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Sammanfattning 

Vid tillverkningen av en kardanaxel behöves det tillverkas två flänsmedbringare 

som ska bilda kardanknutar. Produktionen av denna komponent är en flaskhals 

i produktflödet och resulterar i oplanerade stopp och antalet axlar som måste 

tillverkas tar längre tid än planerat. Bearbetningen av flänsmedbringaren sker 

bland annat med en horisontalfräs och det är den operationen på 

flänsmedbringaren som är kritisk. 

Operationen är kritisk då verktyget som fräser detaljen endast klarar av att 

bearbeta 500-600 detaljer innan den måste skickas på omslipning. Varje 

verktygsbyte tar lång tid och skulle antalet detaljer kunna ökas per verktyg innan 

omslipning skulle det både minska tiden som produktionen står still samtidigt 

som kostnaden går ner då färre verktyg behövs köpas in. 

Genom att undersöka tänder från verktyg med avseende på hur många detaljer 

som bearbetades efter sista slipningen kunde en uppfattning om vad som 

händer med verktygen erhållas. Undersökningarna som utfördes var 

svepelektronmikroskopi, profilering, hårdhetsmätningar och ljusmikroskopi. 

Undersökningarna visade på att den primära förslitningsmekanismen i samtliga 

verktyg var adhesion, påkletat godsmaterial. Även abrasionsförslitningar och 

plastisk deformation kunde identifieras på verktygen som bearbetat ett större 

antal detaljer.  
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Abstract 

The manufacturing process of a drive shaft requires the construction of two 

flange yokes which in turn form the joints. This process is a critical part of the 

entire production as sudden unexpected stops can increase the overall time 

required to complete the drive shafts. The process of creating the flange yoke is 

done with an arbor mill and it is this procedure that is considered critical. 

The operation is critical because the mill can only process between 500 - 600 

parts before the tool needs to be re-sharpened. Every time this happens the 

production line comes to a stop. If the number of parts processed by the tool 

could be increased both time and money could be saved and fewer tools would 

have to be purchased. 

By examining teeth from different tools in relation to how many parts that had 

been processed since the last re-sharpening, a conclusion of what happens to 

the tools after time could be drawn. The examinations were made with 

scanning electron microscopy, surface profiling, hardness test, and light 

microscopy. 

The examinations showed that the primary wear mechanism in all tools was 

adhesive wear. Also observed were abrasive wear and plastic deformation of the 

tools having processed additional parts.  
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Detta examensarbete har omfattat 15 högskolepoäng och har utförts på 
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Introduktion  

Kandidatarbetet har utförts på Spicer Nordiska Kardan ABs fabrik i Åmål och 

på Karlstads Universitet. 

Spicer Nordiska Kardan AB är en del av globala Dana Holding Corporation, 

som är en koncern inriktad mot tillverkning av drivlinekomponenter som axlar, 

växellådor och kardanaxlar till fordonsindustrin. Kardan tillverkar endast 

kardanaxlar i olika utformningar, har strax över 100 anställda och leverarar 

uppskattningsvis 165000 kompletta kardanaxlar per år men är också 

involverade i service mot kund. 

En kardanaxel är komponenten som i en drivlina överför vridmoment och 

rotation från en växellåda till en bakaxel. När bilen körs över ojämnheter i 

vägbanan, rör sig bakaxeln uppåt och nedåt. Växellådan rör sig däremot 

betydligt mindre. Hos kardanaxeln, som förbinder växellådan och bakaxeln 

uppstår därför ständiga vinkelförändringar. För att klara av dessa 

vinkelförändringar har kardanaxeln två eller flera kardanknutar, figur 1.  

 
Figur 1. Ena änden av en kardanaxel där den ena av två kardanknutarna syns. 

Vid tillverkningen av en kardanaxel måste fabriken producera två stycken 

krysstandade flänsmedbringare för att bilda två kardanknutar. Det är just vid 

tillverkningen av den krysstandade flänsmedbringaren som fabrikens 

tillverkning påträffar en flaskhals. Flänsen genomgår flera steg av bearbetning 

innan den monteras på axeln. 
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 Flänsen svarvas runt omkring för att underlätta att fästa detaljen vid 

krysstandningen 

 Toppen av flänsen avverkas för att erhålla rätt dimensioner inför 

krysstandningen 

 Fyra hål borras för att kunna fästas mot växellåda eller bakaxel 

 Den avverkade toppen krysstandas av en fräs. 

 Sidohål borras för att kunna koppla ihop flänsmedbringaren till en 

kardanknut 

 
Figur 2. Flänsmedbringare som blivit krysstandad. 

Krysstandningen, figur 2, är en optimal metod att koppla ihop två flänsar. 

Många typer av vanliga friktionsflänsar måste använda sig av fler skruvar för att 

uppnå samma momentöverföring. Krysstandning ger positiv-låsta, 

självcentrerade flänsanslutningar med definierad position. 

Under bearbetningen avverkas 3,4 mm av godset i ett skär. Detaljen roteras 70 

grader efter att skäret utförts på den ena längden för att samma skär skall kunna 

utföras på den andra längden. Bearbetningen sker under kylning. 

Krysstandningsoperationen sliter extremt mycket på fräsverktygen på grund av 

det stora skärdjupet. Varje verktyg utför i snitt mellan 500-600 krysstandningar 

innan de skickas på omslipning. Ett optimalt verktyg kan i dagsläget omslipas 

cirka 15 gånger beroende på om eventuella brott under livstiden gör att eggen 

måste slipas ner mer än vanligt. Vissa verktyg måste även kasseras redan innan 

de ens slipats en enda gång, då på grund av tandbrott. 
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Priset på ett verktyg är ungefär 8500 kronor och verktyget är helt täckt av en 

TiCN ytbeläggning. Under senare halvan av 2013 och första halvan av 2014 

kasserades ungefär 65 verktyg. Under den tiden skickades även verktygen in för 

omslipningar vilket ökar snittpriset per verktyg under dess livstid. 

 Det finns olika förslitningsmekanismer som kan påverka ett verktygs livslängd; 

där adhesion, abrasion och diffusion är några som kan förekomma [1].  

Adhesion är ett fenomen som erhålls när det bearbetade arbetsmaterialet 

påkletas eller svetsas fast på verktyget. När arbetsmaterialet fastnar på verktyget 

kläms det mot själva godset när fräsverktyget återvänder efter ett helt varv[2]. 

Det påkletade materialet kan då orsaka urflisning om materialet slits loss från 

verktyget tar det med sig en bit av verktygets grundmaterial [3]. Det påkletade 

materialet fastnar oftast på spånsidan och är en bidragande faktor till 

gropförslitningar[4,5]. En orsak till adhesion är den höga temperaturen som 

alstras vid kontakt mot godset [6]. Våt bearbetning har visat sig effektivt mot att 

minska påverkan från adhesion på verktyg [3]. 

Abrasion orsakas då avverkade spån sliter mot spånsidan av tanden under högt 

tryck. Om bearbetningsmaterialet är hårt eller om arbetstemperaturen är hög 

förvärras abrasionsförslitningen [1]. Abrasion är huvudsakligen det som orsakar 

fasförslitningar [4,5]. Fasförslitning ser ut som en nedslipning av eggen, detta 

medför att eggen och verktyget ses som trubbigt och slött. Abrasionsförslitning 

påverkar även gropförslitningen [4]. En gropförslitning uppkommer på 

spånsidan av verktyget. Precis nedanför eggen uppkommer ett dike som 

uppstått då verktygsmaterial slitits bort. Detta dike sträcker sig längst med 

eggen. 

Diffusionsförslitning är atomers förflyttning från verktygsmaterialet till 

godsmaterialet eller spånorna som avverkas [1]. Samtliga tre förslitningar 

nämnda påverkas av temperatur. Beroende på hur hög temperaturen är varierar 

förslitningarna från abrasionsförslitning till adhesionsförslitning och sedan från 

adhesionsförslitning till diffusionsförslitning [7]. 

Plastisk deformation av verktygen kan uppstå på grund av höga koncentrationer 

av spänningar vid höga temperaturer [2]. 

Syfte 

Eftersom krysstandningen är en kritisk del i produktionen för att kunna 

producera flänsmedbringare är syftet med detta examensarbete att studera vad 

som sker med fräsverktygen med avseende på slitagemekanismer. Resultaten 

skall kunna användas för eventuellt ytterligare studier om samma ämne för 
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företaget, men även för att finna svar som ekonomisk kan gynna Spicer 

Nordiska Kardan AB. 

Mål 

Projektet delades upp i två delmål som redovisas nedan: 

 Identifiera förslitningsmekanismerna som sker i fräsverktygen 

 Finna åtgärder som kan öka antalet detaljer verktyget kan bearbeta 

Genom att öka livslängden på varje verktyg kan det ekonomiskt underlätta för 

företaget, samtidigt som driftsäkerheten ökar då fler detaljer kan bearbetas 

innan ett verktygsbyte behövs. 

Avgränsningar 

Avgränsningar inom arbetet utfördes för att hålla tidsramen. Bland annat 

undersöktes inte större brott som skett vid vissa verktyg. 
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Metod 

Här beskrivs hur haveriundersökningarna utfördes för att identifiera 

förslitningsmekanismerna i verktygen genom olika metoder.  

För hårdhetsmätningar användes en hårdhetsmätare som via en förutbestämt 

mönster vandrade från en vald sida av det preparerade provet ner i materialet, 

figur 3. Mätningarna utfördes med Vickers 0,05 vilket betyder att en last på 0,05 

kg användes för att trycka ner den pyramidformade diamanten. Detta utfördes 

från framsidan av tanden och ovansidan av tanden där ytbeläggningen befinner 

sig.  

Därefter användes ljusmikroskopi för att ge en överblick av materialet i profil, 

figur 3.  

 
Figur 3. Exempel på hårdhetsprov där ovansidan av tanden är upp på bilden och kan igenkännas av 

den ljusare ytbeläggningen. Bilden är tagen med hjälp av ljusmikroskopi. 

För att studera slitagemekanismerna användes svepelektronmikroskopi (SEM). 

Profilering användes för att avgöra förändringar i ytans djup.  

Material 

Materialet som undersöktes var tänder från fräsverktyget som använts vid 

krysstandningen, figur 4a. Tre exempel av verktyg vid olika antal bearbetade 

detaljer undersöktes. Tänderna sågades upp i lämpliga storlekar för att få plats i 
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SEM kammaren och under profileringslinsen, figur 4b. Men även tänder från 

varje verktyg delades itu för att kunna utföra hårdhetsmätningar på tänderna i 

profil. Detta för att kunna urskilja förändringar i hårdheten vid olika djup.   

Hårdhetsproverna slipades i flera omgångar med slippapper med varierande 

finhet för att erhålla en plan yta. 

 
Figur 4. a) Ett fräsverktyg ovanifrån. b) Två tänder som avverkats från själva verktyget som 

användes. 

Exakt vilket material verktygen var tillverkade av är oklart då leverantören av 

verktygen, Acedes, använt olika material beroende på vad som varit tillgängligt. 

De två materialen som kan ha använts listas i tabell 1. 

Tabell 1. Kemiska sammansättningen av Böhler materialet och ASP materialet 

Kemisk sammansättning - Böhler S590 

C Si Mn Cr Mo V W Co 

1,30 0,50 0,30 4,20 5,00 3,00 6,30 8,40 

Kemisk sammansättning – ASP 2030 

C Si Mn Cr Mo V W Co 

1,28 - - 4,20 5,00 3,10 6,40 8,50 

Oavsett materialsort ska verktyget levereras med en hårdhet av 65-66 HRC. 
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Resultat 

Resultaten av de undersökta verktygen presenteras mot antalet bearbetade 

detaljer i stigande ordning. Antalet detaljer är de som är bearbetade efter den 

sista omslipningen.  

T81 – 1 bearbetad detalj 

Hårdhetsmätningar från verktyget med en bearbetad detalj visas i figur 5. Där 

mätningarna utförts från ytbeläggningen på ovansidan av tanden in i materialet. 

 
Figur 5. Hårdhetsmätning från ovansidan av tanden, in i materialet. 

Från figur 5 beräknades medelvärdet till 1 010,5 HV 0,05. 

Hårdhetsmätningar från verktyget med en bearbetad detalj visas i figur 6. Där 

mätningarna utförts från spånsidan på framsidan av tanden in i materialet. 

 
Figur 6. Hårdhetsmätning från spånsidan av tanden, in i materialet. 
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Från figur 6 beräknades medelvärdet till 1 012,6 HV 0,05. 

Översikt av verktygen som bearbetat en detalj, figur 7. Slipränder och påkletat 

arbetsmaterial urskiljs. 

 
Figur 7. Översiktsbild visar tydligt både adhesion och slipränderna 

Förstorat område av påkletat material illustreras inom de två inringade 

områdena. Ljusa fläckar av karbider lyser igenom och visar verktygets 

grundmaterial, figur 8. 

 
Figur 8. Förstorat område där karbider och påkletat material erhålls. 
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Ingen fasförslitning på eggen har påbörjats då ytbeläggningen är intakt, figur 9. 

 
Figur 9. Förstoring vid högra delen av tanden 

Förstorning av ett påkletat område där ljusa karbider urskiljs där inte påkletat 

material fanns. Slipränderna, markerat område, syns ända upp till eggen, figur 

10. 

 
Figur 10. BSD på samma område som på figur 9 
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T102 – 192 bearbetade detaljer 

Hårdhetsmätningar från verktyget med 192 bearbetade detaljer visas i figur 11. 

Där mätningarna utförts från ytbeläggningen på ovansidan av tanden in i 

materialet. 

 
Figur 11. Hårdhetsmätning från ovansidan av tanden, in i materialet. 

Från figur 11 beräknades medelvärdet till 1 049,4 HV 0,05. 

Hårdhetsmätningar från verktyget med 192 bearbetade detaljer visas i figur 12. 

Där mätningarna utförts från spånsidan på framsidan av tanden in i materialet. 

 
Figur 12. Hårdhetsmätning från spånsidan av tanden, in i materialet. 

Från figur 12 beräknades medelvärdet till 1 059,0 HV 0,05. 
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Översiktsbild av verktyget T102 visar slipränder, påkletat material, nedslitning 

och en urflisning på den högra delen av eggen, figur 13. 

 
Figur 13. Översikten visar tydligt slipränder, påkletat material och en urflisning. 

Förstorning som visar påkletat material, figur 14. 

 
Figur 14. Förstorning visar adhesion på tanden 



17 

På den övre delen av bilder syns ytbeläggningen, dock är den bortnött vid eggen 

som orsakat fasförslitning vilket ses i anvisat område, figur 15. 

 
Figur 15. Fasförslitning på ovansidan av tanden, ytbeläggningen går ej ut till eggen. 

Ljusa fläckar visar karbider, medan de mörka fläckarna är kratrar lämnade av 

bortslitna karbider, figur 16. 

 
Figur 16. Bortslitna karbider ger mörka områden 
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Förstorning av ett urflisat område på eggen, till höger urskiljs även 

fasförslitning, figur 17. 

 
Figur 17. Förstoring på urflisningen. 
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T44 – 317 bearbetade detaljer 

Hårdhetsmätningar från verktyget med 317 bearbetade detaljer visas i figur 18. 

Där mätningarna utförts från ytbeläggningen på ovansidan av tanden in i 

materialet. 

 
Figur 18. Hårdhetsmätning från ovansidan av tanden, in i materialet. 

Från figur 18 beräknades medelvärdet till 921,1 HV 0,05. 

Hårdhetsmätningar från verktyget med 317 bearbetade detaljer visas i figur 19. 

Där mätningarna utförts från spånsidan på framsidan av tanden in i materialet. 

 
Figur 19. Hårdhetsmätning från spånsidan av tanden, in i materialet. 

Från figur 19 beräknades medelvärdet till 942,9 HV 0,05. 
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Översiktsbild av verktyget T44 visar slipränder, påkletat material, fasförslitning, 

nedslitning och urflisning, figur 20. 

 
Figur 20. Översikt som visar avrundning, nedslitning, adhesion och urflisning. 

Figur 21 visar tydligt en urflisning samt fasförslitning längst hela eggen. 

 
Figur 21. Förstoring på urflisning och fasförslitning. 
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Påkletat material som fastnat på verktyget T44 ses inom angivet område, figur 

22 

 
Figur 22. Förstoring på adhesions drabbade område 

Eggen på tanden där plastisk deformation ses inom angivet område, figur 23. 

 
Figur 23. Förstoring på ett område med plastisk deformation 
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De ljusa fläckarna visar karbider som erhålls i grundmaterialet. Tydligt går det 

att urskilja en bortnött ytbeläggning som orsakat fasförslitning, figur 24. 

 
Figur 24. Fasförslitning på eggen. 

Ljusa fläckar visar karbider, medan de mörka fläckarna är kratrar lämnade av 

bortslitna karbider, figur 16. 

 
Figur 25. Bortslitna karbider ger mörka områden 
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Profilering av T44 där den mörk blåa färgen illustrerar en gropförslitning som 

ligger precis nedanför eggen, figur 26. 

 
Figur 26. Profilering som visar gropförslitningen 

Profilering där de starkt röde färgerna visar adhesionsdrabbade områden, figur 

27. 

 
Figur 27. Profilering som visar adhesivt slitage.  
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Diskussion  

Efter att proverna studerats syntes det att adhesion var den primära ytskadan. 

Redan efter en bearbetad detalj kunde spår av adhesion identifieras, i form av 

påkletat material. Urflisning som sågs på verktyg T102 och T44, beror 

antagligen till stor del på adhesion, figur 14 och 22. Om det påkletade materialet 

slits loss vid kontakt med godset kan en bit av eggen slitas loss. Även karbider 

kan dras loss som ses i figur 16 och 25. 

Gropförslitning observerades med optisk profilometri, figur 26. Möjliga 

mekanismer till denna är abrasion, adhesion och diffusion [4]. Gropen som 

uppstår vid eggen kommer med tiden exponera ytbeläggningen som skyddar 

ovansidan av tanden. När spånor eller liknande kommer i kontakt med 

ytbeläggningen kan denna brytas loss och exponerar tanden den egentligen 

skulle skyddat. Abrasion kan då orsaka fasförslitning på ovansidan av tanden 

där ytbeläggningen försvunnit, vilket iakttogs på verktygen T102 och T44, figur 

15och 21. Även om ingen profilometri utfördes på T102, kan antagandet göras 

att en mindre gropförslitning finns efter 192 bearbetade detaljer. Detta 

bekräftas då visst slitage urskiljts på spånsidan hos T102 i form av att 

slipränderna försvunnit, figur 13. 

Att gropförslitningar skulle orsakas av diffusion är möjligt men inte troligt. Med 

avseende på mängden påkletat arbetsmaterial kan antagandet utföras att 

diffusion inte är någon primär mekanism till gropförslitning. Trots detta betyder 

det inte att diffusion inte sker i någon form på verktyget, utan endast inte i 

någon större kvantitet.  

Gropförslitning reducerar kontaktarean på tanden och vid samma tryck ökar 

spänningen tanden utsätts för. Tillsammans med höga temperaturer under 

bearbetningen kan tanden deformeras plastisk vilket sågs för T44, figur 23. 

Ytbeläggningen, som befinner sig på hela verktyget i leveranstillstånd, slipas 

tidigt bort från spånsidan i dess livslängd. Som det visat sig är den viktig då 

eventuell bortbrytning från ovansidan av tanden leder till att eggen fasförslits 

och blir trubbig. Om ytbeläggningen inte existerat skulle 

abrasionsförslitningarna vara värre.  

Samtliga förslitningsmekanismer adhesion, abrasion, diffusion och plastisk 

deformation påverkas indirekt av temperatur. Även om verktyget kyls vid 

bearbetningen kan temperaturen antas vara hög då 3,4 mm i skärdjup avverkas. 

Då gropförslitningarna kan orsakas av adhesion, abrasion och diffusion [4] kan 

en minskning av temperaturen i verktyget reducera förslitningen. Om 

gropförslitningarna undviks exponeras inte ytbeläggningen underifrån och 
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förblir intakt. Om ytbeläggningen är intakt kommer inte fasförslitning att ske på 

eggen. Utan gropförslitning reduceras inte kontaktarean, vilket motverkar 

plastisk deformation. 

Den lägsta medelhårdheten erhölls från verktyget T44, med 317 bearbetade 

detaljer, och var 942,9 HV 0,05. Samtliga verktyg hade högre hårdhet än vad 

Spicer Nordiska Kardan AB beställt. Detta kan bero på att två material använts 

vid tillverkningen av verktygen, beroende på vad som var tillgängligt. Hög 

hårdhet i arbetsmaterialet ökar risken för abrasivt slitage [1]. Med ett hårdare 

verktyg bör det abrasiva slitaget minska då hårdhetens skillnad mellan 

arbetsmaterial och verktyg är större än vad företaget räknat med. 
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Slutsats 

Efter en bearbetad detalj urskiljdes adhesivt påkletat material.  Detta orsakar 

gropförlitning på spånsidan av tanden, denna grop finns precis vid eggen och 

exponerar ytbeläggningen när gropen blir för djup. Då bryts ytbeläggningen av 

underifrån och exponerar materialet under. Fasförslitning av eggen uppstår, på 

grund av abrasion, och gör tanden trubbig, vilket urskiljdes efter 192 bearbetad 

detaljer. Tillsammans minskar gropförslitningen och fasförslitningen verktygets 

kontaktarea mot arbetsmaterialet vilket leder till plastisk deformation som 

urskiljdes efter 317 bearbetade detaljer. Ingen förändring i hårdhet observerades 

med fler bearbetade detaljer.   
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