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The thesis is an examination of the methods that are appropriate and long-term
choice to obtain clamping force and secure screw joints in production. The employer,
Scania CV AB, transmission manufactures axle gears to all trucks produced in
Södertälje. One of the most common assembly elements is screw joints, where the
clamping force is essential to achieve a secure joint. Current methods to secure the
joint is due much of the friction effect and is an indirect method to measure the
clamping force. The clampforce accuracy becomes more widely with torque angle
control. Scania is working with continuous improvements in order to always keep
high quality and customer focus and the purpose of this study is to evaluate the future
means to secure the clamping force of screw joints to keep the best quality. Potential
methods to be examined is ultrasound technology and gradient yield control and their
accuracy compared to current method. The study also aims to examine the economic
impact of deviations in production of axle gears.
Scania already runs development projects in secure units for engine assembly and
benchmarking in the enterprise is therefore one of the methods of investigation. The
work consists of three parts where theory and experiment section aims to explain
and prove the methods of securing screw joints and to advance the author on the
subject. The second part is the economic study that seeks to demonstrate how much
the current method costs Scania compared with investment costs for new methods.
The final part is to analyze the new methods and results of the study and performed
experiments.
For Scania axle gear assembly and the selected unit does ultrasound method more
accurate and direct measure the clamping force. It convinces the future of clamping
force control as a method of securing screw joints. As the method gives a more
reliable control of clamping force and may be for joints that are affected by
subsidence ensure quality to customers. The ultrasonic method is a long term
solution for Scania critical joints and gives them the most accurate quality to compete
with on the market.

Handledare: Ulf Bjarre
Ämnesgranskare: Claes Aldman
Examinator: Lars Degerman
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2011/18-SE
Sponsor: Scania CV AB

Sammanfattning
Examensarbetet är en utredning av vilka metoder som är lämpliga och ett långsiktigt
val för att säkra förband och klämkraft i produktion. Uppdragsgivaren, Scania AB,
transmission tillverkar centralväxlar till samtliga lastbilar som produceras i
Södertälje. Ett av de vanligaste monteringselementen är skruvförband, där
klämkraften är avgörande för att åstadkomma ett säkert förband. Dagens metoder att
säkra förband beror mycket av friktionens inverkan och är en indirekt metod att mäta
klämkraften. Friktionen påverkar genom att skapa en större spridning av
klämkraften. Scania arbetar med ständiga förbättringar för att alltid hålla hög kvalitet
och kunden i fokus och syftet med examensarbetet är att utvärdera framtidens
metoder att säkra klämkraften i skruvförband för att hålla bästa kvalitet. Potentiella
metoder som ska undersökas är ultraljudsteknik och gradientsträckgränsdragning
samt deras noggrannhet mot nuvarande metod. Undersökningen syftar också till att
granska hur en avvikelse påverkar produktionen ur ekonomisk synvinkel.
Scania driver sedan tidigare utvecklingsprojekt inom säkra förband för
motormonteringen och benchmarking inom företaget är således en av metoderna i
undersökningen. Arbetet består av tre delar där teori- och experimentdelen syftar till
att förklara och bevisa åtdragningsmetoderna samt förkovra författaren inom ämnet.
Den andra delen utgör den ekonomiska utredning som syftar till att demonstrera hur
mycket den nuvarande metoden kostar Scania jämfört med investeringsutgifter för
nya metoder. Den slutgiltiga delen innebär att analysera de nya metoderna och
resultatet av undersökningen samt genomförda experiment.
För Scanias centralväxelmontering och det utvalda förbandet innebär
ultraljudsmetoden en noggrannare och direkt mätning av klämkraft som övertygar i
framtida klämkraftstyrning av förband. Som revisionsmetod ger det en större
säkerhet i kontroll av klämkraften och kan för förband som påverkas av sättningar
säkerställa kvalitet mot kund på kortare tid än i nuläget. Ultraljudsmetoden är en
långsiktig lösning för Scanias kritiska förband och ger dem högsta kvalitet att
konkurrera med på marknaden.
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1 Inledning
1.1 Kort bakgrund
På Scania CV AB, Transmission använd en traditionell metod att säkra klämkraften
hos förband vid monteringen av centralväxeln. Scania använder en arbetsmetod där
man drar förbanden med moment plus vinkel för att åstadkomma en förlängning av
skruven och därmed skapa klämkraft. Förbanden dras med hjälp av automatiska
förprogrammerade momentdragare och ett standardiserat arbetssätt på line. Symptom
som ibland uppstår är att vissa skruvförband inte blir godkända vid åtdragning och
når inte rätt moment. Även om förbanden är godkända så är det inte helt säkerställt
att rätt klämkraft har uppnåtts. Det kan också innebära att en icke godkänd dragning
faktiskt har uppnått rätt klämkraft men måste då åtgärdas genom omdragning för att
enligt standarden bli godkänd. Omdragning av förband skapar störningar i flödet och
även kassation. Nuvarande metod, momentvinkel är en indirekt mätmetod av
klämkraften. Scania vill därför undersöka alternativa metoder som har högre
noggrannhet och är mer ekonomiska för produktionen.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbete är att med problembakgrunden för förbandet utreda nya
metoder för att säkerställa att klämkraften uppnåtts i ett utvalt förband. Metoders
lämplighet för förbandet ska undersökas i kort- och långsiktigt perspektiv.
Utredningen ska också visa vilken ekonomisk påverkan nuvarande metod innebär för
produktion i förhållande till investeringskostnader för nya metoder.

1.3 Mål





Sammanställa erfarenhet från andra avdelningar på Scania, benchmarking.
Utreda olika metoder för att säkra klämkraft och deras påverkan i processen.
Utreda vilka tester som behövs göras samt testa på utvalt förband.
Ta fram metod/process för att verifiera förbandet på centralväxel.

1.4 Avgränsning
Examensarbetet kommer att riktas in på centralväxel och där på ett specificerat
förband men utredningen kan komma att påverka övriga förband vid en lösning på
problemet. Övriga förband på andra liner kommer inta att inkluderas i
undersökningen.
Utredningen kommer att fokusera på förbandet till singelväxelns differentialhuspaket
och på tillhörande momentvinkeldragare för aktuell monteringsstation. Att avgränsa
till ett förband från övriga är nödvändigt för att kunna göra en värdeskapande studie
och utredning, då de flesta förband har unika egenskaper.
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Grundorsaker till förlorad klämkraft eller omdragningar av förbandet kommer inte att
innefattas av examensarbetet. Beräkningar gällande godset kommer därför heller inte
genomföras om det inte är en förutsättning för att utreda utvald metod.
Fokus kommer att läggas på utredning av framförallt två metoder för mätning av
klämkraft som finns på marknaden.

1.5 Metoder
Det första steget är att välja ut ett representativt förband inom
centralväxelsmonteringen genom att sammanställa avvikelser på de tre linerna1,
förstå produkten samt att tillsammans med cheferna på centralväxel välja metod för
kvalitetssäkring.
Följande metodik behöver inte nödvändigtvis lösa grundorsaken men kan vara
hjälpmedel att upptäcka för låg klämkraft som är ett symptom av problemen.
Slutligen sammanfattas en rekommendation för en fortsatt handlingsplan för
implementering av metoden i processen. Rekommendationen ska även innefatta
ekonomiska aspekten över problemet i förhållande till övriga fördelar.
1.5.1 Datainsamling
Data insamling skapar förutsättningar för att genomföra experiment, studier och
beräkningar. Insamlingen av data sker del av en litteraturstudie men också av
insamling av data från interna nätverk som Puls Uppföljnings System, PUS2. Om det
uppstår ett stopp som DIDRIK3 registrerar så kommer stopptiden att automatiskt
också kopplas till PUS vilket gör att montörerna kan registrera orsak till stoppet. All
information är även kopplat till intranätet vilket gör att produktionsstörningar lätt går
att studera.
Datainsamlingen redovisas över lag i tabeller men också genom flödesschema och
diagram.
Skruvdata och ritningar hämtas från produktberedning och även ur
skruvförbandshandböcker.
1.5.2 Kostnadskalkylering
De problem som studeras genererar olika typer av kostnader för Scania. Kostnaderna
kalkyleras på traditionellt sätt genom datainsamling från bokföringssystem under ett
års tid. Kostnaderna baseras på bokföring av kassationer i logistiksystemet samt hur
många växlar som producerats under aktuellt år. Inköp och lagernivåer jämförs mot
antalet producerade axlar för att säkra kostnaderna och dokumentationen av
kassation.

1

En line är en produktionslina där monteringen sker vilket följer en utsatt bana genom produktionen.
PUS är ett uppföljningssystem för störningar i produktion och är även kopplat till DIDRIK.
3
DIDRIK som är ett leanverktyg för produktionskontroll.
2

2

Produktionsstopp genererar också kostnader utifrån tänkt produktionstid vilket också
kommer att tas med i den totala kostnadskalkyleringen. Dokumentation av
produktionsstopp hämtas ur det interna inrapporteringssystemet PUS som är kopplat
till DIDRIK, vilket är takt-, spårbarhet- och uppföljningssystemet för produktion.
Vid överskriden takt rapporteras orsak och tid in i PUS som skapar underlag för
stopptid. Omkostnader räknas om från sekunder/dag under aktuella året till Svenska
kronor enligt Scanias Stopptidsmall för Differentialline.
Personalkostnader för tjänstemän som arbetar vid problemintensiva perioder tas
också med i beräkningen, med tidsuppskattning av de involverade som underlag.
1.5.3

Intervjuer

Syftet med intervjuer är att samla fakta och följa upp samt fördjupa sig i ämnet. Det
är viktigt att tänka på varför det görs en intervju för att bestämma en huvudfråga och
skapa ett syfte med intervjun.
För att intervjuerna ska få ett djup och vara vetenskapligt förankrade är det viktigt att
planera frågorna utifrån vad intervjuaren vill veta. Följdfrågor kan behövas för att
fördjupa sig kring en fråga för att komma till grunden med frågeställningen. För att
veta vilka frågor som är relevanta och för att kunna förstå svaren är det fördelaktigt
att vara påläst på ämnet.
De intervjuer som genomförs syftar till att skapa en klar bild över vilka metoder som
lämpar sig för aktuellt förband samt för att förstå teknikernas för- och nackdelar.
Ytterligare ett syfte är att skapa en bild av vilken metod som är långsiktigt
fördelaktig att satsa på, samt vilka investeringar som krävs för tillämpning av utvald
metod.
1.5.4

Benchmarking

Benchmarking är en viktig del av TQM4 som enligt Joseph M.Juran [1] är en positiv,
proaktiv process för att förändra och förbättra operationer på ett strukturerat vis för
att åstadkomma högsta kvalitet i prestanda och utförande.
Enligt en formella definitionen ”Den kontinuerliga processen för mätande av
produkter, tjänster och praxis mot företagets tuffast konkurrenter eller företag som
anses ledande inom industriområdet.” [1].
Ordet dantotsu är Japanskt och betyder att sträva för att bli den bästa av de bästa,
vilket fångar Benchmarking som metod i ett ord.
Benchmarking används för att skapa trovärdiga mål för organisationen att följa med
ständiga förbättringar. Det är ett hjälpmedel för organisationen att förstå och hitta
vilka mål som ska uppnås och är ett sätt att skapa en inriktad process i företaget.
Målen baseras på extern utforskning och orientering eftersom omvärlden tenderar att
4

TQM, Total Quality Management.

3

utvecklas hastigt. En internfokuserad målsättning kan lätt misslyckas på grund utav
omvärldens samma utveckling och därmed misslyckas att möta kundens förväntan på
leverantören. Benchmarking är därför en viktig del av strategiskplanering och
processförbättring. För att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt kräver de
långsiktiga strategierna att företaget anpassar sig till den konstant förändrade
marknaden.
För att motivera och stimulera personalen inom organisationen i dessa förändringar
krävs:




Förankra att det finns ett behov att förändra.
Identifiera vad som behöver förändras.
Skapa en bild av hur organisationen ska leta efter förändringar.

Enligt Joseph M. Juran [1]så innefattar Benchmarking alla dessa tre punkter genom
identifiering av vilka gap som finns mellan organisationen och dess konkurrenter.
Benchmarking som metod kan delas in fem faser; planering, analys, integrering,
handling och mognad. Faserna innefattar olika steg i kronologisk ordning. Mognad
uppnås först då förändringen är inkorporerad i samtliga processer som praxis.

Figur 1 de fyra faserna av benchmarking

I steg två; För vem som ska Benchmarkas finns det tre olika alternativ enligt Joseph
M. Juran [1]


Benchmarking internt – Inom organisationen kan det finnas en avdelning
som genomför liknande arbete eller identiskt arbete. Det innebär att intern
benchmarking blir möjlig om avdelningen har en bättre prestanda eller
metod.
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Konkurrerande Benchmarking – En essentiell metod för att konkurrera
externt och ett sätt för företaget att mäta sig mot sina konkurrenter. Detta kan
göras antingen genom att studera den andra organisationen utifrån offentliga
handlingar utan att kontakta företaget, eller genom att i samarbete med
företaget ta del av dess framgångsrika processer. Det finns dock etiska regler
och lagar för hur Benchmarking ska fungera och kan försvåra studien om inte
tredjepart kopplas in. Ett vanligt sätt är att anlita en konsult som hanterar
konfidentiell information och endast delger information som anses lämplig
av det benchmarkade företaget.
Funktionell Benchmarking och Världsledande företag – Att studera
företag inom andra branscher men som tillämpar liknande eller samma
funktion är rekommenderat för att åstadkomma stora fördelar inom
processförbättring mellan olika industrier. Det finns inga restriktioner endast
till en applikation utan i större sammanhang som metoder eller praxis för
processer i organisationen som kan anpassas till andra branscher.
Parters – Den organisation som blir studerad är organisationens partner och
inom en partnerrelation krävs ett utbyte inom benchmarking. Det kan vara
delat intresse av en speciell process eller metod och partnerrelationen skapar
långsiktiga möjligheter inom benchmarking mellan organisationerna.

För examensarbetet innebär benchmarkingstudien att utreda metoderna för
sträckgränsdragning samt ultraljudsverifiering genom konsultation av
områdesexperter samt benchmarking på interna enheter. Anledningen till att
denna metod utnyttjas är för att skapa en översikt över metoderna för att kunna
göra en relevant bedömning och jämförelse mot nuvarande metod för
momentdragning av förband.
Benchmarkingen kommer gå genom stegen planering, analys och till viss del
integrering genom en rekommendation. Övriga steg anses som fortsatta studier.
1.5.5

Experiment

Experiment fastställs utifrån vilken metod som anses vara möjlig att testa under
rådande förhållanden. Eftersom produktionen är hög och aktuelldragare används på
line så måste experimenten planeras in under produktionsstopp, vilket kan variera
mycket. Planerade produktionsstopp fastställs per vecka två arbetsdagar innan aktuell
vecka.
Experimentet syftar till att skapa ett resultat som kan ge svar om metoden är lämplig
för momentdragning av singelväxelns differentialhuspaket. Ytterligare ett Syfte är att
påvisa att klämkraft uppnås i förbandet trots att momentet varierar enligt
åtdragningskurvan. Utöver att fastställa klämkraftsvariationer kommer även
experimentet kunna skapa en bild av vilka förutsättningar som krävs för metodens
lämplighet och förhoppningsvis även generera för- och nackdelar. Experimentet ger
förhoppningsvis en vägvisning om metoden är tillämbar i befintlig utrustning samt en
metod att bedöma om den är möjlig att integrera i processen
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Parametrar väljs genom att konsultera flera kunniga personer inom Scania. Här
kommer även val av variabler och resultatparametrar att bestämmas. Resultatet
kommer att analyseras och utvärderas för att verifiera lämplighet vid integrering i
monteringen för att säkra klämkraften i förbandet.
1.5.6 Begrepp
A
Aers
As
C
CGew
Cgods
CGw
Ch
Ckärna
Cskruv
Cst
Ct
DA
Da
DA,g
Db
Do
Dy =dw
d
d0=ds
d2
d3
dh
dm
E
F
FF
Kg
Ks
L
LK
lGew
lGw
lh
lkärna
lst
M

mm2
mm2
mm2
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
N/mm2
N
N

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Nmm

Area
Arean som upptar kraft i godset
Spänningstupptagande area för skruven
Styvhet
Styvhet för gänga i klämlängd
Total styvhet för godset
Styvhet för gänga i ingrepp
Styvhet för skruvskallen
Styvhet skruvkärna i ingrepp
Total styvhet för skruven
Styvhet för skruvstam
Total styvhet för hela förbandet
Begränsningsdiameterna för godset
Anliggningsdiametern
Begränsningsdiameter gods
Skallfriktionsdiameter
Tryckupptagande ytans diameter
Kontaktdiameter mot underlaget
Nominell diameter för skruv
Spänningsdiameter
medeldiametern för gängan i skruven
Skruvkärnans diameter
Hålets diameter
Medeldiametern
Elasticitetsmodul
Kraft
Axiell förspänningskraft
Korrektionsfaktor
Korrektionsfaktor
Längd
Klämlängd gods
Längd gänga i fri klämlängd
längd gänga i ingrepp
längd för skruvhuvud
längd skruvkärna i ingrepp
längd skruvstam
Åtdragningsmoment
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Ms
Mu
N
P
Wp
δ
δskruv
ε
θ
ρ’
ζ
ζd
ζe
μ
μa
μg
μglid
η

Nmm
Nmm
N
mm
mm3
mm
mm

N/mm2
N/mm2
N/mm2

N/mm2

Gängmoment
Friktionsmoment
Normalkraft
Pitch, Gängstigning
Vridmotstånd i skruv
längdförändring, deformation
längdförändring, deformation skruv
Töjning
Gängans medelstigningsvinkel
Friktionsvinkel
Spänning
Axiell dragspänning
Effektivspänning
Friktionskoefficient
Friktionskoefficienten i anliggningsplanet
Friktionskoefficienten i gängornas kontaktyta
Glidfriktionskoefficienten
Vridspänning
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2 Teori skruvens mekanik och
åtdragningsteknik
Förbandet över differentialhushalvorna är ett höghållfast förband, vilket innebär att
skruven har en hållfasthetsklass på 12.9. Förbandet klassas också som ett
säkerhetskritiskt förband. Det betyder att om krav som ställs skulle överträdas så
finns risk för personskada och att lagkrav bryts. På Scania definieras dessa förband
som C-klassade förband.
Förbandet som studeras är förbandet som sammanfogar differentialhushalvorna. Det
består av en 12.9 skruv med utvändig torx samt 5 mm oförlorbar bricka5 och två
differentialhushalvor varav den undre fästande delen är gängad. Den skruv som
används i dagsläget är en 12.9 skruv med löstagbar 4 mm bricka och invändig torx.
Skruven är obehandlad och endast anoljad. Förbandet dras med ett moment som får
variera mellan 320-500 Nm och 117-122 grader fördelat på 4 spindlar. Antalet
skruvar beror på modell, 12 skruv för CVX R660 och 16 skruv för CVX R780 där
den sistnämnda är en större växel. Båda två är singelväxlar och skruvarna dras med
samma utrustning som kallas CVX-toppdragaren.

Figur 2 R780 Växel beskuren visningsaxel Scania 2011-05-27

2.1 Vridspänning
Vridspänning i kombination med dragspänning uppnås då en skruv får påkänning av
ett moment och genom den axiella rörelse som uppstår förlängs enligt Svenska
nätverket för skruvförband [2]. Vridspänningen är starkt relaterad till friktionen och

5

Bricka som inte går att ta loss från skruv.
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är starkast närmast gängroten. Vad gäller dragspänningen så verkar den konstant
över hela tvärsnittsarean.

Figur 3Vridspänning Swedish fasteners network (www.SFNskruv.se 2011-04-05)

Vid elastisk dragning av skruven har skjuvspänningen, η en relation till det lägsta
vridmotståndet i skruven, Wp, och momentet i skruvstammen.
Wp, vridmotståndet definieras som:

d3 är kärnans diameter i skruven och beräknas enligt formel:
(2.1.1.2)
Där H=0,86603P enligt ISO SS-1701 [3], för stigning P=1,5. I figur 3 syns gängans
profil med beskrivning av H samt diametrar för gängan.

Figur 4 Gängansprofil enligt ISO Standard för M-gängor. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISOmetric-thread.svg?uselang=sv)
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Eftersom formeln är baserad på ett antagande att kraftparet verkar i ett plan vinkelrätt
mot skruvens axel så innebär det att de i själva verket är förskjutna i förhållande till
snittytan på grund utav skruvens stigning. Därför kan det vara mer lämpligt att
använda dm istället för d3 enligt rekommendation av Colly Components [4], för ett
mer praktiskt riktigt värde på Vridspänningen.
vridspänningen beskrivs enligt förhållandet:
(2.1.1.3)
Ms beskriver vridmomentet för skruven och får ur form
(2.1.1.4)
Den minsta spänningsdiametern hos skruven är d0. Har skruven en stamdiameter som
går över den nominella spänningsdiametern ds vilket är fallet för aktuell skruv så ser
ekvationen ut som följande:
(2.1.1.5)
Vilket ger As, spänningsarean:
(2.1.1.6)
Eftersom förbandet känner av spänning både axiellt och radiellt kommer det uppstå
både dragspänning och effektiv spänning. Dragspänningen är den axiella spänningen
som uppstår och kan beräknas med följande formel:
ζ

(2.1.1.7)

Enligt deviationsarbetshypotesen kan effektivspänning beräknas ur dragspänningen,
ζ , och vridspänningen, Effektivspänningen kan också likställas med
jämförelsespänning i gängbotten för skruven.
ζ

ζ

η

(2.1.1.8)

Ekvationerna för vridspänning är nödvändiga vid klämkraftsberäkning av moment
för att veta hur stor den slutliga axiella komponenten är av effektivspänningen. Vid
studie av endast skruvförlängning i axialled finns andra formler enligt Hook´s lag
som gör det möjligt att beräkna kraften utan hänsyn till vridspänning. Se mer i
kapitel 2.1.7.

2.2 Gängans mekanik vid åtdragning
Nedan ses gängans axialplan och tangentialplan samt den kraft som påverkar gängan
i tangentialplanet, tangentialplanskomponenten ΔF´.
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Figur 6 Åtdragningskraftens
riktning mot gängan, Swedish
fasteners network
(www.sfnskruv.se 2011-04-06)

Figur 5 åtdragningskraftens och
momentets riktining för skruvgängan,
Swedish fasteners network
(www.sfnskruv.se 2011-04-06)

Den skenbara friktionsvinkeln utgör vinkeln mellan tangentialplanskomponenten
och normalkraften ΔFn. θ är gängans stigningsvinkel på medelradien r2, som är den
radie som går ut till mitten av gängan. För att åskådliggöra de olika planen och
verkan på dessa införs bild nedan till höger.
ρ´ beskrivs i följande ekvation där μ
är friktionskoefficienten erhållen i gängorna och
30°.
ρ´

μ

flankvinkeln som för M-gängor är

(2.1.2.1)

(2.1.2.2)
Förhållandet mellan ρ´ och θ
ρ´ = θ kallas gängans självhämningsgräns. Om ρ´ skulle bli mindre än θ så kommer
skruven att vilja gänga upp sig själv, vilket ger att vid omvänt tecken så kommer ett
moment krävas för att lossa skruven.
Det totala momentet som krävs för att skapa förspänning är
Där

beskriver vridmomentet mot underlaget genom formeln:
(2.1.2.3)

Vridmomentet Ms för skruven där p´ och θ är ofta så små att de approximeras
hänvisas till formel 2.1.2.4 i kapitlet om vridspänning:
Efter förenkling ger det slutligen åtdragningsmomentet:
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(2.1.2.4)

P är stigningen, Ks och Kg är korrektionsfaktorer för gängfriktionen och bestäms ur
diagram i Handbok om skruvförband [4], dm är skruvens medeldiameter. µ1 är
således gängfriktionen och µ2 underlagets friktion. Da beskriver
anliggningsdiametern.
Da beräknas enligt följande ekvation:
(2.1.2.5)
är Skruvskallen eller brickans ytterdiameter,
frigående hålets diameter i mm.

är brickans höjd och

det

Brickan används för att fördela kraften över en större anliggningsyta som uppstår vid
åtdragning av förbandet. Med en större höjd ökar fördelningen av kraften och
materialet under förbandet avlastas något mer. Vid höghållfasta förband blir kraften
stor och material i förbandet riskerar att sätta sig mer än normalt om förbandet inte är
rätt dimensionerat för den stora kraften.
FF blir således enligt Handbok om skruvförband [4]:
(2.1.2.6)

2.3 Monteringsfriktion
På Scania ska glidfriktionen enligt bestämmelse i ISO ligga på mellan 0,10-0,16 µ
för specialförband, inklusive 3ζ för ytor med obehandlat stål. Utan glidningsfriktion
kan inte förbandet bibehålla sin klämkraft utan kommer att glida och glapp skapas.
Vid montering med momentdragning måste skallfriktion 50% och gängfriktion 40%
övervinnas för att slutligen skapa glidfriktionen, som ger klämkraft, som endast
består av 10% av det pålagda momentet. Detta gäller under goda
friktionsförhållanden enligt Bultens teknikhandbok [5]
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Monteringsfriktion
Skallfriktion
Gängfriktion
Glidfriktion

Figur 7 Monteringsfriktion för ett förband (Inspiration från Bultens teknikhandbok 1999 Bulten AB)

Om skruven är anoljad kan momentet som åtgår till att övervinna gängfriktionen
minska då anoljningen gör att skruven glider lättare mot materialets gängor. Då kan
glidfriktionen öka och du uppnår mer klämkraft med ett mindre moment. I
standardfallet åtgår alltså 90% till att övervinna monteringsfriktionen vilket skapar
värme i förbandet och 10% skapar klämkraften som ska uppnås. Eftersom skruven
som används är av 12.9 typ och en höghållfastskruv krävs stort moment och kraft för
att övervinna monteringsfriktionen.
Olika beläggningar på materialet kan påverka friktionen men i det förband som
studeras är ytorna bearbetade och har inte någon färg som kan påverka friktionen.
Skruven som används idag är anoljad.
För att beräkna vilket moment som ska läggas på för att åstadkomma klämkraft för
ett förband används formel 2.1.2.4.
För att räkna ut friktionen då antagandet är att gängfriktion och underlagsfriktion är
lika stora fås vid ett kraftutbytesprov:
(2.1.3.1)

Där M är moment och F är klämkraft. Db är skallfriktionsdiametern, dm=d2 vilket
motsvarar gängans friktionsdiameter. P är delningen för gängan.

2.4 Glidfriktion
Glidfriktionen har stor påverkan i ett förband då den utgör de sammanfogade ytornas
friktion mot varandra enligt SFN [2]. Glidfriktionen är viktig för förbandet och
motverkar att förbandet rör på sig efter åtdragning. Glidfriktion har fått allt större
betydelse då många komponenter numera lackeras eller målas för att skyddas mot
rost. Men olika typer av ytbehandling påverkar också glidfriktionen vilket innebär att
rätt klämkraft kan ha uppnåtts men förbandet är inte tillräckligt hållfast på grund utav
för låg glidfriktion.
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Den andel av klämkraften som överförs vid skjuvkraft är glidfriktionen, vilket alltså
är kvoten mellan skjuvkraft och total klämkraft.
(2.1.4.1)
Det går att erhålla en högre glidfriktion genom att modifiera mellan ytorna vilket kan
ske på flera sätt. Maskering innebär att ytan hålls ren från ytbehandling vid målning.
Ett annat alternativ är att skapa små ojämnheter genom en lättrad yta eller keramfilm.
Förbandet som är aktuellt har rena ytor och är bearbetat till ytjämnhetsgranden 3,2
Ra. Den aktuella skruven har även en oförlorbar bricka vilket gör att ytterligare en
yta påverkar förbandet. Det krävs att båda ytorna kommer i rörelse för att lossning av
förbandet ska ske.

2.5 Sättning
Definitionen av sättning enligt [4]: ”Med sättning menas summan av alla plastiska
deformationer i skruvförbandet som förorsakar bestående förkortning av de
hopfogade delarna eller förlängning av skruven (översträckning)”
Efter en åtdragning av ett förband sker en sättning som skapas av relaxation i
materialet. Sättning kan delas upp i dynamisk sättning och statisk sättning. Den
statiska sättningen uppstår under dragning och strax efter klämkraften uppnås men
utan att yttre last pålagts. Den dynamiska sättningen uppstår först då förbandet
känner av en yttre last.
Relaxation innebär att materialet deformeras under påverkan av förbandet och
plastiskdeformation sker i kontaktpunkterna. Även vid yttre påläggning av last kan
kontaktpunkterna plastiskt deformeras och spänningsförhållanden i förbandet kan
förändras vilket innebär att klämkraften sjunker. Vanligtvis sker den största
klämkraftsförlusten först efter de första lastcyklerna.
Förbandets klämkraft kan också minskas av krypning vilket är en inre deformation
av materialet där korngränsförflyttning orsakas av till exempel hög värme. Krypning
stabiliseras inte med tiden utan fortgår vilket innebär att klämkraften minskar med
tiden i förbandet.
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Figur 8 Sättningens påverkan på förbandet Swedish fasteners network
(www.sfnskruv.se 2011-04-07))

Sättningar kan uppstå på flera ställen i förbandet enligt Hanbok om skruvförband [4].


I kontaktytorna – de första kontaktpunkterna blir starkt deformerade till dess
att kontaktytan blir så pass stor att den kan bära upp lasten. En sned, skrovlig
ytan med skägg eller kantanligg skapar mer okontrollerade sättningar utöver
de som uppstår vid åtdragning och påläggning av yttre last. Mjukare material
har också större tendens till sättning om kraften är stor och brickor inte
används för att avlasta kontaktytan. Antal punkter som ligger an och hur yttre
lasten verkar på förbandet har också påverkan på sättningarna för förbandet.



I brickor och låsbleck – då de ofta är tillverkade i mjukare material innebär
det att sättningar också kan uppstår, men framförallt ökar antalet kontaktytor
vilket påverkar sättningen. De brickor som skapar låsningseffekt kan också ge
en komprimering och även avtryck i godset.



I gängor – smuts, spånor, ytojämnheter, materialet och klämkraften kan skapa
sättningar i gängan vilket också betraktas som en yta. Gängornas
hållfasthetsgräns kan överskridas om gängvarven snedbelastas och plastisk
deformation uppstår.



I de hopfogade delarna – Styvheten i materialet har också betydelse för hur
materialet deformeras. Är materialet mjukare finns större risk för sättning vid
högre klämkraft över materialet. Även glapp mellan ytorna som
sammanfogas kan påverka klämkraften och deformation. Mjukare material
har också en större tendens att sätta sig då yttre last läggs på förbandet.



I beläggning så som färg och ytbehandling – färger och andra ytbeläggningar
skapar ofta sättningar i förband och bör undvikas för kritiska förband då de
också kan krypa och påverka klämkraften negativt i förbandet.
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Sättningar är svåra att beräkna och klämkraften är beroende av hur stora sättningar
som uppstår i förbandet då klämkraften kan minska av sättningarna.

2.6 Hålplantryck
Trycket som uppstår mot materialet under en skruvskalle kallas för hålplantryck. Vi
hög klämkraft kan trycket bli så stort på hålplanet att materialet plastiskt deformeras
och en sättning sker vilket kan resultera i att rätt klämkraft inte uppnås enligt SFN
[2].
Hålplantrycket i N/mm2 beräknas med följande formel:
(2.1.6.1)

F är klämkraften i N, Do är tryckytans ytterdiameter, eller skruven/brickans
ytterdiameter, och dh är tryckytans innerdiameter, även beskriven som håldiametern,
i mm. Nedan visas bild av diametrarna Do och dh Där Do = dw på grund utav
variationer i beteckning i litteratur.

Figur 9 hålplantryck swedishfasteners
network (www.sfnskruv.se 2011-04-07)

Materialet i differentialhushalvorna för utvalt förband har en hårdhet på 180-230 för
den övre diffhushalvan och 180-220 HB för den undre. En 12.9-skruv vilket är den
aktuella skruven i förbandet kräver en hårdhet 380 HB i materialet under
skruvskallen för att inte förlora klämkraften. Här används en bricka för att avlasta
ytan som är 5 mm tjock. Det är viktigt att dimensionera brickan i rätt hårdhet och
storlek för att avlasta ytan på rätt sätt och för att den inte bidrar till sättningar.
Brickan avlastar även glidfriktionen då skruven endast roterar på brickans övre yta.
Den yta som ligger an mot hålplanet förblir stilla.

17

2.7 Klämkraft
Definitionen av klämkraft är den axiella kraft som håller ihop en eller flera
komponenter. Skruvkraften är den kraft som skruvens stam utsätts för i ett förband
och är lika med dess klämkraft.
För att hålla samman ett förband erfordras klämkraft och faktorer som påverkar
denna är:
 Lastens storlek och riktning
 Elasticiteten i skruv och hopfogbara delar
 Sättningar i förbandet
 Angreppspunkt av lasten
Statiska förband är inte lika beroende av en etablerande klämkraft utan det räcker
med att eliminera luftspalter för att motverka gnissel. För ett dynamiskt förband
däremot är det viktigt att kunna motstå pulserande last och därmed är en etablerande
klämkraft nödvändig.
Den teoretiska skjuvkraften kan beräknas med följande formel:
Fskjuv = µN

(2.1.7.1)

N kan sättas som den totala kraft som skruvarna i förbandet utsätts för och µ är
glidfriktionen mellan de ytor som sammanfogas.
För att visa skruvens kraft och deformation visas de i samma diagram under
förutsättningen är den påtvingade kraften, Fi är den samma för gods och skruv. δb
Beskriver förlängningen av skruven efter påkänning av kraften Fi och δc beskriver
deformation av godset. Att de skiljer sig från varandra beror både på materialet i
komponenterna men också av dess styvhet.

Figur 10 Klämkraft över skruvförband utan yttre belastning, Swedish fasteners network
(www.sfnskruv.se 2011-04-09)
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Figur 11 Klämkraft över skruvförband med yttre belastning, swedish fasteners
network (wwww.sfnskruv.se 2011-04-09)

Vid en pålagd last ser motsvarande diagram ut på följande vis. Den totala
deformationen δtot förändras inte vid yttre belastning utan skruven får en ytterligare
förlängning samtidigt som godset känner av en dragspänningsavlastning. I figuren
syns den nya kraftens påverkan som FA över förbandet. Om den yttre lasten skulle
avlasta förbandet så mycket att Fc = 0, kommer förbandet förlora sin klämkraft. Det
kan resultera i att skruven lossnar och förbandets förmåga att hålla ihop och täta går
förlorad.
I figuren syns också tydligt hur olika godset och skruven belastas med den pålagda
lasten. Detta beror på deras olika styvhet vilket gör att den styvaste komponenten tar
upp den större delen av lasten.
För att beräkna kraften används Hook´s lag och antagandet att sambandet varierar
linjärt i elasticitetsområdet.
(2.1.7.2)
(2.1.7.3)
(2.1.7.4)
Ur de tre formlerna ovan fås sambandet för F ur ekvation 2.1.7.5.
(2.1.7.5)
För att visa styvheten i förbandet används följande ekvation enligt Karlebo [3]:
(2.1.7.6)
Vilket också ger sambandet:
(2.1.7.7.)
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För skruvförlängningen blir ekvationen:
(2.1.7.8)

2.8 Skruvens styvhet
På grund utav skruvens geometri kommer olika fjäderkonstanter i skruvens ingrepp
respektive inom klämlängd att ge den totala styvhetskonstanten för skruven. Nedan visas en
bild av skruven med dess diametrar och längder. För aktuell skruv är d1=d2.

Figur 12 Skruvlängder för beräkning av skruvfjädring (Estimation of bolt complience, Copy right Dr. Ir.
René M. Hop – Nedshroef Techno Center )

Fjäderkonstanten C används för att beräkna skruvens styvhet i förbandet och beskrivs
enligt följande formel [4]:
(2.1.8.1)

För totala skruvstyvheten tas det hänsyn till skruvens olika geometri genom att dela
upp styvheten i olika delar för skruven.
(2.1.8.2)
Följande ekvationer beskriver de ingående fjäderkonstanterna:
För skruvhuvud:

(2.1.8.3)
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För skruvstam:

(2.1.8.4)
För gänga i fri klämlängd:

(2.1.8.5)
För kärnan i ingrepp:

(2.1.8.6)
För gänga i ingrepp:
(2.1.8.7)
Som följer ur Hook´s lag enligt 2.1.7.8 fås totala skruvförlängningen med formel:
(2.1.8.8)
Godsets deformation är betydligt svårare att beräkna då det är flera konstruktiva faktorer som
spelar in, enligt Handbok om skruvförband [4]. Flera metoder för att beräkna godsets styvhet
finns men vanligast är att beräkna den begränsande arean av godsets totala area som kan ta
upp kraften, Aers. För olika förband blir ersättningsarean olika beroende på hur stor
ersättnings area eller ersättningsdiameter, Ders, som finns tillgänglig för att ta upp belastning.
Är arean mindre än skruvhuvudets diameter så kommer godset att känna av en
tryckspänning. Godsets fjäderkonstant fås av formel:
(2.1.8.9)
Har godset olika material i olika delar så ska båda delarna räknas ut separat och summeras
enligt samma princip som med skruvstyvheten.
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Figur 13 Belastningsytor för gods Swedish fasteners network (www.sfnskruv.se 2011-04-16)

För b, vilket är mest karakteristisk för aktuellt förband blir ersättningsarean enligt
Rötscher (VDI2230), hänvisat ur Handbok om skruvförband [4].

(2.1.8.10)

Med begränsningen att

och villkoret

ska vara uppfyllt.

Följaktligen fås förbandets styvhet enligt följande formel:
(2.1.8.11)

2.9 Klämlängdens betydelse
Klämlängden, vilket är den del från skruvskalle fram till första ingripande gängparet,
har med andra ord stor betydelse för förbandets klämkraft. Om klämlängden är för
kort blir inte förbandet lika elastiskt och har svårare att ta upp sättningar. Därmed
riskerar förbandet att förlora sin klämkraft och styvhet. En tumregel säger att
klämlängden inte ska understiga 2 gånger skruvens gängdiameter, enligt SFN [2].
Belastning på de tre första gängorna är mycket högre än för övriga gängor, vilket
också beror på klämlängden. En för kort klämlängd kan få konsekvensen att gängan
skjuvas sönder. Med en kort gängfri del kan man skapa mer fjäderfunktion i skruven,
då gängade delen är den del som är elastiskt töjbar i skruven.
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3 Åtdragningsteknik och utrustning
3.1 Åtdragningsutrustning
Den multiplaskruvdragaren som drar CVX differentialhusförbandet är en Atlas
Copco med Power MACS som styrenhet. Den har fyra vertikalmonterade spindelar
och ställbart centrumavstånd för att kunna dra olika typer av CVX, med antingen 12
eller 16 skruv. Maskinen är elektrisk och drar först 130 Nm och därefter 120 grader i
vinkel vilket ska nå 320-500Nm enligt specifikationen för förbandet.
Momentvinkelkurvor lagras i Power MACS-programmet och kan studeras med ett
kompatibelt program i dator. Dragaren är upphängt i en pneumatisk cylinder och är
höj och sänkbar via knappar på handtaget. Själva upphängningen är fästad i en
travers över line.

Figur 14 Dragaren för CVX-växlar, Atlas Copco (Ur
maskinspecifikation för Scania 2011-05-12)

Figur 15 Power MACS, Atlas
Copco (www.atlasCopco.com 201105-10)

3.2 Åtdragningsteknik
3.2.1

moment + vinkel

Momentet är den relation mellan pålagd kraft och friktion under skruvskalle och i
gängor. Den kan beskrivas som kraften gånger hävarmen från skruvskallen.
Åtdragning med endast moment är en relativt osäker metod och lämpar sig inte för
kritiska förband då de är svårt att beräkna vilken klämkraft som uppstår. Klämkraften
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kan variera och kan variera ±25 % och skulle förhållanden vara svåra kan variationen
bli upp till ± 60 %. Utnyttjandet av skruven med denna metod innebär endast ett 60
procentigt utnyttjande av skruven, eftersom metoden inte säkrar att skruven kan
plasticera och riskera brott.
Momentvinkel däremot skapar bättre förutsättningar för att variationen i klämkraft
ska minska eftersom dragningen styrs via vinkel som ska säkra skruvförlängningen.
Enligt Dr. René M. Hop [6] är det hos personer som arbetar med skruvförband
vedertaget att noggrannheten är 10% för sträckgränsstyrd dragning med
momentvinkelkontroll. Friktionsförhållandena utnyttjas då de varierar sannolikt och
med det kan klämkraftstillväxten som funktion av vinkeln erhållas. Vid åtdragning är
det fördelaktigt att ha ett lågt moment som pressar ihop förbandet och en vinkel som
står för skruvförlängningen, det vill säga klämkraften. Det är nödvändigt att
undersöka vilka tröskelmomentvärden som är lämpliga samt hur stor vinkel som
krävs för att skapa rätt klämkraft. Efterkontroller ger heller inget säkert svar på om
klämkraft uppnåtts vilket ger ett stort acceptansintervall. Eftersom vinkeldragningen
till skillnad från vanlig momentdragning utnyttjar skruvens plastiska område vid
vinkeldragning så blir återanvändningen av skruven begränsad. Kontrollmetod för
skruvförlängning genomförs genom kontrollmetod 3 vilket innebär att förbandets
lägsta moment -5% kontrolleras vid revision. Variationer i skruvens härdning och
gängfriktion påverkar hur stor vinkel som förbandet ska dras med för att erhålla
sträckta skruvar.
För att beskriva toleransnivåer kan målvärdet demonstreras som ett fönster bestämt
av momentet och erhållna vinkeln vilket momentvinkeldragningen ska hålla sig
inom. Ligger kurvan utanför detta fönster är dragningen inte godkänd och kallas ofta
för en röddragning, då maskinen ger en röd icke godkänd signal. Figur nr 15
demonstrerar toleransfönstret och åtdragningskurvan.

Figur 16 Momentvinkel diagram, Swedish fasteners network (www.sfnskruv.se 2011-04-07)
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3.2.2

Gradientstyrd sträckgränsdragning

Gradientsträckgränsstyrd montering innebär att gradienten avgör hur nära
sträckgränsen åtdragningen av skruven ligger. Genom beräkning av derivatan för
momentvinkelkurvan kommer gradienten att avta vid ett visst värde jämfört med
tidigare medelvärde vilket indikerar att skruven är på väg in i plastiskt område.
Gradientmetoden ger samma fördelar som momentvinkeldragning i det plastiska
området men med en mindre spridning eftersom kontrollen av plasticeringen är mer
exakt. Noggrannheten är därför bättre än för moment vinkel men exakt hur stor
spridning av klämkraften metoden ger är det svårt att hitta uppgifter för enligt Lars
Oxelmark [7]. Däremot krävs noggrant bestämda styrparametrar genom
undersökning av förbandet och mer komplicerad utrustning och programmering av
utrustning.
Gradientsträckgränsdragning kan se ut som figur nr 16 enligt SFN [2]. Det blåa visar
TDIFF mätningarna enligt metod 1, som beskrivs vidare i kapitel 2.3.2.1, och den
röda kurvan är momentvinkelkurvan som dragningen följer. I jämförelse mot
momentvinkeldragning syns det att samtliga röda kurvor har en mindre variation i
slutvärde och ligger inom ett snävare toleransfönster än för metod momentvinkel.

Figur 17 Gradientsträckgränsdragning Swedish Fasteners Network Handbok (www.sfnskruv.se 2011-0407)

Det finns två olika sätt att styra med gradientsträckgränsdragning som beskrivs i
följande kapitel.
Metod 1
Skruven dras ner till själva momentdragningen vilket är punkt TC i diagrammet,
figur 17. Därifrån börjar gradientastyrningen och samplingen. Number of samples,
NOS, är hur många prov som tas för att bestämma en punkt för kurvan. INC är hur
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långt det är mellan prov tillfällena vilket vanligtvis är 1 grad. TDIFF mäts mellan
punkt 1 och punkt 3 osv. för att bestämma skillnaden i medelmomentet. När kurvan
når sträckgränsen, vilket för Atlas Copco programmet kallas YP kommer TDIFF att
vara mindre än medelmomentet. Detta värde ställer man in efter skruvtyp så att det
överensstämmer med sträckgränsen. När TDIFF uppmäts till ett värde lägre än
sträckgränsen betyder det att man nått över sträckgränsen och dragaren avslutar
åtdragningen.

Figur 18 Gradientsträckgränsdragning metod 1 Atlas Copco
(Urdrag ur PowerMACS metodbeskrivning 2011-04-20)

Metod 2
Metod två liknar metod ett men styrs mer genom en kalkylering av medelvärdet på
momentet NOS samplingar men repeteras ett bestämt antal gånger över ett bestämt
vinkel antal vilket ger RNOS. Referens lutningen fås av en linjär regression av
RNOS-punkterna. Referens lutningen kalkyleras ständigt under dragningen genom
nya RNOS-värden. Sträckgränsen anses uppnådd då gradienten är mindre än
TDIFF% av referens gradienten vilket gör att dragaren slår av.

26

Figur 19 Gradientsträckgränsdragning metod 2, Atlas Copco
(Utdrag ur PowerMACS metodbeskrivning 2011-04-20)

3.2.3

Ultraljudsteknik

Ultraljudstekniken är en metod där vågor på 5-10MHz används för att mäta
skruvförlängning. Metoden har en noggrannhet på ±3% i klämkraft i laboratorium.
En elektrisk signal omvandlas till en mekanisk puls via en pietzoelastisk givare och
fortplantas i skruven enligt NDT [8]. Vågen reflekteras mot undersidan på skruven
och studsar tillbaka för att registreras i givaren. Time of flight kallas den tid som
vågen befinner sig i skruven och förkortas TOF. När skruven förlänger sig vid
åtdragningen kommer det följaktligen innebära att ultraljudsvågorna färdas längre tid
i skruven.
Det finns flera sätt att mäta vågen. Tor Rönnholm [9] menar att det som är mest
fördelaktigt är att mäta eko-eko vilket gör att förluster via mätenheter och kablar inte
tas med i TOF, Time of Flight. När förbandet dras åt kommer skruven at förlängas
geometriskt på grund av de axiella spänningarna. Vågen kommer därför befinna sig i
skruven en längre tid i skruven än vid normalt tillstånd. Eftersom materialet
förändras tas det hänsyn till den akusto-elastiskaeffekten för att kompensera för
materialets förändrade struktur. För stål ligger det akusto-elastiskavärder på mellan
3-4. Den kompenserade längdskillnaden för mm i ultraljud kallas för us-mm.
Tidsskillnaden mellan en skruv i normal tillstånd och en åtdragen skruv omräknas
från ns till us-mm. Det motsvarar också vilken skruvförlängning som åstadkommits
under åtdragningen. Med Hook’s lag enligt formel 2.1.7.7 kan förlängningen, δ
multiplicerat med skruvstyvheten för aktuell skruv omvandlas till erhållen klämkraft.
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Figur 20 Ultraljudets väg i skruven (Intellifast, publicerad artikel i aerospace engineering and
manufactoring http://www.sae.org/magazines/aerospace/subscribe/2-28-10.pdf 2011-04-25)

Även värmeväxlingar kan påverka hur vågen rör sig i materialet. Skiljer sig
materialen i förbandet är det en fördel att beräkna värmeskillnaderna för att
kompensera för värmeskillnader.
Vanligtvis används ultraljudsteknik som revisionsmetod för att mäta erhållen
klämkraft i förbandet enligt Hook´s lag 2.1.7.7. Då används portabel givare med en
löstagbar sensor och glycering som kopplingsmedium.
Skruv
För att kunna mäta vågorna måste skruven vara anpassad för ultraljudsmätning,
vilket innebär att båda sidor måste vara parallella och plana. Om skruven är ojämn
kommer vågorna att studsa och ge ett felaktigt eller omätbart resultat. Det finns flera
leverantörer av skruv med olika anpassning av skruv. NEDSONIC® är en typ där den
nedre delen av skruven är anpassad med en konisk fasning för att få en optimerad yta
för vågen att studsa mot. I-bolt är ytterligare en variant med en kopplingspunkt
inbyggd i skruven, Load control Inc har även ett 2D-serienummer unikt för skruven
fastlimmat med den pietzoelastiska plattan. Enligt Dr. René m. Hop [6] från
Nedshroef, som tillverkar NEDSONIC®, är dem bara marginellt dyrare än vanlig
skruv. Skruven finns i ett stort antal storlekar och olika hållfasthetsklasser.
Ultraljud i produktionen
Nedshroef Techno Center har utvecklat utvecklad ultraljudsmätande utrustning med
sensorer integrerade i hylsan vilket gör att skruven kan styras under hela
åtdragningssekvensen genom skruvförlängning. Utrustningen är pneumatisk och
ultraljudsmätningen sker enligt samma princip som ovan men den är kopplad till en
styrenhet som mäter hur långt skruven förlängts och räknar om det till klämkraft. När
skruven når rätt förlängning slår maskinen av och klämkraften är då uppnådd.
Nackdelen med de pneumatiska dragarna är att de fortfarande fortsätter något efter
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att de slagits av på grund utav lufttrycket vilket skapar en något sämre noggrannhet
mot elektriska dragare. Därför måste klämkraften dimensioneras så att dragaren inte
drar åt skruven för långt in i det plastiska området. Elektriska dragare som styrs och
eller övervakas med ultraljudsteknik för klämkraft är i utvecklingsstadiet och
studeras under benchmarking avsnittet 2.8. En övervakad momentvinkeldragning
innebär att moment vinkel dras men skruvförlängningen mäts för att kontrollera att
rätt klämkraft uppnås. Enligt denna metod kommer fortfarande sättningar och
friktion ha betydelse för åtdragningsprocessen.
Fördelen med utraljudsstyrd teknik är att förbandet kan ha varierande friktion i skruv
och ytor utan att det påverkar klämkraften, utan dragningen sker helt efter
klämkraftens storlek mot skruvförlängningen. Vinkelövervakning gör det möjlig att
fortfarande övervaka för att försäkra sig om att skruven inte dragits för långt i cykeln
och därmed översträcks. Enligt Tor Rönnholm [9] skulle detta inte inträffa eftersom
förlängningen är kontrollerad och skruven inte får förlängas längre än ett bestämt
värde.

3.3 Kontrollmetoder
Kontrollmetoder skiljer sig åt beroende på vilken metod som använts för att dra åt
förbandet. Vilken kontrollmetod som ska användas fastställs genom provning av
förbandet och därefter enligt STD3637 [10] vilket är följande kontrollmetoder.
3.3.1

Kontrollmetod 1

Ytterligare åtdragning och avläsning av momentvärde efter “piken”. Denna metod
ska inte användas för förband där godsgängan är tillverkad i ett sprödare material än
skruven. Redan en liten vidaredragning kan medföra sträckning av skruven med
brustna godsgängor som följd. Kontrollers -35% till +50%.
3.3.2

Kontrollmetod 2

Märkning, lossdragning ca 60˚ och åtdragning till märkningen.
Kontrolleras -40% till +45%
3.3.3

Kontrollmetod 3

Åtdragning till specificerat momentvärde utan att skruvförbandet har rört sig i
gängan. Metoden används vid kontroll av sträck-gränsdragna och
moment/vinkeldragna förband samt låsta förband.
Kontrollers -5% (under min. gräns.)

3.4 Beräkningar
Enligt Hanbok om skruvförband [4] är det teoretiska värdet för klämkraften beräknas
enligt formel 2.1.2.6 och Da med formel 2.1.2.5.
29

För maximal klämkraft beräknas FF,max enligt formel 2.1.2.6. Maximal klämkraft fås
genom att maximera momentet och ha lägsta tillåtna friktionsförhållanden.

För lägsta tänkbara klämkraft beräknas lägsta moment och högsta godkända friktion
enligt STD3945och STD 3353 [11], för flänsskruv med ytterligare anliggningsyta dw
0,10-0,16μ.

Enligt Handbok om skruvförband [4] gäller för 0,10 μ Ks = 0,16, Kg=0,581 och för
0,16 μ Ks=0,161, Kg=0,587

Dragspänning i skruvförband enligt hänvisning Handbok om skruvförband [4].
Maximal dragspänning i skruv enligt formel 2.1.1.7.:
ζ
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Minimal dragspänning i skruv:

ζ

För att kunna beräkna klämkraft ur skruvförlängning krävs det att styvheten i
skruven beräknas.
För skruvhuvud enligt formel 2.1.8.3:

För skruvstam enligt formel 2.1.8.4:

För gänga i fri klämlängd enligt formel 2.1.8.5:

För kärnan i ingrepp enligt formel 2.1.8.6:

För gänga i ingrepp enligt formel 2.1.8.7:

Vilket ger den totala styvheten ur formel 2.1.8.8 :
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För att avgöra hur mycket tryck skruven belastar godset med maximalt under skruvskallen
beräknas även hålplantrycket för skruvens brottgräns. Kraften som uppnås vid brottgränsen
räknas ut enligt följande formel 2.1.7.2:

Hålplantrycket som skruven orsakar på godset enligt formel 2.1.6.1 är:
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4 Experiment
4.1 Ultraljudsmätning samt momentkontroll av
förband
Experimentets syfte är att säkerställa klämkraft i förbandet samt påvisa om
klämkraften påverkas av de sättningar som sker under åtdragning. Eftersom
sättningar även sker med tiden under relaxation av förbandet mäts även minimum
moment samt längdförändringar av skruv efter ett längre tidsintervall på 1-2 h.
För att vara säker på att de utvalda individerna kommer få sättningar under dragning
plocks de ut mellan två växlar av samma typ, CVX R780, som visar sättningar vid
åtdragning. Individerna lyfts åt sidan och förbereds med den nya skruven med
oförlorbar bricka och ultraljudsegenskaper. Samtliga skruvar mäts i normalt tillstånd
med ultraljudsmätare Olympus 35 [12], handhållen ultraljudsgivare och glycerin som
kopplingsmedel. Märkning av samtliga skruv och position av differentialhalvor
dokumenteras och därefter dras de 16 skruvarna i 4 omgångar. Åtdragningsmomentet
är 130 Nm + 120° med hjälp av en Atlas Copco 4spindlig dragare. Samtliga moment
vinkelkurvor samlas in och uppmätt max- och slutmoment kopplas samman med
motsvarande skruv. Samma följd upprepas för individ två och därefter vilar
förbanden i 1-2 h.

Figur 21 Differentialförbandet R780 med märkt skruv. Från test 1
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Efter 1-2h mäts samtliga skruvar och moment kontrolldras med kontrollmetod 3 [10]
med hjälp av en visande momentnyckel innan de lossas med hjälp av dragaren.
Samtliga skruvar i individ 1 mäts nu i lossat tillstånd för att påvisa
skruvförlängningen.

Figur 22 Olympus 35 och kopplingsmediumet glycerin
(www.olympus.se 2011-05-25)

Samtliga värden mäts med akustoelastiskeffekt vilket innebär att enheterna för
skruvförlängning är us-mm med en 3,5 faktor.
Figur 22 visar en åtdragningskurva för aktuell skruv och förband. Skruven är nr 14
på växel 1. På y-axel syns momentet i Nm och på x-axeln antalet grader förbandet
dras åt med. Nergängningen innan momentet stiger syns där kurvan är konstant 0.
Där kurvan har små hack sker en växling av varv per minut där den sista motsvarar
10 varv/minut vilket också även är vinkeldragningen. En karakteristisk felfri
åtdragningskurva ser ut som en hajfena likt kurvan nedan.

Figur 23 Åtdragningskruva momentvinkel, karaktäristik för normal kurva. (Ur AtlasCopco PowerMACS
styrprogram 2011-04-20)
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Följande figur 23 är skruv nr 15 på en växel som blev exkluderad ur testet på grund
utav mätfel. Bilden är en inzoomning av en kurva med samma åtdragningsmoment
och vinkel som föregående kurva. Den här kurvan har troligtvis påverkats av en
sättning vilket gör att momentet faller ca 30 Nm och 30 grader innan den återhämtar
sig. Denna sättning sker under vinkeldragningen men i ett relativt tidigt skede.

Figur 24 Åtdragningskurva moment vinkel, karaktäristik för kurva med tidig sättning över 30 grader. (Ur
AtlasCopco PowerMACS styrprogram 2011-04-20)

Figur 24 är åtdragningskurvan för skruv nr 13 från första växeln och visar en sättning
i ett sent skede. Sättningar som sker så sent och nått ett moment på 420 Nm innan det
faller är mycket osäkra. Kurvan påvisar ingen återhämtning och det går inte att
avgöra om förbandet kommer att ge efter mer eller om skruven kommer fortsätta
förlängas. Åtdragningen stängs av vid 390 Nm och därefter är det okänt hur
förbandet beter sig utan fortsatta mätningar och momentkontroller.

Figur 25 Åtdragningskurva momentvinkel, karaktäristik kurva med sen sättning minst 20 grader. (Ur
Atlas Copco PowerMACS styrprogram 2011-04-20)
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4.1.1 Resultat
Resultatet för mätningarna redovisas nedan i tabell 2. Samtliga skruvar var godkända
vid kontroll efter 1,5 h med kontrollmetod 3. Bestående klämkraft är beräknad enligt
Hook´s lag formel 2.1.7.7 och belastningen ur kraften genom belastningsarean As.
Tabell 1 Resultat test 1 växel 1, fet skrift för medelvärde av klämkraft i totala förbandet. Skruv 3 och 6
anoljade extra, skruv 9 och 16 avtorkade med sprit.

skruv
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Medelv
.

slutmoment
426
352
422
419
369
416
369
392
425
372
379
420
388
428
437
421
402

Längd
skruv efter Läng
åtdragning lossad
ca1-2h
skruv
106,35
105,08
106,39
105,09
106,38
105,03
106,32
105,08
106,30
105,04
106,19
104,93
106,49
105,14
106,24
105,05
106,18
104,94
106,24
104,98
106,32
105,02
106,31
105,06
106,24
104,92
106,27
104,95
106,38
104,98
106,23
104,97
106,30

105,02

Lefter (12h) Bestående
Llossad
Klämkraft
dragning i kN
1,27
175,63
1,30
179,78
1,35
186,69
1,24
171,48
1,26
174,25
1,26
174,25
1,35
186,69
1,19
164,57
1,24
171,48
1,26
174,25
1,30
179,78
1,25
172,86
1,32
182,54
1,32
182,54
1,40
193,61
1,26
174,25
1,29

177,79

Bestående
belastning
kN/mm2
Vid
åtdragning
1,050
1,075
1,116
1,025
1,042
1,042
1,116
0,984
1,025
1,042
1,075
1,034
1,092
1,092
1,158
1,042
1,063

Diagram över de 16 skruvarnas variation i klämkraft visas i figur 25. Vissa
sättningar sker i ett sent skede då pikmomentet, vilket är det högsta momentet som
uppstått under åtdragning, förlängt skruven och därmed visar en hög klämkraft trots
lågt slutmoment. Skruv nr 13 hade ett pikmoment på 440 då sättningen inträffade
vilket redan hade genererat en stor bestående skruvförlängning. När är skruven lossas
återhämtar den sig inte riktigt lika mycket och därmed är den bestående klämkraften
större än förväntat för 388kN i moment. Samma fenomen återfinns för skruv nr 7
som också hade en sen sättning efter 420 Nm. Skruv nr 9 var en skruv som i
experimentet var avsiktligt avtorkad för att påvisa friktionens inverkan. Den har
enligt slutmomentet nått 425 Nm men har en relativt låg klämkraft. Skruv nr 3
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däremot var extra anoljad och har därför ett högt värde på klämkraften då den skapat
mindre motstånd vid åtdragning. Skruv nr 15 har en väldigt stor klämkraft vilket
beror på att slutmomentet är väldigt högt på 440 Nm. Utnyttjandet av skruv nr 15 är
96,5 % av brottgränsen.

Test 1 växel 1 Klämkraft
Klämkraft i kN

200
190
180
170
klämkraft
160
150
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

Skruv nr

Figur 26 Diagram över klämkraft för respektive skruv i växel 1 test 1 (Från tabellvärden växel 1 test 1).

4.1.2

Teoretisk uträkning baserat på resultatvärden

Normalläge från test:
Antagande att friktionen är 0,10 genom uträkning med formel 2.1.3.1

För att demonstrera värden för en skruv med normal åtdragningskurva och vilken
klämkraft som genereras vid åtdragning väljs värden för skruv nr 6 i växel 1.
Klämkraften i axialled beräknas ur formel 2.1.2.6 och axiella dragspänningen ur
formel 2.1.1.7

ζ
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Teoretiska åtdragningsvärdet ligger väldigt nära de uppmätta värdena. Anledningen
till att uträkningen inte baseras på medelvärden av skruvarna i testväxel 1 beror på att
vissa växlar är drabbade av sättningar och andra inte. Vissa skruvar får sättningar i
ett sent skede och har då redan fått en bestående förlängning men momentet som ger
medelmomentet är lägre än när förlängningen inträffade. Detta ger ett resultat som
inte är proportionerligt mot den klämkraft som finns i skruven efter relaxation och
lämpar sig inte för att beräkna åtdragningskraften.
Samtliga skruv med slutmoment under 400Nm, med undantag för skruv nr 11, hade
sättningar som skapade lägre moment. Friktionen varierar också mellan de olika
skruvarna vilket inte syns i uppmätt resultat men i uträkningen är ett av antaganden
att friktionen är den samma för medelvärdet.
Att åtdragningskraften är större än den bestående kraften kan förklaras med den
relaxation som inträffar i förbandet direkt efter åtdragning. Det uppmätta värdet vid
test 1 är den bestående klämkraften efter 1-2h relaxationstid. Normalt sett sker den
största relaxationen i direkt anslutning till avslutat åtdragningsmoment.
Eftersom testet påvisade att momentet sjönk vid sättningar under åtdragning
föreslogs ytterligare ett test för att simulera det vinkelbortfall som en sättning kan
orsaka.

4.2 Ultraljudsmätning av förband med simulerad
sättning
För att simulera den sättning som uppstod vid experiment 1, reduceras
vinkeldragningen med den vinkel som sättningen motsvarar. En sättning av det
medelstora fallet motsvara ca 30 grader vilket gör att vinkeldragningen ändras till 90
grader från normala 120. Två växlar används i testet där 8/16 skruv dras med 90
grader och resterande med 120 grader. Växlarna är förberedda med planslipning för
att minimera risken för sättningar som kan störa resultatet i testet.
Mätningarna genomförs på samma vis som föregående mätning med utan
momentkontroll.
De skruvar som dras med 90 grader kommer att mätas efter 20 minuter istället för
direkt efter dragning, eftersom det är snävt om tid för experiment på line. Resultatet
kommer inte att påverkas men det går inte att se hur mycket skruvförlängningen
ändras under de två timmarna som förbandet relaxeras. Sättningarna sker vanligtvis
direkt efter åtdragning vilket gör att skruvelongationen inte kommer förändras
nämnvärt om mätningen sker 20 minuter efter dragningen.
Värdena i tabeller för kapitel 2.7.1 beräknas enligt samma princip som i kapitel 2.6.2.
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4.2.1

Resultat växel 1

Tabell 2 Resultat test 2, 90 och 120 graders åtdragning växel 1

skruv nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Medelv.

Längd
skruv efter
åtdragning Läng lossad
ca1-2h
skruv
106,47
105,22
106,16
104,94
106,15
104,95
106,53
105,25
106,43
105,15
106,21
105,02
106,27
105,08
106,38
105,07
106,16
104,95
106,10
104,88
106,06
104,92
106,32
105,02
106,20
104,99
106,10
104,90
106,41
105,21
106,24
104,96
106,26
105,03

Bestående
Lefter (1belastning
2h) Bestående kN/mm2
Llossad
Klämkraft i Vid
dragning kN
åtdragning
1,25
172,86
1,034
1,22
168,71
1,009
1,20
165,95
0,992
1,28
177,01
1,058
1,28
177,01
1,058
1,19
164,57
0,984
1,19
164,57
0,984
1,31
181,16
1,083
1,21
167,33
1,001
1,22
168,71
1,009
1,14
157,65
0,943
1,30
179,78
1,075
1,21
167,33
1,001
1,20
165,95
0,992
1,20
165,95
0,992
1,28
177,01
1,058

Tabell 3 Medelvärden test 2 90 och 120 graders åtdragning växel 1 (värden ur tabell 2)

90
120

106,18
106,34

104,99
105,08

1,20
1,27

165,26
174,94

0,988
1,046

Här syns resultatet i diagram figur 26 för de två serierna med 90 respektive 120
grader. I serien syns viss variation i värden där vissa skruv får extremvärden för
respektive gradserie. Skruv nr 6 i 90-gradersserien avviker med lågt värde medan
skruv 6 och 9 har låga värden för 120 grader. Variationer kan bero på både sättningar
och friktion. Dessa skruvar anses därför inte lika representativa för serien som övriga
mätvärden.
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Ultraljudstest 2 växel 1
Klämkraft kN

190
180
170
160

120 grader

150

90 grader

140
1

2

3

4

5

6

7

8

Skruvnummer

Figur 27 Diagram över klämkraft för respektive skruv i växel 1 test 2 (Från tabellvärden för växel 1 test 2).

4.2.2 Resultat Växel 2
Tabell 4 Resultat test 2, 90 och 120 graders åtdragning växel 2

Växel 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Medelv.

Längd
skruv efter Läng
åtdragning lossad
ca1-2h
skruv
106,27 104,99
106,14 105,00
106,18 104,98
106,35
106,16
106,06
106,28
106,49
106,27
106,16
106,44
106,07
106,31
106,18
106,42
106,25

Bestående
Lefter
belastning
(1-2h) - Bestående kN/mm2
Llossad Klämkraft Vid
dragning i kN
åtdragning
1,28
177,01
1,058
1,14
157,65
0,942
1,20
165,94
0,992

105,07
105,00
104,84
105,03
105,16
105,04
104,94
105,15
104,80
105,13
104,98
105,20
105,02

1,28
1,35
1,22
1,25
1,33
1,23
1,22
1,29
1,27
1,18
1,20
1,22
1,24

177,01
186,69
168,71
172,86
183,93
170,10
168,71
178,39
175,63
163,18
165,94
168,71

1,058
1,116
1,009
1,034
1,010
1,017
1,009
1,067
1,050
0,976
0,992
1,009

Tabell 5 medelvärden test 2 90 och 120 graders åtdragning växel 2 (värden ur tabell 4)

90
120

106,18
106,33

104,99
105,06

1,22
1,27

168,37
176,22

1,007
1,054
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I figur 27 visas resultat för båda serierna. För växel två är skruv nummer 3 för serien
med 90-grader inte representativ. Anledningen till detta är troligtvis avvikande
friktion och högt slut moment som gav en ovanligt stor bestående skruvförlängning.
Skruv nr 2 har eliminerats från testet eftersom mätosäkerheten vart för stor, troligtvis
på grund utav dålig skruvkvalitet.

Ultraljudstest 2 växel 2
Klämkraft kN

190
180
170
160

120 grader

150

90 grader

140
1

2

3

4

5

6

7

8

Skruvnummer

Figur 28 Diagram över klämkraft för respektive skruv i växel 2 test 2 (Ur tabellvärden växel 2 test 2).

Utifrån dessa resultat påvisar det att en sättning om 30 grader kan påverka
skruvförlängningen med ca 0,07 mm kortare skruvförlängning. En sådan lite
förändring i skruvelongation påverkar klämkraften med hela 8kN. Är sättningen
större vilket kan vara fallet vid stora problem med icke godkända dragningar, så
kommer klämkraften att påverkas i större utsträckning. Det bör noteras att
majoriteten av åtdragningskurvorna drabbades av sättningar av samma karaktär som
tidigare beskrivits, men eftersom det drabbat både 120- och 90-graderförband på
samma sätt så anses resultatet ändå vara representativt.
Eftersom det inte finns beräkningar för hur mycket klämkraft förbandet bör känna av
så används Beräkningsformeln Tightening of bolts av Dr. René M. Hop [6] för att
beräkna vilka värden som är önskvärda för plasticering av skruven.
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Figur 29 Beräkningsprogram för skruv i förband under bestämda förutsättningar ( Dr. René M. Hop Nedsonic Techno Center 2011-05-21)

Enligt beräkningen för aktuell skruv och uträknad friktion genom de värden som
uppmäts ska förbandet känna av 159 kN för att inte riskera att befinna sig inom det
elastiska området. Förändras friktionsförhållandet så förändras också värden för
moment och klämkraft.
Om resultaten från testerna jämförs med denna uträkning är de båda testerna säkrade
ur klämkraftssynpunkt. Är sättningen större än 30 grader vilket ibland inträffar kan
det innebära att förbandet inte får en kvarstående skruvförlängning och därmed ingen
förlängning av skruven.
Om sättningen sker i ett tidigt skede och inte når upp till ett högt pikmoment är det
kritiskt för förbandets hållfasthet. Ur förbandets synvinkel så är det lika kritiskt om
det inte går att påvisa att sättningen i förbandet stabiliseras innan dragningen
avslutas. Det skulle kunna innebära att godset deformeras så att skruven avlastas och
klämkraften förloras trots rätt skruvförlängning. Den testade individen visades inga
tendenser att godset skulle avlasta skruven och det är inte säkerställt att godset kan
påverka förbandet på detta vis.
Testet påvisar alltså att sättningarna har betydelse för klämkraften i förbandet och
tillräckligt stora sättningar kan göra att önskad klämkraft inte uppnås. Oftast
upptäcks tidiga kritiska sättningar på grund utav för lågt moment. Därför betraktas de
sättningar som sker i ett sent skede som mer kritiska trots bättre skruvelongation.
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5 Benchmarking av ultraljudsteknik, D16
motormontering
I en intervju med Tor Rönnholm som är en av de delaktiga teknikerna och
ultraljudsutvecklarna på Scania berättar han om utvecklingssamarbetet tillsammans
med Atlas Copco och Nedshroef som är skruvleverantören.
Anledningen till att de startade samarbetet var för att utveckla klämkraftsstyrning då
det är att uppnå klämkraften som är syftet med en åtdragning. Om det går att styra
dragningen med skruvförlängning kan utnyttjandet av skruven ökas upp till 98%
enligt Tor Rönnholm [9]. Varje ny produkt skapar problem med friktion och
sättningar vilket denna teknik inte påverkas av och på så vis minskar problemen vid
åtdragning av förbanden. ”Vi vill komma ifrån friktionsproblematiken och mäta det
vi egentligen vill åt, Klämkraft!” Tor Rönnholm [9] 2011-04-04.
En till fördel med ultraljudsmätningen är att det går att säkerställa om klämkraft
uppnåtts i ett förband på mycket kortare tid än om styrningen sker via momentvinkel.
Detta underlättar vid t.ex. icke godkända dragningar då klämkraften redan mätts
under övervakningen och är okej, vilket inte genererar stopptid för stationen.
Noggrannheten för ultraljudsmetoden är dessutom ± 3-5% för klämkraft i produktion
vilket är mycket bättre än momentvinkel.
I projektet används NEDSONIC® skruv som är ultraljudsanpassade och tillverkas av
Nedschroef. NEDSONIC® används även i en konkurrents produktion och säkrar
revisionsmetoden och finns i en stor bredd och olika utföranden. Skruven måste vara
av sexkant- eller flänsskruvtyp för att få plan anliggningsyta. I övrigt finns inga
begränsningar vad gäller skruv utan sensorn anpassas efter skruven så att ljudvågorna
blir mätbara. Något som också är aktuellt på D16 är att försöka införa helgängade
skruv. Detta skapar mer fjäder i skruven och ger också bättre standardisering då färre
varianter av skruv behövs enligt Tor Rönnholm [9] 2011-04-04.
I nuläget finns ingen säkerställd metod som kan styra dragare efter klämkraft utan
endast som monitorering av en signal som mäter skruvförlängning, i ett
basutvecklingsprojekt enligt Arne Roloff från Atlas Copco [13].
Hänvisning till sekretess belagd bilaga 13.2 om bifogad.

5.1 Toolsnet
På motor används Toolsnet, ett system utvecklat av Atlas Copco som är kopplat till
varje dragning via styrenheten Power MACS och kan spåras för respektive motor.
Om det skulle uppstå ett problem senare med förbandet kan det sökas i systemet och
visa vilka värden dragningen hade på monteringsstationen. Detta är ett system som
ökar spårbarhet och säkrar kvaliteten ytterligare i produktion.
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6 Benchmarking av
Gradientsträckgränsdragning, D16
motor bearbetning
Gradientsträckgränsdragning är som tidigare beskrivet en metod för att med säkerhet
avgöra att skruven når sträckgränsen och hamnar i det plastiska området. På
D16,motor används metoden för att säkra förband för motvikten vilket skapar ett Cfel om det lossar. Förbandet är det enda C-klassade i D16 montering vilket gör att de
valt metoden för detta förband. Systemet som används är MACS Plus från Atlas
Copco och dragaren är av samma märke och tvåspindlig.
Vid en intervju med Jan-Åke Herbertsson [14] förklarade och demonstrerade han hur
programmet fungerar och vilka parametrar som bestämmer hur kurvorna får variera.
För att vara säker på att kurvan inte avviker från den tänkta lutningen i figur 29,
ställer man in en lägsta och högsta gräns för gradienten vilket betecknas som FS1H
och FS1L för TC och FS2H och FS2L för punkter precis innan YP enligt Manual
[21].

Figur 30 Diagram för Sträckgränsparametrar
skruvstyvhet (Atlas Copco MACS plus 2011-05-06)

Om kurvan får samplingsvärden utanför gränserna kommer maskinen att uppfatta
detta som ett failure vilket gör att maskinen direkt slår av.
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Det finns även gränser för hur mycket kurvan får variera inom gränserna för
lutningen. Dessa gränser mäter deviationen och ställs in för att inte momentet ska
avvika för mycket. Ju svävare gränserna är desto mer säkert är testet, men för sväva
gränser kan också innebära färre godkända dragningar om mindre sättningar sker,
vilket vanligtvis sker under en dragning. Även friktionen kan påverka och därför
sätts gränser som är rimliga men fortfarande säkrar åtdragningen. I figur 30 visas
dessa gränser som DEV1 och DEV2 vilket innebär att under första gradienten är
deviationstoleransen mindre. Vid YP är större deviation tillåten eftersom det inte är
säkerställt exakt hur kurvan varierar efter nådd sträckgräns.

Figur 31 Diagram för sträckgränsparametrar
deviationsgränser (Atlas Copco MACS plus 2011-0506)

Det finns även ett fönster för denna metod vilket innebär att kurvan ska hålla sig
inom bestämda toleranser för moment och vinkel då dragaren slår av. Dessa värden
beskrivs för TDIFF som YTH och YTL och för vinkeln som YAH och YAL. H är
högsta värde och L är lägsta. Dessa värden bildar fönstret som normalt för denna
metod är snävare än för momentvinkel metoden, vilket också gör
gradientsträckgränsdragning till en noggrannare metod.
Det finns begränsningar för metoden vilket kan påverka resultatet enligt Jan-Åke
Herbertsson [14]. För att gradientsträckgränsdragning ska fungera tillfredställande
krävs det att ytorna är jämna med samma ytstruktur. Avvikelser kan göra att
gradienten inte håller sig inom bestämda toleranser på grund utav sättningar i
materialet och även variation i friktion under skruvskallen. Smutts och olika
anoljning i skruv kan också göra att friktionen varierar vilket kan få kurvan att bete
sig annorlunda och kan också leda till att gradienten går utanför toleranser.
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Det som kan försvåra åtdragning med denna metod är:



Stor variation i friktion.
Stor variation i strukturen för ytorna som sammanfogas.

Förr användes gradientsträckgränsdragning oftare av flera olika företag enligt Anders
Jacobsson [15] Atlas Copco, men numera är det väldigt ovanligt i Sverige. En
anledning till detta skulle kunna var svårigheter att få godkända dragningar utan att
gå utanför de bestämda gränsvärdena och deviationen. Motorbearbetningen D16 är
den enda fabriken som Anders Jacobsson [15] kan minnas som använder sig av
metoden. Han lik som Jan-Åke Herbertsson [14] anser att metoden säkrar
sträckgränsdragningen mer än momentvinkel.
Vid studien av metoden berättar Jan-Åke Herbertsson [14] att det även går att ställa
in dragningen så att åtdragningen pausas under en sekvens för att sättningar ska ske
innan gradientdragningen påbörjas. För D16 behövs dock ingen paus utan förbandet
dras direkt i en och samma dragning. I början när de introducerade programmet hade
D16 lite problem med icke-godkända dragningar, men i samråd med konstruktion
korrigerades gränsvärden för kurvan och nu har de sällan problem. Vilka
gränsvärden programmet ska ha bestäms med konstruktion och därefter
programmerar Atlas Copco hur spindeln ska styras.
Kostnaden för programmet är endast den tid som serviceteknikern från Atlas Copco
behöver för att integrera det i dragaren. Enligt Anders Jacobsson [15] är det svårt att
säga en exakt siffra för arbetet eftersom de väldigt sälla utför den typen av
programmering, men han uppskattar att det skulle kunna handla om en arbetsdag.
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7 Ekonomisk beräkning för CVX-förbandet
under 2010
7.1 Stopptid för Differentialline
Stopptid är den tid aktuell position överträder takttiden vilket orsakar ett stopp för
samtliga stationer för utvald line. Samtliga stopp rapporteras in automatiskt efter
tidpunkt, längd och position i Produktionsuppföljningssystemet, PUS.
Enligt en statistisk sammanställning [16] utifrån dokumenterad stopptid för CVXtoppdragaren under tidsperioden 1september- 31 december ur PUS, beräknas antalet
stopptimmar totalt för perioden. Eftersom tidigare kvartal inte är representativa på
grund utav ofullständig uppföljning, används angiven period som underlag för totala
stopptider påverkade av CVX-toppdragaren under 2010.
Scania har 228 produktionsdagar per år och sammanlagd stopptid räknas därefter ut
till antal minuter per dag som endast påverkar differentialline. Enligt statistiken [16]
skulle endast omdragningar, som är en icke-godkänd dragning som dras igen, och i
vissa fall även skruvbyte i samband med en omdragning generera 5,4 minuter
stopptid per dag. Detta är baserat på inrapporterad orsak, men det skulle kunna vara
en större siffra då uppföljningen under denna period också har auto-rapporterad tid
från DIDRIK som inte följts upp med orsak. Dessa okända stopp har ofta samma
längd som en omdragning generellt ger, men går inte att säkra och tas därför inte
med i uträkningen.
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Tabell 6 Stopptidsuträkning för CVX dragaren differentialhusförbandet (värden ur PUS 2011-05-05)

Inrapporterat i PUS orsak omdragning samt i vissa fall byte av skruv
Månad
Stopptid CVX toppdragare
0:09:23
December
3:32:29
november
3:06:45
oktober
0:41:17
september
7:29:54
totalt

Om dessa fyra
månader är
representativa så
skulle det på hela
2010 ge:
Per månad:
På 11 månader
228 proddagar/år
= 7.6 mån

1:52:29 minuter per månad (854/7.6)
dagar/månad för 228
20:37:13 proddagar/år(11 månader)

112
20,7

14:14:49 minuter/dag

5,41

Om dessa minuter räknas om i kalkyleringsmodellen SEKunden - DXA6 [17] för nya
lines differentialline, vilket är den samma som den nuvarande, kommer stoppen
under ett års tid att kosta Scania centralväxel 158 462 SEK/år. SEKunden – DXA
visas i figur 31 för 5,41 minuter/dag.

Figur 32 Beräkning över kostnader för differentialline (beräkningsprogrammet SEK-unden - DXA,
Johanna Gremberg Scania 2011-05-18)

6

SEKunden - DXA är ett beräkningsprogram för kostnader som kan drabba DX montering.
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Modellen är baserad på följande antagande som är ett utdrag ur användarmanualen
för SEKunden – DXA [17]
Antaganden i enlighet med uppdragsdirektiv:
 Full produktion i två skift
 En förlorad sekund körs ikapp på
 "ordinarie timkostnad", dvs ingen kostnad för
övertid finns med i modellen.
 Gäller endast stopptid för hela linen
 (dvs kopplade förmonteringar räknas som Line).
 Beläggningsgrad 100% i takten (balansen).
 Volymer i enlighet med Steg 3,5 85’ CBU.
Eftersom det finns brister i uppföljning av stopp är det troligt att stopptiden är längre
än statistiskt säkerställt. Om stopptiden uppnår 10 minuter per dag skulle kostanden
stiga till 293 448 SEK/år.

7.2 Stopptid för totala liner
Efter undersökning i PUS och samtal med Produktionsledare för Differentialline och
singelline samt Kvalitetsledare har det vart svårt att uppskatta hur många eller långa
stopp som beror på CVX-toppdragaren. Enligt muntliga uppgifter skiljer sig
tidsuppskattningarna och det är svårt att säga med säkerhet hur långa stoppen varit
under 2010.
I PUS som är uppföljningssystemet kopplat till takten på line finns uppgifter om att
singelline haft stopp på grund utav att bufferten mellan linorna är tom. Dessa stopp
uppgår till ca 8 timmar under tidsperioden 1 september till 30 december under 2010,
där det uträknade medelvärdet per stopp är 28 minuter. Vid uppföljning mot
differentiallines PUS-rapportering för samma tidsperiod finns inga förklarliga stopp
som skulle kunna kopplas till dessa längre stopp av brist i buffert.
Eftersom uppföljning av stopp som påverkar övriga liner inte går att säkerställa
kommer inte dessa stopp att tas upp i kostnadskalkylen. En uppskattning anses inte
heller ge tillräcklig relevans då tidsuppfattningen skiljer sig mellan olika
kontaktpersoners uppgifter.
I figur 31 visas monteringslinornas placering i förhållande till differentialline som
försörjer de övriga två. Mellan differentialine och boggie- och singelline finns en
buffert som måste ta slut för att påverka stopptiden ska påverka dem.
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Figur 33 Karta över monteringslinornas placering och storlek (Scania Copy Right 2011-05-18)

7.3 Aktivitetsflöde vid avvikelser
För att veta vilka som är involverade vid stopp har en intervju av Kvalitetsledaren
Per-Eric Marklund [18] genomförts och ett underlag för flödesschemat i samband
med C-fel eller stora problem på line har skapats.

Stoppmöte

Fem
före
fem
efter

Om fel
upptäcks
: Isolera
populati
on säkra
alla
växlar.

Kontrollpo
sition i
samband
med
dragaren

Ibland
justerin
g av
toleran
sfönste
r (EFR)

Ibland
extra
momentkontroll
enligt
kontrollstege

Undersökning
och
mätningar på
material.

Figur 34 Flödesschema vid avvikelse på line eller revision, framställt efter intervju med Per-Eric
Marklund [18] 2011-05-18

52

Enligt Per-Eric Marklund [18] involveras följande vid stoppmöte:





Kvalitetsteamledaren, vanligtvis Per-Eric Marklund
Beredare för differentialline
Berörda Produktionsledare (samtliga liner)
Berörd avdelnings Produktionssamordnare

Under stoppmötet bestäms kortsiktiga aktiviteter för att säkerställa kvalitet till kund
och begränsa problemens påverkan i produktionen.
Följt av stoppmötet sker en kontroll av växlar nära den avvikande växeln som är
bestämt till fem före och fem efter fr att säkra kvaliteten. I vissa fall stannar
produktionen för att säkra produkten mot kund. Om det upptäcks fler avvikelser så
kontrolleras samtliga växlar tillhörande populationen för hela axel- och
växelmonteringen. Populationen kan t.ex. vara en bestämd växeltyp eller allt som
dragits i den dragarstationen.
En kontrollposition upprättas för att kontrollmäta momentet efter dragaren under en
bestämd tid, vanligtvis ett dygn. I vissa fall sker återkommande kontroller av
momentet efter en kontrollstege.
Toleransfönster justeras endast vid ett utfärdat EFR och sker endast då fler har
samma avvikelse i samråd med konstruktion.
När produktionen är i full gång och kvalitet är säkrad mot kund, skickas avvikande
växel för provning. På provningen kontrolleras att artiklar är inom specifikation för
att upptäcka vad som orsakat avvikelsen. Även hårdhetstester förkommer.

7.4 Mantimmar för Tjänstemän under
problemperioder
För att uppskatta antalet timmar som används till problemlösning för CVXdifferentialhusförbandet har involverade personer intervjuats. Personerna har svarat
på tre frågor som redovisas i bilaga 3.4.1.
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Tabell 7 Kostnader för personal efter uppskattad arbetstid

Personal

Antal
dagar
2010

Beredare

Kostnad för
uppskattad tid

Kostnad/månad
8

46143,7

12274,2

Q-teamsledare

10

70463

23464,2

Mättekniker

15

40193

20096,5

Revisionstekniker

0,5

34261

548,18

Summa
Dynamate
tekniker
Totalbelopp

56383,08
6 480 SEK/h

23040
79400

Enligt egen tidsuppskattning fås antalet dagar som avsatts för akutproblemlösning
och utredning under 2010. Utöver de angivna timmarna arbetar de kontinuerligt med
förebyggande uppgifter som inte redovisas i modellen då det anses som normalt
arbete för tjänsten. Kostnaderna är baserade på medellöner för respektive tjänst från
ekonomiavdelningen samt en pålagd arbetsgivaravgift [19]. Den verkliga
personalkostnaden kan variera mot de angivna siffrorna men anses vara försumbar då
uträkningen även är baserad på uppskattade antal arbetstimmar. Inga övriga
kostnader finns med i modellen. Totalbeloppet är uträknat för den angivna
tidsperioden baserat på månadskostnaden.
För den uppskattade tiden skulle kostnaden för antalet mantimmar uppgå till 79423
SEK. Om antalet dagar räknas om till en tjänst skulle den sammanlagda tiden för en
person bli 1 månad och 9 dagar. Detta motsvarar 12% av en hel resurs som arbetar 11
månader/år. Skulle det förebyggande arbetet som utförs kontinuerligt tas med i
kalkyleringen skulle resursåtgången öka markant.

7.5 Kassationer
Eftersom förbandet dras med momentvinkel en bit in i sträckgränsen kasseras
skruvar som inte godkänns vid dragning. Även detaljer som på något sätt skadas
kasseras, samt de detaljer som skickas till utredning för hårdhetsmätning.
Kassationslistor över kasserade komponenter från controllern på
ekonomiavdelningen har studerats. Enligt Logistik personalen är dock kassation av
mindre detaljer svår att följa upp eftersom dokumentationen ofta glöms bort. För att
få det realistiska antalet för kasserade skruv, brickor och differentialhalvor beräknas
antalet beställda skruv och brickor under 2010 och jämförs mot antalet producerade
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CVX-växlar. Den aktuella skruven används endast till det aktuella förbandet. Antalet
producerade växlar för Europa fås av den centrala materialplaneringen. Labbväxlar
och reservväxlas fås av materialplanering för DX. Ingående och utgående lagernivåer
försummas då de har väldigt liten inverkan på resultatet och sammanfattas istället av
säkerhetslagret.

Tabell 8 Kassationsberäkning för skruv och bricka, baserad på inleverans och antal producerade växlar
för R660/780/782 och RB662 under 2010.

Antal producerade Växlar i
Europa mot order

R660
R780
RB662
R782
summa totalt
Växeltyp
Antal R780 (16)
Antal R782 (16)
Antal R660 (12)
Antal RB662 (12)
Totalt antal skruv på orderbeställd
växel
Siffror från materialplanering för
2010
inleverans skruv
säkerhetslager
summa
skruv EJ på orderbeställd växel
labb
reserven
svinn skruv
svinn antal
pris skruv per styck (2011)
kostnad skruvsvinn
bricka per styck (2011)
kostnad svinn brickor
total kostnad brick- och
skruvsvinn

antal växlar antal skruv/växel
6384
12
28737
16
2713
12
44
16
37878
Antal skruv på
växlar
459792
704
32556
76608
569660

655200
4500
650700
81040
228
10248
70564
70564
3,09
218042
1,36
95967
314000
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Med denna beräkning motsvarar svinnet den totala kassationen under 2010.
Utgående lagernivå under 2010 var endast 2400 skruv vilket tyder på att svinnet inte
finns lagrad i produktion. Svinnet är beräknat på antal skruv eftersom brickan endast
används till denna skruvmodell. Dock bör noteras att brickan hade ett utgående
lagersaldo på 22 000 stycken, som kan förklaras med en större inleverans under
2010. Under 2010 användes skruv och bricka vilket enligt prisuppgift från MONA7
(2011-04-04) är dyrare än skruv med oförlorbar bricka som kommer att introduceras
under 2011.
Enligt kassationslistor från Ekonomi [20], som finns för 2010 över skruv, brickor och
difftoppar så skulle skruvkassationen endast vara 6376 stycken skruv, 5668 stycken
brickor och 6 stycken differentialtoppar. Siffrorna för skruv och bricka är inte rimliga
och kan inte användas som underlag för kassationskostnaderna. Vid omdragning av
skruvförband kasseras sällan fler än 2-4 skruv åt gången, men dokumentationen visar
större antal kasserade skruv vid glesare och färre antal tillfällen.
Eftersom differentialhalvorna oftast inte kasseras utan dras om eller undersöks
genom ickeförstörande mätningar, samt att kostnaden är under 1000SEK/styck så
försummas dessa kassationer.
Om summan av skruvsvinnet delas med antalet växlar som produceras under ett år,
under antagandet att antalet skruv per växel inte varierar utan är homogent, skulle det
resultera i att samtliga växlar som gått vidare till kund har blivit omdragen en gång. I
verkligheten under 2011 är inte antalet icke-godkända dragningar i närheten av den
omfattaningen. Antalet godkända växlar är av majoritet mot de omdragna, vilket
tyder på ytterligare orsaker till kassation.
Eftersom orsaken till att skruv har kasserats är okänd kan det även bero på andra
orsaker än icke-godkänddragning t.ex. bristande skruvkvalitet, felaktig anoljning
eller smutts och oförsiktig hantering. Hur stor inverkan andra orsaker har för
kassation av skruv och brickor går inte att säkerställa, därför används den uträknade
skruvsvinnskostnaden i den totala uträkningen.

7.6 Totalkostnad för förbandsproblemen
Under givna förutsättningar skulle den totala summan för differentialline bli
551 894SEK under 2010. Summan kan inte betraktas som 100% säkerställd då flera
avgörande antaganden står bakom resultatet och dokumentationsunderlaget är
bristfälligt. Kostnaden bör ses som fingervisning som troligtvis är ett större tal på
grund utav att avvikelser under vissa perioder påverkar övriga liner och att icke
uppföljda stopp på differentialline ökar stopptidskostnaden. Antalet mantimmar är
uppskattade och kan också vara fler än beräknat, framförallt om det förebyggande
arbetet räknas med.

7

MONA är ett logistikproduktsystem för produktbeställningar där artiklar kan sökas upp.
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Tabell 9 Sammanställning av samtliga kostnader för differentialhusförbandet

Totalkostnader
Stopptid differentialline
Personal
Kassation
Totalsumma

Kostnader
158462
79423
314009
551800
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8 Analys
8.1 Jämförelse mellan föreslagna metoder
Gradientsträckgränsdragning kan bli svår att föra in för differentialhusförbandet
eftersom det sker mycket sättningar i materialet under åtdragningsförloppet.
Sättningar försvårar en snävare tolerans för åtdragningskurvan och kan genererar fler
icke-godkända dragningar. För att metoden ska kunna användas måste avvikelserna
av större sättningar elimineras innan introduktion. Om programmet skulle användas
med större toleranser för kurvan och deviationen så är syftet med metoden delvis
förlorad och kommer inte generera en bra lösning för säkring av klämkraften
eftersom momentet tillåts variera för mycket i förhållande till vinkeln. Att pausa
dragningen för att erhålla en kontrollerad sättning innan gradienten styr kurvan är
inte heller ett alternativ då en taktsänkning inte skulle vara genomförbar utan två
dragarstationer.
Ultraljudsmetoden är svår att implementera i produktionen utan att starta ett
utvecklingsprojekt eftersom det inte finns på marknaden än, men denna metod
lämpar sig i allra högsta grad för förbandet. Med tanke på de avvikelser som drabbar
förbandet med sättningar och varierande friktioner så är metoden optimal då den inte
påverkas av variationer i friktion. En sättnings påverkan på klämkraften i förbandet
är lätt att avgöra då klämkraften mäts direkt och kan säkerställas trots att sättningar
har uppstått redan under dragning.
I nuläget är alternativet till ett forskningsprojekt att använda metoden för revision.
Ultraljudsmätning säkerställer klämkraften istället för momentet och en tänkt
klämkraft under antagna förhållanden. Att med säkerhet och max 5% variation i
noggrannhet bestämma klämkraften i förbandet ökar även kvaliteten på växlarna som
går ut till kund och stärker varumärket på lång sikt. När tekniken är mogen finns
redan förutsättningar att implementera ultraljudstekniken i produktion med
skruvförlängning som styrande parameter.
Vidare Hänvisning till Sekretessbelagd Bilaga 13.3 om bifogad.

8.2 Investeringsutgiftsjämförelse
8.2.1

Ultraljudsteknik

I nuläget finns inte tekniken på marknaden för försäljning utan som
utvecklingsprojekt för monitorering av signaler, enligt Arne Roloff [13].
Kostnaderna är därför mycket svåra att uppskatta och i nuläget finns ingen
prisuppgift för utrustningen. När tekniken är fullt utvecklad och styrning kan ske
med klämkraft kan skruven utnyttjas till max och det ger också möjlighet till mindre
skruvar vilket spara vikt i konstruktion enligt Arne Roloff [13].
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Med tanke på att tekniken är mer avancerad och ger säkrare dragningar så kommer
utrustningen troligtvis vara dyrare än vanliga momentdragare. Arne Roloff [13].
För implementering som revisionsmetod finns alla förutsättningar eftersom den
ultraljudsförberedda skruven redan är beställd. Det som krävs är standardiserade
rutiner för mätning med ultraljudsutrustning. En olympus 35 eller motsvarande
ultraljudsmätare skulle lämpa sig för denna typ av mätning och genererar en
investeringskostnad på ca 35 000 SEK. För att underlätta hantering kan det vara en
fördel att överväga en annan typ av kopplingsmedium som inte behöver appliceras
för varje skruv.
8.2.2 Gradientsträckgränsdragning
I Power MACS finns mjukvaran för att styra med Gradientsträckgränsdragning vilket
innebär att endast programmet behövs från en Atlas Copco tekniker. En arbetsdag
uppskattas för programmering enligt en av Atlas Copcos PowerMACS-tekniker [15],
vilket inte genererar några större kostnader.

8.3 Skruvbyte
Vid undersökning av skruvkvalitet visade det sig vara svårt att jämföra olika
ultraljudsförberedda skruv eftersom de specificeras olika. Kamax werke, vilket är
den aktuella skruvleverantören specificerar parallellitet. Nedshroef som levererar
NEDSONIC® till konkurrenter hänvisar till att parallelliteten har mer betydelse
mellan areorna mellan skruvskallens under och översida. Dr. René Hop [6] menar att
skruvens parallellitet inte får någon betydelse om ytorna som jämförs inte är helt
plana vilket är svårt att mäta på så små ytor. Nedschroef kontrollmäter alla sina
batcher med ultraljud för att säkra ultraljudslämpligheten innan de går ut till kund,
vilket är deras metod för att säkra kvaliteten.
Hur bra Kamax-skruven är noggrannhetsmässigt är svårt att avgöra men utifrån
varierande mätresultat för vissa skruv vid testning dras slutsatsen att skruven kan ha
vissa brister. Ojämnheter i ytan kan vara en trolig orsak. Varierande mätresultat för
en skruv i samma punkt är inte optimalt för säkerställande av skruvförlängning och
det är möjligt att det ger missvisande resultat vid revision. Svårigheter att säkerställa
mätresultat för en skruv har uppstått vid båda testtillfällena och har därmed uteslutits
från mätresultatet. Att problemet uppstått vid flera tillfällen tyder på att felorsaken är
repetitiv.

8.4 Eftermarknad
Vad gäller gradient sträckgränsdragning är det svårt att uppfylla samma metodkrav
på eftermarknad om en lastbil havererar på ett ställe med snåla resurser. Med
ultraljudsmetoden finns det i dagsläget slående mutterdragare med
klämkraftsstyrning eller övervakning. Det innebär att eftermarknad med en lite sämre
noggrannhet kan få samma värden som vid montering på line.
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Alternativet är att med klämkraftsstyrning eller gradientens snäva fönster bestämma
vilka värden en vanlig momentdragare måste hålla sig inom för att bli godkänd.
Risken med rekommenderade värden är att friktionsförhållandena kan påverka om de
inte är de samma som vid uppmätning av dem, vilket kan ge en större spridning i
klämkraftsresultatet ute på fält.
Ett ytterligare alternativ skulle vara att renovera växlarna i huset och ha en buffert
mot kund så att de får en nyrenoverad växel tillbaka inom en viss tid. Detta skulle
kunna ge bra service i den aspekten att kunden inte behöver ha lastbilen på
verkstaden under längre tid utan byter bara ut växeln och kan rulla direkt efter det.
Det här förslaget är inte utrett vidare och förutsättningarna för att implementera
renovering i huset är okända.
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9 Slutsatser
Risker med att behålla den gamla metoden med moment vinkel är att fortfarande
drabbas av kostnader för avvikelser av sättningar under åtdragning trots att de kanske
är obefogade. Ett förband som är icke-godkänt kan ha uppnått klämkraft av rätt
storlek men det går inte att avgöra eftersom momentvinkel är en indirekt mätmetod
som påverkas mycket av sättningar och friktion. Dessa avvikelser skapar kostsamma
problem trots att de kanske inte alltid är befogade. Avvikelserna ger också
osäkerheter i kvalitet som kostar produktionen både tid och pengar att säkra mot
kund.
Kostnaderna som genereras ur de avvikelser som drabbar förbandet var mindre än
väntat, framförallt med tanke på mantimmar som avsätts för problemlösning. Det är
dock viktigt att tänka på att timmarna är uppskattade och det är svårt att säga med
säkerhet att det stämmer över ens med verkligheten. Var gränsdragningen går mellan
vad som egentligen är normalt arbete och arbetsuppgifter som bara är orsakade av
akuta avvikelser är också svår att definiera. Det är ytterligare en orsak till att
omfattningen av antal mantimmar som åtgår till avvikelserna kan vara förmildrade i
kostnadsberäkningen.
PUS-rapporteringen är i många avseenden inte tillräcklig för att skapa grund till hur
omfattande stopptiderna är relaterade till ett enskilt förband. Det fattas ofta orsaker
till varför ett stopp uppstår och det är också svårt att koppla en specifik orsak till
stopp som påverkar kund. Under första två kvartalen för 2010 är PUSrapporteringens uppfölning så bristfällig att det inte går att följa upp via systemet.
Auto-rapportering8 är av hög majoritet i registren och därför finns ingen orsak till
stoppen. Även stopptid som påverkar kund, det vill säga nästkommande line, är svår
att följa upp och det finns ingen direkt rutin för uppföljning mot orsak till stopp på
försörjande line. Att stopptid förekommer går att spåra via loggar för line, men inte
orsaken till att de står still. Det skulle förenkla uppföljning av stopp som påverkar
hela line om det fanns en rutin för rapportören. Det skulle räcka med att ta reda på
orsaken till buffertförluster istället för att bara fylla i att bufferten är tom. Alternativt
en ny systemåtgärd i PUS som förenklar uppföljning av den typen.
Vid testerna var det mest oväntade att sättningar under åtdragning som sker i ett
tidigt skede är de skruvförband som riskerar att få sämst klämkraft efter relaxation.
Tesen vid genomförandet var att de förband som får en sen sättning skapar större
osäkerhet eftersom momentet inte är stabiliserat och sjunker. De skruvar som fick
sena sättningar hade dock väldigt bra klämkraftsvärden och skulle troligtvis inte
generera ett problem om revisionsmetoden genomfördes med klämkraftsmätning.
Det enda som skulle påverka en sen sättning är om materialet i godset fortsätter sätta
sig och därmed avlastar skruven. Sättningarna kan generera sämre hållfasthet i
8

Auto-rapportering är ett stopp som automatiskt registrerats av DIDRIK men som inte följts upp av
operatören och därför saknar orsak.
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förbandet då det inte alltid uppnår sträckgränsen och därmed sitter skruven med
mindre tryck och kraft.
Sättningar visade sig ha stor betydelse för klämkraften, framförallt om de sker i ett
tidigt skede. Trots att sättningen inte var större än 30 grader resulterade det i en
klämkraftsminskning upp till 10kN/skruv. Om alla skruv drabbas av en sättning av
samma storlek motsvarar minskningen av klämkraft en hel skruv i förbandet. Nu
sitter förbandet med ca 17 tons tryck på 16 skruv. Om det går att säkerställa hur
mycket kraft som är nödvändig skulle det kunna öppna upp möjligheten för en lättare
konstruktion av förbandet. Med ultraljudsmetoden är det lättare att styra
skruvutnyttjandet med direkt klämkraftsmätning.
Eftersom kvalitet är en av Scanias främsta kärnvärderingar och ständiga förbättringar
ett sätt att nå en hög kvalitet borde det vara naturligt steg för Scania att satsa på
framtida metoder inom klämkraft. I nuläget genomförs projekt på motormonteringen
men för att få genomslag och skynda på tekniken kan det vara fördelaktigt att
investera i ultraljudsprojektet på flera ställen inom Scanias produktion. Ur strategisk
synvinkel kommer Scania att ligga i framkant inom kvalitet mot konkurrenter inom
fordonstillverkning om och när metoden får sitt genombrott, eftersom det är den
noggrannaste metoden som utvecklas i nuläget. Med ny line och ny produkt är
förutsättningarna optimala i det avseendet att det är lättare att anpassa efter ett
forskningsprojekt och förändringar med det redan i planeringsstadiet. Ett
utvecklingsprojekt är kostsamt men med tanke på att avvikelserna uppskattningsvis
minst kostar Scania en halv miljon varje år kan det vara värt att överväga för en ny
line.
Vad gäller eftermarknad så är det svårt att styra en hel produktion efter
förutsättningen att en lastbil kan haverera på ett olämpligt ställe. Givetvis är det
viktigt att hålla en hög service kvalitet. Att utesluta ultraljud som kvalitetssäkrande
metod i produktion, för att det inte går att mäta med samma utrustning ute i fält,
anser jag dock är ett ohållbart skäl för att inte satsa på ny teknik. Det finns i
dagsläget pneumatiska dragare med ultraljudsmätning och styrning som går att
använda för eftermarknad. Dessutom skulle ultraljudstekniken skapa mätvärden för
momentdragning, vilket skulle vara säkrare att dra med ute i fält och skapar bättre
förutsättningar än i dagsläget.
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10

Rekommendation

För att strategiskt ligga i framkant på marknaden och konkurrera mot andra
lastbilstillverkare är det en fördel att delta i utvecklingsprojekt eftersom det är den
noggrannaste metoden som utvecklas i nuläget. När metoden får sitt genomslag
ligger Scania i spetsen mot sina konkurrenter och kan på så vis få ett försprång vad
gäller framtida konstruktionsförbättringar och säkring av klämkraft i förband. I
samband med ny line och ny produkt borde utvecklingsprojektet vara lämpligt att
implementera för en långsiktig produktionslösning.
Vad gäller revision och egen produkt revision så anser jag att det finns väldigt goda
förutsättningar för införsel av ultraljudsmätning i samband med ultraljudsförberedda
skruvens införsel. Det skulle spara tid för att säkra klämkraft vid stora avvikelser på
line eftersom det går att kontrollera klämkraften för icke-godkända skruvar på ett par
minuter. Det säkrar också klämkraften för alla revisionsväxlar oavsett moment vilket
också ger en noggrannare kvalitetssäkring.
Det är en väldigt liten investering med utrustning för 35 000 SEK mot de 550 000
SEK som problemen kostar per år. Ultraljudsmetoden kanske inte kan eliminera alla
kostnader för problem, eftersom vissa skruvar kan bli underkända i
klämkraftsmätningen. Däremot kan den ge ett mätresultat med 5% noggrannhet och
minskad kassation av felaktigt underkända skruv. Den minskar tiden för att säkra
kvaliteten mot kund och på så vis även antal mantimmar för problemlösning.
Framförallt så ger den ett mätresultat som säkrar klämkraften och inte momentet
vilket är ännu bättre kvalitet mot kund. Med de slutsatserna anser jag att Scania bör
satsa på att utveckla och implementera ultraljudsmetoden för
differentialhusförbandet.
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Fortsatta studier

11.1

Uppföljning av stopp

För att kunna göra en mer exakt kalkylering över hur stort problemet är för
differentialhusförbandet rekommenderar jag att PUS uppföljningen förbättras
framförallt vad gäller orsak men också längre stopp som påverkar Boggie- och
singelline bör följas upp mot differentialline. Det är viktigt att veta hur stor påverkan
stoppen har för övriga liner för att med säkerhet veta att nya line inte kommer att
påverkas av problemen som drabbar differentialförbandet. Minskas bufferten mellan
differentialline och övriga linor kan det ha större påverkan än i dagsläget. Att
förbättra uppföljningen kan också skapa bättre förutsättningar att i framtiden
genomföra utredningar med bättre säkerställd statistik i resultatet vilket också gynnar
Scania.

11.2

Skruvutredning

Eftersom det finns risk att den aktuella skruven, som är ultraljudsförberedd, har
brister i noggrannhet för mätning rekommenderar jag att det utförs en vidare
utredning av skruvens lämplighet. Om skruven ska användas i revisionssyfte eller för
produktion är det viktigt att mätresultatet inte varierar utan är stabilt för samtliga
skruv som levereras till Scania.

11.3

Uppföljning mot ny teknik

Om Scania DX väljer att avstå från ultraljudsmetoden rekommenderar jag att följa
upp resultatet och framstegen som sker på motor montering D16. Det är fördelaktigt
för Scania för att veta när utrustningen ska lanseras och då vara förberedda att ta
ställning till implementeringsmöjligheten av klämkraftsstyrning av förband på
centralväxel. Det finns även andra metoder som är i väldigt tidigt stadium inom
forskningen enligt Lars Oxelmark [7], till exempel EMAT, Electro magnetic
transducers, som ger kopplingsfri operation enligt NDT [8]. Även denna metod är
fördelaktig att hålla uppsyn på i ett längre perspektiv.
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Bilagor

13.1
Frågor för fastställande av antal mantimmar
för problemlösning.
1. Hur många timmar lägger du ner för att lösa stora problem som drabbar
CVX-förbandet på line?
2. Hur mycket tid lägger du ner dagligen för problemlösning av CVXförbandet?
3. Hur mycket tid avsätter du för problemlösning vid C-fel för CVX-förbandet?
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