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Sammanfattning	

Målet	med	examensarbetet	är	att	undersöka	vattenskärning	som	poleringsmetod	och	att	
ta	fram	en	metod	som	ska	mäta	ytans	finhet.	Vattenskärningen	började	först	för	30	år	
sedan	i	USA,	och	tanken	med	den	var	att	kunna	skära	hårda	och	mjuka	material	med	
hjälp	av	vattnets	flöde.	Abrasiv‐vattenskärning	är	under	ständig	förbättring,	och	man	
räknar	med	att	den	kommer	bli	bättre	genom	tiden	med	hjälp	av	forskningar	som	sker	
regelbundet.		
	
I	detta	projekt	var	målet	att	utveckla	förståelse	för	vattenskärningsprocess	när	det	gäller	
skärningen	i	första	hand,	och	poleringen	i	andra	hand.	Den	yta	som	har	använts	under	
projektets	gång	består	av	aluminium	6082.	Senare	så	var	det	planerat	att	ta	fram	en	
metod	som	mäter	ytans	finhet	efter	poleringen	av	plåten.		
	
För	att	kunna	komma	fram	till	målet	som	blev	uppsatt	användes	relevanta	artiklar	som	
utgångsmedel	för	detta	projekt.	Artiklarna	tillhandhålls	av	Kungliga	Tekniska	Högskolan	
(KTH).	Artiklarna	kopplades	ihop	med	forskningen	och	vidareutvecklade	en	metod	för	
mätning	av	finheten	på	ytan.		
	
Resultatet	visade	att	man	inte	kan	polera	med	abrasivmedel,	och	detta	eftersom	vattnet	
inte	har	polerings	egenskaper.	Detta	har	jämförts	med	siffrorna	som	togs	fram	vid	
Perthometers	mätning	av	ojämnheter.	Man	kan	inte	få	fram	en	fin	yta	om	man	endast	
använder	vattenskärning	vid	polering.	Det	gäller	att	testa	olika	material	när	man	
använder	sig	utav	vattenskärningen.	I	stort	sett	brukar	man	endast	arbeta	med	abrasiv‐
vattenskärning,	för	att	redan	vid	abrasiv‐vattenskärning	får	man	fina	ytor.			

Nyckelord	
Icke	abrasiv,	abrasiv	vatten	skärning,	aluminium6082,	plåt.	
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Abstract	
The	goal	of	the	project	is	to	investigate	the	waterjet	as	polishing	method	and	to	develop	
a	method	to	measure	the	surface	roughness.	Water‐cut	started	30	years	ago	in	the	
United	States,	and	the	idea	behind	it	was	to	be	able	to	cut	hard	and	soft	materials	using	
water	flow.	Abrasive‐waterjet	is	under	constant	improvement,	and	it	is	expected	that	it	
will	get	better	through	the	time	with	the	help	of	research	that	takes	place	regularly.	
	
In	this	project,	the	goal	was	to	understand	the	waterjet	process	when	it	comes	to	the	cut	
in	the	first	place,	and	polishing	in	the	second.	Aluminum	6082	plate	is	the	surface	that	
has	been	used	during	the	project.	After	that,	it	was	planned	to	develop	a	method	to	
measure	the	surface	roughness	after	polishing	the	plate.	
	
In	order	to	reach	the	goal	relevant	articles	were	used	as	starting	funds	for	this	project.	
Articles	is	provided	by	the	Royal	Institute	of	Technology	(KTH).	Articles	and	research	
developed	a	method	for	measuring	the	fineness	of	the	surface.	
	
The	result	showed	that	it	cannot	be	able	to	polish	with	abrasive,	and	this	because	the	
water	does	not	have	polishing	properties.	This	has	been	compared	with	the	digits	that	
were	presented	at	Perthometer	(measurement	of	roughness).	It’s	not	possible	to	obtain	
a	fine	surface	if	only	waterjet	is	used	during	polishing.	You	have	to	test	different	
materials	when	you	use	water‐cut.	Usually,	only	abrasive‐waterjet	is	used,	because	the	
abrasive‐waterjet	does	fine	surfaces	already.	
Key‐words	
Non‐abrasive,	abrasive	water	cut,	aluminium6082,	plate			
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  



 

 

Förord 

Detta	examensarbete	har	utförts	under	våren	2015	med	inriktningen	industriell	
ekonomi	och	produktion	på	KTH.	Arbetet	omfattar	15	hp	som	en	avslutande	del	på	
högskoleingenjörsutbildningen	Maskinteknik	180	hp.	Vi	fick	i	uppdrag	av	KTH	Campus	
Södertälje	att	undersöka	bland	annat	möjligheten	att	skära	ytan	med	abrasiv	
vattenskärning	och	sedan	polera	den	med	icke‐abrasiv	vattenskärning.	En	metod	ska	tas	
fram	för	att	mäta	ytans	finhet	efter	skärningsfasen	på	plåt.	(Se	Mål	Kap	1.2).	Vi	tycker	att	
arbetet	har	varit	roligt	och	utmanande.	Vi	vill	tacka	Bertil	Wanner	som	gav	oss	
möjligheten	att	arbeta	med	detta	examensarbete	och	gett	oss	förtroendet	och	
möjligheten	att	genomföra	detta	arbete	på	Main	Campus.	Vi	vill	även	tacka	Lars	bexius	
som	gav	oss	sin	tid	för	att	instruera	oss	om	hur	man	mäter	ojämnheter	på	ytan.	 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras redogörelse för syfte med detta arbete, avgränsningar och 
förslag för att nå projektets mål. 

1.1 Bakgrund 

 
Vattenskärnings är en vattenskärningsprocess som först började i USA för ca 30 år 
sedan. När man uppfann denna process var det endast vatten som användes, men senare 
blandade man sand eller aluminiumoxid i vattnet. När man blandade dessa ämnen med 
vattnet blev det lättare att skära hårdare material såsom metall. Abrasiv vattenskärning 
är under ständig förbättring och idag är den mycket mer utvecklad än vad det var för 
cirka 30 år sedan. Några områden inom Abrasiv vattenskärning har mål för en stor 
mängd forskning. Användning av en vinklad skärmmuunstycke för fem 
högtrycksbearbetnings axlar inkluderas i denna forskning.  
 
Abrasiv-vattenskärning anses som ett komplement till andra skärandeteknik, och på 
grund av ekonomiska och miljömässiga aspekter har abrasiv-vattenskärning blivit en 
ersättare för kemisk bearbetning, laserbearbetning och elektroladdning bearbetning 
(Fowler, juli 2003). 
  

1.2 Mål 

 
Målet med detta examensarbete är att utveckla förståelse för vattenskärningsprocess 
både när det gäller skärning och polering på en yta som består av aluminium 6082. 
Projektet går ut på att skära ytan med abrasiv vattenskärning och sedan polera det med 
icke-abrasiv vattenskärning. En metod ska tas fram för att mäta ytans finhet efter 
skärningsfasen på plåt. 

1.3  Lösningsmetoder 

 
Relevanta artiklar kommer att användas som utgångsmedel för detta arbete som 
tillhandhålls av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Dessa artiklar kommer att kopplas 
ihop med forskningen och vidareutveckla en ny metod för mätning av ytans finhet.  

1.4  Avgränsningar 

 
Endast vattenskärning kommer att användas som skärande och poleringsmetod. 

Experimenten kommer att genomföras endast på aluminium6082 plåt. 
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2 Vattenskärningsteknologi 

Det finns två typer av vattenskärning, abrasiv vattenskärning och ren vattenskärning 
utan abrasivmedel. Val av vattenskärningsmetod är beroende på vilket material som ska 
skäras. Den rena vattenskärningen använder man för mjukare material som plast och 
tyg. Ren Vattenskärning går ut på att man har en vattenstråle som har skäreffekt på flera 
tusen bar. Abrasiv vattenskärning använder man till hårdare material som metall och 
glas.  
När man pratar om vattenskärning så fokuserar man ofta på metall eftersom det är flera 
fördelar när man skär med detta sätt. Denna teknik är bra för att få fina former som man 
vill ha. 
 
Det som gör vattenskärning en eftertraktad teknik är för att den är miljövänlig. Det enda 
som krävs är vatten och sand när det gäller abrasiv. Ren vattenskärning krävs endast 
vatten. Även om själva processen krävs energi så har vatten minimal påverkan på 
miljön.  
Man använder vattenskärning eftersom det inte sker värmepåverkan på materialet 
under processen. Detta översätts till mikroskopiska strukturförändringar. Dessutom blir 
ytfinhet mycket bra vilket leder till man inte behöver efterbehandling. Strålens diameter 
ligger i storleksordning 0,1-0,24, detta leder till låg materialspill och skärsåret blir smalt 
(Fowler, July 2003). 
 

 
Figur 1 Metoden för icke-abrasiv vattenskärning 
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2.1 Pump 

 
Det finns två typer av pumpar som används i vattenskärningsanläggningar: intensfier 
och direct drive. Att välja vilken av pumparna som måste användas utgår man från några 
parametrar som måste klara av kraven som själva arbetet kräver. (Wardjet, Waterjet 
University 2014) 

2.2  Effekt 

 
Effekt, vattenflödet och vattentrycket avgör om vi kan uppnå toleranserna, 
skärhastigheten ytfinheten och produktionstekniska krav.  Dessa tre faktorer avgör hur 
stort munstycke vi ska använda och antal munstycke man kan köra samtidigt. Detta 
avgör vilken tjocklek på materialet som kan bearbetas samt vilken bearbetningshatighet. 
(Wardjet, Waterjet University 2014) Pumpens effekt anges i kilowatt eller i hästkrafter. 
Pumptrycket påverkar hastigheten. Se grafen nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Samband mellan pumptrycket och hastigheten 

2.3 Vattenflöde 

 
Pumpens effekt och tryck ger oss vattenflödet. Vattenflödet ökar linjärt med effekten, 
exempelvis en 50 hk-pump ger vid 4137 bar (60 000 PSI) ett vattenflöde på 3,79 
liter/minut (1 gallon/minut). En dubbelt så effektfull pump ger också det dubbla flödet, 
dvs. 7,58 liter/minut  (Wardjet, Waterjet University 2014). 
 
Vattenflödet påverkas av effekten ocht trycket som pumpen har, och den ökar linjärt 
med effekten. Det är flödet som avgör antal skärhuvuden med vald pump som ska 
användas vid bearbetning. Varje pump har både Maximum Output Pressure och 
Operating Output Pressure. Det första är maximala trycket som pumpen kan ge ut, och 
det andra är det trycket man förväntar sig pumpen kan leverera under en  
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tillverkningsprocess. Som resultat begränas vattenflödet av dessa två. (Wardjet, Waterjet 
University 2014). 

2.4 Direct Drive 

 
Denna typ av pump har en elektrisk motor som ger drivkraft, och den är kopplad till 
vevaxel som gör rörelse till kolvarnas linjära rörelse, se bilden nedan: 

 
Figur 3 

 
 
Kolvarna på denna pump ger vatten tryck, och ju högre varvtal desto högre vattentryck 
och flöde. Denna pump har varvtal 1750 varv per minut. Man använder Direct drive 
oftast i anläggningar med lägre tryck. Här är servicekostnader och tiden för servicen 
mycket högre än för en intensifier. (Wardjet, Cutting Characteristics 2014). 

2.5  Intensifier 

 
Det är den vanligaste typen i vattenskärningsanläggningar. Den fungerar genom att 
applicera hydrauliskt oljetryck som appliceras på ena sidan av pumpkolven, och den får 
kolven att sättas i rörelse. Andra sidan av kolven komprimerar vatten tack vare den 
mindre arean. Dessa förhållanden mellan areorna ger pumpen förstärkning. En 
intensifier har pumpfrekvens som är oftast 50-60 per minut. (Wardjet, Cutting 
Characteristics 2014). 
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3 Abrasiv vattenskärning 

Det senaste som tillkommit är just med sand och kallas Abrasiv vattenskärning, och med 

denna teknik förmår man att skära de flesta material idag. Genom denna teknik som 

skapar en partikelerosion så kan man med den lilla kontaktyta som munstycket 

verkligen träffar skapa denna stora energi frigörelse. (P.H Shipway et al, 2004) 

Abrasiv vattenskärning är en avancerad teknik som används mycket idag för tillskärning 
av hårda material så som polymerer, sten och metaller. Vid denna process bildas en 
aerosol bestående av en blandning av sand, vatten och spån från det skurna materialet. 
Aerosol (sammansättning av vatten och sand) innehåller tunga metaller som efter 
bearbetningen hanteras på ett speciellt sätt där det inte bidrar till negativa påverkan på 
miljön. (KMT, 2010) 

 
Vattenskärningsmetoden består till grund av ett särskilt system som pumpar vattnet 
under mycket högt tryckt. Utöver det så har tekniken andra system så som 
sandmatningssystem, ett robotstyrt skärhuvud där vatten och sand blandas och sprutas 
ut med mycket högt tryck genom ett jetmunstycke. I de flesta fall arbetar man vid ett 
vattentryck som ligger mellan 3 500 till 4000 bar och ett vattenflöde av 3 L/min. 
Sandförbrukningen är ca 500 g/min. Vanligtvis används granat- eller olivinsand med 
180 µm medelkornstorlek. Den normala drifttiden för denna metod är 3000 tim/år och 
under dessa timmar använder man två eller flera jetmunstycken för effektivare 
utnyttjande och bättre resultat. Den genomsnittliga förbrukningen för sand i ett år är 
100 ton och för vattnet ca 600 m³.  (Förbättrad arbetsmiljö vid abrasiv vattenskärning, 
2000) 
 
 

 
Figur 4 Skärhuvud och munstyck  
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3.1 Abrasiv munstycken och delar 

 
Båda munstyckena och skärhuvudets delar kommer att slitas och byts ut efter lämpligt 
tidsintervall. Vattentrycket tillsammans med vattemnmunstyckets diameter avgör 
vattenflödet. Abrasivmatningen ställs in i förhållande till vattenflödet, och varierar 
därmed i ett stort intervall, från ca 200g/min upp till 800g/min. (Christian Öjmertz 

(2008)) . 

3.2 Under skärningsfasen 

 
Vid tillskärning av arbetsstycket bildas det så kallad aerosol d.v.s blandningen mellan 
vatten, sandkorn och partiklar av det material som skärs. Höga temperaturer kan uppstå 
lokalt i snittytan och på ytan av de metallpartiklar som bildas. Därför har dessa hög 
reaktivitet som gör att vid skärningen i endast vissa material kan eventuellt orsaka till 
omvandling av vatten till syrgas samt vätgas. Vid använding av vissa material måste man 
anta att vatnet kan innehålla oxiderade metalljoner så som sexvärt krom som är en del 
blandning av aerosol som bildas efter skärningen. Sanden kan innehålla fibrer som 
betraktas som skadliga ämne och även tungmetaller i det behandlade materialet. I 
Sverige hos Arbetarskyddsstyrelsen finns en viss oro att skadliga situationer kan 
uppkomma. Många operatörer beskriver också att de upplever en sandig känsla i 
munnen under skärarbete. (Förbättrad arbetsmiljö vid abrasiv vattenskärning, 2000) 

3.3 Hantering av avfall som bildas under bearbetning 

 
Alla sandmängd som förbrukas och de metallrester som bildas vid skärning samlas som 
ett slam i en vattenbassäng under skärbordet. Det bildade slammet kan innehålla såväl 
fibrer och andra tungmetaller från det behandlade materialet, då separeras allting 
genom sedimentation och sorteras därefter för vidare behandling. I Europiska länder 
sker hanteringen av dessa giftiga material på olika sätt, t.ex. England, Frankrike och 
vissa delstater i Tyskland deponeras sandresterna på samma sätt som i Sverige, medan i 
andra tyska delstater betraktas sandresterna som miljöfarligt avfall och får endast 
lämnas vid speciella anläggningar mot en betydande avgift. (Förbättrad arbetsmiljö vid 
abrasiv vattenskärning, 2000) 

3.4  Munstycke 

 
Enligt bilden som visas nedan, märker vi att abrasiv munstyck består inte bara av en del 
som vattenstrålle går igenom, utan flera olika delar som samverkar med varandra vilket 
resulterar till ett effektivt vattenflöde med starkt högtryck. Vattnet med högt tryck 
kommer in i det primära munstycket och koncentreras därefter med hjälp av ett mycket 
hårt material (bild nr3). Den andra delen av munstycket är oftast tillverkat av diamant 
ellerrubin för att dessa material har höga toleranser vilket i sin tur leder till vassare 
skärning med mer koncentrerad stråle.  (KMT Waterjet, Waterjet Cutting Technology, 
2014) 
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Figur 5 Närbild på vattenmunstycket 

 
Därefter kommer strålen in i blandningskammaren där abrasivmedlet tillförs. När 
vattenstrålen kommer fram till den delen som kallas blandningskammare bryts 
vattenstrålen upp till små droppar som i sin tur överför sin rörelseenergi till 
abrasivmedlet som accelereras till mycket höga hastigheter. Sedan blandas vattenstråle 
tillsammans med sand och kommer ut som skärande stråle ur munstycket. Den abrasiva 
vattenstrålen består av ca 1 % abrasivmedel, 4 % vatten och resterande mängd luft. 
(KMT Waterjet, Waterjet Cutting Technology, 2014) 
 

 
Figur 6  Olika delar i ett abrasivt skärhuvud 
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3.5 Möjligheter och begränsningar med abrasiv vattenskärning 

 
Vattenskärningen är en sorts metod som har inget behov av termiskt arbete, dvs 
utnyttjar inte värme som uppstår under skärningen för att bearbeta materialet. 
Materialet i snittytorna får därmed ingen värmepåverkan som kan påverka materialets 
egenskaper negativt, utan det ingående materialet till skäroperationen har samma 
egenskaper som det utgående. medför en balansering på materialets 
temperaturskillnader. 
Abrasiv vattenskärningen har en annan positiv egenskap, dvs. materialet påverkas ej av 
mekaniskt arbete eftersom ingen fysisk kontakt förekommer. Andra metoder såsom 
fräsning där skärstålet nöter mot materialet, kan det ske påfrestningar och spänningar i 
materialet. 
   
Den andra positiva egenskapen som abrasiv vattenskärning har är att snittytorna får 
hög kvalitet vilket gör att arbetsstycket oftast ej behöver bearbetas. Inget slagg eller 
smält material behöver tas bort.  
Under skärningen uppstår ett litet vinkelfel men detta är försumbart för vissa fall och 
kräver inga efterbearbetande operationer. Andra fall är vinkelfel en viktig faktor när 
man vill få fram en speciell detalj, och det beror på skärdjupet och vilken kvalitet som 
krävs.  
 
Med denna metod används inte gaser vid bearbetning. Dessutom värms inte materialet 
till de temperaturer som medför ångor, dvs. det förekommer inga skadliga gaser som 
skulle kunna skada operatör och miljö.  
 
Vid service av skärhuvudet, där vatten och abrasivmunstycke byts, krävs ingen väntetid 
för att maskinen ska svalna så delarna får hanterbara temperaturer. Servicen går 
därmed att utföra direkt efter skäroperation och stilleståndstiden blir därmed minimal.  
(Rick Neff (2008-07-15): “Making sense of metal cutting technologies”). 
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4 Hypotes innan experiment 

4.1 Ytans finhet 

När man pratar om ytans finhet så pratar man om släthet eller grovhet, och det är i sin 
tur tre delar som ingår: våghet, bearbetnings upplägg och ytjämnhet. I experimentet som 
vi kommer utföra tror vi att ytans finhet påverkas av samverkan mellan skäreggarna och 
mikrostrukturen som materialet har. När man pratar om ytans finhet så finns det fyra 
grupper: grov, mycket grov, medel och fin. RA är enheten för ytans finhet och anges i 
mikrometer som medelytavvikelse. Dessa grupper har följande RA: 12,5 & 25 & 6,3 & 
3,2. 
Vattnet kommer att gå in i ett filter som kommer passera intensifieringspump och där 
efter fram till blandningskammare där slipmedel blandas in med vatten och skjuts ut 
som abrasiv vattenstråle.  

4.2 Slipmedel och matningshastighet 

Under experimentet kan vi använda oss av granat för det är det vanligaste slipmedel, 
men man brukar använda aluminiumoxid för detaljerad skärning av metall. Granat har 
storleksintervall 150 -300 mikrometer. 
Genom faktasökning har vi fått reda på att munstyckets matningshastighet och 
slipmassflödet är de två viktigaste faktorerna som påverkar den skurna ytgrovhet av 
aluminiumyta.  Snitten blir smalare med ökad matningshastighet och detta eftersom 
högre matningshastighet innebär mindre slipmedel för att träffa målet, och således 
smalare spår.  

4.3 Parametrar 

Enligt en vetenskaplig artikel (Pratik J. Parikh, et al., 2008) framgår det att det finns flera 
parametrar som måste varieras för att uppnå optimal skärning. Vissa parametrar 
förknippas med precisionsskärning, och andra mer med ytgrovhet, geometrin och 
mätnoggrannhet.  Allmänt kan parametrarna delas in i fyra kategorier: 
 

1. Hydraulikparameter 

- Pumptryck (p) 

- Vattenmynnings diameter (do) 

- Vattenflödeshastigheten (mw) 

 
2. Blandning och accelerationsparametrar 

- Fokus diameter (df) 

- Fokuslängd (lf) 

 
3. Skär-parameter 

- Traverse-hastighet (v) 

- Number of passes (np) 

- Hålla avstånd (x) 

- Anslagsvinkel (φ) 
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4. Abrasiv parametrar 

- Slipmassflödeshastigheten (ma) 

- Slipande partikeldiameter (dp) 

- Slipande partikelstorleksfördelning (f (dp)) 

- Slipande partikelform  

- Slipp-hårdhet (Hp) 

 

 
Figur 7 (Schematisk bild av abrasiv-vattenstråle bearbetningsprocessen) 
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5 Experiment 

För att kunna utföra arbetet, det vill säga skära och polera aluminiumplåten så har Main 
Campus labbsal för vattenskärning valts.  Al6082-plåt togs fram med tjocklek 20 mm och 
matades därefter in i maskinen enligt bilden som visas nedan. 
 

 
Figur 8: Aluminiumplåten innan bearbetning i waterjet cutting-maskin 

 
Av den stora alumiumplåten var kub-formen som hade önskats (3 × 3 × 2 𝑚𝑚).  
Tanken var att skära de fyra olika ytorna med olika skärningskvalite och sedan kunna 
jämföra ytorna. (Se bilden nedan). Skärnings-kvalitén var: Extra fine cut (två sidor av 
kuben), Medium cut (en sida), Extra rough (en sida) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Varje sida av kuben har markerats med en penna så att man vet med vilken 
kvalité skars varje sida. 
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5.1  (Extra fine cut) 

 
Denna sida skars med kvalitén ”Fine”. 
Det tog 1min och 43 sekunder för att skära klart två sidor av kuben med extra fine 
cutting.  
Här användes Abrasiv vattenskärning. (Se bilden) 
 

 
 
 

Figur 10 
 

5.2  (Medium cut) 

 
Denna sida skars med kvalitet ”medium”. Här var det lite snabbare hastighet än Fine, 
eftersom ju högre skär-kvalité man skär med desto mer tid det tar för att skära klart. 
Denna sida tog 36 sekunder att skära. Här användes Abrasiv-vattenskärning. (se bilden) 
 

 
Figur 11 

 



 

  15 

 

5.3 (Extra rough) 

 
Denna sida skars med kvalitet ”extra rough”. Här var den snabbaste hastigheten av de 
olika hastigheterna. Skärningen har tillämpats utan att använda abrasivmedel (Endast 
vatten), med skärtrycket som ligger på 3800 bar.  Det tog 24 sekunder att skära denna 
sida av aluminium bit. Det syns tydligt vid visuell avsyning att ytan är ojämn och grov 
jämfört med de andra tre ytorna.  (Se bilden) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12 

5.4 Tankar  

 
Innan experimentet var tanken att polera aluminium-biten med icke abrasiv 
vattenskärning, men detta visade sig att det inte går. Detta eftersom sanden som 
används i abrasiv vattenskärning gör ytan så fin att det inte behövs polering i efterhand. 
Andra skäl är att när vatten sprutas från munstycket så hamnar det inte rätt på plats. 
Därför så använder man inte ren vattenskärning för polering av aluminium. Det som 
gjordes var att en sida av kuben skars med ren vattenskärning, för att sedan kunna 
jämföra det med resterande sidor som skars med sand (abrasiv). 
 Munstycket sprutade vattnet vinkelrät mot arbetsstycket. Teoretiskt tros det att är 
omöjligt att polera vinkelrätt, men som en framtid version tros det att det går om man 
ändrar infallsvinkel på munstycken och kunna hantera hastigheten på vattenflödet. I 
detta fall gick det inte att utföra, eftersom maskinen var digitalstyrd och man hade inte 
tillräcklig kunskap för att hantera det. Därför så hjälpte en ansvarig på Main Campus att 
utföra experimentet.  

5.5 State of the Art rapporter 

 
Det har funnits flera State of the Art rapporter på temat slip-
vattenskärningsbearbetning. 
De flesta av dem kartlägger olika aspekter och teknik som används under olika 
omständigheter och med olika material. En av dessa (State of the Art) rapporter 
diskuterar många av de modeller för att förutsäga och beskriva inverkan av olika 
kombinationer av ingångsparametrar. Den innehåller också en kort förklaring om hur 
dessa modeller fungerar och vilka processer de beskriver. Det visade sig att olika  
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modeller skulle kunna vara användbara i olika situationer och i olika processer. Det 
konstaterades också att förutom skivning, borrning, och fräsning, har Abrasiv 
vattenskärning befunnits fungera i andra processer såsom borrning och 
svarvning. Abrasiv vattenskärnings svarvning visade några fördelar jämfört med den 
konventionell metod på grund av låga bearbetningskrafter. Detta leder också till mindre 
böjning på arbetsstycket. (Folkes, 2009). 
 
Vattenskärning med eller utan abrasiv medel är en växande process. Enligt (Tandon, 
2013) så kan man ställa in skärparametrar för att uppnå önskad fräsdjup, och detta 
kallas för Controlled Depth Milling eller som förkortning CDM. Med tiden blir denna 
metod mer och mer noggrann, och nya förbättrade prediktionsmodeller utvecklas. 
Skärdjupet av det frästa området styrs av förändrade körhastigheten. Ju långsammare 
skärhastighet det är desto mer skärdjup får man. Vattenskärning har olika 
skäregenskaper vid olika avstånd från arbetsstycken mot munstycket, och därför så kan 
man placera en typ av mask på toppen av det frästa området för att få bättre ytjämnhet 
och mer precision.  

5.5.1 Sega och spröda material 

 
Skärmekanismer varierar beroende på arbetsmaterialet, och därför så kan 
egenskaperna klassificeras i två grupper:  
En grupp av formbara material som upplever plastisk deformation under 
skärningsprocessen. 
En grupp av spröda material som utsattes för skärning genom fraktur (Janković, et al., 
2013). 
Dessutom så är Härdningsmekanismen en annan faktor som ökar skärningen på grund 
av materialets styrka (Österman & Kumar, 2010). 
 
Rapporten från (Janković, et al., 2013) analyserar AWJ som teorier om  
 
Man har också analyserat Abrasiv vattenskärning som teorier om strömningsmekanik 
(Janković, et al., 2013). I Artikeln beskriver de skärning av formbara material som två 
mekanismer: Mikro-skärning och material separation genom plastisk deformation. I 
Artikeln hävdas att repor syns vid låga infallsvinklar, men det också att några 
interkristallin-frakturer som sker.  

5.5.2 Ytansvåghet 

 
I Artikeln (hasch, 1991) beskrivs det att dynamiska parametrar som tryk, abrasivflöde 
och körhastighet som kan ändras under skärningen påverkar ytvågighet. Även om andra 
parametrar varierar under skärning på grund av slitage, har de mindre betydelse. 
Figuren nedan från artikeln visar effekterna av körhastighet och slipflöde på ytans 
våghet: 
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Figur 13: Effekter av travershastighet och abrasivflöde på ytans våghet. 
Siffrorna påkurvorna representerar olika abrasivflöden: 1-7.6 g/s; 2-5.7 g/s; 
3-3.8 g/s; 4-1.9 g/s; 5-0.8 g/s. 

Diagrammet visar att ytvågheten är kritiskt beroende av förflyttningshastigheten 
(travershastigheten). Enligt (Hasch, 1991), är stadighet av rörelse en viktig faktor för 
abrasiv vattenskärnings traverssystem. I artikeln antyder Hasch att kvaliteten av ytans 
våghet beror på graden av variation i dynamiska parametrar, men också av 
bearbetbarheten hos materialet. För hårda material, små variationer i dynamiska 
parametrar kommer inte påverka strålens producerande våghet.  
 
Rapporten innehåller också en kort förklaring om hur modellerna fungerar och vilka 
processer de beskriver. Det visade sig att olika modeller skulle man kunna använda dem 
i olika situationer och i olika processer. Abrasiv vattenskärning har också andra 
processer såsom borrning och svarvning. Det visade sig att abrasiv vattenskärning har 
några fördelar jämfört med andra traditionella metoder när det gäller 
bearbetningskrafter och som i sin tur leder till mindre deformationer och mindre 
böjningar på arbetsstycket. Det är just därför vattenskärningen betraktas som ett 
hållbart alternativ som bearbetningsmetod. 
 
Efter bearbetning d.v.s efter att arbetsycket skärs, bildas det då som kallas spåret 
koniska bildningen. När det gäller denna bilning, forskare har kommit överens om 
genom att använda oscillerande munstycket kan man reducera dem oönskad yta 
bildning. 
 
Detta kräver en mer avancerad typ av vattenskärning maskin på grund av den 
oscillerande mönstret. Samtidig svängning hög frekvens i två vinkelräta plan kan vara 
tekniskt svårt. Trots detta har det visat sig ge goda resultat på spåret egenskaper och 
ytan profiler. Vatten blir inkompressibelt vid tryck som ligger över 380 MPa. Starkt 
pressade vatten kommer därför inte bara fungera som en transportmedel men också 
som genompassande materialet d.v.s  som  bärafluid och erodera material. Det finns inga 
tillräckliga studier kring detta område och därmed ytterligare studier för att förstå dessa 
fenomen bör forskas (Ushasta, et al.,2013). 
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Det har gjorts vissa forskningar som syftade till att försöka kombinera processmodeller 
av segjärn samt hårt och 
Spröda material.  
 
Abrasiv vattenskärning används oftast för skärning av dem material som är svårt att 
bearbetas och som behöver specifika egenskaper . Många olika material och tjocklekar 
kan behandlas med god kvalitet och med liten avsmalning. Skärhastigheter är ofta 
högt. Aluminiumplåt, till exempel, kan i allmänhet skäras ca 1 mm/s och titan och 
stålplåt vid ungefär hälften av hastigheten. Med en ökning av materialtjocklek, är 
skärhastigheten 
noteras att minska icke-linjärt. Material med en 12,7 mm tjocklek kräver halva 
skärhastigheter som samma material med en 6,35 mm tjocklek. Men skärhastighet 
minskas till en femtedel av den ursprungliga hastighet när tjockleken åter fördubblades 
till 25,4 mm. Vid kapning tjockare material. 
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6 Metod 

För att kunna mäta ojämnheter på ytorna av aluminium-ytan så användes en 
Perthometer. Perthometer är en apparat som mäter ojämnheter på en fast yta och 
enheten som den mäter i är RA. Varje sida som skars med vattenskärning hade två 
ojämnheter tyckte teknikern, (Höger och vänster). Man borde mäta både sidorna av 
ytan, och dessa sidor kallades för A och B. Se bilden nedan.  

 

 

Figur 14 

Vi ser på bilden att B sidan hade mer ojämnheter. Denna delning gjordes med alla sidor 
som skärdes med Extra rough, Medium Cut och Extra Fine Cut. När Perthometer kördes 
på dessa ytor togs olika resultat fram. 
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Extra Rough 

A: 4 Micrometer - Ra 

B: 10,3 Ra 

 

Medium Cut 

A: 2,8 micrometer – Ra 

B: 4,5 Micrometer – Ra 

 

Extra Fine Cut (Ena ytan) 

A: 2,8 Micrometer - Ra 

B: 3,05 Micrometer – Ra 

 

Extra Fine Cut (Andra Ytan) 

A: 2,9 Micrometer - Ra 

B: 4,2 Micrometer - Ra 
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7 Resultat och Slutsats  

I detta projekt kunde man inte polera med abrasivmedel, eftersom vattnet inte har 
egenskaperna som gör att den kan polera. Detta kan hänvisas till siffrorna som togs fram 
vid mätning av ojämnheter med Perthometer. När endast vattenskärning kördes (utan 
abrasivmedel) blev ytan mer ojämn jämfört med de andra ytorna, (10,3 mikrometer – 
Ra). Detta förklarar att endast vattenskärning kan inte ta fram en fin yta. Olika material 
kan skilja sig vid vattenskärning. I detta projekt var det att endast experimentera med 
Aluminium 6082, men i stort sett och efter att ha läst om vattenskärning så brukar man 
endast arbeta med abrasiv-vattenskärning, för att redan vid abrasiv-vattenskärning får 
man fina ytor utan att behöva bearbeta i efterhand.  

Som en framtidsversion skulle man kunna testa olika infallsvinklar med endast 
vattenskärning. I dagsläget är det brist på vetenskapliga artiklar eller rapporter som 
handlar om infallsvinklar och hur man skulle kunna ändra på det utan att blir brister på 
material när vattnet träffar ytan starkt.  

Andra saker som kan tas hänsyn till är pumptryck och vattenflödehastigheten, för att 
dessa två faktorer kan påverka storleksdelen av vattnet som slår mot ytan och kan 
forma ytan efter önskat resultat. 
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Figur 1 
http://www.bystronic.com/com-
media/img/products/Waterjet/Reinwasserschneiden_eng.png 
 
Figur 2 
http://swa.se/wp-content/uploads/2015/09/Roughing-with-water-jet.pdf 
 
Figur 3 
http://swa.se/wp-content/uploads/2015/09/Roughing-with-water-jet.pdf 
 
Figur 4 
http://www.vatten-skarning.se/hur_fungerar_vattenskarning.php 
 
Figur 5 
http://swa.se/wp-content/uploads/2015/09/Roughing-with-water-jet.pdf 
 
Figur 6 
Nordic Innovation, CUT – Competetive use of waterjet technology, 
http://www.nordicinnovation.org/no/publikasjoner/cut-competitive-use-of-waterjet-
technology/, 2014-03-28  
 
Figur 7 
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Figur 12 
Eget material 
 
Figur 13 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:827113/FULLTEXT01.pdf 
 
Figur 14 
Eget material 
 


	FRAMSIDOR klar
	Blank Page

	RAPPORT klar



