
S K Ä R A N D E
B E A R B E T N I N G
Databladet ger uppgifter om verktygsutformning och
bearbetningsdata för spånskärande bearbetning av koppar
och kopparlegeringar ursprungligen framtaget av Metall-
verken och reviderat av SCDA. Uppgifterna bygger i
huvudsak på uppgifter i litteraturen.

Det är vår förhoppning att de skall vara av värde,
speciellt för dem av våra kunder som mera tillfälligt utför
skärande bearbetning. De som kontinuerligt bearbetar
våra material torde genom egna erfarenheter ha kommit
fram till korrekta verktygs- och bearbetningsdata.

NORDIC BRASS
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VERKTYG
Man använder vanligen verktyg av snabbstål eller hård-
metall. Ibland förekommer diamantverktyg, t ex när det
gäller att framställa en mycket fin yta eller innehålla
speciellt snäva dimensionstoleranser. De långspåniga
materialen i klass D och E har en viss benägenhet att ge
beläggningar på verktygsytorna och ibland även löseggs-
bildningar. Verktygen bör utformas så att dessa olägenhe-
ter i möjligaste mån elimineras. Spånvinkeln skall vara
stor, eggen måste vara noggrant skärpt, och spånsidan bör
vara polerad. Spånluckor och spånspår bör vara stora –
större än vid bearbetning av t ex stål – och ha polerade
ytor.
Lämpliga verktygsvinklar för olika bearbetningsmetoder
och material framgår av tabeller.

Tabell 1. Skärbarhet hos koppar och kopparlegeringar.

Legering Skärbarhetsklass
avseende spånform och ytfinhet

Koppar
CF004A 0009 E

Mässing
CW607N 1261 B
CW617N 1458 A
CW608N 1461 A
CW614N 1658 A
CW603N 1661 A

2060 B
CW713R 2158 C

2165 B
2264 D

CW602N 2862 A

MATERIAL
Koppar och kopparlegeringar omfattar ett stort antal leger-
ingar med sinsemellan mycket olika egenskaper ifråga om
skärande bearbetning. Man har sålunda hela skalan från
sega och relativt svårskärbara legeringar till legeringar med
den bästa skärbarhet som metalliska material överhuvud
kan uppvisa. En kort karakteristik ur skärbarhetssynpunkt
av materialen lämnas i det följande.
I tabell 1 har en uppdelning i skärbarhetsklasser gjorts av
de i Koppardata förekommande legeringarna. Klasserna är
baserade på spånform och ytkvalitet.

Koppar
Olegerad koppar och koppar med smärre legeringstillsats-
er, t ex silver och kadmium, ger långa sega spån och har
även en tendens till löseggsbildning, vilket försämrar yt-
kvaliteten. Materialen är i regel relativt mjuka och detta
tillsammans med segheten ökar risken för att klena detal-
jer kommer att deformeras pga skärkrafterna. Hårda mat-
erialtillstånd minskar risken och ökar även möjligheterna
till en god ytkvalitet.
Det finns på marknaden koppar som innehåller svavel,
tellur eller andra tillsatser med spånbrytande effekt. Lege-
ringar med dessa tillsatser har god skärbarhet, och man
använder dem för detaljer i koppar där skärbarhet är av
avgörande betydelse.

Mässing
Mässing med låg zinkhalt uppför sig i stort sett som kop-
par vid bearbetningen. Med ökande zinkhalt blir det
emellertid lättare att uppnå en hög ytkvalitet. Spånorna är
dock relativt långa och sega så länge legeringssamman-
sättningen ligger inom alfa-fas-området.
Spånorna blir mindre sega och besvärande och hög ytfin-
het är lätt att uppnå om legeringen ligger inom alfa/beta-
fas-området.
I detta område ligger även de mässingar som innehåller
bly. Bly fungerar bl a som spånbrytare och har en utomor-
dentligt positiv effekt på skärbarheten hos mässing. Spå-
norna blir mycket korta – vid blyhalter av 3 % och där-
över uppnår man på dessa legeringar mycket goda skär-
egenskaper, som gör legeringarna speciellt lämpliga för be-
arbetning i automater (t ex SM 1658).
Övriga tillsatser till mässing påverkar skärbarheten i min-
dre omfattning. Ämnen som ger hårda faser, t ex järn, fos-
for och kisel, ökar dock verktygsförslitningen.

Använda bokstäver betyder:
A – Korta spån, liten spånvolym; lätt att uppnå hög

ytkvalitet
B  – Något längre spån än A men lätthanterliga; lätt att

uppnå hög ytkvalitet
C  – Något längre spån än B men lätthanterliga; lätt att

uppnå hög ytkvalitet
D  – Långa, sega spån; lätt att uppnå hög ytkvalitet vid

riktigt valda skärbetingelser
E  – Långa, sega spån; hög ytkvalitet kan erhållas vid

riktigt valda skärbetingelser
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BEARBETNING
Det är i allmänhet lämpligt att använda hög skärhastighet,
relativt liten matning och moderat skärdjup. För låg has-
tighet kan orsaka en uppruggad yta speciellt hos material
i skärbarhetsklasserna D och E. Vid de blyhaltiga mässing-
arna utnyttjar man i regel maskinernas maximala hastig-
heter. Det är härvid viktigt att maskinerna är styva och
vibrationsfria.
Riktvärden på bearbetningsdata för olika bearbetnings-
metoder och material framgår av tabeller. De gäller under
gynnsamma bearbetningsbetingelser; komplicerad verk-
tygsuppsättning, försvårad spånavgång, vibrationer etc
kan motivera avvikelser.

SVARVNING
Verktyg
l tabellen anges lämpliga verktygsdata för olika skärbar-
hetsklasser. Legeringar i grupp A-B kan ha en tendens att
hugga. Man kan undvika detta genom att använda de
små spånvinklar som anges.

Se figur 1 för beteckningar.

Verktyg Material – Anm
Skärbarhetsklass

Vinklar° A-B C-D E

Snabbstål
Spånvinkel 0-3 5-10 10-20
Släppningsvinkel 0-6 5-10 5-10
Lutningsvinkel 0 5-10 10-20
Ställvinkel 75-90 75-90 75-90 1
Hårdmetall 2
Spånvinkel 2-6 4-6 8-15
Släppningsvinkel 4-6 4-8 7-10
Lutningsvinkel 0 0-6 0-6
Ställvinkel 75-90 75-90 75-90 1

1. Frivinkel 8°-15°. Nosradie vanligen 0,8 mm för grovsvarvning. Stor
nosradie och frivinkel nära 0° ökar ytfinheten, men även risken för
vibrationsmärken.
2. Materialgrupp K 10 eller K 20.

Verktyg Material – Skärbarhetsklass
A-B C–D E

Bearbetning Matning Skärhastighet Matning Skärhastighet MatningSkärhastighet
mm/varv m/min mm/varvm/min mm/varv m/min Anm

Snabbstål 1
Grovsvarvning 0,15-0,5 90-200 0,4-0,9 50-120 0,4-1 30-90
Finsvarvning 0,08-0,4 90-200 0,08-0,4 50-120 0,08-0,4 30-90

Hårdmetall 1
Grovsvarvning 0,4-0,7 300- 0,4-0,8 200- 0,4 -0,8 150-
Finsvarvning 0,12-0,4 400- 0,12-0,4 300- 0,12-0,4 200-

Diamant 2
Grovsvarvning 0,2 150- 0,2 150- 0,1 90-
Finsvarvning 0,05 600- 0,05 300- 0,05 200-

1. Angivna data baseras på ett skärdjup av 1 –3 mm för grovsvarvning och 0,4–0,8 mm för finsvarvning.
2. Angivna data baseras på ett skärdjup av ca 0,3 för grovsvarvning och 0,02–0,3 för finsvarvning.

Figur 1 Skärgeometri vid svarvning.

Bearbetning
Riktvärden framgår av tabellen nederst på sidan.
Klena dimensioner i grupp A–B svarvas vanligen med
högsta tillgängliga hastighet, varvid matningen anpassas
till skärdjup, effekttillgång, kylmedel och ytkrav.
För grövre dimensioner väljs en hastighet ner mot den
lägre siffran i tabellen.
Skärdata ges även i IVF Skärdataunderlag 70623/16 (ref 4).

α = SLÄPPNINGSVINKEL
β = EGGVINKEL
γ = SPÅNVINKEL
ε = SPETSVINKEL
ℵ = STÄLLVINKEL
ϕ = FRIVINKEL
λ = LUTNINGSVINKEL
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Avstickning
Raka standardverktyg i snabbstål kan användas. Flanker-
na har i regel tillräckliga släppningar och man behöver
bara slipa spånvinkel och släppningsvinkel enligt tabellen.

Verktyg Material – Anm
Skärbarhetsklass

Vinklar° A–B C–D E
Spånvinkel 0 3–10 7–15
Släppningsvinkel 5–10 5–10 5–10 1
Spetsvinkel 75 75 65

Svarvning med formstål
Man bör använda de vinklar som anges i tabellen på före-
gående sida. Lämplig skärhastighet och matning beror av
verktygsbredd och -kontur. Man bör använda rikligt med
skärolja.

BORRNING
Normalt använder man spiralborr med de vinklar som
framgår av tabellen. Spiralborr med liten spiralvinkel
(10-22°) är speciellt lämplig för material i klass A och B.
Den lilla spiralvinkeln underlättar spånavgången, vilket är
speciellt gynnsamt vid bearbetning i automater och borr-
ning av djupa hål. Framför allt för djupa hål lämpar sig
även borrtyper med extra breda, öppna spår. För material
i klass A och B använder man även platta borrar och s k
kanonborrar.
Man bör använda skärvätska.
Lämpliga bearbetningsdata framgår av tabellen. Man bör
se till att borren skär hela tiden borrningen pågår. Vid
djupa hål kan det dock vara nödvändigt att någon gång
dra upp borren för att avlägsna spånen. Detta gäller speci-
ellt om man borrar utan skärvätska.

Verktyg

Verktyg Material- Anm
Skärbarhetsklass

Vinklar° A-B C-D E

Spiralborr av snabbstål 2
Släppningsvinkel 12-151) 12-151) 12-20
Spetsvinkel 118 118 100-110 3
Spiralvinkel 30 30 30 3

10-22

1. Eggen avfasas så att spånvinkeln blir 0 °. Fasens bredd bör vara
6-8 % av borrens diameter. Man undviker på detta sätt att borren dras ner
i materialet (hugger). För hårdmetall kan släppningsvinkeln 8 ° användas.
2. Hårdförkromning av borren (4-5 µm) medför starkt ökad livslängd,
speciellt inom Klass E.
3. Se texten.

Speciella slipningar
För material i klass A och B är en avfasad borrtyp enligt
figur 2 fördelaktig.

Fig 2 Avfasad borr
Korsslipning enligt figur 3 kan också med fördel användas.
Den medför att en lägre axiell kraft erfordras, och detta
ger bl a mindre tendens till löseggsbildning och ökar
måttnoggrannheten i hålet. Korsslipade, korta borrar
finns i handeln.

Fig 3 Korsslipad borr

För material i klass E kan man även använda en borr-
utformning enligt figur 4 (”kopparslipning” med styr-
spets).

Fig 4 ”Kopparslipad” borr med styrspets

1. Släppningsytan slipas konkav.
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Verktyg Material – Skärbarhetsklass Anm
Bearbetning

A-B
Matning Skärhastighet
mm/tand m/min

Snabbstål
Grov 0,2-0,6 75-150 1
Fin 100-200 2

Hårdmetall
Grov 0,2-1 150-300 1
Fin 200-400 2

C-D
Matning Skärhastighet
mm/tand m/min

Snabbstål
Grov 0,1-0,4 50-75 1
Fin 80-150 2

Hårdmetall
Grov 0,1-0,4 150-250 1
Fin 200-400 2

E
Matning Skärhastighet
mm/tand m/min

Snabbstål
Grov 0,1-0,3 25-50 1
Fin 50-100 2

Hårdmetall
Grov 0,1-0,3 100-200 1
Fin 150-300 2

.

Som en allmän regel gäller att släppningen bakom skär-
eggen skall vara tillräckligt stor för att förebygga nötnings-
och anlöpningseffekter. Vibrationer och ”hugg” indikerar
vanligen att spånvinkeln eller släppningsvinkeln är för
stor och ibland även att hastigheten är för hög.
En tillräckligt stor spiralvinkel förhindrar i regel att fräsen
hugger. Skivfräsar som slipats så att varannan tand har
spetsen till höger och varannan till vänster är lämpliga för
fräsning av djupa spår, speciellt i material från grupp E.
Ändfräsar med spiralformade skär arbetar snabbt och ger
en bättre ytfinhet än fräsar med raka skär. Vid högerskär
bör fräsen ha högerspiral.
Släppningsvinkeln bör vara större för små fräsar än för
stora. De maximala släppningar som anges i tabellen gäller
för fräsar med diameter upp till ca 100 mm.
Verktygs- och bearbetningsdata framgår av tabeller.

1. De mindre matningshastigheterna gäller för klena borrar, de större för
grövre. För klass A, se även IVF Skärdataunderlag 68603/11 (ref 5).

1. Sidsläppningsvinkel 12° i förekommande fall
2. Släppningens längd bör vara 0,4-0,8 mm
3. Varierar vanligen mellan 25 och 60° beroende på fräsens diameter,
antalet skär och arbetsstyckets bredd
4. Fräshuvudets diameter bör om möjligt vara 1,2-1,3 ggr arbetsstyckets
bredd.

Bearbetning, valsfräsar och fräshuvuden

1. Skärdjup ca 3 mm.
2. Skärdjup ca 0,6 mm

Bearbetning

Verktyg Material – Skärbarhetsklass Anm

A-B
Matning Skärhastighet
mm/varv m/min
0,05-0,7 80-150 1

C-D
Spiralborr Matning Skärhastighet

mm/varv m/min
0/05-0,5 40-100 1

E
Matning Skärhastighet
mm/varv m/min
0,05-0,5 20-60 1

FRÄSNING
Praktiskt taget alla i handeln förekommande verktyg är
användbara för koppar och kopparlegeringar. Det stora
antalet olika verktyg och de många förekommande typer-
na av bearbetningsfall gör att de här givna uppgifterna på
verktygsutformningar och skärdata bör betraktas endast
som riktvärden. De bör modifieras och anpassas till
aktuella fräsningsarbeten.

VERKTYG
Verktyg Material – Anm

Skärbarhetsklass

Vinklar° A-B C-D E

VALSFRÄSAR och liknande
Snabbstål
Spånvinkel 0-10 0-10 0-15
Släppningsvinkel 10-15 6-12 10-15 1,2
Spiralvinkel 3
Hårdmetall
Spånvinkel 0-10 0-10 0-15
Släppningsvinkel 6 6 6
Spiralvinkel 3

FRÄSHUVUDEN 4
Hårdmetall
Spånvinkel 0-5 0-5 3-10
Periferi- 5-10 5-10 5-10
släppningsvinkel
Ändskärs- 3-5 3-5 3-5
släppningsvinkel
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BROTSCHNING
Praktiskt taget alla standardtyper av hand- och maskin-
brotschar är lämpliga för koppar och kopparlegeringar
under förutsättning att man använder verktygsdata enligt
tabellen.
För att undvika att brotscharna hugger bör man använda
sådana som har spiralskärning eller ojämn tanddelning
med parvis diametralt motsatta skär. Högerskurna brot-
schar med vänsterspiral ger mycket goda resultat i både
raka och koniska hål.
Enskäriga brotschar med stödbommar ger även mycket
goda resultat. Lämplig skärhastighet 25-70 m/min, arbets-
matning 100-300 mm/min, lämpligen med oljesmörjning.

Verktyg Material – Anm
Skärbarhetsklass

Vinklar° A-B C-D E

Snabbstål 1
Spånvinkel 0 3-6 3-6
Släppningsvinkel 6-8 6-8 6-8
Styrkantsbredd, mm 0,1-0,4 0,1-0,4 0,1-0,4

Verktyg Material – Skärbarhetsklass

A-B
Matning Skärhastighet
mm/varv m/min

Snabbstål1) 0,4-0,6 15-30
Hårdmetall 0,08-0,5 15-40

C-D
Matning Skärhastighet
mm/varv m/min

Snabbstål1) 0,3-0,5 15-20
Hårdmetall 0,08-0,5 15-30

E
Matning Skärhastighet
mm/varv m/min

Snabbstål1) 0,2-0,4 8-12
Hårdmetall 0,08-0,5 10-20

GÄNGNING
Gängning med tapp
En vanlig anledning till trasiga gängor eller brustna tappar
är att det hål som gängats haft för liten diameter. I de
flesta fall där man ej kräver en specificerad gängpassning
och där håldjupet är åtminstone lika stort som diametern,
är ett gängprofildjup av 75-80% tillräckligt. En 100%-ig
gänga är endast ca 5 % starkare än en 75 %-ig, men den
kräver mer än två ggr så hög skäreffekt. Den ger dessutom
problem med spånavgången och gör det ofta nödvändigt
att använda specialkonstruerade tappar.

1. Med tanke på verktygsförslitningen är det lämpligt att använda hård-
metallverktyg för de högre hastigheterna, varvid de lägre värdena på
matning gäller.

Verktyg

1. Brotschen bör i änden vara fasad 35°-45°.

Bearbetning

Bearbetning
Skärhastighet klass A-B 30-60 m/min

klass C-D 20-50 m/min
klass E 10-20 m/min

Fig 6 Cirkulär chaser

För handgängning av legeringar i klass A-B och C-D kan
man använda normala gängtappar med tre eller fyra spår.
Vinklarna utformas enligt tabellen. Tappens fasning skall
vara relativt kort så att ej alltför många gängor skärs sam-
tidigt. Se figur 5.
Vid maskingängning använder man lämpligen för klass
A-B och C-D normala tre- eller fyrspåriga tappar med
kort styrkant, djupa, polerade spår och två eller tre gängor
fasade. Om tappen tenderar att riva när den förs ut, bör
man slipa spånvinkel även på bakre kanten av skäret.
För material i grupp E bör man använda spiralspetsade
tappar med tre eller fyra spår. Spetsningen bör sträcka sig
över första hela gängan. Utformningen av dessa tappar
underlättar spånavgången. Se figur 5.
Observera att s.k. spånlösa tappar kan vara att föredra i
sega material.

Gängning med s k chasers
Verktyg
Man använder verktyg enligt figur 6 med verktygsleveran-
törens utformning. Vinklarna kan behöva modifieras bero-
ende på hur gängans stigning är i förhållande till diameter,
gängform och gängpassning. Observera möjligheten att i
sega material plastiskt forma gängan genom gängrullning
(utvändigt) och med rulltapp (invändigt).

Verktyg Material – Skärbarhetsklass

Vinklar° A–B C–D E
Snabbstål
Spånvinkel 2–4 5–8 8–15

Spiralskurna bottentappar kan användas för både hand-
och maskingängning av bottenhål i samtliga material.
Lämpliga verktygs- och bearbetningsdata framgår nedan.
De föreslagna vinklarna och hastigheterna är ingångsvär-
den som man får modifiera beroende på arbetets art.
Skärhastigheterna baseras på att man använder tappar
med fina eller relativt fina gängstigningar. Betydligt lägre
hastigheter skall användas för grova stigningar.

Fig 5 Gängtapp

10º-15º över 2-3 gängor

15º-20º över första gängan
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1. Tanddelningens storlek bör vara sådan att minst 2 tänder samtidigt skär
i materialet.
2. Skränkning: Total bredd = 1,2-1,4 ggr bandtjockleken.

Speciella slipningar
- För att underlätta sågningen kan man slipa cirkelsågen
så som framgår av figur 7. Varannan tand är slipad för
grovskärning, varannan för finskärning.

- För att minska risken för fastklämning kan man fasa
tänderna enligt figur 8.

Bearbetning

1. Materialtjocklek < 75 mm.
2. Cirkelsåg, mm; bandsåg, tänder/cm.

Verktyg Tanddelning2) Material –Skärbarhetsklass
A-B C-D-E Anm

Skärhastighet Skärhastighet
m/mm m/mm

CIRKELSÅG 1
Snabbstål 5-15 80-150 20-90
Hårdmetall 10-20 150-250 500-1000
BANDSÅG 1
Verktygsstål 7 150-300 75-100

4 100-150 75-100
2 75-100 60-80

Fig 8 Cirkelsåg

Fig 7 Cirkelsåg

Verktyg Material – Anm
Skärbarhetsklass

Vinklar° A-B C-D E

CIRKELSÅG 1
Snabbstål
Spånvinkel 15-25 15-25 15-25
Släppningsvinkel 5-10 5-10 5-10
Lutningsvinkel 0-15 0-15 0-15 2
Tanddelning, mm 10-20 10-20 10-20 3

Hårdmetall
Spånvinkel 5-20 5-20 5-20
Släppningsvinkel 10-15 8-10 8-10
Lutningsvinkel 0 0 0
Tanddelning, mm 10-20 10-20 10-20 3

.

Verktyg Materialtjocklek Anm
Vinklar° -10 (10)-25 (25)-200

BANDSÅG
Verktygsstål
Spånvinkel (-3)-0 5-8 5-8
Släppningsvinkel 35 30 30
Tanddelning tänder/cm 6-7 4-6 2-4 1
Skränkning 2

1. För att minska risken för fastklämning bör man minska bladets tjocklek
mot centrum.
2. I de fall lutnlngsvinkeln är en annan än 0 ° slipas tänderna så att var-
annan tand har spetsen till höger och varannan tand spetsen till vänster.
3. Materialtjocklek < 75 mm

Bearbetning
Följande hastigheter är lämpliga för moderata gängstigningar:
Klass A-B 80-120 m/min.
Klass C-D 15-30 m/min.
Klass E 15-30 m/min.
Man bör i regel använda smörjmedel vid gängskärning.

HYVLING
För hyvling gäller samma värden på verktygsvinklar som
för svarvning. För hårdmetallverktyg rekommenderas
dock en lutningsvinkel av 5°.
Man bör normalt utnyttja maskinens maximala skärhas-
tighet. Matning väljer man med hänsyn till arbetsstycke
och tillgänglig maskin.

SÅGNING
Vid cirkelsågning använder man relativt tunna klingor.
Tandantalet bör vara litet och spånutrymmet stort.
Verktygs- och skärdata framgår av tabeller.

Verktyg



SKÄRVÄTSKOR
Kylvätskor och smörjmedel är ej obetingat nödvän-
diga vid spånskärande bearbetning av koppar och
kopparlegeringar men rekommenderas till använd-
ning, speciellt för legeringar i grupp D och E. De
har till väsentlig uppgift att minska friktionen och
föra bort friktionsvärmen från verktyget, vilket ökar
verktygets livslängd. Även spånavgången under-

lättas dock genom vätskeströmmen. Den film
smörjmedlet bygger upp mellan verktyg och mate-
rial medför även förbättrad ytkvalitet.
Man bör förvissa sig om att smörjmedlet ej miss-
färgar den bearbetade detaljen och är lätt att
avlägsna.
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SLIPNING
Lämpliga skivtyper och bearbetningsdata framgår av tabellerna.

              Bearbetningsdata
Slipmetod Skivtyp Skärhastighet Arbetsstyckets Skärdjup Matning Anm

m/sek hastighet per varv1)

m/sek Grov Fin Grov Fin

Rundslipning 1C 462H8V 33 1    0,05 0,005 B/3 B/6
Invändig 1C 60 18V

svart kiselkarbid
Rundslipning 1C 46-60 K-N-V 33 0,5    0,05 0,012 B/3 B/6
Utvändig

svart kiselkarbid
Planslipning 50 C 542 J10 AV 33 0,3  0,025 0,012 B/3

vart/grön kiselkarbid
Centerless- 1C 462 M5 V 33 0,03 0,12 0,04 2) 3
slipning 33 0,03 0,12 0,04 4

svart kiselkarbid

1. Matningen anges i slipskivebredder (B) per varv hos arbetsstycket
2. Reglerskivans vinkel 3°, dess hastighet 30 v/min
3. Avser mjukt material
4. Avser hårdbearbetat material
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