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Abstract

Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av
kilspår
Examining manufacturing equipment for the
processing of keyways

Olle Eriksson

This project is a thesis performed by Olle Eriksson at the company Sandvik
Coromant's production facility in Gimo in Sweden. The project started January 23
year 2012 and went on for the duration of 20 weeks, equivalent to 30 hp, and was
executed at the department GVR10. The scope was to conduct a pre study that
would be used as base for an investment concerning new equipment, which would
replace existing equipment, used for broaching internal keyways, for some of the
products produced on GVR6. The common feature of the products is that they
consist of cylindrical disks, with a hub at the center, in which the keyway is machined.

Poor working environment in the workshop, due to aged equipment, contributes to
the need to replace the existing equipment. The goal was to find new manufacturing
equipment and make an impact valuation and estimate cost for the investment of the
new equipment. The proposed solutions takes into account: working environment,
quality, efficiency, economy and the current production at GVR6.

To achieve the objectives, the current manufacturing process was studied and the
demands for the solutions were decided based on an ethnographic study. Suitable
manufacturing methods and equipment options, for the processing of keyways, were
tested in the workshop, where the different manufacturing methods were evaluated.
Finally the various proposed solutions were compared to each other using an
evaluation matrix.

The project resulted in three different solutions, with proposed equipment, for the
processing of keyways. The different solutions are: slotting with driven broaching tool
in turning machines, a stand-alone slotting equipment for broaching keyways and
finally an electrical discharge wire cutting equipment. The evaluation of the various
solutions showed that slotting with driven broaching tool in turning machines did not
meet the requested demands for the process. The evaluation also show that the
stand-alone slotting equipment and the electrical discharge wire cutting equipment
both offer suitable solutions for the project. Comparing the remaining solutions with
the existing equipment left some doubts whether an investment of new equipment,
for processing keyways at GVR6, is necessary in the current situation.
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Sammanfattning 
Detta projekt utgörs av ett examensarbete utfört av Olle Eriksson på företaget Sandvik 
Coromants produktionsenhet i tätorten Gimo i nordöstra Uppland. Projektet utfördes på 
avdelningen GVR10 under 20 veckor, vilket motsvarar 30 hp, och inleddes den 23 januari 
år 2012. Syftet med projektet var att utföra en förstudie som ska fungera som 
beslutsunderlag till ett projekt angående investering av ny utrustning. Denna utrustning ska 
ersätta en befintlig dragbrotschutrustning ämnad för bearbetning av invändiga kilspår för 
skivfräsar, spårfräsar samt slitsfräsar som tillverkas på avdelning GVR6. Gemensamt för 
dessa produkter är att de utgörs av cylindriska skivor med ett nav i centrum av produkterna 
där kilspåret bearbetas. Kilspårets funktion är att underlätta infästningen av produkterna i 
maskin och överföra kraften från en drivande axel över till verktyget. 
 
Behovet av att ersätta den befintliga utrustningen grundar sig i att utrustningen är 
ålderstigen och bidrar till en bristfällig arbetsmiljö i verkstaden. Målet med projektet är att 
finna lösningsförslag på ny tillverkningsutrustning med konsekvensbeskrivning och 
kalkyler för investering av ny utrustning. Lösningsförslagen ska utformas med hänsyn till 
arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet, ekonomi samt den rådande produktionen på avdelningen. 
 
För att kunna uppfylla målsättningen studerades den befintliga tillverkningsprocessen och 
de krav som ställs på framtagna lösningsförslag fastställdes vid en mindre etnografisk 
studie. Förslag utformades på lämpliga tillverkningsmetoder och utrustningsalternativ för 
bearbetning av kilspår för de berörda produkterna och tester, där de olika 
tillverkningsmetoderna utvärderades, utfördes i verkstaden. Slutligen jämfördes de olika 
lösningsförslagen mot varandra med hjälp av en utvärderingsmatris.  
 
Projektet resulterade i tre lösningsförslag med föreslagna utrustningar för bearbetning av 
kilspår för de berörda produkterna. De olika lösningsalternativen utgörs av en integrerad 
stickbrotschutrustning i svarv, en fristående stickbrotschutrustning samt en 
trådgnistningsutrustning. Vid en djupare utvärdering av de olika lösningsförslagen 
konstaterades att en integrerad stickbrotschutrustning i svarv inte levde upp till de krav som 
ställs på bearbetningen. Utvärderingen visade även att både den fristående 
stickbrotschutrustningen och trådgnistningsutrustningen utgör lämpliga lösningsalternativ 
för projektet. Slutligen jämfördes dessa lösningsalternativ med den befintliga utrustningen 
varav det konstaterades att det råder en viss oklarhet angående om en investering av ny 
ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6 bör genomföras i dagsläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förstudie, Investeringsprojekt, Utvärderingsmatris, Dragbrotschning, 
Stickbrotschning, Trådgnistning 
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Förord 
Denna rapport beskriver ett examensarbete som utfördes på Sandvik Coromants 
produktionsenhet i Gimo vid den produktionstekniska avdelningen för roterande verktyg 
GVR10. Min handledare under examensarbetet har varit Gunnar Karlsson på GVR10 och 
jag vill passa på att tacka honom och hela avdelningen för alla goda råd och det stöd som 
har hjälpt mig under utförandet av detta projekt. Jag vill även rikta ett tack till personalen 
på avdelning en GVR6 som generöst har delat med sig av information som varit nödvändig 
under projektets gång. Jag vill även tacka min ämnesgranskare Lars Degerman på Uppsala 
Universitet som varit ett gott stöd under utförandet av examensarbetet. 
 
Gimo, Juni 2012 
 
Olle Eriksson 
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Kap 1 Inledning 

1 

1 Inledning 
Denna rapport beskriver arbetet med genomförandet av en förstudie till ett projekt, gällande 
en eventuell maskininvestering, utfört på avdelning GVR10 på företaget Sandvik 
Coromants produktionsenhet i Gimo.  

1.1 Bakgrund 
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med en världsledande position inom 
utvalda nischer. Koncernen hade 2011 cirka 50 000 anställda och en omsättning på cirka 94 
miljarder kronor. Sandviks affärsfilosofi har i stort sett varit den samma sedan starten 1862 
och kan beskrivas som att Sandviks produkter baseras på ett högt värdeinnehåll och ska 
utvecklas i nära samarbete med kunderna. Koncernens målsättning är att med kvalitativa 
produkter bidra till att förbättra kundernas produktivitet. Sandvik bedriver verksamhet inom 
fem affärsområden där Sandvik Coromant är ett varumärke under Sandvik Machining 
Solutions. Sandvik Coromants verksamhet är fokuserat kring verktyg för skärande 
bearbetning i metall och produktionsanläggningen i Gimo i nordöstra Uppland är den 
största inom Sandvik Coromant och har ca: 1600 anställda (Sandvik, 2012). Vid denna 
anläggning återfinns avdelning GVR6 där bland annat skiv-, spår- och slitsfräsar tillverkas. 
Tillverkningsflödet för de ovanstående produkterna infattar ett flertal operationer som 
utförs på olika stationer i verkstaden. En av dessa operationer som utförs på GVR6 är 
bearbetning av kilspår i produkternas nav. I dagsläget utförs bearbetningen av kilspår med 
hjälp av en dragbrotschutrustning. Utrustningen är primitiv men är i sin enkelhet effektiv, 
tillgänglig och bearbetningen ger en godkänd kvalitet. Utrustningen är dock ålderstigen 
vilket bidrar till en ökad haveririsk på grund av utarmad utrustning. Arbetsmiljön vid 
utrustningen anses vara bristfällig vilket till stor del påverkas av att utrustningen kräver 
smörjning i form av olja vilket kontaminerar kringmiljön. Utrustningen tar upp relativt 
mycket golvyta och utrustningens utförande kräver plats under verkstadsgolvet. Med 
anledning av detta har ett större hål tagits upp i golvet där utrustningen står vilket medför 
att utrustningen är svår att flytta på. Operationen styrs helt manuellt vilket bidrar att arbetet 
vid utrustningen anses vara en relativt krävande process. Som följd av den bristfälliga 
arbetsmiljön finns en ökad risk för personskador i samband med halkolyckor samt avsaknad 
av säkerhetsanordningar vid utrustningen. Med anledning av detta ser Sandvik ett behov av 
att finna förslag på ny utrustning för ersättning av befintlig tillverkningsutrustningen. 

1.2 Uppgiftsbeskrivning 
Då Sandvik ser ett behov av att eventuellt byta ut den befintliga utrustningen för 
bearbetning av kilspår på GVR6 ska en förstudie till ett sådant projekt utföras. Syftet med 
projektet är att kartlägga de krav som ställs på en ersättande utrustning och med hänsyn till 
dessa krav utveckla ett antal lösningsförslag med konsekvensbeskrivningar och kalkyler för 
investering av ny utrustning. Målet med projektet är att resultatet ska fungera som 
beslutsunderlag för eventuell investering av ny utrustning. För att projektet ska ge ett 
rättvisande resultat krävs kännedom om produktionen på avdelningen. För att erhålla denna 
kunskap utförs en etnografisk studie på verkstaden där bland annat tillverkningsflödet och 
produktfloran kartläggs varefter de krav som ställs på bearbetningen av kilspår för de 
berörda produkterna kan bestämmas. Vidare har resultatet av denna studie legat som grund 
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till framtagning och utvärdering av lösningförslag gällande ny utrustning för bearbetning av 
kilspår på GVR6. 
 
Avgränsningarna för projekt är att lösningsförslagen ska utformas för att passa in i det 
befintliga tillverkningsflödet och får inte innebära några genomgripande förändringar av 
produktionen. Lösningsförslagen ska i första hand utformas med hänsyn till de produkter 
som utgörs av Sandviks standardsortiment varav denna förstudie inte behöver anpassas 
efter produkter med avvikande dimensioner direktanpassade till kund. Vidare ska 
utformningen av lösningsförslagen främst anpassas efter processen bearbetning av kilspår 
varav övriga användningsmöjligheter inte behöver undersökas. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Datainsamling 

2.1.1 Benchmarking  

Benchmarking är en sorts processjämförelse där syftet med metoden är att jämföra den 
egna processen med andra liknande processer för att finna eventuella lösningsförslag 
och/eller förbättringsförslag för den egna processen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.1.2 Etnografisk studie 

En etnografisk studie kan enkelt beskrivas som en process där en observatör träder in i en 
grupp individer och observerar gruppens handlande och studerar vad som sägs i samtal 
mellan individerna själva och till observatören som ställer frågor. Vidare dokumenteras 
handlingarna och samtal för att sedan sammanfattas i en rapport. Ett etnografiskt 
angreppssätt förutsätter ett engagemang från observatören i organisationens processer och 
personalens vardagliga rutiner och aktiviteter för att få en uppfattning av personalens 
verklighet och de processer som äger rum inom organisationen. En etnografisk studie 
infattar vanligen, förutom observation och spontana samtal med operatörerna på 
verkstaden, insamling av information med hjälp av intervjuer och skriftliga källor. Urvalet 
av informanter till en etnografisk studie är ofta styrd av vilka källor som finns tillgängliga 
under studien samt vilka personer som är villiga att ställa upp som informanter för studiens 
ändamål. Även en rutinerad etnograf kan ka svårt att minnas den information som erhållits 
under dagen och det är därför viktigt att etnografen för kontinuerliga anteckningar utifrån 
observationerna och samtalen som äger rum för stunden. Det är överlag svårt att avgöra när 
det har samlats in tillräckligt med information för att kunna avsluta studien. Det är dock 
uppenbart att studien måste avslutas någon gång för att det ska gå att sammanställa ett 
slutligt resultat. I detta fall är det inlämningsdatum för examensrapporten som bestämmer 
slutdatum för den etnografiska studien (Bryman & Bell, 2010). 

2.1.3 Intervjuer 

Under den etnografiska studien genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 
Semi-strukturerade intervjuer kännetecknas av en situation där intervjuaren har en 
uppsättning av frågor som kan ställas i en obestämd ordningsföljd beroende på situationen. 
Frågorna är generellt sett allmänt formulerande och intervjuaren har ett visst utrymme att 
ställa uppföljningsfrågor till intressanta svar. I detta fall bestod intervjufrågorna av direkta 
frågor där intervjuaren frågade om respondentens egna åsikter samt uppföljningsfrågor där 
respondenten ombes att utveckla sitt svar. Vid mindre studier är det vanligt att urvalet av 
respondenter till studien präglas av begränsad tillgänglighet och en pressad tidsplan. Med 
anledning av detta får intervjuaren passa på att intervjua de personer som är villiga och 
finns tillgängliga för stunden (Bryman & Bell, 2010). 

2.1.4 Dokumentstudie 

Ordet dokument står för flera olika slags källor så som bland annat officiella dokument från 
statliga myndigheter, privata dokument som exempelvis har producerats inom ramen för en 
organisation, virtuella dokument som finns tillgängliga för allmänheten på internet eller 
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tidskrifter. Organisationsdokument är heterogena källor och kan ofta vara mycket 
användbara vid studier av en organisation. Sådana dokument kan ge kunskap och förståelse 
för tidigare beslut som tagits inom organisationen samt företagets handlingsinriktning. Den 
enorma mängd data som finns tillgänglig på internet har gjort att virtuella dokument har 
blivit en allt viktigare informationskälla. Vid tolkning och bedömning av dokument är det 
viktigt att läsaren intar ett kritiskt förhållningssätt och reflekterar över varför dokumentet 
har skapats, om materialet är verklighetstroget, om dokumentet skapats för att försvara en 
persons eller ett företags egna intressen samt om det går att bekräfta den information som 
presenteras i dokumentet (Bryman & Bell, 2010). 

2.2 Utvecklingsmetodik 
Utvecklingsfasen vid ett projekt brukar ofta kännetecknas av de tre stegen krav, koncept 
och vidare utveckling. Kravsteget innebär att de krav och önskemål som ställs på projektets 
samlas in, förstås, värderas och översättas till de krav som ställs på projektet. Arbetet 
infattar att kartlägga behov och förväntningar som projektets intressenter har angående 
projektets resultat samt de krav som ställs på tillverkningen. Konceptsteget innebär att 
generering av ett antal lösningsförslag som lever upp till de krav som ställs på projektet. 
Vidare väljs det koncept som bäst lever upp till kraven. Under utvecklingssteget vidtas 
slutgiltiga åtgärder för att förbättra det valda konceptet (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Kartläggning av intressenternas behov och förväntningar kan bland annat göras genom 
intervjuer med kunden/användaren samt genom observation för att få en bild av arbetet som 
påverkas av projektet. Efter att de krav som ställs på projektet har kartlagts och 
sammanställts i en kravspecifikation påbörjas arbetet med att utveckla koncept som lever 
upp till kraven. Det är viktigt att arbetet inte stannar vid den första bästa lösningen som 
uppfyller kraven eftersom den första lösningen sällan visar sig vara den bästa. Då endast ett 
koncept tas fram för vidareutveckling finns det även en stor risk att många möjliga 
lösningar aldrig upptäcks. Det är därför av stor vikt att ett flertal koncept tas fram under 
konceptfasen. Utifrån detta arbete kan viktiga lärdomar erhållas inför vidareutveckling och 
val av slutgiltigt koncept. Med många bra lösningar är det ofta svårt att välja vilket koncept 
som är bäst. En bra och välanvänd metod för detta att göra en utvärdering av de framtagna 
koncepten med hjälp av en utvärderingsmatris. När ett koncept slutligen har valts är det 
läge att finslipa konceptet och göra det ändå bättre (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Konceptualiseringsarbetet kan teoretiskt sett fortlöpa under mycket lång tid. I praktiken är 
detta dock inte önskvärt då projektet har en tidsplan att följa. Detta faktum medför att 
arbetet med att utveckla och förfina koncept får anses vara klart då projektgruppen är nöjd 
med resultatet eller då tidsplanen kräver att det ska vara klart. 

2.2.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen spelar en viktig roll för projektets resultat. I kravspecifikationen 
sammanställs och redovisas de krav och önskemål som ställs på ett projekt vilket kommer 
ligga som grund för arbetet med att utveckla koncept och lösningsförslag. Det är därför 
viktigt att projektets intressenter är överens om de krav som sammanställs i 
kravspecifikationen innan själva utvecklingsarbetet påbörjas. På så vis undviker 
projektgruppen att ett lösningsförslag som i slutändan visar sig vara bristfälligt utvecklas i 
onödan. I vissa projekt är det viktigt att kravspecifikationen inte ger för strikta instruktioner 
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angående hur lösningsförslaget ska utformas då detta kan låsa utvecklarnas tankebanor och 
hämmar deras kreativitet. Kravspecifikationen bör därför skrivas i termer om exempelvis 
önskad funktion och prestanda och inte innehålla några direkta förslag på lösningar. Detta 
ska projektgruppen eller leverantörer få en chans att lista ut själv. På så vis kan flera bra 
lösningsförslag som lever upp till kravspecifikationen lyfts upp till ytan och möjligheten att 
i slutändan kunna välja ett lösningsförslag visar sig stämma väl överens med projektets mål 
ökar (Baxter, 1995). 

2.2.2 Involvera kunden och leverantören i utvecklingsprocessen 

Att snabbt och effektivt kunna utveckla nya koncept är en egenskap som många industrier 
värderar mycket högt (Schilling, 2010). För att ett slutfört projekt ska kunna anses som 
lyckat måste även resultatet vara gynnsamt. I utvecklingsstadiet är det därför viktigt att 
säkerställa att framtagna lösningsförslagen stämmer överens med det som efterfrågas av 
projektet. Risken att projektets slutgiltiga resultat ska avvika från förväntningarna kan 
minskas genom att involvera kunden i utvecklingsarbetet (Schilling, 2010). På så vis 
minskar risken för utvecklingen av ett koncept som i slutändan inte uppskattas av kunden. 
Ofta grundar sig beslut angående val av koncept för ett projekt till större delen på 
ekonomiska överväganden medan kundens åsikter kan komma i andra hand. Detta eftersom 
det ofta är lättare att jämföra kalkyler jämfört med personliga åsikter. Med anledning av 
detta är svårt att med hjälp av kvalitativ data motivera ett dyrare projekt framför ett 
billigare trots att det dyrare projektet skulle kunna bidra till ett resultat som skulle 
uppskattas högre hos kunden. Detta kan i slutändan leda till att projektet anses som lyckat 
ur en ekonomisk synvinkel medan resultat av projektet inte anses som lyckat av kunden. 
 
I detta fall utförs projektet till en intern kund på företaget och utvecklingsarbetet kretsar 
kring framtagning av förslag på lämplig utrustning som kan inhandlas av en lämplig 
leverantör. Vid ett sådant projekt kan det även vara värdefullt att involvera leverantören i 
arbetet med att ta fram och utveckla möjliga lösningsförslag. Projektgruppen kan på så vis 
dra nytta av leverantörernas kunskaper vad gäller hur projektets mål kan uppnås med bästa 
resultat och leverantören kan bidra med idéer angående hur lösningsförslaget bör utformas 
för att på bästa sätt leva upp till ändamålet. Genom att hålla kontakt med leverantörer under 
utvecklingsarbetet kan projektgruppen säkerställa att leverantören i slutändan kan leverera 
en utrustning som lever upp till det framtagna konceptet samt att lösningsförslaget går att 
genomföra i praktiken (Schilling, 2010). 

2.2.3 Leverantörssamverkan 

En modern syn på strategiskt ställningstagande vad gäller inköpsprocessen kännetecknas av 
ett reducerat antal leverantörer vilka företaget knyter starkare relationer med. På så vis kan 
företaget få fördelar som bland annat bättre serviceavtal och att leverantörer involverar sig 
med i arbetet att utveckla koncept som bäst lämpar sig för företagets behov. Med hjälp av 
denna leverantörsstrategi är det även vanligt att företagen kan erhåller kortare ledtider. Då 
företaget involverar leverantören i utvecklingsprocessen är det viktigt med förtroende för 
leverantören för att stärka kontakten. Företaget bör låta flera funktioner/avdelningar delta 
vid val av leverantör och dela information, risker och framgångar med leverantören för att 
främja relationen. Vanliga skäl till att företag knyter leverantörer närmare det egna 
företaget är bland annat nödvändigheten av engagerade leverantörer samt utnyttja 
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leverantörens kompetens för att utveckla det bästa möjliga konceptet. Leverantörer av 
viktiga produkter bör involveras tidigt i utvecklingsprocessen för att arbetet ska bli så 
effektivt som möjligt och för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Detta för att det är 
leverantören som är specialist på sina produkter och därför har den bästa förmågan att 
identifiera olika möjligheter. Leverantören förväntas även bäst förstå 
användarmöjligheterna med deras produkter samt kunna ge en klar kostnadsbild och 
leveransmöjligheter i detalj. Samarbetet behöver inte begränsas till isolerade relationen 
mellan företaget och respektive leverantör utan bör istället utökas till ett samarbete mellan 
företaget och hela nätverket av leverantörer. Detta kan yttra sig då företaget är i behov av 
två samverkande komponenter från två olika leverantörer. För att effektivisera 
upphandlingen samt säkerställa att komponenterna är anpassade för att verka tillsammans 
kan företaget vädja om att leverantörerna, under projektet i fråga, samarbetar vid 
framtagningen av just dessa produkter (Bergman & Klefsjö, 2007). Under detta projekt 
visade sig detta vara nödvändigt då ett av de koncept som togs fram bestod av verktyg från 
en leverantör och utrustning från en annan leverantör. 

2.3 Utvärdering av lösningsförslag 
Det finns ett flertal kvantitativa och kvalitativa metoder vid utvärdering av olika 
lösningsförslag. Vid detta arbete finns det många faktorer som är svåra att mäta och med 
anledning av detta är det vanligt att genomföra någon form av kvalitativ bedömning av 
potentiella koncept som ofta bygger på informell diskussion (Schilling, 2010). 

2.3.1 Screening questions 

Metoden ”screening questions” används vanligen i ett tidigt skede i utvärderingsfasen. 
Metoden innebär att projektgruppen diskuterar olika lösningsförslag utifrån olika aspekter 
varav diskussionen styrs av ett antal förbestämda frågor konstruerade för att lyfta fram 
styrkor, svagheter, möjligheter och risker med koncepten. Denna metod kommer inte alltid 
ge konkreta svar angående om det är värt att gå vidare med konceptet. Syftet är istället att 
få projektgruppen att se på koncepten med ett bredare perspektiv och inkludera flera 
faktorer som är viktiga vid beslut angående vidare utveckling i projektet (Schilling, 2010). 

2.3.2 Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris kan utformas på ett flertal olika sätt och därmed anpassas efter 
ändamålet. Metoden härstammar från arbetet av Stuart Pugh som utvecklade en matris i 
vilken ett antal koncept jämförs mot ett referenskoncept genom betygsättning av ett antal 
faktorer. Faktorerna utgörs av viktiga kriterier för koncepten och hämtas exempelvis från 
de krav som ställs på projektet och koncepten. Varje faktor kan även tilldelas ett värde, 
exempelvis mellan 1 och 5 där ett lågt värde visar på att faktorn är mindre viktig än de 
faktorer som tilldelas ett högt värde vilket betyder att faktorn är av stor vikt för 
lösningsförslaget (Baxter, 1995). I utvärderingsmatrisen placeras de olika koncepten längs 
med den ena axeln och utvärderingsfaktorerna längs den andra axeln. Vid utvärderingen 
anges ett rankningsvärde för lösningsförslagen som anger om konceptet är bättre (+), lika 
bra (0) eller sämre (-) än referenskonceptet, som tilldelas rankningsvärdet 0, för respektive 
faktor (Baxter, 1995). Vidare kan rankningsvärdet anges mellan exempelvis -5 och 5 för att 
ange hur pass bra eller dåligt ett lösningsförslag står sig mot referenskonceptet och även 
mot de övriga koncepten. Resultatet av utvärderingen fås genom att multiplicera 
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rankningsvärdet med värdet för faktorerna och slutligen summera dessa värden. De koncept 
som får det totalt högsta värdet utmärker sig som de koncept som står sig bäst i jämförelse 
med referenskonceptet. Vidare är det viktigt att poängtera att resultatet från en 
utvärderingsmatris endast ger en indikation av vilket koncept som bör vara bäst. Slutligen 
är det upp till betraktaren att avgöra vilket lösningsförslag som anses vara mest lämplig för 
projektet. Nedan följer ett exempel på hur en utvärderingsmatris kan se ut. 
 
Faktorer Faktorvärde Referens Koncept 1 Koncept 2 

Faktor 1 3 0 -1 2 
Faktor 2 1 0 3 -4 
Faktor 3 5 0 3 5 
Summa: 

+ 0 18 31 
- 0 -3 -4 
= 0 15 27 

 
Figur 2.1 – Exempel på en utvärderingsmatris 

 

2.4 Produktionsplanering 

2.4.1 Lean Production 

Begreppet ”Lean Production” har blivit allt vanligare i utveckling av tillverkande företags 
produktionssystem. Lean Production kan övergripande beskrivas som att utveckla 
verksamheten för att undvika slöseri av alla former och fokusera på att skapa värde för 
kunden. Grundidén bygger på att allt som inte skapar värde för kunden kan anses vara 
potentiellt slöseri som bör elimineras. Slöseri förekommer i flera olika former som bland 
annat väntan då en maskin eller operatör exempelvis får vänta på material. Transport skapar 
i sig inget värde så går det att eliminera transport och onödiga rörelser utan att skapa andra 
problem elimineras slöseri. Material som ligger i tillfälliga lager i verkstaden i väntan på 
bearbetning skapar heller inget värde. Vidare kan faktorer som en bristfällig arbetsmiljö 
bidra till ett mindre effektivt arbete (Bergman & Klefsjö, 2007). För att undvika slöseri i 
praktiken kan det, om möjlighet finns, vara lämpligt att minska det fysiska avståndet mellan 
operationerna i ett tillverkningsflöde och placera de utrustningar som ingår i ett 
tillverkningsflöde i nära anknytning till varandra. På så vis kan de ämnen som ska bearbetas 
smidigt och snabbt transporteras mellan utrustningarna och en och samma operatör kan 
övervaka och sköta flera operationer samtidigt så att en order inte blir stående inför 
nästkommande operation. 
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2.4.2 Bearbetningsekonomi 

Utifrån ett produktionsekonomiskt synsätt bör en tillverkandeindustri överlag sträva efter 
att uppfylla nedanstående produktionstekniska krav (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2007). 
 

· Låga tillverkningskostnader 
· God produktkvalitet 
· Kort genomloppstid 

 
Då dessa faktorer är starkt beroende av varandra kan målet med produktionsekonomi ses 
som att uppnå en balans mellan produktionskostnaden, produktionskvaliteten och 
produktionstiden (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2007). Det optimala förhållandet mellan 
de olika faktorerna varierar beroende på företagets verksamhet samt olika produkter och 
order.  Tillverkningskostnaden består av ett antal poster som sägs vara direkta eller 
indirekta tillverkningskostnader. Direkta tillverkningskostnader ändras med antalet 
tillverkade detaljer medan indirekta tillverkningskostnader kan ses som ett fast pålägg per 
tidsenhet vilket är oberoende av antalet tillverkade detaljer. Bearbetningskostnaden är en 
betydande del av tillverkningskostnaden eftersom den relativt höga timkostnaden som 
dagens verkstadsindustri måste räkna med är det av stor betydelse att maskinparken 
utnyttjas rationellt. Bakgrunden till bearbetningsekonomi är att man vill tillverka produkter 
så billigt som möjligt och för att uppnå detta måste man välja en bearbetningsutrustning 
som ger låga kostnader för tillverkning, lämpliga verktyg för bearbetningen samt 
bearbetningsdata som ger den bästa ekonomin. Det är även viktigt att dessa val ger god 
kvalitet och korta leveranstider (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2007). 
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3 Metod 

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Processjämförelse 

Redan i ett tidigt skede i projektet utfördes en bred studie av lämpliga tillverkningsmetoder 
för bearbetning av kilspår. Undersökningen riktades mot bearbetning av invändiga kilspår i 
produkter med liknande materialegenskaper och dimensioner som de berörda produkterna i 
detta projekt. Studien infattade kartläggning av lämpliga traditionella tillverkningsmetoder 
för skärande bearbetning men även möjligheten att utföra bearbetningen med hjälp av 
trådgnistning. Tillverkningsmetoden trådgnistning beskrivs närmare under avsnittet 
”Framtagning av lösningsförslag” i denna rapport. Arbetet med att studera lämpliga 
tillverkningsmetoder utfördes genom att först studera hur bearbetningen av kilspår 
genomförs på GVR6. Vidare undersöktes hur Sandvik tillverkar kilspår på andra 
produktionsenheter än den i Gimo. Slutligen utfördes en bred internetundersökning 
angående lämpliga utrustningar från olika leverantörer som bland annat riktat sin 
verksamhet mot bearbetning av kilspår. Resultatet av detta arbete redovisas under avsnittet 
”Framtagning av lösningsförslag” i denna rapport. 

3.1.2 Deltagande observation 

Studiens upplägg är inspirerat av en etnografisk studie som genomförts kontinuerlig under 
projektets gång. Detta för att erhålla förståelse för kundens behov och de processer som 
äger rum i verkstaden. Den etnografiska studien pågick under hela projektet men hade sin 
tyngdpunkt under projektets första veckor. Under denna tidsperiod utfördes praktik i 
verkstaden där arbetet vid och runt processen, gällande bearbetning av kilspår på 
avdelningen GVR6, studerades. En stor del av studien innebar att utföra spontana samtal 
med operatörerna på avdelningen och iaktta dessas arbetssysslor. Ett av det viktigaste 
verktyget under denna period var anteckningsblocket som ständigt hölls nära till hands och 
där fältanteckningar och insamlad information dokumenterades. Det faktum att den sociala 
och fysiska miljön i verkstaden har visat sig vara lättillgänglig under utförandet av projektet 
har underlättat studien då det har varit möjligt att föra en öppen diskussion med projektets 
intressenter och personalen i verkstaden. För att undvika att personalen skulle känna sig 
olustiga under studien och vara misstänksamma mot observatören har den diskussion som 
pågått med respondenterna infattat redogörelser för hur informationen ska behandlas och 
vad den ska användas till. Tanken med att arbeta på detta vis har varit att förmedla en 
förståelse för att resultatet av studien är tänkt att gynna personalen och att det därför är 
viktigt att personalen, precis som observatören, är ärlig under diskussionen. Urval av 
informanter i till den etnografiska studien utgick från tanken att observera samt intervjua de 
operatörer som arbetar vid den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår och helst 
utvinna informationen under utförandet av själva operationen. Utöver spontana samtal 
utfördes mindre intervjuer med projektets intressenter om personalen på avdelningen vilket 
beskrivs närmare nedan.  
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3.1.3 Intervjuer 

Under den etnografiska studien genomfördes semi-strukturerade intervjuer som en del av 
arbetet med att fastställa vilka önskemål och krav som ställdes på ny ersättande utrustning 
för bearbetning av kilspår på GVR6. Intervjuerna utfördes under arbetstid vid 
respondenternas respektive arbetsstation. Tanken bakom val av tid och plats var att 
respondenterna skulle känna sig trygga och kunna ge spontana och verklighetsbeskrivande 
svar. Intervjuerna påbörjades med en redogörelse för det tema intervjufrågorna skulle 
beröra, i detta fall problematiken kring bearbetning av kilspår med hjälp av den befintliga 
utrustningen samt eventuell ersättandeutrustning, samt vad intervjusvaren skulle användas 
till. Vid intervjutillfället fördes en diskussion där respondenten fick prata mer eller mindre 
fritt. Vid tillfälle ställdes direkta frågor till respondenten utifrån frågeformuläret varav 
följdfrågor ställdes vid behov. Transkribering av intervjusvaren utfördes direkt under 
intervjun och omfattade endast det material som ansågs vara relevant för studien. Val av 
respondenter till studien har påverkats av vilken personal som varit tillgänglig för stunden. 
Givetvis har endast den personal som anses ha god insikt i arbetet vid den befintliga 
utrustningen samt problematiken vid val av eventuell ersättande utrustning intervjuats. 

3.1.4 Dokumentstudie 

Under detta projekt utfördes även datainsamling genom studie av en projektrapport och 
tillhörande dokument till ett investeringsprojektet som tidigare utförts på Sandvik 
Coromants produktionsenhet i Gimo. Det projekt som studerades hade samma huvudsyfte 
som detta projekt gällande att finna lämplig ersättande utrustning för bearbetning av kilspår 
på GVR6. En rapport angående en tidigare utförd studie, vars syfte varit att bedöma 
driftsäkerheten för respektive utrustning på avdelning GVR6, har även funnits tillgänglig 
för denna studie. Vidare studerades även virtuella dokument på internet som erhållits via 
olika leverantörers hemsidor. Dessa dokument utgörs av produktblad och specifikationer 
angående leverantörernas produkter. 

3.2 Framtagning och utvärdering av lösningsförslag 

3.2.1 Kravspecifikation 

Arbetet med att sammanställa de krav och önskemål som ställs på detta projekt har gjorts i 
samråd med projektets intressenter och speciellt med hjälp personalen på GVR6 i samband 
med den etnografiska studien som genomförts. För att säkerställa att de krav som fastställts 
i kravspecifikationen stämmer överens med vad som efterfrågas av projektet har även 
projektägaren rådfrågats.  

3.2.2 Involvera kunden och leverantören i utvecklingsprocessen 

Under arbetet med att utveckla lösningsförslag gällande ersättande utrustning för 
bearbetning av kilspår på GVR6 fördes en stående diskussion med kunden till projektet. I 
detta fall utgörs den interna kunden av projektägaren samt personalen på avdelningen vilka 
rådfrågades angående förslag på utformning av olika koncept och hur det i praktiken skulle 
fungera i produktionen. För att, under utvecklingsarbetet, få en bild av vilka utrustningar 
som finns tillgängliga på marknaden involverades även de leverantörer som ansågs kunna 
erbjuda lämplig utrustning för projektet. De olika leverantörerna fick ta del av en 
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kravspecifikation anpassad för att lämnas över till leverantör vid förfrågan angående om de 
kunde erbjuda en lämplig utrustning för projektet. 

3.2.3 Screening Questions 

Metoden ”Screening Questions” utfördes kontinuerligt under arbetet med att utvärdera 
potentiella lösningsförslag till projektet. Utvärderingen utfördes genom att föra en 
diskussion inom projektgruppen varav diskussionen styrdes av nedanstående frågor. 
 

1. Verkar konceptet utgöra ett bra lösningsalternativ för projektet? 
2. Har vi tillgång till den kompetens som krävs att denna tillverkningsmetod ska kunna 

införas i produktion utan större svårigheter? 
3. Kommer införandet av detta koncept bidra till en utveckling av produktionen och 

personalen i riktning med företagets övergripande mål? 
4. Har företaget genomfört affärer med leverantören förut? 
5. Kommer utrustningen passa in i den befintliga produktionen? 
6. Hur kommer utrustningen att påverka verkstadslayouten? 
7. Verkar tillverkningsmetoden vara lämplig för ändamålet? 
8. Verkar utrustningens utförande och tekniska lösningar vara lämpliga för ändamålet? 
9. Hur kommer arbetet vid utrustningen att ske i praktiken? 
10. Verkar utrustningen leva upp till de uppsatta kraven vad gäller arbetsmiljö, 

ergonomi och användarvänlighet? 
11. Kommer utrustningen att uppskattas av operatörerna på avdelningen? 
12. Vilka fördelar finns det med tillverkningsmetoden? 
13. Vilka nackdelar finns det med tillverkningsmetoden? 
14. Vilka fördelar finns det med den specifika utrustningen? 
15. Vilka nackdelar finns det med den specifika utrustningen? 
16. Kommer utrustningen innebära en betydande förbättring i jämförelse med den 

befintliga utrustningen? 

3.2.4 Utvärderingsmatris 

För att på ett överskådligt sätt redovisa hur de framtagna lösningsförslagen står sig i 
jämförelse med den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår på GVR6 upprättades 
en utvärderingsmatris. I matrisen ställs respektive koncept mot ett antal faktorer, vilka 
viktades med hjälp av projektägaren, som anses vara lämpliga vid utvärderingen av 
lösningsförslag för detta projekt. Vidare fylldes matrisen med information som, under 
genomförandet av projektet, har tagits fram för de olika koncepten för respektive faktor. 
Huruvida de olika lösningsförslagen står sig mot varandra samt den befintliga utrustningen 
rangordnades för varje faktor. Slutligen summerades produkten av rankningsvärdet och 
viktningsfaktorn för respektive faktor och koncept vilket gav ett värde för hur de olika 
lösningsförslagen står sig mot varandra och den befintliga utrustningen.  
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4 Förstudie 

4.1 Processkartläggning 
Avdelningen GVR6 utgör en flödesgrupp som ansvarar för tillverkning av fräskroppar samt 
skiv-, spår- och slitsfräsar. Som färdig produkt har fräskroppen ett antal plattlägen runt 
kronan samt ett medbringarspår längs med kroppens undersida för att underlätta infästning 
av fräskroppen i maskin. Skiv-, spår- och slitsfräsarna utgörs av skivor med symmetrisk 
fram och baksida och har plattlägena runt om kroppen och ett nav i centrum av ämnet. Till 
detta nav bearbetas kilspår för att underlätta infästning av verktyget i maskin. 
Tillverkningen av produkterna sker genom ett flertal operationer, huvudsakligen svarvning 
och fräsning, som utförs inom avdelningen med undantag för operationerna jetalisering, 
vilket är en sorts rostskyddsbehandling som ger produkterna en svart yta, och härdning 
vilka utförs på GVH6. På avdelningen GVR6 står maskinerna grupperade efter funktion 
och är organiserade så att flödet av produkter går från en grupp av maskiner med en viss 
funktion till en annan maskingrupp vars funktion möjliggör nästkommande operation för 
respektive produkts ingående bearbetningssteg. Vid svarvningen bearbetas råämne i form 
av solida cylindrar i härdat eller ohärdat stål med varierande diameter och tjocklek 
beroende på produkt. Syftet med svarvoperationen är att ge produkterna rätt form inför 
nästkommande operation. För fräskropparna bearbetas ett medbringarspår direkt i 
svarvmaskinen medan kilspåret för skiv- och slitsfräs bearbetas vid en fristående operation. 
Vid fräsningen bearbetas plattlägen ämnade för hårdmetallskär på produkterna. Efter 
jetalisering genomgår skiv-, spår- och slitsfräsarna en slipoperation vars syfte är att 
minimera ojämnheter som kan påverka infästningen av verktyget i maskin negativt. Vid 
monteringen tvättas, märks och oljas produkterna och eventuella tillbehör monteras på 
produkten som sedan paketeras och skickas vidare till lager. Operatörerna på avdelning 
GVR6 arbetar två-skift vilket utgörs av förmiddags- samt eftermiddagspass och respektive 
operatör är ansvariga för en eller flera maskiner på avdelningen. 
 

 
 

Figur 4.1 – Färdigsvarvad slitsfräs med ett kilspår på navets högra sida 
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4.1.1 Flödesschema för tillverkningsprocessen 

Nedan redovisas en generell beskrivning av tillverkningsflödet och dess ingående 
operationer för fräskroppar, skivfräsar, spårfräsar samt slitsfräsar på GVR6. I vilken följd 
de nedanstående operationerna förekommer kan variera beroende på produktens storlek och 
utförande. Operationerna härdning och jetalisering utförs på avdelning GVH6.  
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Figur 4.2 – Flödesschema för tillverkningsprocessen 
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4.2 Analys av tidigare utfört projekt 
Ett maskininvesteringsprojekt med samma syfte och mål som detta projekt har redan ägt 
rum. Projektet som genomförts påbörjandes år 1999 och resulterade i inköp av en fristående 
stickbrotschutrustning av märket Balzat. Projektet följdes av flera års problematisk 
inkörning av maskinen vilken aldrig lyckades leva upp till de krav som ställs på 
bearbetningen. Med anledning av detta uteslöts utrustningen från produktionen varav 
bearbetningen av kilspår återigen utfördes vid den befintliga dragbrotschen. Anledningen 
till varför projektet inte lyckades nå ända fram anses vara ett flertal missförstånd mellan 
beställare och leverantör vilket resulterade i att maskinen inte klarade av att leva upp till det 
den var ämnad för. Problem som uppstod vid inkörning av utrustningen var bland annat 
bristfällig infästning av arbetsstycke i maskinen, problem med tillgång till ändamålsenliga 
verktyg för bearbetning samt svårigheter att erhålla korrekt inställning för bearbetning av 
order. Den största anledningen till varför man startade projektet var att ett nytt 
produktprojekt medförde att bearbetning av kilspår skulle behöva utföras i härdade material 
vilket den befintliga utrustningen inte är ämnad för. Detta är dock något som den befintliga 
utrustningen med tiden har visat klara av.  

4.3 Intervjustudie 
För att erhålla en vidare förståelse för projektets innebörd samt kartlägga de behov och 
åsikter som projektets intressenter har på resultatet av projektet utfördes en intervjustudie. 
Nedan följer en presentation av de respondenter som medverkat vid intervjustudien, en 
redogörelse för de frågor som ställdes under intervjuerna samt en sammanfattning av 
respondenternas svar. 

4.3.1 Intervjufrågor angående utrustning för bearbetning av kilspår 

Temat för intervjuerna har överlag kretsat kring den befintliga utrustningen för bearbetning 
av kilspår och vad som förväntas av en eventuell ersättande utrustning. Intervjuerna styrdes 
utifrån nedanstående frågor vilka ställdes till Anette Nilsson som i dagsläget är 
produktionsledar på GVR6 samt två styransvariga och två operatörer på GVR6 vilka har 
valts att hållas anonyma. 
 

1. Vad anser du var bra med den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår? 
2. Vad anser du vara mindre bra med den befintliga utrustningen för bearbetning av 

kilspår? 
3. Vad skulle du vilja blev bättre vid eventuell ersättning av den befintliga 

utrustningen? 
4. Vad anser du vara viktigast med en ersättande utrustning? 
5. Anser du att ersättande utrustning borde integreras i svarvoperationen eller bestå av 

en fristående utrustning? 
6. Skulle du ha något emot att den befintliga utrustningen byttes ut? 
7. Har du varit med om någon olycka eller liknande vid användning av den befintliga 

utrustningen? 
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4.3.2 Intervjufrågor angående tidigare utfört projektet 

Då de som ansvarade för det tidigare utförda maskininvesteringsprojektet har gått i pension 
återstod en person vid namn Stefan Andersson som fortfarande är anställd inom Sandvik 
och som tidigare arbetade med inkörning av denna utrustning. För att ta reda på 
kringinformation runt projektet, varför det gick som det gick samt vad som bör tänkas på 
vid inköp av ny utrustning kontaktats Stefan Andersson vid en telefonintervju. Intervjun 
hölls öppen men temat kretsade kring nedanstående frågor.  
 

1. Vad såg ni för anledningar till att byta ut befintlig utrustning? 
2. Vad var problemet med den nya utrustningen? 
3. Vad anser du att man bör tänka på vid köp av ny maskin? 

4.3.3 Intervjuresultat 

Nedan följer en sammanfattning av vad som sades vid under intervjuerna. Åsikterna från de 
styransvariga och operatörerna på avdelning GVR6 överensstämmer till stor del med 
varandra och sammanställs därför tillsammans. 
 
Anette Nilsson 
 

1. Det som är bra med den befintliga utrustningen är att den är pålitlig, krånglar 
mycket sällan och kräver nästan inget underhåll eller service. Den är även mycket 
tillgänglig och den operatör som har tid kan gå dit och enkelt utföra operationen. 

2. Då arbetet vid utrustningen är helt manuell kräver operationen full bemanning under 
bearbetningen av en order vilket medför att operatören blir upplåst vid utrustningen 
och kan därmed inte göra något annat medan operationen utförs. Det är även en 
omständlig process att packa ihop och skicka iväg verktyg för omslipning. 

3. Med en ny utrustning skulle jag vilja få ett renare och enklare arbete för 
operatörerna samt att ny utrustning skulle kunna stå vid svarvarna för att minska 
avståndet mellan operationerna eller ha en integrerad lösning i svarv. Om vi blev av 
med dragbrotschen skulle hålet i golvet kunna fyllas igen så att golvytan kan 
användas till något annat. Om detta blir verklighet så finns det planer på att låta 
grannavdelningen GVR7 använda golvytan. 

4. Eftersom bearbetningen av kilspår är en relativt liten del av tillverkningsflödet och 
kräver ett fåtal timmars full bemanning om dagen så skulle det vara bra om ny 
utrustning möjliggjorde att operationen blev lämplig som sidoarbete till 
svarvoperationen. Det finns kapacitet över för operatörerna vid svarv vilket medför 
att bearbetning av kilspår som sidoarbete skulle lämpa sig bra vid svarvarna. 

5. Det har inte så stor betydelse men bäst vore det om det gick att bearbeta kilspåren i 
svarven och på så sätt ta bort en operation i flödet. Dock finns det lösa planer på att 
byta ut svarvarna av märkena Nackamura och SMT på grund av deras höga ålder 
vilket kanske skulle ge integrerad utrustning i dessa svarvar onödigt kort livslängd. 

6. Jag ser bara fördelar med att byta ut dragbrotschen. 
7. Jag har inte hört om några olyckor vid den befintliga utrustningen. 
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Styransvariga och operatörer 
 

1. Personalen anser att det bästa med den befintliga utrustningen är att den är pålitlig, 
fungerar bra och ger ett bra resultat för bearbetningen. 

2. Det som anses vara mindre bra med dragbrotschutrustningen är den bristfälliga 
arbetsmiljön. Personalen anser att oljan gör att arbetet blir skitigt och medför en 
ökad städning av utrustningen och kringmiljön för att hålla rent i verkstaden. Ställ 
av maskinen anses även vara mödosamt då infästning av verktyget görs i markhöjd 
vilket medför att arbetet måste utföras ståendes på knäna. 

3. Det som personalen anser bör bli bättre vid införandet av ny utrustning är om det 
blev lättare och mindre omständligt att ställa maskinen inför bearbetning av order. 
Som det är i dagsläget är det krångligt att byta verktyg och fixtur, speciellt då det 
inte finns någon fast fixtur för orden och operatören blir tvungen att ställa in en 
justerbar fixtur efter önskad spårdelningen mellan produktens kilspår. Det skulle 
även underlätta arbete om bearbetningen kunde utföras utan att arbetsmiljön blev så 
oljig samt att det inte skulle finnas något behov av skyddskläder. Det efterfrågas 
även att bearbetningen skulle kunna startas av operatör för att sedan kunna köras 
obemannat så att operatören kan lämna maskinen under operationen. 

4. Det är viktigt att den nya lösningen inte påverkar någon annan operation negativt 
vad gäller effektivitet, kvalitet och ställ av maskinen. Det ska vara enkelt och 
smidigt att utföra ställ av maskinen och utföra bearbetningen. 

5. Det råder delade meningar angående om bearbetning av kilspår bör integreras i 
svarv eller om lösningen ska bestå av en fristående utrustning likt den som finns i 
dagsläget. Ingen av respondenterna är direkt emot att ha en integrerad lösning i 
svarv men de har svårt att tro att det skulle fungera bra. Gemensamt för alla 
respondenter är att de anser att utrustningen ska stå i anknytning till svarvarna för 
att underlätta och effektivisera tillverkningsflödet. 

6. Alla respondenter ser mycket positivt på att byta ut den befintliga utrustningen. 
Utrustningen anses fungera bra men den är på tok för gammalmodig för att passa in 
i verkstaden. Respondenterna skulle välkomna en ny utrustning som innebär ett 
renare och mindre omständligt arbete. 

7. Det är ingen av respondenterna som kan minnas att det förekommit någon direkt 
olycka med personskador som följd relaterat till arbetet vid maskinen. Dock nämner 
operatörerna en del tillbud gällande att utrustningen helt saknar skyddsanordningar 
vilket medför att armar och händer skulle kunna skadas om operatören fastnar i 
verktyget under bearbetning. Det har även hänt att slaglängden ställts in fel så att 
verktyget dragits ner under arbetsbordet och sedan fastnat på vägen upp. Detta 
resulterande i att verktyget bröts av och skärvor av verktyget slungats iväg runt 
maskinen. Även det faktum att golvet ofta är halt på grund av olja som stänkt från 
maskinen medför en ökad risk för halkolyckor. 
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Stefan Andersson 
 

1. Anledningen till att man köpte in en ny utrustning för bearbetning av kilspår på 
GVR6 var att man ansåg att den befintliga utrustningen inte skulle klara av 
bearbetning i härdade och hårda produkter. Det visade sig dock att den nya 
utrustningen inte klarade av bearbetningen speciellt bra över huvud taget. 

2. Problemet med den nya utrustningen anses vara en bristfällig konstruktion som inte 
passade för bearbetningen av våra produkter. Bearbetningen med hjälp av den nya 
utrustningen fungerade ibland men var mycket oberäknelig.  

3. Vid en eventuell investering i ny utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6 är 
det viktigt att det genomförts utförliga tester för att säkerställa att utrustningen har 
den kapacitet och prestanda som krävs för bearbetningen. 

4.3.4 Sammanfattning av intervjuresultat 

Nedan följer en redogörelse för några viktiga punkter som kommit fram under 
intervjustudien. Vidare har dessa punkter tagits hänsyn till vid utformningen av 
kravspecifikation och lösningsförslag för detta projekt. 
 

· Den befintliga dragbrotschutrustningen anses vara pålitlig och fungera bra för 
ändamålet. Dock är alla respondenter överens om att utrustningen bör bytas ut mot 
ett bättre alternativ. 

· Arbetsmiljön vid den befintliga utrustningen anses vara bristfällig på grund av oljig 
kringmiljö samt mödosamt ställ av maskinen inför bearbetning av order. 

· Ny ersättande utrustning bör kunna köras som sidoarbete och innebära enklare ställ 
av maskinen inför bearbetning av order. 

· Ny utrustning bör stå i anknytning till svarvarna eller integreras direkt i svar för att 
effektivisera tillverkningsflödet. 

· Vid analysen av det projekt som utförts med samma huvudsyfte som detta projekt 
framkom att utformning av lösningsförslag gällande ny utrustning ej bör infatta 
utrustning med liknade utförande och tekniska lösningar som den maskin som 
köptes in vid det tidigare projektet. 

4.4 Studie av verkstadslayout 
Det finns ett flertal faktorer som påverkar var en utrustning bör placeras i förhållande till 
andra utrustningar i en verkstad. En avvägning mellan alla påverkande faktorer bör i 
slutändan avgöra vart i verkstaden utrustningen bör placeras. Ofta har det fysiska avståndet 
mellan de ingående utrustningarna i ett tillverkningsflöde en stor betydelse för att uppnå en 
effektiv verkstadslayout. I enlighet med god produktionsplanering bör, om möjligt, de 
utrustningar som ingår i tillverkningsflödet för en produkt stå i nära anknytning till 
varandra. Detta för att det fysiska avståndet mellan utrustningarna kommer att påverka hur 
lång den totala genomloppstiden blir för tillverkningen av en produkt som genomgår ett 
flertal operationen vid olika stationer i verkstaden. För att hålla nere genomloppstiden bör 
därför avståndet mellan utrustningarna minimeras.  
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I nedanstående tabeller redovisas avståndet mellan de stationer som ingår i 
tillverkningsflödet för skiv-, spår- och slitsfräsar på GVR6 vilket påverkas positivt vid 
införandet av ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6. Vid införandet av 
en ny fristående utrustning skulle avståndet mellan operationerna kunna minskas avsevärt 
och vid införandet av en integrerad stickbrotschutrustning i svarv elimineras avståndet 
mellan operationerna svarvning och bearbetning av kilspår då bearbetningen sker i svarven. 
 
Tabell 4.1 – Avstånd mellan stationer vid användning av befintlig utrustning 

Sträcka Uppmätt avstånd Uppskattad tid att gå sträcka 

Avstånd mellan svarvgrupp och 
dragbrotschutrustning 

52 m 42 sek 

Avstånd mellan 
dragbrotschutrustning och fräsgrupp 

50 m 40 sek 

 
Tabell 4.2 – Avstånd mellan stationer vid införandet av en ny fristående utrustning 

Sträcka Uppmätt avstånd Uppskattad tid att gå sträcka 

Avstånd mellan svarvgrupp och ny 
fristående utrustning 

9 m 8 sek 

Avstånd mellan ny fristående 
utrustning och fräsgrupp 

24 m 19 sek 

 
Tabell 4.3 – Avstånd mellan stationer vid införandet av en integrerad utrustning i svarv 

Sträcka Uppmätt avstånd Uppskattad tid att gå sträcka 

Avstånd mellan svarvgrupp och ny 
integrerad utrustning i svarv 

N/A N/A 

Avstånd mellan ny integrerad 
utrustning i svarv och fräsgrupp 

20 m 16 sek 

 
Det uppmätta avståndet mellan svarv- och fräsgruppen och den befintliga utrustningen 
respektive en ny ersättande utrustning visar att den totala sträckan som operatörer måste gå 
för att transportera en order mellan de olika stationerna kan minskas med nästan 2/3. Vid 
införandet av ny ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6 kan följaktligen 
den tid det tar att transportera en order mellan stationerna minskas till nästan 1/3 av dagens 
transporttid. Samtidigt som transportsträckan minskas kan införandet av ny ersättande 
utrustning möjliggöra att operationen kan utföras som sidoarbete av svarvpersonalen. 
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5 Framtagning av lösningsförslag 

5.1 Kravspecifikation 
I det teoretiska ramverk som satts samman i denna rapport poängteras vikten av att 
involvera kunden i utvecklingsprocessen. Detta för att säkerställa att projektets resultat 
uppfyller kunden förväntningar. Med anledning av detta har flera av projektets intressenter 
utfrågats vid en intervjustudie där deras åsikter och förväntningar angående projektet 
kartlades. Nedan följer en redogörelse för de viktigaste kraven och önskemålen som ställs 
på en ny ersättande utrustning för bearbetning av kilspår för skiv-, spår- samt slitsfräsar.  

5.1.1 Arbetsmiljö 

· Ny ersättande utrustning ska innebära en förbättrad arbetsmiljö i jämförelse med 
den befintliga utrustningen med hänsyn till ren utrustning och kringmiljö under 
bearbetning av order. 

· Ny utrustning ska kunna placeras i anknytning till svarvarna på GVR6 och bör 
möjliggöra att operationen kan utföras som sidoarbete. 

· Ersättande utrustning ska innebära smidigt och enkelt ställ inför bearbetning av 
order som ska kunna utföras på ett ergonomiskt korrekt sätt. 

· Ny utrustning ska möjliggöra enhetlig och enkel infästning av ämnen och verktyg 
inför bearbetning. 

· Bearbetning med ny utrustning ska innebära smidig och enkel inställning för 
spårdelning. 

· Ny utrustning ska tillämpa modern teknik och bidra till en ökad trivselfaktor i 
verkstaden. 

5.1.2 Funktion 

· Ny utrustning ska kunna laddas manuellt med ämnen som genomgått den 
föregående operation vilken utgörs av svarvning. Efter bearbetning laddas ämnena 
ur utrustningen manuellt. Önskvärt vore om det gick att ladda flera ämnen åt gången 
för bearbetning. 

· Ny utrustning ska inte ha liknande utförande eller utnyttja liknande tekniska 
lösningar som den utrustning som köptes in vid ett tidigare projekt med samma 
huvudsyfte som detta projekt. 

5.1.3 Automation 

Då tillverkningsvolymerna för de produkter som berörs av detta projekt är relativt små 
efterfrågas ingen kompletterande automatisering av operationen i detta projekt. 

5.1.4 Kapacitet 

Produkterna som genomgår bearbetning av kilspår på GVR6 är skivfräsen CoroMill 331, 
slitsfräsen CoroMill 330 och spårfräsen CoroMill 329 (Sandvik Coromant, 2012). 
Gemensamt för utförandet på dessa produkter är att de är cylindriska skivor med en 
koppling som utgörs av ett centrerat nav med ett eller två kilspår.  
 



Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant 

 

22 

Enligt ett framtida produktprojekt kan ovanstående produkter komma att tillverkas efter 
andra dimensioner och volymer än dagens sortiment. Med anledning av detta ska kraven 
som ställs på ny utrustning även täcka in det framtida produktprojektet. Dimensionerna för 
dagens och framtidens sortiment varierar inom nedanstående intervall. 
 
Ämnesdiameter:  80 – 315 mm 
Håldiameter:   19 – 80 mm 
Tjocklek:   8 – 45 mm 
Vikt:    < 14 kg för standardsortimentet (TM < 30 kg) 
Kilspårsbredd:  3 – 18 mm 
Kilspårsdjup:   2 – 6 mm 
Hörnradie i kilspår:  1 – 2 mm 
Spårdelning:   0 – 360º 
 
Materialegenskaper för de berörda produkterna redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 5.1 – Materialegenskaper 

Produktnamn SS-stål Material Härdad 

CoroMill 331 2541 34CrNiMo6 Nej 
 2541 34CrNiMo6 Ja 
CoroMill 330 2541 34CrNiMo6 Nej 
CoroMill 329 2230 51CrV4 Ja 
 

5.1.5 Kvalitet 

· Ny utrustning ska klara av bearbetning av kilspår som godkänns vid kontrol av 
uppnådda toleranser med hjälp av de håltolkar som används på GVR6. 

· Efter bearbetning ska kilspårets kanter uppfylla ett uppsatt krav för ytjämnheten på 
ytan. Kilspårets botten saknar krav på ytjämnhet men ska dock hålla en acceptabel 
kvalitet vid en visuell bedömning. 

· Bearbetning med hjälp av ny utrustning ska inte påverka hårdheten märkvärt för 
angränsande material kring kilspåret.  

· Bearbetad yta ska vid en visuell bedömning hålla en högre kvalitet i jämförelse med 
kilspår bearbetade med den befintliga utrustningen. 
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5.2 Beskrivning av potentiella tillverkningsmetoder 
I ett tidigt skede under planeringsfasen i maskininvesteringsprojektet fastställdes att en 
lämplig och realistisk tillverkningsmetod för bearbetning av kilspår på GVR6 antingen bör 
utgöras av trådgnistning eller stickbrotschning i form av en fristående utrinning eller en 
integrerad utrustning i svarv. Dessa tre lösningsalternativ beskrivs som koncept 1, 2 och 3 
vilka presenteras nedan. Vidare har den befintliga utrustningen används som referens vid 
utvärdering av koncepten varför även dragbrotschutrustningen presenteras nedan. 

5.2.1 Referens – Befintlig dragbrotschutrustning 

Den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår för skiv-, spår- och slitsfräsar på 
GVR6 består i dagsläget av en 40 år gammal dragbrotsch. Syftet med operationen är just att 
bearbeta kilspår vilka används vid infästning av produkterna vid den nästkommande 
fräsoperationen samt då produkten slutligen kommer att användas av kund. Vid användning 
av produkterna är det kilspåret/kilspåren som överför den huvudsakliga vridkraften från 
maskinen till verktyget vilket medför att bearbetningen måste hålla god kvalitet för att 
verktyget ska klara de påfrestningar som produkten utsätts för vid användning. Den 
befintliga utrustningen är av märket Varinelli och dragbrotschverktygen är av märket 
Wedevåg. Arbetet vid utrustningen är helt manuellt och kräver full bemanning under 
bearbetningen av en order. Arbetet vid utrustningen infattar bearbetning av kilspår, ställ av 
fixtur och verktyg vilka varierar beroende på produkt, tvätt och torkning av fixturer och 
produkter samt städning av utrustning och kringmiljö. Ställ av utrustningen är en mödosam 
procedur då infästningen av de långa dragbrotschverktygen utförs i markhöjd. Både ställ 
och städning medför att operatören inte kan arbeta på ett ergonomiskt korrekt sätt.  
 

 
 

Figur 5.1 – Arbetsstation där bearbetning av kilspår utförs på GVR6 
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Figur 5.2 – Dragbrotschutrustningen med öppen dörr visande verktygets infästning 

 
Efter att nödvändiga ställ av maskinen har utförts lägger operatörer ett ämne över fixturen 
som utgörs av en axel vars ytterdiameter är anpassad efter ämnets nav. Denna procedur 
upprepas för respektive ämne i ordern. Utrustningen bearbetar ett kilspår åt gången vilket 
medför att operatören, vid bearbetning av ämnen med två kilspår, får vrida ämnet ett visst 
antal grader inför bearbetningen av det andra kilspåret. Dragbrotschverktyget har stegvis 
ordnade skäreggar och är anpassad efter dimensionerna på det kilspår verktyget är ämnat 
för. Bearbetningen möjliggörs genom att låta verktyget dras genom arbetsstycket. I 
dagsläget utgör möjligheterna för utformningen av dragbrotschverktygen inga 
begränsningar för bearbetning av kilspår med de dimensioner som återfinns hos 
produktsortimentet på GVR6. Metoden kräver att det finns ett verktyg för respektive storlek 
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på kilspåren som ska bearbetas. I dagsläget omfattar produktsortimentet tretton olika 
kilspårsdimensioner varav det finns dragbrotschverktyg i tretton olika storlekar tillgängliga 
i verkstaden. Vidare finns varje verktyg i 2-3 upplagor för att säkra produktion undertiden 
ett verktyg skickas iväg för omslipning eller går sönder. Utrustningen är inte ämnad för 
bearbetning i härdade material. Dock används utrustningen ändå vid bearbetning i härdade 
detaljer eftersom det i dagsläget inte finns något annat alternativ. Detta medför en ökad 
förslitning av verktygen men anses dock inte vara något större problem. Det är svårt att 
säga inom vilka toleranser bearbetningen förväntas hålla sig inom samt vilken ytjämnhet 
som bearbetningen bör ge. Detta eftersom att kvaliteten på bearbetningen bland annat 
varierar med förslitningen på verktyget, utrustningens prestanda samt noggrannheten på de 
fixturer som används. I samråd med verktygsleverantören Wedevåg, som levererar nya 
dragbrotschverktyg samt står för omslipningen av slitna dragbrotschverktyg som används 
på GVR6, konstaterades att bearbetning av kilspår med hjälp av deras verktyg bör ge en 
godkänd ytjämnhet på kilspårets kanter varav det krav som ställs på ytjämnheten uppfylls. 
Vid den intervjustudie som utfördes i början av detta projekt framgick det att 
respondenterna ansåg att det inte var några problem att uppnå en godkänd bearbetning med 
hjälp av den befintliga utrustningen. 
 
Som lösningen ser ut idag kräver utrustningen full bemanning under bearbetningen vilket 
innebär att en operatör, ofta en styransvarig på avdelningen eller operatör från svarvningen, 
måste lämnar sin normala arbetsstation för att sköta denna operation. Där dragbrotschen 
står i dagsläget har det tidigare stått ett flertal dragbrotschar med liknande utföranden som 
den befintliga utrustningen. Vid dessa utrustningar verkade arbetsslaget längsmed en 
vertikal axel som sträckte sig under marknivån varav ett hål i golvet togs upp anpassat efter 
dessa maskiner. Detta hål är 7.8 m långt och 4.5 m brett och tar därmed upp ca: 35 m2 av 
verkstadsgolvet. I dagsläget står endast en dragbrotschutrustning kvar varav den största 
delen av golvytan står oanvänd på grund av hålet. Vidare har det bestämts att golvytan ska 
fyllas igen först då den sista dragbrotschen tagits ur bruk. 
 
Även fast den befintliga dragbrotschen har varit i bruk under lång tid anses den vara pålitlig 
av personalen och utrustningen kommer troligtvis att ha normal funktion i många år till. 
Vid en riskanalys, angående driftsäkerheten för avdelningens maskinpark, utförda av 
GVM4 tillsammans med GVR6, fastställdes att det vara en väldigt liten risk att den 
befintliga dragbrotschutrustningen ska gå sönder. Därmed finns det i dagsläget inga 
uppsatta riskvärden eller handlingsplaner för utrustningen. Dock kvarstår det faktum att 
arbetsmiljön vid utrustningen anses vara bristfällig av personalen och en alternativ lösning 
för bearbetning av kilspår på avdelningen bör därför övervägas. 
 
Fördelar med befintlig utrustning: 

· Relativt snabb bearbetning i jämförelse med vissa lösningsalternativ. 
· Operatörerna upplever att utrustningen är pålitlig vad gäller bearbetningen. 
· Utrustningen är enkel att manövrera och kan därför köras av ett flertal olika 

operatörer på avdelningen. 
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Nackdelar med befintlig utrustning: 
· Bristfällig arbetsmiljö. 
· Arbetet utförs helt manuellt och kräver full bemanning under operationen. 
· Utrustningen kräver smörjning i form av olja vilket kontaminerar kringmiljön. Som 

följd av detta finns en ökad risk för personskador i samband med halkolyckor. 
· Ställ och städning är en mödosam procedur då infästningen av de långa 

dragbrotschverktygen sitter i höjd med golvplanet vilket medför att operatören inte 
kan arbeta på ett ergonomiskt fördelaktigt sätt. 

· Trots att utrustningen anses vara driftsäker finns det alltid en ökad risk för haveri på 
grund av slitage på utrustningen.  

· Hög andel produkter med varierande dimensioner där fasta fixturer inte kan 
användas vilket medför mödosamt ställ. 

· Befintlig utrustning tar upp mycket golvyta på grund av stort hål i golvet. 
· Omöjligt att utföra operationen som sidoarbete på grund av det stora fysiskt 

avståndet mellan utrustningen och föregående samt efterliggande operation. 
Utrustningen kräver även full uppsyn under bearbetningen. 

· Bearbetningen lämnar grader där verktyget lämnar arbetsstycket. 
· Befintlig utrustning är inte ämnad för bearbetning i härdat material. 

5.2.2 Koncept 1 – Fristående trådgnistningsutrustning 

Vid val av tillverkningsmetoden trådgnistning (EDWC – Electrical Discharge Wire 
Cutting) skulle bearbetningen av kilspår kunna utföras vid en fristående utrustning för 
trådgnistning i anknytning till svarvgruppen på GVR6. I dagsläget finns 4 *4 meter golvyta 
vid svarvmaskinerna vilket skulle kunna användas till ny utrustning utan att det behöver 
göras några större ändringar i verkstaden. Skulle ny utrustning kräva mera utrymme borde 
detta inte heller vara något problem då det finns möjlighet att flytta på närliggande 
utrustning. Att införa denna tillverkningsmetod i produktionen anses vara fullt möjlig då 
detta redan är en etablerad tillverkningsmetod inom andra avdelningar på Sandviks 
produktionsenhet i Gimo samt används i dagsläget för bearbetning av kilspår i Sandviks 
produktionsenhet i Mebane i USA. Bearbetningen i Mebane utförs på samma 
produktfamiljer som på GVR6 vilket ger en stark indikation på att metoden är fullt möjlig 
och lämplig att införa även i produktionen på GVR6. Vid en trådgnistningsutrustning anses 
arbetsmiljön vara mycket god. Bearbetningen är tyst och arbetet vid utrustningen möjliggör 
att operatören kan arbeta på ett ergonomiskt korrekt sätt. Arbetet består till den största 
delen av ställ av maskinprogram och infästning av ämnen som ska bearbetas. Infästningen 
av ämnen bör göras med hjälp av fasta fixturer och i samråd med leverantör av utrustning 
konstaterades att flera ämnen kan staplas på varandra under bearbetningen vilket medför att 
flera kilspår kan bearbetas samtidigt i maskinen. 
 
Trådgnistning är en metod där en tråd, som tjänstgör som elektrod, matas genom ett 
elektriskt ledande arbetsstycke, som också tjänstgör som elektrod. Bearbetningen 
möjliggörs genom att låta en ström överföras mellan elektroderna vilket medför en elektrisk 
erosion mellan tråden och arbetsstycket. Tråden är uppspänd mellan rullar vilka matar 
tråden med jämn hastighet genom arbetsstycket. Mellan tråden och arbetsstycket uppstår en 
gnistspalt där erodering av material sker. Tråden och spalten omges av en icke elektriskt 
ledande vätska (ett dielektrium) som kan bestå av avjoniserat vatten. För en genomsnittlig 
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trådgnistningsutrustning gäller följande. Trådens diameter varier normalt mellan 0,03 – 
0,30 mm och matas vanligen med en hastighet på 2,5 – 150 mm/s. Spalten mellan tråden 
och arbetsstycket varierar med diametern på tråden och är normalt 0,02 – 0,05 mm större än 
tråddiametern. Positioneringsnoggrannheten är normalt 0,003 mm och arbetsnoggrannheten 
blir 0,01 mm om man tar hänsyn till gnistförloppet. Normalt varierar ytjämnheten på en 
bearbetade ytan inom 0,8 – 1,2 µm (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2007). Skärhastigheten 
är beroende av arbetsstyckets tjocklek och materialegenskaper varav ett test angående hur 
lång tid det tar att bearbeta kilspår i de berörda produkterna får avgöra bearbetningstiden. 
 
Vid den studie av potentiella leverantörer som genomförts under detta projekt fastställdes 
att en trådgnistningsutrustning av märket Agiecharmilles anses vara det lösningsalternativ 
som är mest lämplig för detta koncept. Vid de tester som utfördes i verkstaden fastställdes 
att operationen uppskattningsvis kräver 50 procent bemanning under bearbetningen. Detta 
antagande grundar sig på att operationen endast  kräver operatörens uppmärksamhet vid 
ställ av maskin samt i och ur laddning av ämnen. I övrigt sker bearbetningen av kilspåret 
automatiskt utan behov av operatörens övervakning. 
 

 
 

Figur 5.3 – Trådgnistningsutrustning (GF AgieCharmilles, 2012) 
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Förväntade fördelar med en fristående trådgnistningsutrustnig: 
· Enhetlig och enkel fixturutrustning. 
· Enkelt valbart bearbetningsprogram för alla dimensioner på kilspår. 
· Enkel hantering av verktyg samt smidigare ställ. Eftersom verktyget för bearbetning 

av alla olika dimensioner på kilspår utgörs av en och samma tråd behöver 
operatören inte lägga ner arbete på att byta verktyg inför bearbetning av ny order. 

· Ökad kvalitet och repeterbarhet på bearbetning. 
· Operationen kan fortlöpa utan övervakning och är därför lämplig som sidoarbete. 
· Modern teknik och högre trivselfaktor. 
· Utrustningen tar upp minde golvyta i verkstaden än befintlig utrustning. 

 
Nackdelar med tillverkningsmetoden: 

· Tillverkningsmetoden anses innebära en relativt lång bearbetningstid. 
· Trådgnistutrustningar kan överlag anses vara dyra i inköp 

5.2.3 Koncept 2 – Fristående stickbrotschutrustning 

Den form av brotschningsmetod som är intressant vid investering av ny fristående 
utrustning på GVR6 är stickbrotschning. Den huvudsakliga anledningen till varför 
stickbrotschning har valts istället för den äldre tillverkningsmetoden dragbrotschning är att 
Sandvik vill införa ny modern teknik i verkstaden samt att ny utrustning inte ska innebära 
att operatör fortsattvis måste arbeta på ett omständligt sätt. Vid stickbrotschning används ett 
kortare hållande verktyg med utbytbara skär. Bearbetningen vid stickbrotschning kan liknas 
med hyvling där huvudrörelsen är rätlinjig och utförs av verktyget vilken, i en repeterande 
rörelse, förs fram genom arbetsstycket och åter över arbetsstycket. En generell fristående 
stickbrotschningsutrustning kan kortfattat beskrivas som ett arbetsbord som kan roteras 
samt flyttas i sidled. På detta bord fäster operatören arbetsstycket med hjälp av en fixtur. 
Bearbetning möjliggörs genom att låta verktyget stegvis avverka material via en 
upprepande rörelse längs med arbetsstycket. Under varje arbetscykel arbetar sig verktyget 
längre in i arbetsstycket tills önskat spårdjup har uppnåtts. Ett skär tas vid varje arbetsslag 
medan återgångsslaget för skäret i utgångsläge för ett nytt arbetsslag. Verktyget för 
stickbrotschning utformas i stort efter samma regler som för svarvning. Verktyget måste 
vara segt och dimensionerat för att tåla den kraft verktyget utsätts för då det stöter i 
arbetsstycket (Hågeryd, Björklund & Lenner, 2007). 
 
Vid den studie av potentiella leverantörer som genomförts under detta projekt fastställdes 
att en stickbrotschningsutrustning av märket Cams tillsammans verktyg av märket Dümmel 
anses utgöra det lösningsalternativ som är mest lämplig för detta koncept. Detta eftersom 
att dessa leverantörer erbjuder lösningar som bäst lever upp till kravspecifikationen. 
Studien visade att den tänkta utrustningen är ämnade för maximalt 100 arbetsslag per minut 
och verktygen är ämnade för ett maximalt skärdjup på 0,05-0,06 mm per arbetsslag 
(CAMS, 2012) (Dummel, 2012). Arbetet vid denna utrustning uppskattas kräva full 
bemanning under bearbetningen av en order. Detta antagande bygger på att bearbetningen 
av kilspår kan utföras på ett ämne i taget och då bearbetningstiden anses vara relativt snabb 
bör operatören finnas tillgänglig under hela bearbetningen av en order för att ladda i och ur 
ämnen i maskinen. Fixtureringen av ämnen bör göras med hjälp av en pneumatisk chuck 
som möjliggör att operatören snabbt och enkelt kan växla ämnen i maskinen. 
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Figur 5.4 – Stickbrotschutrustning (CAMS, 2012) 

 
Förväntade fördelar med en fristående stickbrotschutrustning: 

· Enhetlig och enkel fixturutrustning. 
· Enkelt valbart program för spårdelning. 
· Enkel hantering av verktyg samt kortare och smidigare ställ. 
· Ökad kvalitet på bearbetning. 
· Lämplig som sidoarbete. 
· Ta upp minde golvyta i verkstaden i jämförelse med befintlig utrustning. 
· Kortare bearbetningstid jämfört med den befintliga utrustningen. 

 
Nackdelar med tillverkningsmetoden: 
Likt bearbetning av kilspår vid den befintliga dragbrotschutrustningen används olja som 
smörjmedel även vid denna utrustning. Detta medför att operatören fortsättningsvis 
kommer att behöva tvätta de bearbetade ämnena efter att operationen slutförts. De 
fristående stickbrotschningsutrustningar som har studerats vid detta projekt möjliggör 
bearbetning av endast ett ämne i taget. Detta medför att operatören måste upprepa 
arbetsproceduren att ladda och plundra ämne i maskinen för varje ämne i orden. Ett tidigare 
investeringsprojekt med samma huvudsyfte som detta projekt påbörjades år 1999 och 
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resulterade i att en fristående stickbrotschutrustning köptes och infördes i produktionen. Det 
visade sig dock att denna utrustning inte klarade av de krav som ställs på bearbetningen av 
kilspår på GVR6 och togs därför ur produktionen. Denna utrustning nyttjade en annan, mer 
komplicerad, teknisk lösning för själva bearbetningen än vad den tänkta utrustningen för 
detta koncept använder. Vetskapen om det tidigare projektet medför dock en ökad 
misstänksamhet angående om denna tillverkningsmetod lämpar sig för produktionen på 
GVR6. Konceptet med en fristående stickbrotschutrustning är ändå intressant för projektet 
och för att försäkra att historien inte upprepas bör utförliga tester utföras innan beslut fattas 
angående köp av ny fristående stickbrotschutrustning. 

5.2.4 Koncept 3 – Integrerad stickbrotschutrustning i svarv 

Detta koncept infattar en drivenhet anpassad för stickbrotschning i svarv samt hållande 
verktyg med skär anpassade efter kilspårens dimensioner. Bearbetningen kan i stort sätt 
beskrivas på samma sätt som bearbetningen med en fristående stickbrotschutrustning. 
Generellt för stickbrotschning i svarv så fästs en drivenhet i svarven på en revolvern ämnad 
för drivande verktyg. I drivenheten omvandlas revolverns roterande drivning till cykliska 
rätlinjiga arbetsslag. En cykel för drivenheten infattar ett arbetsslag, stigning av verktyget 
vid slutet av arbetsslaget, ett återgångsslag och placering av verktyget i utgångsläget. 
Avverkningen av material sker genom att låta revolvern, med konstant matning, föra 
drivenheten och verktyget i en vinkelrät riktning mot arbetslagets djupare in i arbetsstycket. 
Matningen fortlöper till önskat djup på kilspåret har uppnåtts. Eftersom drivenheten står för 
arbetsslagen utför revolvern ingen rörelse i arbetslagets riktning under bearbetningen. 
 
Vid leverantörsanalysen studerades tre leverantörer av drivenheter anpassade för 
stickbrotschning i svarv och vid denna studie kartlades att utrustningarna är ämnade för ett 
maximalt skärdjup på 0,05-0,15 mm per arbetsslag och en roterande drivning på maximalt 
800-1200 varv per minut (Schwarzer, 2012) (EWS, 2012) (Benz, 2012). 
 
Tanken är att infästningen av ämnen ska utföras på samma sätt och med samma fixturering 
som används i svarvarna i dagsläget. Då kilspåren bearbetas direkt i svarv finns det risk för 
komplikationer vid infästningen av ämnena i maskinen. Ämnet måste vara säkert fastspänt 
för att inte lossna under operationen och vid tillverkning av slitsfräsar krävs en speciell 
infästning. Detta eftersom slitsfräsarna blir mycket tunna längs med ämnets ytterdiameter 
och kan därför inte greppas runt om ämnets kropp och fästas på samma vis som de övriga 
produkterna. Bearbetningen av slitsfräsarna kräver att ämnet späns fast på en magnetchuck 
med en spännhylsa i ämnets nav för att säkerställa att ämnet hålls på plats. Med anledning 
av detta bearbetas slitsfräsarna oftast i SMT-svarven för att undvika det mödosamma stället 
av den tunga magnetchucken. SMT-svarven är inte kompatibel med drivande verktyg varav 
detta koncept inte går att tillämpa på denna svarv. Vid ett beslut om att införa detta koncept 
i produktionen på GVR6 skulle SMT-svarven därför inte gå att använda. All kapacitet 
skulle istället fördelas på de två övriga svarvarna på avdelning vilket skulle medföra en 
ökad belastning på dessa maskiner samt att det med jämna mellanrum skulle krävas i och ur 
montering av magnetchuck i dessa svarvar inför körning av slitsfräsar. 
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Figur 5.5 – Drivenhet för stickbrotschning i svarv (Schwarzer, 2012) 

 
Förväntade fördelar med ny utrustning: 

· Eftersom bearbetningen utförs direkt i svarv elimineras den fristående operationen 
för bearbetning av kilspår. 

· Enkelt ställ av verktyg till drivenheten som utförs samtidigt som övriga ställ i 
svarven inför bearbetning av order. 

· Enkel inställning för spårdelning görs vid svarven. 
· Tar inte upp någon extra golvyta i verkstaden. 
· Väsentligt mycket snabbare bearbetning jämfört med den befintliga utrustningen. 

 
Nackdelar med tillverkningsmetoden: 
Införandet av detta koncept i produktionen medför att ett eventuellt haveri av drivenheten 
skulle innebära att hela svaroperationen för de berörda produkterna skulle blir stående. 
Alternativet är att utföra svarvoperationen som man gör i dagsläget för att sedan köra 
bearbetningen av kilspåren vid tillfälle då haveriet är löst. Vid tillverkning av kilspår för 
skiv- och spårfräsar finns en risk för att tunna ämnen ger vika för de tryckkrafter som ämnet 
utsätts för under bearbetningen. Detta eftersom kilspåret bearbetas nära ämnets centrum 
medan biten greppas runt ämnets ytterkant. Som infästningen av ämnen i svarv ser ut i 
dagsläget så finns det inget stöd bakom ämnet under bearbetningen. Då drivenheten är 
relativt stor i förhållande till andra verktyg på revolvern så finns det en risk att andra 
operationer blir svåra att utföra på grund av platsbrist i svarven. Eftersom detta koncept inte 
går att implementera i SMT-svarven, då denna svarv inte är kompatibel med drivande 
verktyg, kommer andelen ställ att öka och kapaciteten på avdelningen att minska. 
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5.3 Studie av potentiella leverantörer 
I det teoretiska ramverk som sammanställts i denna rapport beskrivs ett flertal fördelar med 
att involvera leverantörer i arbetet med att finna lämpliga lösningsförslag. På så vis nyttjas 
leverantörernas kunskaper och erfarenheter vad gäller utformningen av ett passande 
lösningsförslag för ändamålet. Nedan följer en redogörelse för arbetet med att finna och 
utvärdera lämpliga leverantörer och utrustningar för bearbetning av kilspår på GVR6. 
Utvärderingen grundar sig på den kravspecifikation som tagits fram för projektet. 
Undersökningen inleddes med att kartlägga de leverantörer som anses kunna erbjuda den 
utrustning som efterfrågas. Detta gjordes genom att studera Sandviks leverantörskataloger 
samt rapporter angående lämpliga leverantörer som Sandvik fått kontakt med på bland 
annat mässor för maskinutrustning. Denna studie kompletterades även genom att en bred 
internetsökning utfördes angående leverantörer av lämplig utrustning. Under hela processen 
utfördes en kontinuerlig utvärdering angående hur väl leverantörernas utrustningar lever 
upp till den uppsatta kravspecifikationen. Denna utvärdering har överlag kretsat kring 
tekniska lösningar, kapacitet samt funktion och utförande på de olika 
utrustningsalternativen för att få en bild av hur väl utrustningen lever upp till de uppsatta 
kraven på arbetsmiljö, användarvänlighet och ergonomi. I enighet med den teoretiska 
redogörelsen, angående vikten av att involvera leverantören i utvecklingsarbetet, har arbetet 
med att säkerställa att leverantörerna kan erbjuda en lämplig utrustning för projektet 
genomsyrades av en mailkonversation med respektive leverantör. Syftet med denna 
konversation var att få en klar bild av vad leverantörerna har att erbjuda samt att säkra att 
leverantören förstod kravspecifikationen och vad som efterfrågas.  

5.3.1 Kartläggning av leverantörer 

Nedan redovisas de leverantörer som valdes ut för en närmare studie. Anledningen till att 
just dessa leverantörer valdes är för att de ansågs leva upp till kravspecifikationen bäst. 
 
Fristående stickbrotschutrustning: 

· Cams  
· Christian Gierth 
· Frömag 

 
Integrerad stickbrotschutrustning i svarv: 
Drivenhet 

· EWS 
· Schwarzer 
· Benz 

 
Verktyg och skär 

· Simtek 
· Dümmel 
· Horn 
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Trådgnistning: 
· Agiechairmilles 
· Sodick 
· Mitsubishi 
· Makino 
· Heun 

5.3.2 Fristående stickbrotschutrustning 

Efter en djupare utvärdering av leverantörerna av fristående stickbrotschutrustning anses 
både Christian Gierth och Frömag inte kunna erbjuda någon lämplig utrustning. Detta 
eftersom dessa utrustningar anses innebära alldeles för mödosamt ställ av verktyg och 
fixturer (Christian Gierth, 2012) (Frömag, 2012). Dessa utrustningar anses inte vara något 
bättre alternativ än den befintliga utrustningen på GVR6 och lever därmed inte upp till 
kravspecifikationen vad gäller arbetsmiljö och, användarvänlighet. Efter utvärdering stod 
endast Cams kvar som möjlig leverantör av fristående stickbrotschutrustning varav en 
förfrågan om deras utrustning lever upp till kravspecifikationen skickades till leverantören. 
 
Det framkom att Cams kunde erbjuda en utrustning som passade för bearbetningen av 
kilspår för alla berörda produkter. Leverantören påpekade dock att det finns en risk för att 
de skär som de kunde erbjuda till utrustningen kan vara i det mjukaste laget för att klara en 
stabil och pålitlig bearbetning. Leverantören uppgav att deras skär har en hårdhet på 70 
HRC och eftersom att materialet som ska bearbetas är relativt hårt så kan detta leda till en 
onödigt snabb förslitning av skären och en opålitlig produktion. I detta skede hade tester 
angående stickbrotschning i svarv utförts i produktionen med hjälp av hållande verktyg och 
skär från leverantören Dümmel. Bearbetningen med dessa verktyg visade sig hålla god 
kvalitet och det blev inte någon synlig förslitning av skäret efter att testerna slutförts. Med 
anledning av detta rådfrågades Cams angående möjligheten att använda deras utrustning 
tillsammans med verktyg från Dümmel. Detta mottogs positivt av Cams som ansåg att det 
var en fullt möjlig och en lämplig lösning. Vidare uppgav Cams ett prisförslag för den 
överenskomna utrustningen samt olika fixturer som de kunde tillverka anpassade för 
verktyg från Dümmel. En mer utförlig redogörelse angående verktygen från Dümmel 
återfinns nedan under rubriken ”verktyg och skär”. 

5.3.3 Integrerad stickbrotschutrustning i svarv 

Drivenhet 
Vad gäller drivenhet för integrerad stickbrotschutrustning i svar anses EWS, Schwarzer och 
Benz kunna erbjuda likvärdiga lösningar vad gäller utrustningarnas funktion och utförande. 
Samtliga leverantörer ansågs kunna erbjuda lämplig utrustning för ändamålet varav 
förfrågningar angående om deras utrustning lever upp till kravspecifikationen skickades till 
respektive leverantör. Svaren från leverantörerna visade dock att ingen av dem kunde 
erbjuda en heltäckande lösning. Den leverantör som kunde mäta sig bäst med de uppsatta 
kraven var Schwarzer. Orsaken till varför leverantörerna inte lyckades uppnå kraven var att 
deras utrustningar inte var ämnade att bearbeta kilspår med de dimensioner som efterfrågas 
vilket redovisas i tabellen nedan.  
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Tabell 5.2 – Kapacitet för drivenheter för stickbrotschning i svarv 

Leverantör Maximal bredd 
på kilspår enligt 
leverantör 

Krav på 
maximal bredd 
på kilspår 

Maximal 
tjocklek på 
arbetsstycke 
enligt leverantör 

Kvar på 
maximal 
tjocklek på 
arbetsstycke 

EWS 8 mm 
18 mm 

30,5 mm 
45 mm Sckwarzer 12 mm 40 mm 

Benz 10 mm 32 mm 
 
För att fastställa om integrerad stickbrotschutrustning i svarv fortfarande är ett lämpligt 
alternativ utfördes en undersökning angående vad konsekvenserna skulle bli vid val av 
denna lösning för bearbetning av kilspår på GVR6. Utrustningen som studeras närmare i 
denna undersökning är från Schwarzer. Eftersom den begränsade kapaciteten för denna 
utrustning omöjliggör bearbetning av kilspår bredare än 12 mm och arbetsstycken tjockare 
än 40 mm skulle det bli nödvändigt att strypa produktsortimentet på GVR6 inom ramen för 
utrustningens kapacitet. Konsekvenserna av detta skulle bli att en minskad produktion på 
avdelningen. Svarven av märket SMT på GVR6 är över huvud taget inte kompatibel med 
någon form av drivenhet. För att kunna utföra bearbetning av kilspår i SMT-svarven skulle 
bearbetningen behöva utföras utan drivenhet varav arbetsslaget skulle utföras av revolvern i 
svarven istället för av en drivenhet. Denna bearbetning skulle innebära en relativt lång 
bearbetningstid och ett ökat slitage på maskinen. Ett ökat slitage på svarven är inte önskvärt 
då detta även medför en ökad risk för haveri. Med anledning av detta anses bearbetning av 
kilspår i svarv utan drivenhet inte vara en lämplig lösning för detta projekt. En annan 
lösning är att utesluta SMT-svarven ur produktion och låta all bearbetning ske i de 
resterande svarvarna. Fördelarna med att behålla SMT-svarven i produktion är att befintlig 
kapacitet kvarstår på avdelningen samt att andelen ställ för respektive maskin, inför 
bearbetning av ny order, hålls nere på samma nivå som i dagsläget. Detta eftersom 
sortimentet delas upp mellan svarvarna på GVR6 så att liknande produkter, som kan 
bearbetas efter varandra utan större förändringar av inställningarna och fixturer, bearbetas i 
en och samma svarv. Resultatet av att utesluta SMT-svarven ur produktion blir således en 
minskad kapacitet och en ökad andel ställ på avdelningen. 
 
Efter att ha diskuterat ovanstående problematik med produktionsledaren på GVR6 fastslogs 
att en integrerad stickbrotschutrustning i svarv, med eller utan drivenhet, inte är ett lämpligt 
lösningsalternativ för bearbetning av kilspår på GVR6. Med anledning av detta utesluts 
detta koncept som lämplig lösning för detta projekt. Det är även oklart om denna utrustning 
överhuvudtaget klarar av att uppnå de krav som ställs på kvaliteten på bearbetning av 
kilspår på de berörda produkterna. Detta eftersom de tester som har utförts i produktionen 
inte infattar användandet av en drivenhet. För att fastställa om en drivenhet från exempelvis 
Schwarzer skulle fungera i de avsedda svarvarna på GVR6 skulle dessa utrustningar behöva 
testas i produktionen på avdelningen. Detta har dock inte utförts under detta projekt. 
 
Vad gäller leverantörernas åsikter angående om deras utrustningar är kompatibla med de 
avsedda svarvarna på GVR6 framkom följande. Schwarzer meddelar att de troligtvis kan 
erbjuda utrustning för båda Nakamura TW30 och Hessapp DVT 400. För att vara helt säkra 
behövde de få tillgång till mer information angående revolverns utförande för Hessapp 



Kap 5 Framtagning av lösningsförslag 

35 

DVT 400. Denna information har dock inte funnits tillgänglig under detta projekt. EWS 
kunde endast erbjuda en drivande enhet som är kompatibel med Nakamura TW30. Benz 
kan inte leverera en drivenhet till Hessapp DVT 400. Detta eftersom svarven har en 
stjärnrevolver vilket Benzs utrustning inte är kompatibel med. Det står oklart om Benz kan 
leverera en utrustning som är kompatibel med Nakamura TW30. För att få svar på detta 
behöver de ritningar över revolvern vilka tyvärr inte har varit tillgängliga för detta projekt. 
 
Verktyg och skär 
Vid förfrågan till leverantörer av hållande verktyg och skär anpassade för stickbrotschning 
erhölls nedanstående data. 
 
Tabell 5.3 – Verktyg och skär för stickbrotschning 

Leverantör Maximal bredd 
på kilspår 

Krav på 
maximal bredd 
på kilspår 

Minimal bredd 
på kilspår 

Kvar på 
minimal bredd 
på kilspår 

Simtek 12 mm 
18 mm 

2 mm 
3 mm Dümmel 24 mm 2 mm 

Horn 12 mm 2 mm 
 
Med anledning av ovanstående data utgör Dümmel den enda leverantören som lever upp till 
de uppsatta kraven. Dümmels verktyg är även kompatibla med drivenheten från Schwarzer. 
Schwarzer har dock i vid tidigare förfrågan uppgett att deras utrustning endast är ämnad för 
bearbetning av kilspår med en maximal bredd på 12 mm. Dümmels verktyg är även 
kompatibla med Cams fristående stickbrotschutrustning vilket har bekräftats av Cams. 

5.3.4 Fristående trådgnistningsutrustning 

Vid en djupare utvärdering av leverantörerna av trådgnistningsutrustning konstaterades att 
de olika leverantörerna kunde erbjuda utrustningar med i stort sett likvärdiga utföranden 
och tekniska lösningar. Sandvik Coromants produktionsenhet i Gimo har i dagsläget ett 
flertal trådgnistningsutrustningar av olika märken som bland annat används vid framtagning 
av fixturer, pressverktyg och prototyper. Efter att ha rådfrågat inköpsavdelningen 
fastställdes att Agiechairmilles är den leverantör av trådgnistningsutrustningar som anses 
vara mest lämplig för detta projekt. Inköpsavdelningen lämnade även kontaktuppgifter till 
TL Maskinpartner AB som tidigare har verkat som återförsäljare av trådgnisturtustningar 
till Sandviks produktionsenhet i Gimo. Vidare skickades en förfrågan angående om TL 
Maskinpartner AB kunde erbjuda en utrustning av märket Agiechairmilles som de ansåg 
skulle uppfylla kravspecifikationen. 
 
Det framkom att en utrustning från Agiechairmilles ansågs passa bra för bearbetningen av 
kilspår för alla berörda produkter. TL Maskinpartner AB såg inga problem med 
bearbetningen av kilspår enligt kravspecifikationen men påpekade att tillverkningsmetoden 
kunde visa sig vara ett dyrare alternativ än andra traditionella tillverkningsmetoder så som 
dragbrotschning. Detta eftersom att trådgistning överlag anses vara en relativt långsam 
tillverkningsmetod. En mer utförlig diskussion angående bearbetningstiden redovisas i 
avsnittet ”Test i verkstaden”. I samråd med TL Maskinpartner AB fastställdes att den 
överenskomna utrustningen borde uppfylla Sandviks allmänna krav som ställs på 
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upphandling av ny tillverkningsutrustning. En betydande fråga gällande bearbetning med 
hjälp av trådgnistning är om det, med hjälp av en anpassad fixtur, går att stapla flera ämnen 
på varandra och på så sätt minska bearbetningstiden för en hel order. TL Maskinpartner AB 
bekräftade att det är fullt möjligt att stapla flera ämnen på varandra så länge de har kontakt 
med varandra under bearbetningen. Ur specifikationen över utrustningen framgår det att 
den maximala tjockleken på det arbetsstycket får vara 220 mm (GF AgieCharmilles, 2012). 
Detta lämnar gott om utrymme för att bearbeta flera ämnen ur en order på samma gång. Ett 
tjockare arbetsstycke innebär en längre bearbetningstid men efter att ha rådfrågat TL 
Maskinpartner AB fastställdes dock att bearbetningstiden för en hel orden kan minskas 
väsentligt genom att bearbeta flera ämnen i taget. 

5.3.5 Ekonomi 

För att kunna göra en ekonomiskutvärdering av de olika lösningsförslagen samt jämföra 
dem mot den befintliga utrustningen har en tabell satts samman vilken återfinns nedan i 
detta avsnitt. I tabellen redovisas relationen mellan de olika koncepten och den befintliga 
utrustningen som står som referens i tabellen. De ekonomiska faktorer som används vid 
utvärderingen är investeringskostnaden för respektive ersättande utrustning och tillhörande 
fixturer och verktyg samt verktygs- och servicekostnad per år. Verktygskostnaderna är 
baserade på en uppskattad verktygsförbrukning vid bearbetning. Utrustningens behov av 
golvyta tas även med vid utvärderingen.  
 
Vad gäller investeringskostnaden för den befintliga utrustningen och dess tillhörande 
fixturer och verktyg så anses denna information inte vara relevant för utvärderingen av ny 
utrustning och utesluts därför ur tabellen. Detta eftersom prisuppgifterna är mycket gamla 
och därför inte kan användas som vid en jämförelse med ny utrustning. Uppgifter om 
servicekostnaden och verktygskostnaden för den befintliga dragbrotschen erhölls från 
GVR6 samt inköpsavdelningen. Den golvyta som den befintliga utrustningen tar upp är 
uppmätt efter det hål som tagits upp i verkstadsgolvet anpassat för utrustningen. 
 
Uppgifterna gällande investeringskostnaden för den fristående stickbrotschutrustningen är 
baserade på ett prisförslag som erhållits från leverantören Cams under projektet. I detta 
prisförslag ingår en fixtur kompatibel med verktyg från leverantören Dümmel samt 
utbildning vid leverantörens lokaler. Resa och boende under utbildning samt transport av 
utrustningen ingår inte. En uppskattad servicekostnad har tagits fram i samråd med 
serviceavdelningen GVM5. Fixturering av ämnen bör vid denna utrustning utgöras av en 
pneumatisk chuck. Detta för att underlätta arbetet med att ladda i och ur ämnen ur maskinen 
samt för att säkerställa att bitarna hålls på plats under bearbetningen. Kostnaden för 
fixtureringen har uppskattats i samråd med GVR10. Utrustningens behov av golvyta bygger 
på uppgifter som erhållits från leverantören. 
 
Investeringskostnaden för integrerad stickbrotschutrustning i svarv bygger på att uppgifter 
som erhållits från leverantören Schwarzer. Investeringskostnadens relation till de övriga 
koncepten, som redovisas i tabellen nedan, inkluderar inköpspriset för fyra drivenheter, två 
till varje svarv på avdelningen där drivenheterna skulle monteras. Anledningen till att det 
behövs fyra drivenheter är för att produktionen ska kunna fortlöpa medan en uttjänt 
drivenhet skickas på service. De tester som utförts i produktionen tyder på att det inte 
kommer behövas någon ny fixturering anpassad för bearbetning av kilspår i svarv. En 
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uppskattad servicekostnad per år vid användning av fyra stycken drivenheter för 
stickbrotschning av kilspår har tagits fram i samråd med GVR6. Eftersom denna utrustning 
monteras direkt i svarvarna så krävs ingen extra golvyta vid installationen av utrustningen. 
 
Vad gäller investeringskostnaden för hållande verktyg och skär så krävs samma uppsättning 
av verktyg för både fristående stickbrotschutrustning och integrerad stickbrotschutrustning i 
svarv. Denna kostnad bygger på ett uppskattat inköpspris för en uppsättning av hållande 
verktyg och skär som krävs för att införa utrustningen i produktionen och kunna bearbeta 
kilspår i de dimensionerna som dagens produktsortiment infattar. Det uppskattade 
inköpspriset samt verktygsförbrukningen per år bygger på antagandet att hållande verktyg 
och skär köps in från leverantören Dümmel. Vidare bygger den uppskattade 
verktygsförslitningen på de iakttagelser som gjordes då dessa verktyg användes vid test i 
produktionen. 
 
Investeringskostnaden för trådgnistningsutrustningen har tagits fram i samråd med TL 
Maskinpartner AB vilka är återförsäljare av trådgnistmaskinener av märket Agiechairmilles 
i Sverige. Investeringskostnadne inkluderar utbildning vid leverantörens lokaler samt frakt 
av utrustning. Investeringskostnaden för verktyg till trådgnistningsutrustningen utesluts ur 
tabellen nedan eftersom denna kostnad infattas av verktygskostnaden per år. Detta 
påstående grundar sig på att verktygskostnaden utgörs av den tråd som förbrukas under 
bearbetningen. Det kommer endast behövas en trådsort för bearbetning av kilspår för alla 
berörda produkter varav det inte kommer att behövas en uppsättning av verktyg som för de 
övriga koncepten. Verktygskostnaden per år har även den tagits fram i samråd med TL 
Maskinpartner AB och inkluderar trådförbrukning, filterförbrukning vid rening av 
dielektrium samt elkonsumtion för bearbetning. Uppgifter angående servicekostnaden per 
år har tagits fram i samråd med produktionsledaren på avdelning GHB5 där ett flertal 
liknande trådgnistningsutrustningar används i produktionen. Investeringskostnaden för de 
fixturer som kommer behövas för bearbetning av de berörda produkterna har uppskattats i 
samråd med GVR10. Utrustningens behov av golvyta bygger på uppgifter som erhållits 
från leverantören av utrustningen.  
 
I den nedanstående tabellen redovisas relationen mellan de olika kostnaderna för respektive 
koncept som behandlats ovan samt konceptens behov av golvyta. Viktningen som redovisas 
i tabellen nedan fungerar som så att det koncept som innebär den lägsta kostnaden för 
respektive ekonomiska faktor tilldelas värde 1. Vidare tilldelas de övriga koncepten en 
högre siffra vars värde bestäms i relation till det billigaste konceptet. Exempelvis går det att 
läsa ur tabellen att konceptet gällande fristående stickbrotschutrustning innebär en dubbelt 
så hög investeringskostnad i jämförelse med integrerad stickbrotschutrustning i svarv. 
 
Tabell 5.4 – Ekonomi 

Ekonomisk faktor Befintlig 
dragbrotsch 

Trådgnistnings-
utrustning  

Fristående 
stickbrotsch 

Integrerad 
stickbrotsch 

Investeringskostnad N/A 5 2 1 
Verktygskostnad / år 2 1 4 4 
Servicekostnad / år 1 50 7 8 
Behov av golvyta 35 m2 9 m2 4 m2 N/A 
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5.3.6 Inköpsavdelningens leverantörsbedömning 

För att få en bild av hur inköpsavdelningen på Sandvik Coromants produktionsenhet i 
Gimo förhåller sig till de olika leverantörerna av utrustning för respektive koncept ombedes 
inköpsavdelningen att, utifrån Sandviks inköpspolicy, utföra en leverantörsbedömning 
angående leverantörerna anses vara lämpliga som leverantörer till Sandvik. De leverantörer 
som inköpsavdelningen ombedes att kolla upp var Agiechairmilles, Cams, Schwarzer och 
Dümmel. Sandvik har sedan tidigare köpt trådgnistningsutrustningar av märket 
Agiechairmilles vid ett flertal tillfällen varav denna leverantör anses vara godkänd utan en 
vidare leverantörsbedömning. Vad gäller de övriga leverantörerna så har Sandvik inte haft 
någon närmare kontakt med dessa tidigare varav inköpsavdelningen gjorde en 
undersökning där företagen utvärderades ur ekonomiska aspekter. Efter utförd 
undersökning avråder inköpsavdelningen från att ingå någon som helts affärsuppgörelse 
med varken Cams, Schwarzer eller Dümmel innan en mer noggrann och utförlig 
leverantörsbedömning genomförts i enlighet med Sandvik Supplier Evaluation Process. 
På grund av tidsbrist har detta dock inte genomförts under detta projekt. 

5.3.7 Sammanfattning av studien av potentiella leverantörer 

Inom ramen av denna studie har olika leverantörer och lösningsalternativ utvärderats 
utifrån ett flertal aspekter. Studien började med att fastställa lämpliga leverantörer av 
utrustning i enlighet med de lösningsförslag som tagits fram. Efter en vidare bedömning av 
respektive utrustningsalternativ följt av konversation med leverantör, angående om de kan 
leverera en utrustning som uppfyller kraven som fastställts i kravspecifikationen, kunde den 
leverantör som bäst lämpar sig för respektive koncept bestämmas. Utifrån en vidare 
utvärdering av de olika lösningsförslagen fastställdes en integrerad stickbrotschutrustning i 
svar var mindre lämplig som lösningsalternativ för detta projekt. Kvar återstod de två 
koncepten gällande antingen en fristående stickbrotschningsutrustningen av märket Cams 
eller en fristående trådgnistningsutrustning av märket Agiechairmilles. För att göra en 
slutgiltig bedömning gällande vilken av dessa två koncept som utgör det bäst lämpliga 
lösningsalternativet för bearbetning av kilspår på GVR6 måste dessa två lösningsförslag 
utvärderas utifrån en helhetsbedömning. För att denna bedömning ska bli så rättvisande 
som möjlig rekommenderas att projektets intressenter utvärderar lösningsalternativen 
utifrån bland annat arbetsmiljö, kvalitet på bearbetning samt ekonomiska aspekter. Vidare 
rekommenderas att denna rapport ligger som grund för utvärderingen och val av 
lösningsalternativ och ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6. 
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6 Utvärdering av lösningsförslag 

6.1 Test i verkstaden 
För att undersöka vilken kvalitet alternativa tillverkningsmetoder kan åstadkomma för 
bearbetning av kilspår för skiv-, spår- och slitsfräsar på GVR6 utfördes tester i verkstaden. 
Testet utfördes på skivfräs N331.99-100S32CM, slitsfräs 330.20-100025-225 och  
spårfräs 329-125S32-E vilka anses representera lämpliga produkter för att testa av hur väl 
de olika tillverkningsmetoderna står sig i den vardagliga produktionen på GVR6. Testet 
omfattade totalt 27 stycken ämnen varav 9 stycken var ämnade för test av den befintliga 
tillverkningsmetoden dragbrotschning, 9 stycken var ämnade för test av stickbrotschning i 
svarv och 9 stycken var ämnade för test av trådgnistning. Syftet med testet är att undersöka 
hur väl de olika tillverkningsmetoderna dragbrotschning, stickbrotschning och 
trådgnistning lämpar sig för bearbetning av kilspår för de berörda produkterna på GVR6. 
Vad gäller stickbrotschning så får test av en integrerad lösning i svarv även svara för hur 
metoden lämpar sig för stickbrotschning vid en fristående utrustning. Detta eftersom en 
fristående stickbrotschutrustning inte har funnits tillgänglig under detta test. Målet med 
undersökningen är att svara på om dessa tillverkningsmetoder är lämpliga för ändamålet 
och i så fall hur väl dessa tillverkningsmetoder lever upp till de krav som ställs på 
bearbetningen utifrån nedanstående aspekter.  
 

· Godkända dimensioner på bearbetat kilspår 
· Uppmätt ytjämnhet på bearbetad yta. 
· Uppmätt hårdhet på material kring bearbetad yta. 
· Visuell bedömning av uppnådd kvalitet på bearbetning. 

 
Testprodukternas egenskaper redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 6.1 - Testprodukter 

Utförande N331.99-100S32CM 330.20-100025-225 329-125S32-E 

Tjocklek (mm) 14 8 10 
Kilspårsbredd (mm) 8 8 8 
Kilspårsdjup (mm) 3 3 3 
Material SS 2541 SS 2541 SS 2230 
Härdat (Ja/Nej) Nej Nej Ja 
 

6.1.1 Genomförande av test 

Testet utfördes dels på avdelning GVR6 under vecka 12 - 13 och på avdelning GUGV 
under vecka 14 år 2012 och ansvariga för testet var Olle Eriksson/GVR10 samt Gunnar 
Karlsson/GVR10. Inför testet beställdes råämnen för de ovannämnda produkterna. Innan 
testet påbörjades skickades testämnena med produktkoden 329-125S32-E iväg för att 
härdas innan testen påbörjades.  
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I dagsläget bearbetas kilspår direkt efter att ämnena genomgått svarvoperationen. Vid test 
av stickbrotschning i svarv utfördes bearbetningen av kilspår direkt i svarven. Testämnen 
ämnade för dragbrotschning och trådgnistning svarvades i Nakamura-svarven och 
skickades sedan vidare till respektive station för dragbrotschning och trådgnistning där 
bearbetning av kilspår utfördes. 
 
Dragbrotschning 
Efter utförd svarvoperation utfördes bearbetning av kilspår via dragbrotschning med hjälp 
av den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår. Operationen utfördes på två 
stycken testämnen från respektive produktsort och utfördes på samma vis och med samma 
verktyg som bearbetning av kilspår normalt utförs på avdelningen. 
 
Stickbrotschning i svarv 
Testet utfördes i Nakamura-svarven och för att undvika att arbetsstycket ska ge vika för den 
tryckkraft som ämnet utsätts för under bearbetningen utfördes bearbetningen av kilspåret 
efter att ämnets första sida svarvats men innan ämnets andra sida svarvats. På detta sätt 
sparas så mycket material på ämnet som möjligt men det blir ändå en fin anläggningsyta för 
bearbetningen av kilspår. På så sätt kunde bearbetningen av kilspåret utföras medan 
arbetsstycket var så stabilt som möjligt. För att uppnå en god spånavverkning då 
stickbrotschverktyget går ut ur arbetsstycket och samtidigt förhindra att verktyget stöter i 
den chuck som ämnet är uppspänt i svarvades ett cirkulärt spår runt navet på ämnets 
baksida innan kilspåret bearbetades. Eftersom det inte har funnits tillgång till någon 
drivenhet under testerna utfördes arbetsslaget av revolvern i svarven med en matning på 
3000 mm per minut. Det användes olika inställningar för skärdjupet per arbetsslag för de 
olika testämnena. De skärdjup som användes under testerna var 0,03 mm, 0,04 mm eller 
0,05 mm per arbetsslag. Anledningen till att olika skärdjup användes under testet var att 
studera hur kvaliteten på bearbetningen skiljer sig åt för de olika inställningarna och avgöra 
vilket skärdjup som ger den bästa bearbetningen. Bearbetning utfördes med hjälp av 
verktyg och skär av märket Dümmel som erhölls från leverantören MG Verktyg. 
Produktnummer för det hållande verktyget och skäret redovisas nedan. 
 
Verktyg:  NHV.22.0025.1 
Skär:   NPV.0612.085/AL41F 
 
Trådgnistning 
Svarvade ämnena transporterades till avdelning GUGV där bearbetning av kilspår utfördes 
vid en trådgnistningsutrustning av märket Sodick. Denna utrustning har i stort sätt samma 
utförande som en utrustning av märket Agiechairmilles och bearbetningen och ställ av 
maskin förväntas ha stora likheter med varandra. Med anledning av detta anses resultatet av 
bearbetningen kunna svara för hur bearbetningen skulle bli med en utrustning från 
Agiechairmilles. Under testutförandet användes två olika inställningar för bearbetningen för 
att uppnå olika fin ytjämnhet på den bearbetade ytan. Anledningen till att olika inställningar 
användes under testet var att jämföra hur lång tid bearbetningen tar för högre respektive 
lägre kvav på ytjämnheten samt om en kortare bearbetningstid ger en godkänd yta.  
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Figur 6.1 – Testämne innan bearbetning av kilspår till vänster och testämne efter 
bearbetning av kilspår till höger 

 
Kvalitetskontroll 
Under testgenomförandet utfördes kontinuerliga kontroller av kilspårens dimensioner med 
hjälp av de håltolkar som operatören vanligtvis används av för att avgöra om kilspåret 
dimensioner ligger inom de angivna toleranserna. Ytjämnheten på kilspårets kanter mättes 
med hjälp av mätmaskin på GVM3 och hårdheten på den bearbetade ytan mättes på labb av 
Dan Höglund/GVH10. Vidare utvärderades den bearbetade ytan för respektive testämne 
visuellt av testutövarna. Vid denna utvärdering ögnades och jämfördes de olika kilspåren 
med varandra för att avgöra vilken tillverkningsmetod som gav den finaste ytan. 

6.1.2 Resultat av test 

I detta avsnitt redovisas vad som kom fram under genomförandet av testerna samt hur 
mätning av kvaliteten på de bearbetade kilspåren gick till och vilket resultat detta gav. 
 
Analys av bearbetningen 
Bearbetning av kilspår med hjälp av de olika tillverkningsmetoderna utfördes överlag utan 
några större problem. Den befintliga dragbrotschutrustningen anses vara enkel i sin helhet 
och det går smidigt att ladda i och ur ämnen för bearbetning. Dock kan arbetet med att 
montera fixtur och verktyg anses vara något mödosamt då en del inställningar måste utföras 
i markhöjd. Bearbetningen med hjälp av dragbrotschutrustningen gav upphov till en relativt 
grov yta och en vass och gradbelagd kant där verktyget lämnat testämnet på väg ut ur 
arbetsstycket. Eftersom bearbetningen kräver smörjmedel i form av olja måste bearbetade 
ämnen tillsammans med de fixturer som används rengöras i en tvätt som står i anknytning 
till utrustningen.  
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Figur 6.2 – Kilspår bearbetat med dragbrotschningsutrustning 

Bearbetningen av kilspår genom stickbrotschning i svarv utfördes utan några större 
problem. Verktyg och skär fungerade bra för ändamålet och det blev ingen synbar 
förslitning på skäret efter att 8 stycken kilspår bearbetats och testet slutförts. De kilspår som 
bearbetades med ett skärdjup på 0,05 mm per arbetsslag visade sig få en något grövre yta 
än vad som ansågs vara godkänt vid den visuella bedömningen. Vid tillämpning av 0,03 
mm och 0,04 mm i skärdjup under bearbetningen ansågs bearbetningen ge upphov till en 
visuellt godkänd yta varav ett skärdjup på 0,04 mm per arbetsslag anser vara lämpligast för 
fortsatt bearbetning. Detta för att avverka så mycket material som möjligt på så kort tid som 
möjligt samtidigt som en godkänd yta uppnås under bearbetningen. Då kilspåren 
bearbetades direkt efter att ämnets första sida svarvats medförde svarvning av ämnets andra 
sida att svarvverktyget gick över kilspåret. Detta medför en ökad risk för att skäreggen ska 
gå sönder då den går över kilspårets kanter. Bearbetningen visade dock att någon ökad 
förslitning på svarvverktyget inte ägt rum. Vid bearbetning av kilspår i svarv bildas grader 
vid slutet av arbetsstycket. Dessa grader uppkommer då stickbrotschverktyget är på väg ut 
ur arbetsstycket och en bristfällig spånavverkning lämnar kvar material vid slutet av den 
bearbetade ytan. Det visade sig att dessa grader kvarstod efter att ämnet svarvats färdigt. 
Vid svarvning av andra sidan på slitsfräsar krävs det att ämnet späns fast på en 
magnetchuck och en spännhylsa i ämnets nav. Detta för att slitsfräsarna, under 
svarvoperationen, blir för tunna för att greppas runt om ämnets kropp. Det som var 
oroväckande med bearbetningen av slitsfräsarna var om ämnet skulle hållas kvar av 
spännhylsan då kilspåret redan bearbetats i ämnets nav eller om spännhylsan skulle ta skada 
av kilspåret. Efter bearbetningen konstaterades att bearbetningen utfördes felfritt och det 
märktes inga skador på spännhylsan. Efter bearbetningen laddar operatören ur de 
bearbetade ämnena och torkar av ämnena från det kylmedel som används i svarven. 
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Figur 6.3 – Kilspår bearbetat med stickbrotschningsutrustning i svarv 

 
Vad gäller bearbetning av kilspår med hjälp av trådgnistning påträffades inga problem. 
Ställ av maskin och fixturering av ämnen utfördes smidigt och enkelt och själva 
bearbetningen styrdes automatiskt av utrustningen och krävde ingen övervakning. Under 
testutförandet ställdes en del frågor till den operatör som körde maskinen angående hur 
arbetet vid trådgnistningsutrustningen uppfattades rent allmänt. Det framkom att operatören 
ansåg att arbetsmiljö var god och att arbetet vid maskinen var rent och enkelt. Det krävs 
inga skyddskläder och operatören ansåg att arbetet vid maskinen kunde utföras på ett 
ergonomiskt korrekt sätt. Dock kan det vara ganska krävande att serva utrustningen men 
detta utförs till största delen av leverantören som vid jämna mellanrum kommer och utför 
förebyggande underhåll på utrustningen. Vid testet utfördes bearbetningen med två olika 
inställningar. Två testämnen bearbetades med inställningar för att ge den bearbetade ytan 
en relativt fin ytjämnhet. Bearbetningen visade sig dock ta relativt lång tid varav 
inställningarna för bearbetning av de resterande testämnen ändrades för att uppnå en grövre 
ytjämnhet på den bearbetade ytan. Med dessa inställningar utfördes bearbetningen på en 
bråkdel av den tid det tog att bearbeta den finare ytan. Efter bearbetningen påträffades inga 
grader på den bearbetade ytan och eftersom bearbetningen skedde i ett vattenbad kunde 
operatören snabbt och smidigt torka ämnena med hjälp av en tryckluftsdriven blåspistol. 
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Figur 6.4 – Kilspår bearbetat med trådgnistningsutrustning med höga krav på ytjämnhet 

 

 
 

Figur 6.5 – Kilspår bearbetat med trådgnistningsutrustning med låga krav på ytjämnhet 
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Uppmätta bearbetningstider 
Under bearbetning med hjälp av de olika tillverkningsmetoderna noterades den tid det tog 
att utföra respektive operations ingående arbetsmoment så som ställ av maskin inför 
bearbetningen av order samt själva bearbetningstiden för de olika metoderna. Eftersom det 
inte har funnits tillgång till en drivenhet för testet av stickbrotschning i svarv är det svårt att 
avgöra hur lång tid själva bearbetningen skulle ta vid införande av konceptet. Den 
bearbetningstid som används vid utvärdering av stickbrotschning i svarv bygger på den 
information som leverantören Schwarzer anger i specifikationerna för deras drivenhet.  
Bearbetningstiden som används för trådgnistning utgörs av den tid det bör ta att utföra 
bearbetningen vid användning av maskininställningar som ger en godkänd ytjämnhet. För 
att kunna jämföra bearbetningstiderna för de olika koncepten görs en uppskattning av hur 
lång tid bearbetningen borde ta vid en fristående stickbrotschutrustning. Den uppskattade 
tiden för respektive arbetsmoment bygger på antagandet att ställ av maskin liknar samt i 
och ur laddning av ämnen i maskinen liknar arbetsprocessen vid svarv. Den uppskattade 
tiden det tar att utföra bearbetningen av ett kilspår bygger på den information som Cams 
anger i specifikationen för deras utrustning. Gradning och tvätt av bearbetade ämnen anses 
ta lika lång tid som vid dragbrotschutrustningen.  
 
Mätning av kilspårens dimensioner 
Under testgenomförandet utfördes kontinuerliga kontroller av kilspårens dimensioner med 
hjälp av de håltolkar som operatören vanligtvis används av för att avgöra om kilspåret 
dimensioner ligger inom toleranserna. Det visade sig att alla kilspår som bearbetats, 
oberoende av vilken tillverkningsmetod som använts, kunde godkännas vid denna kontroll. 
 
Mätning av ytjämnhet 
Mätning av ytjämnhet utfördes på två testämnen av respektive produkt och 
tillverkningsmetod bortsett från test av stickbrotschning i svarv där ingen mätning utfördes 
på 330.20-100025-225. Detta eftersom N331.99-100S32CM anses kunna svara för om 
tillverkningsmetoden är lämplig för båda dessa produkter eftersom de har liknande 
utföranden och samma materialegenskaper. Totalt valdes 16 stycken testämnen som 
genomgått bearbetning av kilspår för mätning av uppnådd ytjämnhet för de olika 
tillverkningsmetoderna. Efter mätningen konstaterades att det inte går att urskilja någon 
större skillnad på den uppnådda ytjämnheten för kilspår som stickbrotschats med olika stort 
skärdjup per arbetsslag. Mätningen av ytjämnheten för de trådgnistade kilspåren visar på en 
tydlig skillnad mellan de kilspår som bearbetats för att uppnå en finare yta och de kilspår 
som bearbetats med lägre krav på ytjämnheten.  
 
Mätning av hårdhet 
Vid tillämpning av trådgnistning i stål sker en strukturell omvandling vid anläggningsytan 
mellan tråden och arbetsstycket. Detta beror på att bearbetningen medför att arbetsytan 
smälter på grund av den höga temperaturen som uppstår vid bearbetningen för att sedan 
stelna igen under ett mycket kort tidsförlopp. För att säkerställa att detta fenomen inte har 
någon negativ inverkan på kvaliteten på produkten utfördes mätning av hårdheten med 
hjälp av mätmetoden vickers (HV) vid anläggningsytan för kilspåret. Mätningen utfördes 
på tre av de testämnen vars kilspår bearbetats med hjälp av trådgnistning. Mätning av 
hårdhet utfördes även på två dragbrotschade samt ett stickbrotschat kilspår för att ge en bild 
av skillnaden i hårdhet för de bearbetade ytorna. Syftet med detta test är att fastställa om 
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det finns någon väsentlig risk för sprickbildning vid de bearbetade ytorna samt om 
tillverkningsmetoderna överlag anses kunna ge en acceptabel kvalitet på bearbetningen. 
Mätresultatet utgörs av ett medelvärde för hårdheten vid 6 stycken punkter utplacerade 
längs med en snittyta genom kilspåret. Punkterna är placerade längs med en linje från 
ämnets nav ut mot ämnets ytterkant där den första punkten är placerad nära den bearbetade 
ytan vid kilspåret. Mätningen av hårdheten för de olika punkterna visar att det inte råder 
någon märkbar skillnad mellan materialets hårdhet nära det bearbetade kilspåret och ämnets 
övriga material. Jämförelsen mellan testämnenas materialegenskaper innan och efter 
bearbetning av kilspår visar inte heller på någon märkbar skillnad. Detta tyder på att det 
inte har skett någon väsentlig förändring av testämnenas materialegenskaper vid 
bearbetningen av kilspår med hjälp av de olika tillverkningsmetoderna. 
 
Visuell bedömning av uppnådd kvalitet efter bearbetning 
Vid den visuella bedömningen av kvaliteten på bearbetningen av respektive kilspår som 
bearbetats med de olika tillverkningsmetoderna fastställdes att alla kilspår anses vara av 
acceptabel kvalitet samt att alla tre tillverkningsmetoder lämpar sig för bearbetning av 
kilspår för de berörda produkterna. Vidare konstaterades att bearbetning med hjälp av 
trådgnistning gav den bästa kvaliteten. Kilspår som bearbetats genom stickbrotschning i 
svarv hade den näst bästa kvaliteten och de kilspår som bearbetats vid den befintliga 
dragbrotschen ansågs hålla sämst kvalitet av de olika tillverkningsmetoderna. 

6.1.3 Sammanfattning av test i verkstaden 

Efter slutförda tester i produktionen kunde flera positivt laddade slutsatser dras av 
testgenomförandet och testresultatet. Vad gäller mätning av ytjämnheten för den bearbetade 
ytan för respektive testämne konstaterades att alla tre tillverkningsmetoder kunde uppfylla 
en godkänd bearbetning. Det ska poängteras att mätningen av ytjämnheten på respektive 
kilspår utfördes på kilspårets ena kant och inte på kilspårets botten. Detta eftersom det är 
kanterna som utgör kilspårets viktigaste ytor då det, vid användning av produkterna, är 
kilspårets kant som ska överföra vridmomentet från drivaxeln till verktyget. Vidare visade 
mätningen av ytjämnheten att stickbrotschade kilspår överlag har den finaste ytjämnheten 
och de kilspår som dragbrotschats visade sig ha den näst bästa ytjämnheten. De kilspår som 
bearbetats med hjälp av trådgnistning har fått olika fin ytjämnhet beroende på vilka 
maskininställningar som användes under bearbetningen och de kilspår som bearbetades för 
att få en så fin yta som möjligt tog avsevärt mycket längre tid än de övriga bearbetningarna. 
Dessa inställningar skulle därför inte vara lämpliga att köra efter i produktionen så med 
anledning av detta konstateras att de kilspår som bearbetats med inställningar för att ge en 
kortare bearbetningstid och grövre ytjämnhet är bäst lämpade att verka som referens vid 
utvärdering av de olika tillverkningsmetoderna. Oavsett tillverkningsmetod anses alla 
kilspår som bearbetats vara väl godkända sett till ytjämnheten. 
 
Mätningen av materiahårdheten efter bearbetning av kilspår för respektive produkt visade 
att bearbetningen oavsett tillverkningsmetod lämnade materialegenskaperna så gott som 
oförändrade. Alla tre tillverkningsmetoder anses därför vara lämpliga för bearbetning av 
kilspår för de berörda produkterna. 
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Kontroll av de bearbetade kilspårens dimensioner samt mätningen av ytjämnhet och 
hårdhet visade på att bearbetning av kilspår med hjälp av alla tre tillverkningsmetoder ger 
en klart godkänd kvalitet. Med anledning av detta lämnas den visuella bedömningen av 
uppnådd kvalitet som den avgörande faktorn angående vilken tillverkningsmetod som anses 
lämpa sig bäst för bearbetning av kilspår för de berörda produkterna. Vid den visuella 
bedömningen fastställdes att bearbetning med hjälp av trådgnistning ger den bästa 
kvaliteten på kilspåret. Efter trådgnistning anses stickbrotschning uppnå den bästa 
kvaliteten på bearbetningen medan dragbrotschning anses vara den tillverkningsmetod som 
ger den sämsta kvaliteten på det bearbetade kilspåret i jämförelse med de andra 
tillverkningsmetoderna. 
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6.2 Utvärderingsmatris 
Nedan följer en redogörelse för en utvärderingsmatris där de olika lösningsförslagen 
jämförs mot varandra samt med den befintliga utrustningen som står som referens i 
matrisen. De olika koncepten värderas mot ett antal faktorer vars syfte är att ge en bild av 
hur väl de olika lösningsförslagen står sig mot varandra och den befintliga utrustningen. 
Viktningen har gjorts i samråd handledaren för projektet och projektägaren på Sandvik. 

6.2.1 Utvärderingsmatris 

Tabell 6.2 - Utvärderingsmatris 

Koncept Vikt Referens V Koncept 1 V Koncept 2 V Koncept 3 V 

Faktorer (1-5) 
Befintlig 
dragbrotsch   

Trådgnistnings-
utsustning   

Fristående 
brotschutrustning   

Brotschutrustning 
i svarv   

Kvalitet                   
Uppmätt ytjämnhet 
 3 Godkänd 0 Godkänd -1 

Mycket väl 
godkänd 1 

Mycket väl 
godkänd 1 

Förändrad hårdhet 
efter bearbetning 5 Nej 0 Nej 0 Nej 0 Nej 0 
Visuell bedömning 
av bearbetad yta 5 Sämst 0 Bäst 2 Delad andraplats 1 Delad andraplats 1 

Ekonomi                   
Investeringskostnad 
 5 N/A 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept -3 

Viktning i relation 
till övriga koncept -2 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 

Verktygskostnad / 
år 4 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept 1 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 

Servicekostnad / år 
 2 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept -3 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 

Viktning i relation 
till övriga koncept -2 

Behov av golvyta 
(m2) 2 35 0 9 1 4 2 N/A 3 

Kapacitet                   
Bearbetningstid / 
kilspår 5 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept -3 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 

Viktning i relation 
till övriga koncept 1 

Ställ av maskin 
 3 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept -2 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 N/A 1 

Laddning av ämne 
 3 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept -2 

Viktning i relation 
till övriga koncept -1 N/A 1 

Gradning och tvätt 
av ämne 3 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 N/A 2 

Viktning i relation 
till övriga koncept 0 

Viktning i relation 
till övriga koncept 1 

Bemanningsbehov 
(antal operatörer) 4 1 0 0,5 1 1 0 N/A 2 

Arbetsmiljö                   
Arbetsmiljö 
 5 Bristfällig 0 Bra 2 Relativt bra 1 Bra 2 
Behov av 
skyddskläder 2 Ja 0 Nej 2 Finns ringa behov 1 Nej 2 
Användarvänlighet 
 3 Bristfällig 0 Bra 2 Relativt bra 1 Bra 2 
Ergonomi 
 3 Bristfällig 0 Bra 1 Bra 1 Bra 1 

Summa:                   

+ 0 53 29 59 

- 0 -51 -27 -17 

= 0 2 2 42 
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6.2.2 Analys av utvärderingsmatrisen 

Det är viktigt att komma ihåg att resultatet från en utvärderingsmatris varierar beroende på 
val av faktorer, viktning av faktorerna samt hur bra eller dåligt de olika koncepten för 
tillfället anses leva upp till respektive faktor. Därmed kommer resultatet variera beroende 
på vem eller vilka som utformar och fyller i matrisen även om koncepten är de samma. Vid 
användandet av en utvärderingsmatris kan det råda delade meningar angående viktningen 
av faktorerna samt hur tolkningen angående hur väl de olika koncepten lever upp till 
respektive faktor ska göras. I slutändan är det upp till betraktaren att avgöra vilka faktorer 
som väger tyngst och göra en tolkning av vilket lösningsalternativ som är det bästa. 
Utvärderingsmatrisen verkar därmed som ett hjälpmedel vid ett sådant beslutsfattande.  
 
I detta fall antyder resultatet av utvärderingsmatrisen att koncept 3, integrerad 
stickbrotschutrustning i svarv, är det överlägset bästa lösningsalternativet för projektet. 
Dock fastställdes under avsnittet ”Studie av potentiella leverantörer” att lösningsalternativet 

gällande en integrerad stickbrotschutrustning i svarv inte lever upp till kravspecifikationen 
och att konsekvenserna av detta medför att konceptet inte är ett lämpligt lösningsalternativ 
för detta projekt. Resultatet av utvärderingsmatrisen visar även att koncepten gällande en 
fristående trådgnistningsutrustning och en fristående stickbrotschutrustning står som 
likvärdiga i matrisen. Det går dock att utläsa några väsentliga skillnader mellan dessa två 
koncept då den fristående stickbrotschutrustningen står sig bättre i jämförelse med den 
fristående trådgnistningsutrustningen vad gäller ekonomiska aspekter samt tiden det tar att 
utföra operationen. Den fristående trådgnistningsutrustningen står sig dock bättre vad gäller 
arbetsmiljöaspekten. I detta fall är det upp till beslutstagaren att bedöma vilken av 
faktorerna som väger tyngst för att slutligen kunna avgöra vilket koncept som lämpar sig 
bäst för detta projekt. 
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7 Diskussion och slutsatser 

7.1 Tillvägagångssätt vid utförande av projektet 
Avgränsningarna för projekt har varit att i första hand utforma lösningsförslagen med 
hänsyn till de produkter som utgörs av dagens standardsortiment vid avdelning. Under 
projektets gång konstaterades att andelen produkter som anpassas och tillverkas direkt efter 
den enskilde kundens önskemål är relativt stor varav lösningsförslagen har utvecklats för att 
även täcka in de produkter som avviker från standardsortimentet. Detta innebär att de 
lösningsförslag som framhålls i denna rapport har anpassats efter den rådande produktionen 
och kommer inte innebära någon minskad kapacitet på avdelningen. Därmed säkerställdes 
att de framtagna lösningsalternativen kan införas i produktionen utan att några större 
ändringar av koncepten behöver göras. Det framtagna lösningsförslagen skulle även 
anpassas efter det befintliga tillverkningsflödet och fick inte innebära några genomgripande 
förändringar av produktionen. Det har visat sig att de koncept som tagits fram i detta 
projekt skulle innebära ett effektivare tillverkningsflöde i verkstaden då det fysiska 
avståndet mellan de ingående utrustningarna i flödet skulle minska avsevärt eftersom de 
föreslagna utrustningarna, med fördel, skulle kunna placera i nära anknytning till 
svarvgruppen på GVR6. 
 
I enighet med det teoretiska ramverk som sammanställt i denna rapport krävs en god 
kännedom om produktionen samt förståelse för arbetet och de processer som äger rum på 
GVR6 för att resultatet ska bli rättvisande. För att erhålla denna kunskap utfördes en 
mindre etnografisk studie ute i verkstaden där bland annat tillverkningsflödet och 
produktfloran kartlades varefter de krav som ställs på bearbetningen och en ny ersättande 
utrustning fastställdes i samråd med personalen på avdelningen. Det visade sig att 
personalen gladeligen och frikostigt ville dela med sig av sina erfarenheter och åsikter 
angående en ersättande utrustning för bearbetning av kilspår vilket har underlättat arbetet. 
Vid framtagning och utvärdering av lösningförslagen har den etnografiska studien fungerat 
som ett ramverk vilka lösningsförslagen har anpassats efter. På så vis har lösningsförslagen 
utformats med hänsyn till användarnas önskemål samtidigt som lösningsförslagen har 
anpassats så att den övriga produktionen, i vanlig ordning, ska kunna fortlöpa som den gör i 
dagsläget.  
 
Stora delar av resultatet bygger på antaganden som har gjorts i samråd med leverantörerna 
av utrustning för respektive lösningsförslag och med flera olika avdelningar på Sandvik 
Coromant i Gimo. För att säkerställa att resultatet av projektet är rättvisande skulle all 
uppskattad data behöva bekräftas genom bland annat utförliga tester med hjälp av de 
föreslagna utrustningarna. På grund av resursbrist har utförandet av sådana tester inte varit 
ett alternativ under projektet varav kvalificerade uppskattningar har varit nödvändiga för att 
kunna göra en utvärdering av de framtagna lösningsförslagen. 
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7.2 Projektets resultat 
Kravspecifikationen som sammanställdes för detta projekt utgör ingen större begränsning 
av möjliga tillverkningsmetoder och lämpliga utrustningar för ändamålet. Produkterna som 
ska bearbetas anses vara enkla att hantera i en maskin och bearbetningen av kilspår ses som 
en mindre komplicerad process. Detta har medfört att olika tillverkningsmetoder och 
utrustningsalternativ har visat sig vara lämpliga för detta projekt. Det är viktigt att komma 
ihåg att en mer strikt och utförlig kravspecifikation hade kunnat påverka arbetet med att ta 
fram och utvärdera lämpliga lösningsförslag för projektet vilket i sin tur hade kunnat 
innebära att projektets resultat hade skiljt sig från det som presenteras i denna rapport. 
 
Vid studien av potentiella leverantörer konstaterades att lösningsförslaget gällande en 
integrerad stickbrotschutrustning i svarv inte levde upp till kravspecifikationen för detta 
projekt. Konsekvenserna av detta medförde att lösningsförslaget inte ansågs vara ett 
lämpligt alternativ för projektet. Kvar återstod de två koncepten gällande antingen en 
fristående stickbrotschningsutrustningen eller en fristående trådgnistningsutrustning. För att 
göra en slutgiltig bedömning gällande vilket koncept som anses vara det mest lämpliga 
lösningsalternativet för bearbetning av kilspår på GVR6 bör lösningsförslagen utvärderas 
utifrån en helhetsbedömning. För att denna bedömning ska bli rättvisande bör projektets 
intressenter utvärderar lösningsalternativen utifrån bland annat de faktorer som redovisas i 
utvärderingsmatrisen i denna rapport.  
 
Efter att ha utfört tester i verkstaden kunde ett flertal positivt laddade slutsatser dras av 
testresultatet. Kontroll av de bearbetade kilspårens dimensioner samt mätningen av 
ytjämnhet och hårdhet visade att bearbetning av kilspår med hjälp av alla tre 
tillverkningsmetoder ger en klart godkänd kvalitet. Vid den visuella bedömningen 
fastställdes att trådgnistning ger den, till synes sett, bästa kvaliteten på kilspåret. Efter 
trådgnistning anses stickbrotschning uppnå den bästa kvaliteten på bearbetningen medan 
dragbrotschning med hjälp av den befintliga utrustningen anses vara den tillverkningsmetod 
som ger den sämsta kvaliteten på det bearbetade kilspåret i jämförelse med de andra 
tillverkningsmetoderna. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att resultatet av de tester som utförts i verkstaden har 
påverkats av en begränsad tillgång av resurser för att utföra testerna. Testerna som utförts 
vid den befintliga dragbrotschutrustningen gav det mest trovärdiga resultaten eftersom 
testerna har kunnat utföras som operationen vanligen genomförs i produktionen. Test av en 
fristående stickbrotschutrustning har överhuvudtaget inte ägt rum då det inte har funnits 
tillgång till en sådan utrustning. Dock får resultatet av testerna angående stickbrotschning i 
svarv svara för hur kvaliteten på de bearbetade kilspåren borde bli vid en fristående 
stickbrotschutrustning. Vid test av en integrerad lösning i svarv har det inte funnits tillgång 
till någon drivenhet varar även detta testresultat bygger på en del antaganden. Även om 
testet angående en integrerad lösning i svarv inte exakt kan svara för hur bearbetningen 
skulle se ut med tillgång till en drivenhet har testet visat på att bearbetning direkt i svarv 
lever upp till de krav som ställs på kvaliteten av bearbetningen. Dock svarar inte testet för 
om bearbetningen med hjälp av en drivenhet fungerar i praktiken. Vid test av bearbetning 
med hjälp av trådgnistning användes en utrustning av ett annat märke än den utrustning 
som lyfts fram som lämpligt lösningsförslag i denna rapport. Detta medför att dessa tester 
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inte kan svara för hur operationen exakt skulle sett ut vid användning av den tänkta 
utrustningen. Dock har dessa utrustningar stora likheter med varandra och anses därför 
kunna ge likvärdiga resultat på bearbetningen. 
 
Utvärderingen av de framtagna koncepten har gjorts med hjälp av en utvärderingsmatris. I 
matrisen har de olika lösningsalternativen ställts mot ett antal faktorer som i detta fall har 
valts ut för att ge en bild av vilket lösningsförslag som bäst lämpar sig för projektet. Vid en 
djupare studie av utvärderingsmatrisen konstateras att det råden en avsevärd skillnad i 
kostnad mellan de framtagna koncepten. Den fristående trådgnistningsutrustningen är mer 
än dubbelt så dyr vid inköp än den fristående stickbrotschutrustningen som dessutom tar 
upp mindre plats i verkstaden och har en mycket lägre servicekostnad per år i jämförelse 
med trådgnistningsutrustningen. Trådgnistningsutrustningen anses dock medföra en bättre 
arbetsmiljö vilket är svårt att sätta ett värde på. Det ska även poängteras att arbetsmiljön vid 
en fristående stickbrotschutrustning anses vara god och uppskattas inte vara direkt sämre än 
vid någon annan utrustning i verkstaden. 
 
Vid en närmare studie av den befintliga dragbrotschen konstateras snabbt att utrustningens 
utförande gör maskinen hållbar och pålitlig. Eftersom utrustningen använder primitiva och 
stabila tekniska lösningar för bearbetningen finns det mycket lite som kan krångla och gå 
sönder i maskinen. Detta har medfört att utrustningen står pall efter alla långa år i 
tjänstgöring och troligtvis kommer att stå kvar i många år till om ingen nyinvestering 
genomförs. Vid utvärderingen av de framtagna lösningsalternativen och den befintliga 
utrustningen visade det sig att dragbrotschutrustningen är bättre i jämförelse med en 
fristående stickbrotschutrustning och trådgnistningsutrustning vad gäller den totala tiden 
det tar att utföra operationen gällande bearbetning av kilspår. Det visade sig även att den 
befintliga utrustningen har den lägsta totala kostnaden per år i jämförelse med de framtagna 
lösningsalternativen. Nackdelen är dock fortfarande den bristfälliga arbetsmiljön och att 
den befintliga utrustningen tar upp onödigt mycket plats i verkstaden. Den etnografiska 
studien som utförts visade att samtliga informanter ansåg att dragbrotschutrustningen borde 
bytas ut mot något bättre på grund av arbetsmiljön vid den gamla maskinen. Dock är det 
ingen av respondenterna som är direkt missnöjd med arbetsförhållandena vid utrustningen. 
Utrustningen anses även vara pålitlig och enkel att operera. Dock skulle städning och ställ 
av maskinen inför bearbetning av order behövt vara smidigare för att personalen skulle 
känna sig helt nöjda. Vidare är det viktigt att komma ihåg att för- och nackdelar kommer 
med alla utrustningar, även nya. Det är därför inte helt okomplicerat att motivera varför den 
befintliga utrustningen, som uppfyller de krav som ställs på kapacitet och kvalitet och i 
övrigt fungerar som den ska, ska ersättas med en ny utrustning som uppfyller samma krav 
på bearbetningen. Det är i detta fall även viktigt att beakta Sandvik Coromants 
produktionsenhet i Gimo som helhet. Verkstaden infattar ett flertal avdelningar med 
pågående investeringsprojekt och det finns många önskemål på att ersätta andra utarmade 
utrustningar samt att utöka maskinparken för att öka kapaciteten och få en effektivare 
produktion för många andra produkten än just de som berörs av detta projekt. Beslut 
angående om ny utrustning ska köpas in för bearbetning av kilspår kommer därför att vägas 
mot andra konkurrerande projekt som i flera avseenden kan värderas högre och anses vara 
mer nödvändiga och akuta än just detta projekt. 
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Ur en ekonomisk synvinkel finns det ingen direkt anledning till att byta ut den befintliga 
utrustningen mot något av de framtagna lösningsalternativen. Dock visar intervjustudien att 
personalen är överens om att dragbrotschutrustningen borde bytas ut för att öka 
trivselfaktorn i verkstaden. Gemensamt för de lösningsförslag som tagits fram under detta 
projekt är att de erbjuder en renare arbetsmiljö och tillämpar moderna tekniska lösningar 
som medför att ställ av utrustning inför bearbetning av order är mindre mödosamt i 
jämförelse med den befintliga dragbrotschen. 
 
Vid ett eventuellt beslut att genomföra investering i en fristående utrustning för bearbetning 
av kilspår på GVR6 bör utrustningen placeras i nära anknytning till svarvgruppen på 
avdelningen. I dagsläget skulle detta vara fullt möjligt och genom att placera utrustningen 
vid svarvgruppen skulle det fysiska avståndet mellan de ingående operationerna i 
tillverkningsflödet att minska avsevärt. Därmed kommer även tiden det tar för operatören 
att transportera ämnen mellan operationerna att minska vilket ger en positiv inverkan på 
den totala genomloppstiden för tillverkningen av skiv-, spår- och slitsfräsar.  
 
Målet med detta projekt har varit att utveckla lösningsförslag på ersättande utrustning för 
bearbetning av kilspår på GVR6 med tillhörande konsekvensbeskrivning och kalkyler för 
eventuell investering i ny utrustning. Med facit i hand konstateras att målet med projektet 
har uppnåtts då lämpliga lösningsförslag presenteras ingående i denna rapport. I rapporten 
återfinns även en beskrivning av hur de föreslagna utrustningsalternativen står sig i 
förhållande mot varandra och i jämförelse med den befintliga dragbrotschutrustningen med 
avseende på kvalitet på bearbetningen, kapacitet, ekonomi och arbetsmiljö. 
 



Kap 8 Rekommendationer 

55 

8 Rekommendationer 
Under genomförandet av denna rapport konstaterades att den befintliga utrustningen för 
bearbetning av kilspår har en del nackdelar som till större delen kretsar kring den 
bristfälliga arbetsmiljön vid maskinen. Samtidigt har utvärderingen av de framtagna 
lösningsförslagen i jämförelse med den befintliga utrustningen visat att 
dragbrotschutrustningen även har en del fördelar då den totala bearbetningstiden vid 
utrustningen är lägre än vid både den föreslagna fristående trådgnistningsutrustningen och 
den fristående stickbrotschutrustningen. Den befintliga utrustningen anses även vara pålitlig 
och ger en acceptabel kvalitet på bearbetningen. Utrustningen anses vara enkel att sköta för 
personalen även om ställ av maskinen inför bearbetning av order bedöms vara mödosamt. 
Den befintliga dragbrotschutrustningen är även väsentligt mycket billigare i drift än de 
framtagna lösningsalternativen. Med anledning av detta rekommenderas att projektets 
intressenter i samråd diskuterar om det är värt att genomföra en investering av en ny 
utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6.  
 
Vid ett eventuellt beslut om att genomföra en investering av ny utrustning för bearbetning 
av kilspår måste projektets intressenter enas om vilket av de framtagna lösningsförslagen 
som är det mest lämpliga för projektet. Detta beslut bör göras genom att de olika 
lösningsalternativen utvärderas utifrån en helhetsbedömning där det bland annat tas hänsyn 
till samtliga faktorer i utvärderingsmatrisen. Vidare bör möjligheten till att använda 
utrustningarna till mer än bara bearbetning av kilspår begrundas. Vid denna bedömning bör 
flera avdelningar involveras för att kartlägga användningsmöjligheterna för de olika 
lösningsförslagen. Möjlighet att kunna använda utrustningen till mer än bara bearbetning av 
kilspår gör sig mest trolig vad gäller trådgnistningsutrustningnen där det säkerligen går att 
finna fler användningsområden. Om det skulle visa sig att lösningsalternativen med fördel 
kan användas till flera ändamål än vad som beaktats i denna rapport bör detta tas hänsyn till 
vid utvärderingen angående vilket lösningsalternativ som är lämpligast för projektet. Vidare 
bör en duglighetsstudie utföras hos leverantören av den valda utrustningen för att 
säkerställa att utrustningen kommer att leva upp till de krav som ställs på bearbetning för de 
berörda produkterna då den införs i produktionen i Gimo. Samtidigt som studien utförs bör 
en mer allmän bedömning av utrustningen göras där arbetet vid maskinen utvärderas i 
relation till den befintliga processen på GVR6. Resultatet av denna studie bör sedan 
jämföras med den befintliga processen för att kunna avgöra om den tänkta ersättande 
utrustningen utgör ett bättre alternativ än den befintliga dragbrotschutrustningen samt om 
förbättringen anses vara tillräcklig för att motivera investeringen. I annat fall bör den 
befintliga utrustningen hållas kvar i produktion tills de påverkande faktorer och situationen 
i verkstaden förändras till den grad att en investering av ny utrustning går att motivera. 
Slutligen rekommenderas att denna rapport ligger som grund för utvärderingen och val av 
lösningsalternativ och ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6. 
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Bilaga 1 - Projektplan 

B1.1 

Bilaga 1 - Projektplan 
Examensarbete angående framtagning av ny tillverkningsutrustning för ersättning av 
dragbrotsch vid avdelning GVR6 på Sandvik Coromant i Gimo. 
 
Förslagen titel på examensarbetet: 
Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie 
på Sandvik Coromant 
 
Examensarbetare:  
Olle Eriksson 

Bakgrund 
Sandvikkoncernen bedriver verksamhet inom fem affärsområden varav Sandvik Machining 
Solutions utgör en globalt marknadsledande tillverkare av produkter i hårdmetall och andra 
hårda material för metallbearbetning. Sandvik Machining Solutions infattar varumärket 
Sandvik Coromant som bland annat har en produktionsenhet i Gimo i nordöstra Uppland. 
Vid denna anläggning ingår flödesgruppen GVR6 där det i dagsläget finns en utrustning för 
bearbetning av kilspår på några av Sandvik Coromants produkter. Denna bearbetning 
kväver noggranna toleranser och består idag av en dragbrotsch. 

Problemformulering 
Den befintliga utrustningen för bearbetning av kilspår på GVR6 är i sin enkelhet effektiv, 
tillgänglig och resultatet ger bra kvalitet. Utrustningen är dock ålderstigen och svår att 
underhålla på ett bra sätt. Arbetsmiljön vid utrustningen är ett problem eftersom 
utrustningen tar upp mycket plats i verkstaden och är helt manuell samt att processen kräver 
smörjning i form av olja vilket kontaminerar kringmiljön. Som följd av detta finns en ökad 
risk för personskador i samband med halkolyckor. Med anledning av detta finns det ett 
behov av att utforma förslag på ny utrustning och/eller tillverkningsmetod för ersättning av 
befintlig tillverkningsutrustningen. 

Syfte 
Examensarbetets syfte är att göra en förstudie till ett maskininvesteringsprojekt vilket ska 
resultera i ett antal lösningsförslag på ny tillverkningsutrustning med 
konsekvensbeskrivning och kalkyler för investering av ny utrustning. 

Utförande 
Examensarbetet omfattar att identifiera de kvav som ställs på alternativa 
tillverkningsmetoder samt sammanställa och utvärdera tidigare utförda utredningar på 
alternativa metoder samt utveckla lösningsförslag för ersättning av befintlig 
tillverkningsutrustning.  
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Lösningsförslagen bör belysas ur följande aspekter, vilka kommer sammanställas samt 
försöka göras mätbara i en kravspecifikation: 

· SHM (Säkerhet Hälsa Miljö) 
· Kvalitet 
· Effektivitet 
· Ekonomi 
· Automation 
· Storlek 

 
Viktiga delmoment: 

· Fastställande av projektplan 
· Praktik i verkstaden 
· Nulägesanalys 

- Kartläggning av vilken funktion befintlig utrustning uppfyller 
- Kartläggning av produktflöde och orderstorlekar, tillverkningsvolymer 
- Utveckling av preliminär kravspecifikation angående lösningsförslag 

· Litteraturstudie 
- Metod vid datainsamling (intervjustudie, benchmarking, dokumentstudie) 
- Tillverkningsteknik 
- Investeringsprojekt 
- Ekonomiska beräkningar 
- SHM 

· Datainsamling 
- Intervjustudie (prata med kund/användare) 
- Benchmarking (studie av befintliga lösningar och leverantörer av utrustning) 
- Dokumentstudie (studie av befintliga utredningar) 

· Utvärdering av data 
- Fastställande av kravspecifikation för lösningsförslag 

· Utveckling av lösningsförslag 
- Framtagning av alternativa tillverkningsmetoder, konsekvensbeskrivning och 
kalkyler 

· Rapportskrivning 

Avgränsningar 
Studien behöver inte täcka hela produktfloran 

Risker 
· Att lösningsförslagen inte blir ekonomiskt försvarbara 
· Att lösningsförslagen inte uppfyller de krav som ställs på utrustningen 
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Projektegenskaper 
Examensarbetets alla ingående delmoment kommer att utföras på Sandvik Coromants 
anläggning i Gimo. Projektet är av typisk produktionsteknisk karaktär med normal 
komplexitet och risk och arbetet kommer att beröra områden som SHM, kvalitet, 
tillverkningsteknik, ekonomi samt koordinering och ledning. Examensarbetet omfattar 30 
hp och inledes den 23 januari år 2012 och ska fortlöpa i 20 veckor. 

Projektorganisation 

Sandvik Coromant 

Uppdragsgivare:     Handledare: 
Madeleine Engberg     Gunnar Karlsson 
madeleine.engberg@sandvik.com   gunnar.karlsson@sandvik.com 
0173-84691      0173-84452 

Uppsala Universitet 

Ämnesgranskare:     Examinator: 
Lars Degerman     Enrico Baraldi 
lars.degerman@angstrom.uu.se   enrico.baraldi@angstrom.uu.se 
018-4717261      018-4713091 
 
Examensarbetare: 
Olle Eriksson 
olle_eriksson_gimo@hotmail.com 
070-8837325 

Preliminär tidsplan 
Vecka   Moment 
 
4   Fastställande av projektplan 
5   Introduktion 
6 – 7   Praktik i verkstaden, Nulägesanalys 
8 – 9   Litteraturstudie 
10   Metod, Utförande 
11 – 13  Datainsamling 
14   Utvärdering av data 
15 – 17 Utveckling av lösningsförslag 
18 – 20  Rapportskrivning 
21   Inlämning av rapport till Uppsala Universitet 
22    Opponering 
23  Redovisning, Överföring 
24   Rapport klar 
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