsamlingen av skärdata utfördes två olika 

beräkningar för dem flesta parametrarna. Även dessa är minimala vid utböjning av spindeln 

samt vid vridningen.  
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5. Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras metoderna som använts för att genomföra projektet samt de resultat 

som erhölls. 

5.1 Tolkning av resultat 

Den här studien presenterade endast övergripliga beräkningar på parametrar som behöver 

säkerställas och verifieras för att garantera kravspecificerat värde på ytjämnhet. Under 

arbetsgången märktes att många fler faktorer samspelar i beräkningarna och analysen. 

Exempelvis har i denna studie inte skärens olika egenskaper behandlats och materialegenskaper 

för svarvspindel samt arbetsstycke har inte heller undersökts.  

5.2 Problematik och begränsningar 

Utöver ovanstående uppstod problematik vid framtagningen av formler och ekvationer för 

beräkningarna av dem specifika skärkrafter den här studien syftade att beräkna. På grund av att 

uppborrning skiljer sig från traditionell svarvning fick beräkningar göras som är baserade på 

den utvändiga processen. På grund av att dem framtagna beräkningarna är baserade på 

teoretiska uppskattningar, kan det uppnådda resultatet anses var användbart till viss grad men 

inte fullt ut.  

5.3 Utveckla studien 

För att gå vidare med det här arbetet och för att utveckla den här parameterstudien kan fler 

faktorer räknas med vid undersökningarna. Skärvätska är exempelvis en faktor som säkerligen 

påverkar skärprocessen samt miljön på något sätt som inte behandlats i den här studien.  

 

En rörkonstruktion som är anpassad efter det specifika uppdraget togs fram men sättet som röret 

är monterat i det här arbetet, som visats i figurerna ovan, ger inte ett tillfredsställande resultat. 

Beräkningarna i resultatet indikerar på att utböjningen, som i teorin påverkar ytjämnheten, med 

rörkonstruktionen monterad blev större än utan röret monterat. Det kan bero på att monteringen 

inte är optimal och det är en faktor som kan komma att behöva optimeras.  

 

Den framtagna konstruktionen är inte optimal och kräver mer tid för optimering. Inga 

simulationer utfördes och någon prototyp tillverkades inte för att kunna utföra fysiska tester för 

att kunna fastställa om, och till vilken grad, spindellagren bidrog till ökad stabilitet. 

     Det samma gäller för rörkonstruktionen, på grund av tidsbrist framställdes ingen prototyp 

för fysiska tester och på grund av dem approximativa beräkningarna kan det inte påstås att syftet 

eller forskningsfrågorna uppnåtts eller besvarats helt. 

5.4 Litteraturstudie och informationsinsamling 

Vid projektstarten hade en noggrannare litteraturstudie behövt göras för att åstadkomma ett 

bättre resultat. Den övergripliga litteraturstudien som utfördes gav en väldigt allmän syn över 

problemen som idag finns vid uppborrning, ytjämnhet, stabilitet med mera. På grund av det här 

kunde endast teoretiska, övergripliga och approximativa beräkningar utföras. 

     Trots problemen vid litteraturstudien och informationsinsamlingen, kan det framtagna 

resultatet anses vara tillräckligt trovärdigt för en del av arbetet. För att optimera resultatet kan 
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en mer utförlig informationsinsamling göras för att ta fram och undersöka ytterligare 

påverkande skärparametrar. 

5.5 Hållbar utveckling och etik 

I det här arbetet har ett aluminiumrör konstruerats utan större materialundersökning. Vid en 

eventuell framtagning av rörkonstruktionen bör materialvalet inte ha någon negativ påverkan 

på miljön och den bör inte tillverkas under dåliga förhållanden. Det här kan säkerställas vid 

utförliga materialundersökningar, där bland annat materialets egenskaper för det specifika 

ändamålet är en viktig faktor, men även negativ miljöpåverkan.  

5.6 Rekommendationer 

I dagsläget har Metalock Engineering AB aluminiumvinkelhyllor som inte är optimala för den 

framtagna rörkonstruktionen i det här arbetet. Om företaget skulle vilja implementera 

rörkonstruktionen i det här specifika uppdraget eller andra uppdrag bör den sammanställda 

konstruktionen optimeras. 

 

Med rörkonstruktionen som den är monterad i figurerna ovan är utböjningen högre än utan 

rörkonstruktionen därför bör möjligtvis en ny aluminiumvinkelhylla konstrueras som optimerar 

rörkonstruktionens syfte, att stabilisera processen.  

 

Utöver det bör också slaglängd och utrymme för verktygsbyte tänkas på. I den framtagna 

konstruktionen ovan är konstruktionen begränsad till endast det här uppdraget på grund av 

minimalt utrymme för verktygsbyte. 
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6. Slutsats  

Syftet med det här arbetet har varit att verifiera och undersöka utifrån vilka parametrar en 

konstruktions stabilitet och precision kan säkerställas vid samborrning av hål vid invändig 

svarvning samt att ta fram en rörkonstruktion som ska öka stabiliteten.  

 

De skärparametrar som kan påverka en uppborrningsprocess och som har undersökts i det här 

arbetet har varit matningshastigheten, skärdjupet, varvtalet på spindeln, nosradien och 

ställvinkeln. Av dessa, visade det sig att endast matningshastigheten som företaget hade använt 

vid den här typen av uppdrag var för hög. Den givna matningshastigheten hade genererat en 

mycket sämre ytjämnhet än vad kund begär.  

 

Utböjningen uppstår på grund av den radiella kraften och beror även på elasticitetsmodulen i 

materialet samt förhållandet mellan längden och diametern på svarvspindeln. Den påverkar 

processens stabilitet genom att orsaka självsvängande vibrationer och dessa vibrationer orsakar 

i sin tur en försämrad ytjämnhet. 

 

De framtagna beräkningarna av utböjningen i det här arbetet är baserade på kraftberäkningar 

som grundats på teoretiska uppskattningar och antaganden gällande materialegenskaper på 

spindeln. Det innebär att den här delen av arbetet kräver en utförligare undersökning för att 

kunna verifiera till vilken grad utböjningen påverkar processen.     
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Bilaga  1. Ritning - Rör 
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Bilaga  2. Ritning - Lock 



 

- 33 - 

 

 
Bilaga  3. Ritning – Rörinfästning. 
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Bilaga  4. Ritning – Komplett rörkonstruktion. 
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