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TiAlN



N. Norrby et al., Surf. Coat. Technol. 209 (2012) 203.

Temperaturen når ca 800-1000 °C 
vid svarvning.

Trycket på verktygets egg är som mest ~2 GPa 
vid svarvning. 
(motsvarar tyngden av 200 kg på 1 mm2)



A. Knutsson et al., J. Appl. Phys. 108 (4) (2010) 044312.

c-TiAlN c-TiN h-AlN

Oanvänt TiAlN skikt Jämviktsfaser

c-TiN + c-AlN

Segregering (spinodalt sönderfall)

Ti and Al

Bildande av nanostruktur 
efter 2h vid 850 °C



A. Knutsson et al., J. Appl. Phys. 108 (4) (2010) 044312.
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A. Knutsson et al., J. Appl. Phys. 108 (4) (2010) 044312.

c-TiAlN c-TiN h-AlN

Oanvänt TiAlN skikt Jämviktsfaser

c-TiN + c-AlN

Segregering (spinodalt sönderfall)

Temperaturen når ca 800-1000 °C 
vid svarvning.

Bildas liknande nanostrukturer i skiktet när det används?





5 nm
Elektronmikroskop (TEM)



Elektronkanon

Linser som fokuserar 
elektronstrålen

Fluorescerande skärm 
eller CCD kamera

Elektroner har en våglängd, 
de Broglie våglängden

𝜆 =
ℎ

𝑝
=

ℎ

𝑚𝑣

( I ett TEM är 𝜆 ≈ 1 pm = 10−12 m)

Elektronmikroskop (TEM)

Problem: 
Måste ha mycket små och 
tunna prover (~100 nm)!

Provhållare



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EM_Spectrum_Properties_edit.svg

En av de första 
Röntgenbilderna, tagen av 
W Röntgen 1896. 

Metaller och keramiska material 
kräver röntgenstrålning med ännu 
högre energi än biologiska material. 



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BraggPlaneDiffraction.svg

Vinkeln som ljus sprids i beror av 
avståndet mellan atomplanen,

2𝑑 sin 𝜃 = 𝜆

Diffraktionsmönster från 
ett gitter. Ljuset sprids 
med olika vinkel beroende 
på dess våglängd, 

𝑑 sin 𝜃 = 𝑚𝜆



Röntgenstråle

Detektor

En ring för varje familj av atomplan. 

Anger hur atomerna är ordnade. 



Högenergiröntgen kan 
tränga igenom både 
skärverktyg och spåna.

Hur ser man det som är dolt bakom 
spånan?

Jens Birch



http://photon-science.desy.de/facilities/petra_iii/index_eng.html

Petra III, 
Hamburg

1 km



En laddad partikel som 
accelereras sänder ut ljus. 

Om hastigheten är relativistisk (dvs ≈ ljushastigheten) 
påverkas ljusets våglängd av Doppler effekten och 
längdkontraktion

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dopplerfrequenz.gif

𝑙 = 𝑙0 1 − Τ𝑣2 𝑐2

elektron

𝑣

𝑎

Ljus med kort våglängd 
(= högenergetisk 
röntgenstrålning)

Elektroner med hastighet 
nära ljushastigheten som 
accelereras. 



En elektron som passerar ett 
magnetfält kommer att ändra 
riktning. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aust.-Synchrotron,-Storage-Ring-Magnets,-14.06.2007.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:VFPt_flat_magnets_gap.svg

Magneten 
sedd 
ovanifrån

Elektromagnet som styr elektronerna i en 
synkrotron. 



ca 1 km

http://photon-science.desy.de/facilities/petra_iii/index_eng.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Undulator#/media/File:Undulator.png

Petra III, 
Hamburg



ca 1 km

http://photon-science.desy.de/facilities/petra_iii/index_eng.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Undulator#/media/File:Undulator.png

Petra III, 
Hamburg

Elektroner med hastighet ≈ ljusets hastighet

magneter

röntgenstrålning



ca 1 km

http://photon-science.desy.de/facilities/petra_iii/index_eng.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Undulator#/media/File:Undulator.png

Petra III, 
Hamburg

Experimentstationer



http://photon-science.desy.de/facilities/petra_iii/index_eng.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PETRA_III_Max_von_Laue_Hall_inside_2014.png

100 m



Sett längs med röntgenstrålen

Roterande cylinder
(arbetsstycke)

Detektor

Verktygshållare

Röntgenstråle

Rogström et al., Rev. Sci. Instr. 90 (10) (2019) 103901. 



Roterande cylinder
(arbetsstycke)

Detektor

Verktygshållare

Sett längs med röntgenstrålen

Rogström et al., Rev. Sci. Instr. 90 (10) (2019) 103901. 



Utveckling av förbättrade material kräver förståelse för hur de beter sig vid 
användning. 

Högenergiröntgen är användbart för att

• ”Gömda” områden kan studeras

• Möjliggör bra tidsupplösning

• Är oförstörande och påverkar inte materialet

Fysik behövs för att förstå och förbättra material och för att utveckla 
mätmetoder!




