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Sammanfattning 

Vattenskärning är en icke konventionell skärteknik som anses vara en teknik med stora möjligheter 
inför framtiden. Många tillverkningsföretag har idag implementerat vattenskärning för att ersätta den 
tidigare tekniken eller för att använda den som ett komplement. Tekniken har många fördelar som 
ingen värmepåverkan och låga skärkrafter på arbetsstycket men den har visat sig vara mindre 
effektiv vid vissa processer.  
 
Syftet med denna rapport är att skapa en uppfattning om vad vi kan förvänta oss av framtidens 
skärteknik. Denna rapport jämför även vattenskärning med fräsning och redogör dess för- och 
nackdelar. I rapportens slutsats förklaras hur vattenskärning och fräsning kan komma att förenas 
inom en och samma maskin samt på vilket sätt framtiden går mot en mer hybrid skärteknik. 

 

Nyckelord 

Hybrid – En teknik kombinerad av två eller flera element.
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Abstract 

Waterjet cutting is a non-conventional cutting technique which is considered to be a technology with 
great potential for the future. Many manufacturing companies have already implemented waterjet to 
replace prior technology or to use it as a complement. It has many advantages such as no heat 
impact and low cutting forces on the workpiece. However it has proven to be less effective in 
certain processes.  
 
The purpose of this report is to create an idea of what we can expect from future’s cutting 
technologies. It also compares waterjet with milling as well as outline their pros and cons. The 
conclusion will explain how waterjet and milling can be combined within a single machine and how 
the future is moving towards a more hybrid cutting technology. 

 

Key-words 

Hybrid – A technique combined by two or more elements. 

  



 

  



Förord 

Denna rapport är resultatet av ett 10 veckor långt examensarbete på 15 högskolepoäng som utförts 
under vårterminen 2016. Examensarbetet ingår som ett avslutande moment i kandidatexamen inom 
maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.  
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1 Inledning 
 

Vattenskärning är en icke konventionell bearbetningsprocess som kan skära en mängd olika material, 

bland annat plast, trä, stål, aluminium, gummi och livsmedelsprodukter. Bearbetningen görs med 

trycksatt vatten som beroende på material blandas med ett slipmedel, så kallat abrasiv. Vid 

bearbetning av hårda material så används abrasiv för att tränga igenom materialet, abrasiven kan vara 

exempelvis sand eller aluminiumoxid (Gärdek och Boubker 2015). Processen har funnits i flera 

årtionden och är utbrett inom en mängd olika industrier. 

1.1 Bakgrund 

Eftersom att vattenskärning är en relativt ny metod så finns det många eventuella 

tillämpningsområden som fortfarande är outforskade. Ett utav dessa områden är bearbetning av 

tunnväggiga komponenter. Informationen och forskningen som finns tillgänglig inom området är 

idag begränsad.  

I jämförelse med konventionella metoder, exempelvis fräsning, svarvning och brotschning så finns 

det många fördelar med vattenskärning. Vattenskärning kräver exempelvis inga skärvätskor vilket 

gör metoden mer miljövänlig än de konventionella metoderna. Däremot har det visat sig finnas 

nackdelar i processen gällande effektiviteten, därav den hybrida approachen (Gärdek och Boubker 

2015). 

        1.2 Problemdefinition 

Eftersom vattenskärning visats vara mindre effektivt i vissa processer så kommer studien ha en 

hybrid approach gällande framtidens möjligheter. Dessutom kan ett hybridtänk vara ett krav för att 

kunna lösa framtidens tekniska processproblem inom tillverkning. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka skapa en uppfattning om framtidens hybridtänk kring 

skärteknik med vinkling mot vattenskärning.  

1.4 Lösningsmetod 

För att skapa en helhetsuppfattning kring framtidens hybrida möjligheter för vattenskärning så 

kommer skärande bearbetning i allmänhet att presenteras inledningsvis. Därefter kommer fräsning 

att redogöras för att senare kunna jämföras med vattenskärning. De kommer sedan att jämföras efter 

parametrarna miljö, ekonomi och kvalitet. Sedan kommer en analys att utföras angående framtidens 

hybrida tänk inom vattenskärning och skärteknik generellt. 

 

Informationssökning om vattenskärning och fräsning kommer att ske med hjälp av internet och 

faktaskrifter. De forskningsartiklar som finns tillgängliga kommer att nyttjas för att sammanställa 

den information som finns om fräsning och vattenskärning av tunnväggiga komponenter. 
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1.5 Avgränsningar 
 

 Projektet kommer endast att utföras teoretiskt. Inga tester kommer därför utföras med 

avseende på parametrarna vid jämförelsen. Istället kommer de att baseras på den 

information som sammanställts. 

 Jämförelsen kommer att göras för vattenskärning och fräsning generellt och inte 

produktspecifikt.  
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2 Skärteknikens utveckling 
 

Vad är egentligen skärteknik för något? Skärteknik innefattar de sedvanliga skärande 

bearbetningsmetoderna, de huvudsakliga processerna är fräsning, svarvning och borrning. De 

senaste årtiondena har det tillkommit en del nya metoder inom skärteknik, däribland vattenskärning, 

laser och plasmaskärning. I figur 2.1 visas utvecklingen för skärande beabetning.  

 

Figur 2.1 Tidslinje, skärteknikens utveckling 
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 2.1 Taylors inflytande på skärande bearbetning 

Frederick Winslow Taylor är mest känd för att ha myntat begreppet “Scientific Management” som 

är en filosofi om vetenskaplig arbetsledning. Den så kallade Taylorsimen syftar bland annat på att 

arbetsmomenten skall utföras vetenskapligt, tidigare hade det vid exempelvis skärande bearbetning 

endast uppskattats vilka parametrar en viss typ av bearbetning skall ha. Boken är avsedd för att 

motivera männsikan att arbeta effektivare med hjälp av ett belöningssystem.  

Taylor var också en revolutionär inom området skärande bearbetning. Han studerade 

spånbildningsförloppet vid skärande bearbetning i syfte att försöka fastställa ideala skärdata för olika 

bearbetningar. Hans studier resulterade senare i att snabbstålet uppfanns som ökade 

produktionstakterna avsevärt vid skärande bearbetning. År 1906 gav Taylor ut en bok som heter 

“On the Art of Cutting Metal”, den innehåller parametrar som skärhastighet, verktygsförslitning, 

verktygsmaterial och arbetsstyckets material (Winslow, 1906).  

 

Taylors ekvation:  𝑣𝑐 ∗ 𝑇𝑐
𝛼 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 (Winslow, 1906) 

Där vc är skärhastighet (m/min) 

Tc är verktygets livslängd (min) 

α är inversen på Taylorlinjens lutning 

 

Taylors ekvation är grunden för att beräkna hur länge ett verktyg föväntas hålla. Ekvationen visar ett 

samband mellan verktygsförslitning och skärhastighet. Livslängden på verktyget beror till stor del av 

arbetsstyckets material, skärhastighet, matning och skärdjup. Även verktygets och arbetsstyckets 

fixturer och dess stabilitet påverkar verktygets livslängd såväl som typ av skärvätska (Ersvik och 

Khalid 2015). Ekvationen kan även användas vid ekonomiska beräkningar eftersom att med ökad 

skärhastighet ökar verktygskostnaden samtidigt som kostnaden för maskinen minskar då 

tisdsåtgången för bearbetningen minskar. 
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3 Teori om fräsning 
 

Fräsning är en intermittent skärande bearbetningsmetod som använder ett roterande fräsverktyg för 

att avlägsna material från ytan på ett arbetsstycke. Fräsverktyget har flera eggar som skär bort en 

liten del material och genererar en spåna.  

 

3.1 Fräsmetoder 

Det finns många olika sätt att klassificera fräsmetoder såsom vertikal eller horisontell 

spindelaxelorientering, antal frihetsgrader, manuell eller automatiserad. Under utvecklingen har även 

fräsning överlappats med andra skärande bearbetningsmetoder, bland annat svarvning och borrning 

som idag kan utföras alla i en och samma maskin, så kallad fleroperationsmaskin. Grundläggande 

kan man säga att det finns tre olika fräsmetoder, valsfräsning, pinnfräsning och planfräsning.  

 

Vid valsfräsning så roterar verktyget parallellt med den 

bearbetade ytan. Metoden är effektiv vid bearbetning av öppna 

spår och profiler. Fräsverktyget har antingen raka eller 

spiralformade kanter. 

 

Figur 3.1 Valsfräsning 

 

Vid pinnfräsning så är verktyget vinkelrätt mot arbetsstycket. 

Pinnfräsen har oftast skäreggar på både ändytan och periferin. 

Arbetsstycket kan vara öppet i båda ändar eller slutet i ena änden.  

  

 

         
            

                Figur 3.2 Pinnfräsning

        

   

 

Planfräsning arbetar vinkelrätt mot arbetsstycket. Skäreggarna är 

placerade på fräsens periferi och ändyta. Metoden är särskilt 

effektiv vid bearbetning av plana och öppna ytor. 

 Figur 3.3 Planfräsning 
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3.1.1 Med- och motfräsning 

Det finns olika metoder att fräsa detaljer på, det går att fräsa i riktningen med- och motfräsning. 

Valet av med- eller motfräsning är en komplex fråga och båda metoderna har dess för- och 

nackdelar. Vid medfräsning så är matningsriktningen och verktygets rotationsriktning åt samma håll 

medan motfräsning har matningen riktad mot verktyget. 

 

 

Figur 3.4 Med- och motfräsning 

Vid motfräsning så är matningsriktningen riktad mot verktyget. Det är särskilt viktigt att 

arbetsstycket har en bra fastspänningsanordning vid motfräsning då arbetsstycket tenderar att lyftas 

om det inte är ordentligt fastspänt (Ersvik och Khalid 2015). Den största spåntjockeleken vid 

motfräsning är vid slutet av ingreppet. Motfräsning tenderar att ha sämre ytfinhet än medfräsning då 

spånevakueringen sker framför skäret vilket gör att spånor hamnar emellan skäret och arbetsstycket 

därav den sämre ytfinheten.  

 

Medfräsning har rotationsriktningen och matningsriktningen åt samma håll. Största spåntjockleken 

är i början av ingreppet. Vid medfräsning så är ytfinheten bättre än vad den är vid motfräsning då 

spånorna evakueras bakom skäret istället för framför. Det är också en jämnare utgång av skäret än 

det motfräsning har, detta leder till mindre vibrationer som i sin tur gör att mindre skärkraft behövs. 

Medfräsning ger även mindre gradbildning än motfräsning (Wanner et al. 2012).  

 

 3.1.2 Dynamisk fräsning 

Under de senaste åren har dynamisk fräsning börjat användas. Den skiljer sig mot konventionell 

fräsning då den oftast använder sig av ett större axialt ingrepp och mindre radiellt ingrepp. Även 

banan för fräsningen är annorlunda utformad, den ser till så att skärkraften är lägre och jämnare. 

Dessa skillnader möjliggör högre skärhastigheter, mer materialavverkning och längre verktygslängd 

(Ersvik och Khalid 2015).  
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3.2 Skärdata 

Vid fräsning är det många parametrar som behöver tas hänsyn till innan bearbetningen kan påbörjas. 

Dessa parametrar, så kallade skärdata är beroende av bearbetningsmaterial, geometri, 

verktygsmaterial, ytfinhetskrav med mera. Följande formler kan användas för beräkningar av 

skärdata: 

𝑄 =
𝑎𝑝 ∗ 𝑎𝑒 ∗ 𝑣𝑓

1000
 

Q – avverkningshastigheten (cm3/min) 

ap – axiellt skärdjup 

ae – radiellt skärdjup 

vf – matningshastighet mm/min  

 

 

 

 

       

                                                                      

       
         Figur 3.5 axiellt/radiellt skärdjup (Sandvik Coromant) 

 

 

𝑉𝐶 =
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛

1000
 

Vc – skärhastigheten (m/min) 

D – skärets effektiva diameter (mm) 

n – spindelns varvtal (rpm) 

 

      3.3 Tunnväggig fräsning 

Vad är det som gör det mer komplicerat att fräsa tunnväggiga komponenter? Vibrationer är ett utav 

de största problemen generellt inom skärande bearbetning. Då arbetsstycket blir tunnare så ökar 

flexibiliteten i materialet, detta gör det mer komplicerat att reducera vibrationer i tunnväggiga 

komponenter. För att reducera vibrationer vid fräsning så används fixturer som ökar styvheten hos 

komponenten. Att tillverka stora, komplexa fixturer är en kostsam lösning på detta problem men 

hittills har det varit lösningen. Vibrationer kan även dämpas på olika sätt genom att använda material 

med hög dämpningsförmåga vid maskinens vibrerande delar. Att hitta lösningar på problemet med 

vibrationer börjar bli mer och mer angeläget (Wanner et al. 2012).  

Även de dynamiska parametrarna såsom matningshastighet, skärdjup med mera måste anpassas för 

varje skikt för att undvika deformation. Detta gör att fräsning av tunnväggiga komponenter är en 

tidsödande process och kanske finns det potentiella, hybrida möjligheter för vattenskärning inom det 

här området?  
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4 Teori om vattenskärning 
 

Vattenskärning är en icke konventionell bearbetningsprocess som kan skära en mängd olika material, 

bland annat plast, trä, stål, aluminium, gummi och livsmedelsprodukter. Från början användes 

vattenskärning endast till att skära i mjuka material innan idén om abrasivmedel uppkom. En fördel 

med vattenskärning är de låga krafter som arbetsstycket utsätts för vilket minimerar riskerna för 

distortion (Davim, 2013). Utöver det så påverkas inte arbetsstycket av värmebildningen (Heat 

Affected Zone) på samma sätt som hos konventionella metoder. Dessutom anses metoden vara 

miljövänlig.  

4.1 Vattenskärningstekniken 

Den grundläggande tekniken bygger på att komprimera vatten och pressa ut det genom en smal 

öppning. Vid vattenskärning utan abrasivmedel är det vattnet som utför den mekaniska bearbetning, 

materialet i arbetsstycket eroderar. Vid abrasiv vattenskärning så är det medlet som utför det 

mekaniska arbetet och materialet abraderas. Det går även att frånkoppla/ansluta abrasivmedel för att 

enkelt kunna byta mellan de två teknikerna (Kumar och Österman 2010). Bilden nedan visar 

schematiskt hur principen för vattenskärning fungerar från vattenintag till vattenstrålen och sedan 

uppsamling av vatten och abrasiv.  

 

 

Figur 4.1 Schematisk bild över vattenskärning  

 

Det inkommande vattnet filtreras innan det pumpas vidare och trycksätts med en hydraulenhet som 

med oljetryck och en kolv på ena sidan och liten area på andra sidan genererar ett högt tryck. Med 

hjälp av en ackumulatortank och ventil så hålls vattentrycket jämnt när det transporteras vidare mot 

blandningskammaren där abrasivmedlet tillsätts.  
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  4.1.1 Skärhuvud 

Vid skärhuvudets mynning så sitter munstycket, där finns en safir eller diamant med ett hål i vars 

diametern varierar från ca 0,18 mm till 0,36mm (Holmqvist och Honsberg 2007). När strålen lämnar 

munstycket så är hastigheten 1000m/s. Avståndet mellan arbetsstycket och munstycket får inte 

överstiga 100 cm, då blir vattentrycket för litet och spridningen på strålen blir för stor (Kumar och 

Österman 2010). Det är vattentrycket tillsammans med vattenmunstyckets diameter som avgör 

vattenflödet. Verktygsslitaget för munstycket tenderar att vara konstant över tiden och påverkas inte 

av bearbetning av olika material (Badgujar och Rathi 2014). Det kan även finnas flera skärhuvuden 

för att öka produktiviteten (Holmqvist och Honsberg 2007).  

 

 4.1.2 Abrasivmedel 

Valet av abrasiv beror på vilket material som ska bearbetas. Natursand är ett vanligt förekommande 

abrasivmedel vilket anses ge den lägsta totalkostnaden. Matningen för abrasivmedel anpassas efter 

vattenflödet och varierar stort mellan 200g/min upp till 800g/min. Vanligtvis så har munstycket för 

abrasivmedel 3 gånger så stor diameter som vattenmunstycket. (Holmqvist och Honsberg 2007)  

 

Vill man skära i hårdare material kan man använda ett abrasiv som heter granat. Granat är extremt 

hårt och ser ut som finkornig sand. Sanden är dyr i Sverige eftersom att den endast finns i Indien 

och Australien. Det har däremot visat sig att återanvändning av sanden ger bättre kvalitet än från 

början, det är en anledning till att det forskas i området återanvändning av abrasivmedel (Kumar och 

Österman 2010).   

 

4.2 Tillämpningar idag 

Det är idag vanligt att tillverkningsföretag använder vattenskärning som komplettering till andra 

bearbetningsmetoder. Vattenskärning kan antingen byta ut den tidigare metoden helt eller användas 

som ett komplement. Tillämpningsområdena har utökats i och med utvecklingen av maskiner med 

större frihetsgrader än endast XY-led. Idag finns 6-axliga maskiner som gör det möjligt att skapa 

avancerade geometrier. Vattenskärningen används också ofta inom kategorin “difficult to cut” 

material som är kompositer, superlegeringar och keramiska material (Dittrich et al. 2014). 

 

Vattenskärning används inom en mängd olika branscher som tillverkningsindustrin,  

byggnadsindustrin, kolgruveindustrin, livsmedelsindustrin, olje- och gasindustrin, flygindustrin, 

elektronikindustrin och städbranschen. Inom kolgruveindustrin lämpar sig tekniken väl då 

metallkonstruktioner kan skäras i miljöer där det råder explosionsrisk. Även brytningen av kol kan 

utföras med vattenskärningstekniken (Badgujar och Rathi 2014).  

 

Inom livsmedelsindustrin används tekniken bland annat till att skära kött med ben, separera fett från 

köttet och att fördela olika livsmedelsprodukter i mindre bitar. Vattenskärning har visat sig vara 

fördelaktig då man slipper eventuell bakterieöverföring mellan verktyg och produkt. Dessutom är 

maskinen snabb att ställa om från olika typer av produkter och även säkerheten ökar då operatören 

kan fjärrstyra maskinen. Koksalt används vanligtvis som abrasivmedel för att inte förorena köttet vid 

bearbetning. Snittet vid skäret är mycket litet och väldigt lite av produkten går till spillo (Kumar och 

Österman 2010).  
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4.3 Parameterval och skärhastighetsberäkning 

För att ta fram de optimala parametrarna så finns det några alternativa metoder man kan använda. 

Hashish utvecklade en modell år 1984 där skärhastigheten beräknas utifrån de två erosionsprocesser 

som är aktiva vid skärning, “cutting wear” och “deformation wear”.  

Man kan också använda sig av en empirisk modell som Holmqvist och Honsberg har vidareutvecklat 

från Zeng och Kims modell från 1993. Modellen använder sig av ett bearbetningstal som beskriver 

materialets förmåga att motstå erosionsprocessen. Ett högt bearbetningstal ger ett lätt material att 

skära. Andra parametrar som påverkar processen är vattentryck, munstycksdiamter, materialtjocklek, 

kvalitetskrav, abrasivmedelsflöde och vattentrycksflöde. Holmqvist och Honsberg har analyserat 

parametrarna och jämfört de med värden från verkliga försök, en så kallad residualanalys. Så här ser 

Holmqvist och Honsbergs optimeringsmodell ut: 

 

𝑉𝑓 = (
𝑁𝑚
1,15 ∗ 𝑓𝑎

1,15 ∗ 𝑃𝑤
1,25 ∗ ṁ𝑤

0,842 ∗ 𝑅10,406𝑅
2−4,9𝑅+0,5

𝐶 ∗ 𝑞1,15 ∗ 𝑡0,8817𝑡
0,0715 )

1,15

 

 

Vf – Skärhastighet (mm/min) 

Nm – Bearbetnings tal som anger hur svårbearbetat ett material är 

fa – Abrasivfaktor som anger skärförmågan hos ett material 

Pw – Vattentryck (Mpa) 

ṁw – Vattenflöde (l/min) 

ṁa – Abrasivmedelsflöde (g/s) 

R – Kvoten ṁa/ ṁw  

C – Konstant, 6800 

q – Kvalitetsindex från 1,2-5 där 5 är hög snittkvalitet 

t – Materialtjocklek (mm) 

 

År 1999 gjorde Wang och Wong en analys av hur tryck, matningshastighet, vattenflöde och avstånd 

mellan arbetsstycket och munstycket påverkar snittbredden vid vattenskärning. Experimentet 

utfördes på en 1 mm tunn stålplåt. De kom fram till att snittbredden ökar på både undre och övre 

sidan med ökat vattentryck, den ökar även med ökat avstånd mellan arbetsstycke och munstycke. De 

kom även fram till att snittbredden minskar på båda sidor med minskad matningshastighet. Under 

experimentet testades olika flödeshastigheter för abrasivmedel men det verkar inte ha påverkat 

snittbredden (Wang och Wong, 1999). 
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4.4 Tunnväggig vattenskärning 

Bearbetning av tunnväggiga komponenter med vattenskärning är ett lovande område på grund av de 

låga krafter som påverkar arbetsstycket. Även ytfinheten är relativt slät och det krävs inte så mycket 

efterbearbetning. Det påverkas inte heller av vibrationer på samma sätt som hos fräsning och har 

dessutom ingen värmepåverkan på arbetsstycket. Trots detta är det ett ganska outforskat område 

och informationen som finns tillgänglig inom området är idag begränsad. Just nu så bedrivs 

forskning inom området på KTH.  

Tunnväggiga komponenter går även att bearbetas utan abrasivmedel med ett ultrahögt tryck över 

400 MPa. Detta är en ny teknologi och det finns idag vattenskärningsmaskiner som klarar tryck på 

upp till 600 Mpa. Tekniken möjliggör även att skärhastigheten ökas och att skärspåren går att göras 

djupare. Det ställs höga krav på maskinens komponenter vid arbete under sådana höga tryck. 

Komponenterna kan förstärkas genom att använda fler lager eller att höja vattentrycket i två olika 

steg och på så vis fördela trycket (Kumar och Österman 2010). 

 

 

Figur 4.1 Tunnväggig detalj utskuren med vattenskärning (Waterjets.org) 
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5 Jämförelse av fräsning och vattenskärning 
 

Vattenskärning och fräsning kan delas upp inom många olika grenar var för sig, fräsning kan 

exempelvis delas in i planfräsning, pinnfräsning och valsfräsning. Den här jämförelsen syftar till att 

redogöra dess för- och nackdelar på en översiktlig nivå samt att jämföra metoderna efter 

parametrarna miljö, ekonomi och kvalitet.  

5.1 Miljö 

Fräsning kräver skärvätskor för att kyla och smörja arbetsstycket och verktyget vid bearbetning samt 

för att minimera friktion mellan dem. Det finns olika varianter av skärvätskor som är mer eller 

mindre miljövänliga men de har alla en viss miljöpåverkan.  

Med avseende på miljö så anses vattenskärning vara en mer miljövänlig metod än fräsning. Vattnet 

som används i processen återanvänds och det pågår även forskning i återanvändandet av 

abrasivmedel. Med sand som abrasivmedel så kan abrasivmedlet direkt deponeras. Det krävs 

dessutom inga skärvätskor eller kylmedel i processen.  

  5.2 Ekonomi 

Fräsning är i regel en snabbare metod än vattenskärning, däremot är inställningar och 

fastspänningen av arbetsstycket mer komplicerat än vad det är för vattenskärning. För att kunna 

påbörja bearbetningen med vattenskärning krävs endast att ritningen sänds till maskinens mjukvara 

och att tjockleken ställs in på materialet. Fixturinställningen vid vattenskärning handlar mest om att 

tynga ner arbetsmaterialet så att det inte förflyttas under bearbetningen.  Dessutom behövs det inte 

göras något verktygsbyte för vattenskärning och samma munstycke kan användas för alla material 

och tjocklekar (Badgujar och Rathi 2014).  

Men trots alla fördelar har endast ett fåtal material visat sig vara möjligt att tillverka med en 

ekonomisk förtjänst. Vad beror det på? Även om det är möjligt att skära i verktygsstål och andra 

hårda material så är skärhastigheten kraftigt reducerad i förhållande till fräsning vilket är den största 

anledning att det inte går att tillverka med en ekonomisk förtjänst.  

Vid bearbetning av tunnväggiga komponenter har det noterats att fräsning är tidsödande i jämförelse 

med vattenskärning. Detta beror på att de dynamiska parametrarna så som matningshastighet, 

skärdjup med mera måste anpassas för varje skikt för att undvika deformation. Processen är därför 

ineffektiv och långsam (Gärdek och Boubker 2015). Vattenskärning med ultrahögt tryck behöver 

dessutom inget abrasivmedel för att skära i tunnväggiga komponenter.  
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 5.3 Kvalitet 

Vad gäller kvalitet så ger vattenskärning en jämnare snittyta än fräsning och det krävs inte så mycket 

efterbearbetning. Det är dessutom ingen värmepåverkan på arbetsstycket, vattenskärning är därför 

lämpligt att använda för material som är värmekänsliga, exempelvis plaster (Gärdek och Boubker 

2015).   

Vid skärning av tjockväggiga komponenter tenderar noggrannheten att minska vid vattenskärning. 

Vattenstrålen kan ändra riktning i skärskåran och skapa ojämnheter i snittytan, det finns även risk att 

den undre snittbredden är större än den övre. Vidare kan det bli vågigheter i snittytan vid 

bearbetning av tjockare arbetsstycken, se figur 5.1 (Badgujar och Rathi 2014). 

 

 

Figur 5.1 Vågigheter i snittytan efter skärning av en 150 mm tjock gatsten (Kumar och Österman 2010). 
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6 Framtiden inom skärteknik 
 

Vad har vi att förvänta oss av framtiden inom skärteknik? Genom att följa utvecklingen från Taylors 

tid och framåt kan man se att utvecklingen går mot en mer hybrid skärteknik. Under Taylors tid var 

var det tydliga definitioner för vad som var fräsning och vad som var svarvning, men dessa gränser 

har i och med utvecklingsprocessen börjat suddas ut. Utvecklingens gränsöverstigande riktning ser 

inte heller ut att vara en avtagande trend, utan snarare tvärtom. I och med CNC teknikens revolution 

så sammanstrålade konventionella skärtekniker som svarvning, fräsning och till viss del även 

borrning. Möjligen kan även vattenskärning tillhöra denna kategori i framtiden då den idag ofta 

används som ett komplement till fräsning. Det finns en viss synergi mellan fräsning och 

vattenskärning som bidrar till denna hypotes. Vattenskärning kan bearbeta material som inte 

fräsning klarar av medan fräsning kan bearbeta många material effektivare än vad vattenskärning 

klarar av. För material som är känsliga för värme kan vattenskärning användas och för riktigt 

tjockväggiga material bör fräsning användas. För fräsning är förberedelserna tidsödande, vid mindre 

serier samt enstyckstillverkning så skulle det möjligtvis vara effektivare med vattenskärning på grund 

av de långa ställtiderna som tillkommer vid fräsning. Det finns många exempel på hur dessa två 

metoder kan samverka med varandra och med den kommande tidens fokus på hybrida lösningar 

ser det ut som om de kan komma att förenas inom en och samma maskin. Maskinen skulle kunna ha 

en separat robotarm med en catcher (stråluppfångare) för vattenskärning så att metoderna kan 

arbeta parallellt för att på så vis öka effektiviteten.  

 

6.1 Småskalig vattenskärning för privat bruk 

Högtryckstvätt, vinkelslip, vedklyv, kökskniv, sekatör, är verktyg eller maskiner som teoretiskt sett 

skulle kunna ersättas med vattenskärning. Varför skulle inte vattenskärning kunna etableras i de 

svenska hushållen i framtiden? Med vattenskärningstekniken skulle det gå att skapa ett multiverktyg 

som kan användas i alla möjliga typer av bearbetningar. 

 

I köket skulle det vara en fantastik tillgång att enkelt kunna skära genom kött och ben eller att 

fördela ett bakverk i mindre delar. Då något är fastbrännt och stålullen inte räcker till skulle 

vattenskärningstekniken kunna användas för rengöring. Med en regulator kan vattentrycket enkelt 

regleras och anpassas för typ av användning. Maskinen skulle kunna vara stationär eller ha ett 

pistolliknande munstycke. Med det senare alternativet skulle säkerheten behöva beaktas först med 

tanke på vilka skador en jetstråle kan åstadkomma.  

 

Det är inte bara köket som skulle kunna dra fördelar av tekniken. För “hemmafixaren” skulle det 

kunna vara den ultimata multimaskinen som kan används för skärning av de allra flesta typer av 

material som metaller, stenar, plaster, trä etc. Därutöver kan trycket minskas och maskinen går att 

använda som högtryckstvätt eller beskärning av oåtkomliga grenar på äppelträdet. Det finns otroligt 

många verktyg som skulle kunna ersättas av tekniken men frågan är, varför finns det inte redan? 

Kanske är det så att det skulle vara alldeles för farligt att låta vem som helst manövrera en jetstråle. 

Eller så är tekniken så pass ny och har inte blivit tillgänglig för allmänheten ännu.  
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      6.2 Framtidens bearbetning av tunnväggiga 

komponenter 
 

Tillverkning av tunnväggiga komponenter är ett högaktuellt område då det finns många fördelar 

med att konstruera med tunnväggiga komponenter. Flygindustrin är ett verksamhetsområde där 

tunnväggiga komponenter är särskilt tillämpbart. Stor vikt läggs på att reducera vikten på flygplan 

för bränslebesparingar och att använda sig av tunnväggiga komponenter bidrar till detta. 

Tunnväggiga konstruktioner bibehåller även en hög lastbärande kapacitet trots sin ringa tjocklek. 

Men tunnväggiga komponenter är komplicerade att tillverka på grund av vibrationer, vid fräsning så 

krävs komplexa fixturer för att kunna spänna fast arbetsstycket ordentligt. Delvis på grund av detta 

så har det visat sig att fräsning är mer tidsödande än vattenskärning vid tunnväggiga komponenter. 

Möjligtvis finns det hybrida lösningar inom detta område med vattenskärning som komplement till 

fräsning. Om en komponent har både tunnväggiga och tjockväggiga detaljer skulle det gå att 

bearbeta den tunnväggiga detaljen med vattenskärning för att på så vis kringgå problemet med 

vibrationer.  
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7 Slutsats och diskussion 
 

Det är idag vanligt att tillverkningsföretag introducerar vattenskärningstekniken för att antingen 

ersätta den tidigare metoden eller för att använda den som ett komplement. Vattenskärning är inte 

bara en omedelbar tillgång. Tekniken kommer även att gynna företag långsiktigt med tanke på 

framtidens miljövänlighetskrav. Att redan nu implementera ett hybridtänk hos företag kan också ses 

som ett försprång då det kan bli ett krav i framtiden för att kunna lösa kommande tekniska 

processproblem inom tillverkning.  

 

Som enskild metod skulle vattenskärning kunna producera tunnväggiga komponenter snabbare vid 

enstyckstillverkning eller kortare serier än vad fräsning klarar av. Detta på grund av att fräsning 

måste anpassa parametrarna för varje skikt för att undvika deformation. Dessutom är ställtiderna 

långa hos fräsning på grund av de komplexa fixturerna som krävs för att motverka vibrationer i 

arbetsstycket.  

 

Det finns även nackdelar hos vattenskärning, främst gällande effektivitet och tjockväggiga material. 

Vad gäller tjockväggiga komponenter så tenderar noggrannheten att minska då vattenstrålen kan 

ändra riktning i skärskåran och skapa ojämnheter i snittytan. På grund av dessa essentiella nackdelar 

är det hybrida tänket kring tekniken nödvändigt för att kunna bearbeta material inom ett brett 

spektrum. I samverkan med fräsning så har tekniken stora möjligheter att kunna bli 

konkurrenskraftig då den ena teknikens fördelar i många fall motsvarar den andras nackdelar. 

Framtiden ser ut att gå mot en mer hybrid skärteknik och det är ingen omöjlighet att vattenskärning 

och fräsning kommer att ske inom en och samma maskin.  
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