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Sammanfattning 
Denna uppsats är ett examensarbete som är utfört på uppdrag av Nords International AB i 

Molkom. Nords International AB är ett företag som är specialister på tillverkning av CNC-

svarvade och frästa gängrördelar och kopplingar samt även plåtbaserade kragar, 

rörklammers och hjälper även till med kundanpassande produkter.  

Syftet med detta projekt är att med hjälp av analyser på material och produktion kunna 

förbättra Nords Internationals tillverkning av pressade kragar samt klamrar genom att hitta 

en lösning som gör att materialet inte spricker vid pressning samt att öka utnyttjandegraden 

av material i samma lina.  

Genom analys av tester bekräftades det att ett ämne som endast var stansat hade 

mikrosprickor i sig som det var sagt från början. Det ämnet som var stansat och svarvat, 

alltså det som används i produktionen idag, hade inga mikrosprickor vilket hjälper till i 

pressningen då dessa gör att materialet spricker. De tester som har gjorts för att få grund till 

detta projekt var på laserskuret ämne och vattenskuret ämne. Det laserskurna ämnet sprack 

vid ett hack i materialet som bildats vid skärningen. Vid analysen visade det sig att det 

laserskurna hade en slät och fin yta mestadels men hade lite oxider på ena sidan. Det 

vattenskurna ämnet sprack även det även fast det inte fanns någon anvisning. Analysen av 

det vattenskurna ämnet visade att det var sandpartiklar från skärningen som satt fast över 

hela ytan vilket förklarar vadarför detta lämnade spår på pressverktyget.  

Projektet har gett en mycket bra grund till fortsatt utveckling för företaget och hur de ska gå 

tillväga för att hitta en bra lösning. 
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Abstract 
This essay is a thesis project made by order of Nords International AB that are located in 

Molkom. The company Nords International is a business specialized in CNC- turned and - 

milled threaded fittings as long with iron made collars and clamp. They also make custom 

products for customers.  

The purpose with this project was that with analyzes of material and production being able 

to improve the company Nords International manufacturing of collars and clamps by finding 

a solution that prevent the material from cracking. Another side of the project is to enhance 

the utilization of steel when making these products.  

Throughout analyzes of different testing it confirmed that the product that where only 

created by stance had micro-cracks as it was said from the beginning. The product that was 

created by stance and turning did not have any microcracks and its processing surface was 

turned horizontal. The tests that underlying this project was water-cutting and laser-cutting. 

The laser- cut product however cracked because there was a tiny notch from where the laser 

stopped. When analyzing this product, the conclusion was that it had a smooth surface. 

However, there was some minor trace of oxides on the edge. The water- cut product cracked 

even though there where no signs of any jacks on this one. The analyze of this product 

showed that the surface was full of sand particles that most likely is the reason why it left 

material on the tool.  

This project has given the company a sturdy ground to continue developing their production 

and to find a good solution.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Nords International är ett företag i Molkom som tillverkar CNC-svarvade och frästa 

gängrördelar och kopplingar samt även plåtbaserade kragar, rörklammers och 

kundanpassande produkter.  

På Nords International har man startat upp ett projekt där man testat att använda laser för 

att skära ut ämnen till pressning av kragar. Inom detta projekt har en hel del problem 

uppkommit i pressningen där en beläggning bildas på pressverktyget vilket i sin tur medför 

sprickor i den färdigpressade detaljen.  

Detta projekt inriktar sig mot kragarna men även lite mot klammers då man idag stansar ut 

båda dessa detaljer innan de pressas till sin slutgiltiga form. Vid pressningen uppstår det 

mikrosprickor i materialet, se figur 1, vilket leder till att man måste utföra en svarvoperation 

innan man kan pressa kragarna då de annars spricker. Ett PM från Nords International där 

lite bakgrund till projektet och vad man har gjort hittills bifogas i bilaga 1. 

     Figur 1: Ämne till vänster där pilen markerar ytan som mikrosprickorna bildas på & till höger en färdig krage. 

 

1.2 Problemformulering 
I dagens läge görs det en invändig svarvoperation på ämnen som skall pressas för att få bort 

de mikrosprickor som uppkommit efter stansningsoperationen Denna svarvoperation vill 

man få bort och på så vis korta ner ledtiden på pressade kragar. Problemet är att om man 

inte svarvar så spricker materialet direkt eftersom mikrosprickorna finns kvar från 

stansningen.  
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1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att med hjälp av analyser på material och produktion kunna 

förbättra Nords tillverkning av pressade kragar samt klamrar genom att hitta en lösning som 

gör att materialet inte spricker samt att öka utnyttjandegraden av material i samma lina.  

 

1.4 Målsättning 
Målet med detta projekt är att hitta en alternativ lösning istället för stansning för att få bort 

den efterföljande svarvoperationen och på så sätt få ut en färdig produkt snabbare än idag. 

Ett andra mål är att med hjälp av samma lösning är att öka utnyttjandegraden på materialet 

och på så sätt minska spillplåt som blir efter stansningen. Genom dessa förbättringar hoppas 

man på att få ner priserna på de produkter som idag stansas.  

 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som kommer göras är att endast kragarna kommer att studeras då det är 

denna produkt som utgör det största problemet. Klamrarna kommer endast nämnas då 

diskussion om utnyttjandegraden tas upp då även dessa tillverkas med hjälp av stansningen 

och skulle alltså påverkas om ett byta av maskin skulle behövas.   
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2. Teori 
 

2.1 Planering 
2.1–1 Projektplanering 
En projektplanering innehåller information om projektets gång så som inblandade personer i 

arbetet och andra parametrar som behöver tas hänsyn till. Den skall även innehålla 

målsättning med arbete och syftet för hela projektet. Arbetsgruppen som tas fram tar 

tillsammans fram dessa mål och syfte samt så upprättas även någon form av tidsplanering 

(Johannesson, Persson & Pettersson, 2013).  

 

2.1–3 Gantt- schema 
Ett Gantt- schema är en typ av tidsplanering som används vid projekt som har olika 

deadlines. Planeringen är väldigt enkel där man sätter ut bestämda aktiviteter på y-axeln och 

tid på x-axeln. Aktiviteterna bildar då en horisontell rektangel som helt enkelt utgör tiden 

som den specifika aktiviteten tagit (Johannesson, 2013). 

 

2.2 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram eller som det ursprungligen kallas Ishikawa-diagram är ett av de 7 QC-

verktygen som alla är metoder för kvalitetsstyrning. Tillvägagångsättet för att skapa ett 

fiskbensdiagram är sådant att huvudproblemet ritas upp längst till höger följt av att 

delorsaker ritas in. Delorsakerna ritas in på ett sådant sätt att ett fiskbensliknande skelett 

träder fram. Ett färdigt fiskbensdiagram kan ses i figur 5. Dessa delorsaker brukar oftast 

delas in i 7M som är; 

- Mätning 

- Människa 

- Metod 

- Management 

- Miljö 

- Material 

- Maskin 

Ett fiskbensdiagram är ett verktyg som hjälper till att kartlägga problem och hitta tänkbara 

vägar att gå för att hitta lösningar. Man hittar dock oftast inte lösningen i sitt 

fiskbensdiagram utan det är endast ett verktyg för att se vad som skall undersökas (Bergman 

& Klefsjö 2012). 
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2.3 Mikroskopi 
Eftersom de oxider och mikrosprickor som bildas på ytan är så små behövs ett verktyg för att 

förstora dessa. Det mänskliga ögat kan bara se ett objekt som är 100µm i diameter,1µ = 1 

tusendels millimeter, (Heinrich, 2004) 

 

2.3–1 Stereomikroskop 
Stereomikroskop är en typ av ljusmikroskop, detta har två objektiv för att få olika synvinklar 

med vartdera öga. Denna metod används då man vid tredimensionell analys behöver bra 

skärpedjup och kontrast för att kunna studera materialet. För det mesta används dessa typer 

av mikroskop till utbildningsändamål som tillexempel till biologi och kemi (Microscopyu, 

2018).  

 

2.3–2 Ljusmikroskop 
Ljusmikroskopet är det vanligaste mikroskopet som används och det kan förstora föremål 

upp till 1000 gånger. Mikroskopet har två styckena linser som samarbetar. Den ena linsen 

fokuserar på objektet med en kort brännvidd vilket ger en relativt liten fokusering medan 

den andra linsen, okularlinsen, förstorar bilden vilket gör att vi sedan kan analysera 

preparatet. Det är även utrustat med en ljuskälla, kondensor, som koncentrerar ljuset på den 

yta där objektet ska studeras (Heinrich, 2004).  

 

2.3–3 Svepelektronmikroskop 
Svepelektronmikroskop, SEM, är det idag vanligaste elektronmikroskopet. Med hjälp av 

detta verktyg kan man få en väldigt bra bild i hög förstorningsgrad. 

Svepelektronmikroskopets funktion togs fram redan på 30-talet. Själva produkten kunde 

dock inte tillämpas då tekniken inte hade kommit tillräckligt långt. Det dröjde tills 1948 innan 

det första svepelektronmikroskopet byggdes (Nationalencyklopedin, 2018). 

Denna metod fungerar på så vis att en elektronstråle sveper över ett rektangulärt område 

som skall avbildas. Elektronerna som avbildar bildar en konisk stråle vars spetsdiameter kan 

vara 1nm (Nationalencyklopedin, Elektronmikroskop, 2018). 
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3. Genomförande 
3.1 Planering & avgränsning 
Inledningsvis gjordes en projektplan, se bilaga 2, där mål och en tidsplanering för projektet 

ingick. Tidsplaneringen, som är i form av ett Gantt- schema, finns att tillgå i bilaga 3. När 

projektplaneringen var klar så kunde avgränsningar sättas upp för att få rätt storlek på 

projektet då det annars hade kunnat blivit väldigt stort.  

 

3.2 Förstudie 
Under förstudien kartlades produkten hur det gick till när den togs fram i fabriken för att få 

en god överblick om vad som behövdes förbättras. Här gjordes sedan ett fiskbensdiagram 

där huvudproblemet samt olika delorsaker sattes upp. 

Efter att kartläggningen och ett fiskbensdiagram var färdigt så påbörjades undersökning om 

de olika tillvägagångsätten som var; stansning, laserskärning och vattenskärning för att få en 

bättre förståelse om de olika metoderna.  

 

3.3 Inledande tester 
Det första steget i detta projekt var att utföra tester som sedan kunde användas för att 

analysera hur de olika tillvägagångssätten som skulle testas påverkar materialet. Detta var 

ett väldigt nödvändigt steg i projektet då det hade blivit oerhört svårt att få fram vad som 

skulle kunna fungera.  

De tester som genomfördes var med två olika stålsorter, EN 1. 4307 och EN 1. 4404. EN 1. 

4307 är ett rostfritt stål av typen austenitiskt. Det har god korrosionsbeständighet och är ett 

oerhört bra stål i de flesta applikationer och miljöer. EN 1. 4404 är även detta ett rostfritt 

stål dock är detta en molybdenbaserad legering som gör stålet mycket god mot korrosion 

och frätning (BE Group, 2018). EN 1. 4404 är det stål som används till de produkter som ska 

va i en tuff och påfrestande miljö.  

Första testet som utfördes var att använda sig av laserskärning. Detta försök skedde innan 

detta projekt skapades men ligger till grund för hela projektet. Ämnena som skulle skäras till 

skickades ut på lego för att få sin korrekta form. När ämnena var levererade till Nords 

International AB så sattes de i cellen för att testas.  

I nästa steg testades vattenskurna ämnen för att kunna se skillnader på de olika 

tillvägagångsätten men även för att se ifall det blev bättre när ämnena var bättre skurna, 

vilket de blev med det vattenskurna ämnet. Väl på plats hos Nords International AB igen 

sattes de upp i cellen för sitt test.  

Cellen består av 3 steg där maskinen först plockar ämne från ett magasin för att sedan kupa 

ämnet, kupningen är endast för att svarvoperationen skall fungera korrekt vilket gör att 

denna operation egentligen kan hoppas över. Efter kupningen pressas ämnet till sin 
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slutgiltiga form med hjälp av ett pressverktyg som kommer nedifrån, se figur 2. När ämnet 

var stansat så svarvades samt fasades även ämnet efter kupningen för att förhindra 

sprickbildningen.  

 

3.4 Materialstruktursanalys 
För att ta reda på mer vad som kan vara den avgörande faktorn för att ämnena spricker så 

utfördes en analys av mikrostrukturen hos de olika bearbetade ämnena, stansat, stansat och 

svarvat, laser- och vattenskuret. I analysen har tre olika varianter av mikroskop använts, 

detta är för att få ett så stort spann som möjligt från vad det mänskliga ögat ser och ner till 

molekylnivå där svepelektronmikroskopet används. Första steget som var stereomikroskopet 

användes endast för en grov analys för att se skillnad i ytorna något tydligare än med 

mänskliga ögat. Andra steget som då var att använda preparat med det ljusoptiska 

mikroskopet var för att se om mikrosprickor hade uppstått ute på kanterna på de olika 

ämnena. Sista mikroanalysen gjordes med svepelektronmikroskopet, detta gjorde det 

möjligt att se på djupet hur materialet beter sig och ifall de olika metoderna för att få fram 

produkten skiljer sig åt gällande påverkan på materialstrukturen.  

 

Figur 2: Pressning av krage. Färdig krage syns i mitten på bild 
liggandes på pressverktyget. 
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3.4–1 Stereomikroskop 
Ämnena kapades på mitten för att kunna se i det inneliggande hålet hur kapningen har 

påverkat ytan. För att analysera detta användes i ett första steg ett stereomikroskop som 

fanns lokaliserat på Karlstad Universitet. Här användes en stor bit av materialen, endast 

kapat på mitten, då detta steg användes för att få en första överblick på ytan.  

 

3.4–2 Ljusmikroskop 
Efter att materialet hade analyserats i stereomikroskopet togs det till nästa mikroskop, 

ljusmikroskopet, där ytan kunde analyseras mycket bättre. För att kunna använda sig av 

ljusmikroskopet så var först en riggning, se figur 4 för färdiga preparat, för varje material 

tvungen att genomföras. Denna riggning genomfördes i 3 steg som var; 

Första steget var kapning med hjälp av vinkelslip, denna metod passade bra då ämnet 

behövdes kapas på mitten för att kunna kapas i en annan kapmaskin i nästa steg. 

Efter ämnet hade halverats fick det plats i kapmaskinen som visas i figur 3, här kapades 

materialet två gånger för att få till rätt storlek. Därefter rengjordes materialet med sprit för 

att det ej ska korrodera. Efter detta kapades ämnet en gång till för att få sin slutgiltiga form i 

en mindre kapmaskin som även denna visas i figur 3.  

 

Figur 3: Första kapmaskinen till vänster & den mindre kapmaskinen till höger där slutgiltig form på proverna togs fram 

Efter kapningen kunde sedan gjutning av stålämne in i formen som sedan skulle användas för 

att riggas upp i mikroskopet ske.  

Sista steget innan analys med mikroskop kunde göras var att slipa och polera materialet. 

Detta skedde i fyra steg som beskrivs nedan;  
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- Första steget var att slipa med slippapper, 320 mesh, med smörjmedel vatten. Denna 

operation varade i 2 min och med kraften 25N mot slipskivan.  

 

- Andra steget var att använda Piano 500 mesh som är ett finare slippapper. Även här 

användes vatten som smörjning och operationen varade i 3 min med kraften 25N.  

 

- Tredje operationen var att använda polerskiva, Allegro. Här byts vatten ut mot blå 

lubricant och 6µm spray som smörjning. Operationen varade i 3 min med 25N.  

 

- Vid den fjärde och sista operationen användes polerskiva, MD Plus, där grön lubricant 

och 3µm pasta användes som smörjning. Operationen varade i 3 min och med 

kraften 25N.   

 

3.4–3 Svepelektronmikroskop 
Sista steget i materialanalysen var att använda SEM, svepelektronmikroskop. SEM användes 

främst för att se tydligare skillnad i ytan då de andra metoderna är något enklare och får 

alltså inte fram lika mycket information. För att rigga upp materialet till 

svepelektronmikroskopet så behövdes endast små bitar av ämnet. Alla fyra bitar, stansat, 

stansat och svarvat, laserskuret samt vattenskuret kapades upp i små bitar, på samma sätt 

som för prepareringen för ljusmikroskopet, där innerbanan, den ytan som skulle analyseras, 

fanns med. Här var det mycket mer noga hur ren ytan blev. Därför så tvättades ämnena av 

med sprit först och sedan lades i ett elektrolytbad i ca 5 min för att bli av med allt som kunde 

störa analysen i svepelektronmikroskopet. Efter elektrolytbadet sköljdes proverna än en 

gång av med vatten och sprit innan de lades upp på ett uppvärmt galler där de fick torka 

ordentligt. Alla fyra proverna fick plats på preparationsverktyget vilket gjorde det enklare att 

analysera de samtidigt utan många olika prepareringar.  

 

Figur 4: Färdiggjutna & polerade preparat för 
ljusmikroskop 
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3.5 Hårdhetsmätning 
En hårdhetsmätning genomfördes för att verifiera skillnader i hårdhet efter bearbetning av 

olika metoder som kunde ha en inverkan vid pressningen. Om materialet skulle ses som 

mjukt så skulle material lämna spår på pressningsverktyget medan om det skulle vara för 

hårt så kan det spricka vid initiering. Till hårdhetsmätningen användes samma preparat som 

använts till svepelektronmikroskopet. Detta gjorde att det gick väldigt smidigt att rigga upp 

för att utföra provet. Först riggades materialet upp med hjälp av ett stativ för att få det att 

sitta fast. Efter detta ställdes materialet in med 50x zoommikroskop som finns integrerat i 

verktyget. När provet var uppriggad kunde provet genomföras, trycket som användes var 

100g.  

 

3.6 Flera tester 
Sista steget som skedde i detta projekt var att utföra några slutgiltiga tester för att se om 

fasningen hade någon inverkan på resultatet. Det som skedde var alltså att laserskurna 

ämnen av båda stålsorterna EN 1.4404 och EN 1.4307 beställdes på lego av samma 

leverantör som tidigare använts. När detta fanns på plats fasades ca20 ämnen för att sedan 

pressas.  

Det testades även att beställa från en annan leverantör. I denna leverans ingick slipade 

ämnen och ej slipade ämnen för att se ifall det endast är kanten som blir efter 

laserskärningen som förstör vid pressningen. Stålsorten som användes var EN 1.4307.  
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4. Resultat 
4.1 Förstudie 
Förstudien gav mycket info och ett fiskbensdiagram togs fram, se figur 3. 

 

Figur 5: Fiskbensdiagram 

 

4.2 Inledande tester 
När testet med det vattenskurna materialet genomfördes så bildades det revor på kragarna 

med stålsorten EN 1.4307 efter ca 20st cykler. Efter ca 60st kragar spricker de på grund av 

att det bildas ett lager på pressningsverktyget av oxider. Efter detta rengjordes verktyget och 

samma resultat blir igen.  

Nästa material som var EN 1.4404, molybden, spricker redan efter 10st. rengöring av 

pressverktyget hjälper inget utan de spricker efter ca 10st igen och efter detta spricker varje.  
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4.3–1 Stereomikroskop 
Första steget var att undersöka proverna med hjälp av ett stereomikroskop för att få en bra 

överblick hur brottytan såg ut. Som visas i figur 6 och 8 så syns det tydlig att det svarvade 

och laserskurna ämnet har relativt lika yta fast med olika vinklar på skärningen. Den 

vattenskurna ytan, figur 9, ser mer matt ut jämfört mot resterande och det stansade 

materialet, figur 7, är uppdelat i skikt där man speciellt ser i mitten av figuren där materialet 

har slitits av.  

 

 
Figur 6: Laser 

 
Figur 7: Stans 

 
Figur 8: Svarv 

 
Figur 9: Vatten 
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4.3–2 Ljusmikroskop 
Andra steget i analysen var att undersöka strukturen i ett ljusmikroskop där resultatet, som 

visa i figur 10–13, visade att det endast var den stansade detaljen som hade mikrosprickor i 

sig medan de resterande tre nästan såg identiska ut i detta steg. Detta syns tydligt i figur 11 

där man ser hur sprickorna rör sig inåt. 

 

 

 

4.3–3 SEM 
Genom at undersöka proverna i svepelektronmikroskopet så visade det sig även här att det 

svarvade, figur 16 och figur 20, och det laserskurna, figur 14 och figur 18, ämnet fortfarande 

ser relativt lika ut bortsett från att laserskurna ämnet får små oxider i form av en kant där 

lasern går ut, alltså på undersidan av materialet. Det vattenskurna ämnet däremot såg 

väldigt grovt ut vilket efter en undersökning i SEM visade sig att det var sandpartiklar som 

låg på ytan, se figur 17 och figur 21.   

 
Figur 10: Laser 100x 

 
Figur 11: Stans 100x 

 
Figur 12: Svarv 100x 

 
Figur 13: Vatten 100x 
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Figur 14: Laser 

 
Figur 15: Stans 

 
Figur 16: Svarv 

 
Figur 17: Vatten 

 

 
 

 
Figur 18: Laser 

 
Figur 19: Stans 

 
Figur 20: Svarv 

 
Figur 21: Vatten 
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4.4 Hårdhetsmätning 
Resultatet av hårdhetsmätningen visas tabell 1.  

Tabell 1: Hårdhetsmätning 

Svarvat ämne (HV) Laserskuret ämne (HV) 

351 235 

382 217 

437 208 

400 198 

413 223 

Medelvärde: 397 Medelvärde: 216 
 

Det visade sig alltså att det svarvade ämnet var nästan dubbelt så hårt som det laserskurna 

ämnet.  

Det vattenskurna ämnet kunde inte genomföra hårdhetsmätningen då dess yta var för grov. 

När man gör en hårdhetsmätning är det viktigt med en fin och jämn yta för att få ett värde 

som ska vara korrekt.  
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4.5 Resultat av tester 
EN 1.4404 blev felfria när fasningen blev i centrum vilket inte var fallet på alla ämnen. 

Fasningen blev ojämn vilket gjorde att kragarna fick en ojämn yta, se figur 22. eftersom detta 

skedde så svarvades resterande ämnen vilket gjorde att de blev som de skulle igen.  

EN 1.4307 däremot fick endast ett litet märke, se figur 22 på samma ställe som anvisningen 

från laserskärning var. Hacket som blev var inte jätte stort men antagligen för stort för att 

vara en godkänd produkt. Hacket blev mindre och mindre desto större fas som gjordes, dock 

så fanns det alltid ett litet hack kvar även när en fas på 2mm var gjord vilket var det största 

som gick. Av samma skäl här valdes även här då att svarva resterande ämnen vilket gjorde 

att slutprodukterna blev bra igen.  

 

 

 

 

Figur 22: Hack från EN 1.4307 till vänster & ojämnheter från EN 1.4404 till höger 
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5. Diskussion 
I detta projekt har analys av olika tillvägagångssätt för att få fram en krage analyserats med 

hjälp av mikroskopiska metoder. Det som har konstaterats är att brottytan av de olika 

metoderna ser väldigt olika ut vilket har betydelse då man ska utföra den pressoperationen 

som skall utföras. Genom att svarva upp ett ämne samt tillägga en fas är en metod som har 

funkat länge men som behövdes uppdateras. Ett laserskuret ämne ser bra ut i teorin och 

borde även fungera i praktiken. 

För att bekräfta att det inte funkade med skärande bearbetning gjordes även tester med 

vattenskuret ämne. Har fanns ingen anvisning av stoppet från strålen men ändå så fastnar 

material på verktyget vilket i sin tur leder till samma slutresultat som för det laserskurna  

På de inledande testerna var ämnena skurna ifrån en legoskärare. Problemet med de 

laserskurna ämnena var att de inte kunde skära omlott vilket medförde att det fanns en 

anvisning där lasern slutade skära. Det var vid denna anvisning alla ämnen som var 

laserskurna då sprack. Även fast de sprack vid anvisningen som blev vid tillverkning så 

behöver inte detta betyda att de inte skulle spricka även om de var helt släta. De lämnade 

redan nu av sig material på pressverktyget vilket medförde att revor bildades på materialen. 

För ett bättre resultat skulle ett nytt test med laserskuret från en annan leverantör ske så 

man kan analysera ifall anvisningen har någon betydelse eller om de spricker ändå.  

De vattenskurna ämnena kom även dessa ifrån samma legoskärare. Här kunde skärningen 

ske omlott vilket borde lett till att det skulle fungera bättre men det visade sig att dessa 

lämnade oxider på pressningsverktyget vilket i sin tur efter uppbyggnad ledde till revor och 

sprickor i materialet. För att försöka rädda batchen som gjordes så genomfördes svarvning 

vilket medgav felfria produkter då de blir om tidigare produkter. Vid närmare analys kom det 

dock fram att från det vattenskurna ämnet var det sandpartiklar som hade lossnat som 

kommer från den vattenstråle som används för att skära ut ämnet.  

Det som märktes var att materialet med molybden, EN 1.4404, var det material som var 

mest sprickbenäget. Vad detta beror på är ännu inte känt men det verkar som att 

molybdenet gör materialet mer sprött. Det vattenskurna testet visade att EN 1.4404 sprack 

redan efter ca 10 st. pressningar medan det dröjde ca 60 cykler innan EN 1.4307 sprack, dock 

bör tilläggas att revor visade sig tydligt redan efter ca 20 st. cykler på EN 1.4307.  

När det senare var dags at jämföra proverna analytiskt så var första steget att undersöka 

ämnena med hjälp av ett stereomikroskop då det var enkelt och inga större prepareringar 

behövdes göras. Här syntes stora skillnader i strukturen där det mest utstickande var hur 

matt yta det vattenskurna materialet hade medan de andra var väldigt blanka. Det som var 

känt från innan var att det ämnet som endast var stansat inte fungerade och detta syntes 

väldigt tydligt i stereomikroskopet där det syns att ämnets yta har 3 olika ytfinheter och det 

syntes även hur materialet har slitits av som stansningen utfärdar.  
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Steg två i analysen var att undersöka ämnet med hjälp av ljusmikroskopet där en närmare 

syn på ovansidan av brottet kunde ses. Denna analys visade att endast det stansade ämnet 

hade mikrosprickor.  

Vid närmare analys i svepelektronmikroskopet syntes det att det vattenskurna ämnet hade 

sandpartiklar i sig, detta eftersom det blir en abrasiv bearbetning när man skär med vatten. 

Dessa sandpartiklar är antagligen problemet vid pressningen då det är dessa som kletar av 

sig och lämnar spår på pressverktyget. För övrigt så såg det laserskurna och det svarvade 

materialet väldigt fina ut. Man kunde dock se att det vattenskurna var något sämre yta samt 

att det svarvade får sin bearbetade yta horisontellt mot pressverktyget medan det 

laserskurna får sin yta lodrätt, här har det svarvade ämnet en fördel.  

Sista analysdelen som skedde på Karlstads universitet var att göra en hårdhetsmätning för 

att se ifall det laserskurna ämnet var mjukare än det svarvade, om detta var fallet så 

förklarar det varför oxider kletas på pressverktyget. Resultatet som framkom var att detta 

stämde, närmare sagt så var det svarvade materialet dubbelt så hårt som det laserskurna. På 

grund av detta resultatet valdes det att flera tester skulle göras där endast fasning skulle ske 

för att se ifall det är den som är den avgörande faktorn. Genom att endast fasa ämnet så blir 

det en vinkel som är mer lättinträngd för pressverktyget men även så kan det gå att fasa bort 

de oxider som blir efter laserskärningen. Att endast fasa ämnet skulle minska ledtiderna 

mycket då detta går att göra enklare än svarvning. 

Gällande utnyttjandegraden av plåten som används vid stansning så fanns inte tiden till att 

utföra den delen i projektet. Detta är en sådan uppgift som i så fall skulle ske när ett nytt 

tillvägagångsätt var bestämt. I dagens läge är det svårt att öka utnyttjandegraden med den 

stansningsmaskin som används. Skulle företag nu komma fram till att göra sig av med 

stansningsmaskinen och ersätta denna med någon annan metod som är av ett modernare 

slag så kommer det finnas metoder och lättare lösningar för att öka utnyttjandet av plåten.  

Många olika tester har diskuterats inom projektgruppen på företaget. Ett av detta förslag var 

trumling. Trumling fungerar helt enkelt på det viset att man låter ämnena som ska trumlas, 

ofta har dessa grader eller andra ojämnheter, rotera i en trumma tillsammans med slipmedel 

och vatten (NE, trumling, 2018). Genom detta så funderade vi på om de oxider som lämnas 

på kanten av ämnet efter laserskärningen skulle försvinna. Denna metod skulle kunna lämpa 

sig då företaget kan köra i stora batcher med ämnen vilket skulle minska ledtiden då man 

inte kör en och en som man idag gör med svarvoperationen. Detta kräver dock att det skall 

finnas företag som är villig att låna ut sin maskin för tester vilket inte är det enklaste. Detta 

test har alltså inte genomförts men är ett förslag som tagits upp flertalet gånger.  

Ett annat förslag har varit att använda sig av bläster för att få bort de kvarvarande oxider 

som då släpper av sig på pressverktyget. Blästring är en teknik som används för att få bort 

rost och andra ytskikt på material. Man skjuter helt enkelt kvartssand eller stålpartiklar med 

hjälp av lufttryck mot materialets yta. Efter blästringen blir ytan oerhört korrosionsbenäget 

och den måste behandlas (NE, blästring, 2018). På samma sätt som med Trumling så kan 

även detta köra i större batcher vilket minskar ledtiden. Blästring med sand var inget 
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alternativ då Nords endast jobbar med rostfritt stål. Detta gjorde att det blev svårt att hitta 

ett företag som kunde blästra åt oss då flertalet som använder sig av blästring använder den 

enklaste varianten som då är sand.  

Sista testerna som utfördes gav viktiga lärdomar gällande svarvningsoperationen. Här syntes 

det att det funkar med fasning, på stålsorten EN 1.4404, om fasen blir jämn runt om. Detta 

var dock inte så enkelt. Centrum på ringämnet verkade inte alltid vara exakt i centrum vilket 

ledde till att fasen blev ojämn runt hålet på vissa ämnen medan det på vissa fungerade. För 

att få fasen centrerad behövs antagligen svarvningen för att få en jämn centrering där sedan 

fasen kan göras.  

Testerna som skedde med den andra leverantören däremot blev felfria även fast de hade en 

anvisning från lasern. Med det resultatet så kan det vara så att ett byte av stålleverantör är 

den lösningen som företaget letar efter.  
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6. Slutsats 
Genom analys av de ämnen som testades visade det sig att det material som endast var 

stansat hade mikrosprickor i sig som det var sagt från början. Det ämnet som var stansat och 

svarvat, alltså det som används i produktionen idag, hade inga mikrosprickor och hade sin 

bearbetningsyta horisontellt.  

De tester som har gjorts för att få grund till detta projekt var på laserskuret ämne och 

vattenskuret ämne. Det laserskurna ämnet sprack vid ett hack i materialet som bildats vid 

skärningen. Det ska dock tilläggas att det laserskurna ämnet lämnade material på 

pressverktyget. Vid analysen visade det sig att det laserskurna hade en slät och fin yta 

mestadels men hade lite oxider på ena sidan. Det vattenskurna ämnet sprack även det även 

fast det inte fanns någon anvisning. Analysen av det vattenskurna ämnet visade att det var 

sandpartiklar från skärningen som satt fast över hela ytan vilket förklarar varför detta 

lämnade spår på pressverktyget.  

Tyvärr har inget resultat för en investering av någon sorts av skärande bearbetning uppnåtts 

och kanske är det bästa sättet det företaget idag använder. Även fast inga uppenbara 

resultat har uppnåtts har projektet gett mycket grund för företaget att fortsätta sin 

utveckling för att bli effektivare. Nedan listas några förslag för fortsättning av projektet.  

 

Förslag på fortsatt arbete 
- Genomföra ett test där man har hittat en laserleverantör som kan skära ut felfria 

ämnen utan anvisningar av stoppunkt.  

 

- Genomföra test där man har laserskuret och bearbetat med trumling innan 

pressoperationen. 

 

- Genomföra test där man har laserskuret och bearbetat med blästring innan 

pressoperationen. 

 

- Genomföra ett test med större batchstorlek från den andra leverantören.  
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