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Abstract

Empirisk studie av den radiella förspänningskraftens variation i
klassiska skärskruvförband
Empirical study of the radial pre-tension force
variation in classical insert screw connections

Mattias Eriksson

In this study, the pre-tension force in
an insert screw connection are examined
in order to establish a greater
understanding of the system and to
facilitate the process of making new
metal cutting tools. Certain especially
significant design variables such as the
offset, the length of the contact thread
and the shank length above the threaded
hole, are selected to be closely
examined. A comparison of the influence
on the pre-tension force between
threaded holes made with a worn, versus
new, threading tool is also involved in
the experiment. The study is limited to
handling the screw sizes M2,5 and M3,5.
The results show that a regression 
model, with good approximation, can be
fitted to the measured values. This
means that, when constructing a new
metal cutting tool, you can use this
model to predict the resulting 
pretension force more accurately than
before. The model is available as an
interface in Microsoft Excel and in the
experimental analysis program MODDE 9.1.
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1 Populärvetenskaplig sammanfattning 
För att bearbeta metall används ofta en teknik som kallas skärande bearbetning. Med stabila 

maskiner, rätt skärhastighet och speciella verktyg kan man skära i stål och samtidigt nå en otrolig 

precision ner på tusendelar av en millimeter. Beroende på detaljens utformning kan olika typer av 

skärande bearbetning tillämpas där en axel vanligtvis svarvas, ett turbinblad fräses och ett enkelt hål 

borras.  

Ett fräsverktyg för skärande bearbetning i metall kan vara helt gjort i hårdmetall eller snabbstål, 

alternativt uppbyggt av en kropp i verktygsstål med ett eller fler hårdmetallskär fast monterade i 

fräsens periferi. Skären fungerar som eggar och tar upp skärkrafter som uppstår vid bearbetning och 

formar spånan. För olika verktyg skiljer sig monteringen av hårdmetallskären något. Det finns 

exempel på lösningar med klampar och kilar som håller fast skären, men vanligast är att en enkel 

skärskruv används. I ett sådant förband dras en skruv genom skäret ner i ett, i förhållande till skäret, 

förskjutet, gängat hål i verktygskroppen. Detta gör att skruven snedställs och böjs vid åtdragning 

vilket ger upphov till den förspänningskraft som håller fast skäret i dess läge. 

Det är kritiskt att skäret sitter fast med en tillräcklig kraft för att få ett stabilt verktyg med god 

precision och lång hållbarhet. Denna kraft varierar med förbandets konstruktion och detta projekt är 

en empirisk studie av hur vissa utvalda designvariabler påverkar förspänningskraften i ett klassiskt 

skärskruvförband.  

Resultaten visar att en regressionsmodell, med god approximation, kan anpassas till de uppmätta 

värdena. Detta innebär att den framtagna modellen kan användas för att förutsäga de radiella 

förspänningskrafterna mer exakt än tidigare. Modellen finns implementerat som ett gränssnitt i 

Microsoft Excel och i analysprogrammet MODDE 9.1.  
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2 Introduktion 
För att effektivt kunna konstruera skärlägen i framtida verktygskoncept är en god insikt önskvärd i 

hur förspänningskrafterna beror av olika designvariabler. En fullt fungerande beräkningsmodell är 

svår att konstruera eftersom att det i ett skärskruvsförband ingår en lång toleranskedja som även 

innefattar gängglappet. Små variationer, skärlägen emellan, kan innebära avgörande avvikelser i 

förspänningskraften, vilket innebär att det blir besvärligt att beskriva förspänningskraften 

matematiskt. I figur 1 ser vi en snittvy av ett monterat skärskruvförband och systemets komplexitet 

blir genast uppenbar. Gängans förskjutning i förhållande till det genomgående hålet i skäret är det 

som ger upphov till att skruven böjs och pressar skäret mot dess stödytor. Dock finns många 

svårkontrollerade  faktorer som har betydelse för den resulterande kraften. Till dessa hör bland 

annat gängans glapp, skruvens utseende och hålets position i skäret. 

 

 

 

Genom att, istället för att göra en beräkningsmodell, göra omfattande mätningar av den faktiska 

förspänningskraften som uppstår i ett skärskruvsförband, kan man med mätresultaten bygga en 

empirisk modell som visar hur kraften beror på de utvalda variablerna. Syftet med denna 

undersökning är att kartlägga hur de viktigaste variablerna påverkar förspänningskraften i ett 

skärskruvsförband och att skapa ett hjälpmedel för att effektivisera konstruktionen av skärlägen i nya 

koncept.  

  

Skärskruv 

Hårdmetallskär 

Underläggsplatta 

Verktygskropp 

Stödyta 

Rörskruv 

Figur 1. Snittvy av monterat skärskruvförband med förklarande terminologi 
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2.1 Projektets omfattning 
Designvariabler som studeras är: 

 Gängans offsetmått, hur mycket gängan är förskjuten mot skärets genomgående hål. 
(I figur 2 betecknas detta mått som δ) 

 Längden av gängan som är i ingrepp 

 Längden av hävarmen som uppstår från kontaktpunkten mellan skruvskallen och skäret ner 
till gängans ingreppspunkt, även kallad ”fri längd” 

 Skruvens storlek (M2,5 och M3,5) 

 Variationer mellan gängor tillverkade med ny, jämfört med utsliten, gängtapp 
 

 

Figure 2. Schematisk bild av förbandet och skruvens beteende vid montering i skärläge 

 

Gängans offsetmått, δ, är det man framför allt använder som en styrande faktor när man vill öka eller 

minska förspänningskraften [1], men de andra faktorerna spelar också en betydande roll i 

sammanhanget. Skruvens storlek är en svår variabel att implementera i ett gemensamt test, varför 

två separata test genomförs, ett för skruvstorleken M2,5 och ett för M3,5. 

Förutom förspänningskraftens magnitud är vinkelmåttet vid åtdragningen intressant. Detta för att vid 

skärmontering kunna uppskatta förspänningskraften som uppstår genom att känna hur stor del av 

ett varv som går åt från dess att förspänningen börjar till dess att önskat åtskruvningsmoment 

uppnås. 

För att göra projektet hanterbart begränsas arbetet till att behandla förband utan underläggsplatta. 

Skären skruvas då alltså direkt i verktygskroppen vilket innebär att man lättare isolerar de, för testet, 

intressanta faktorerna. 

2.2 Alternativa gränssnitt 
Eftersom fastspänningskonceptet med klassisk skärskruv är känsligt för måttvariationer vore det 

önskvärt att använda en annan lösning som ger mindre variationer i förspänningskraften. Det finns 

därför alternativ framtagna för att tillfredsställa dessa önskemål. Dessa alternativ består ofta av 
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lösningar med klampar eller kilar som på ett eller annat sätt håller in hårdmetallskären i dess läge. 

Fördelarna är ändå många i skärskruvsförbandets favör, exempelvis: 

 Optimalt utnyttjande av plats, hindrar ej spånbildningen 

 Automatisk fixering 

 Billig att tillverka. Klamp/kil-lösningar kräver ofta mer detaljerad bearbetning 

 Bra känsla vid montering. En van montör känner med lätthet om förspänningen är för liten 
eller för stor 

 Lätt att hålla rent förbandet vid skärbyte 
 

Dessa fördelar är ofta skäl nog att använda just skärskruvsförbandet, trots att det är svårt att 

förutsäga förspänningskraften. 

3 Metod 
En effektiv försöksplanering är nödvändig för att ha möjlighet att reda ut de intressanta faktorernas 

inverkan. Metoden som jag har valt att använda har sitt ursprung i boken Design of Experiments [2] 

från Umetrics Academy och går ut på att strategiskt välja rätt tester att utföra för att kunna skapa en 

omfattande bild av variablernas inverkan på förspänningskraften, med så få tester som möjligt. 

Experimenten planeras med hjälp av mjukvaran MODDE 9.1 som också används som stöd vid analys 

av mätdata. 

3.1 Experimentdesign 
Val av experimentdesign grundar sig på undersökningens syfte. Detta projekt är en kartläggning av 

välkända designvariablers påverkan på förspänningskraften och därför lämpar sig varianten som i 

Design of Experiments kallas ”optimization”. Det innebär att man i detalj studerar ett fåtal variabler 

för att få reda på deras inverkan och även deras interaktionssamband med avseende på resultatet.  

Den stora fördelen med en smart experimentdesign är att man slipper göra ett så kallat fullfaktortest, 

där man testar alla nivåer för alla variabler gentemot varandra, vilket i regel skapar onödigt många 

testpunkter [2]. 

3.1.1 Central composite design 

I denna undersökning används en så kallad central composite design (CCD). Det innebär att 

testpunkterna placeras i varje variabels två extrempunkter, samt i en gemensam centrumpunkt. I ett 

exempel med tre variabler kan man illustrativt föreställa sig att centrumpunkten hamnar mitt i en 

kub där hörnen utgörs av de resterande testpunkterna. Varje dimension i kuben motsvarar alltså var 

och en av variablerna. Dessutom ligger särskilda testpunkter, så kallade stjärnpunkter, placerade 

längs axlarna som skär genom centrumpunkten och punkten mitt på kubens alla sidor. 

Centrumpunkten används också för att studera testmetodens repeterbarhet vilket innebär att man 

ofta repeterar denna testpunkt 3-4 gånger och använder spridningen av dessa värden i analysen. 
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Figur 3. Grafisk illustration av testpunkter i en CCC-design i tre dimensioner.  

 

3.1.2 CCC eller CCF? 

Till familjen CCD hör framför allt två användbara medlemmar vilka går under beteckningen central 

composite face-centerd (CCF) och central composite circumscribed (CCC). Det som skiljer dessa åt är 

endast placeringen av stjärnpunkterna. För CCF placeras de mitt på kubens sidor och för CCC placeras 

de lite längre ut från kubens centrum men fortfarande längs samma axel. Detta innebär att alla 

kvantitativa variabler1 testas i 5 nivåer med en CCC-design, vilket medför att man till och med kan 

urskilja kubiskt beroende från dessa variabler. 

CCF är den enklare metoden som dock ofta är fullgod i många tillämpningar inom industrin. CCC är en 

mer omfattande metod som därför kan vara svårare att applicera på ett verkligt problem. Det mest 

optimala kan därför vara en hybrid dem emellan där vissa stjärnpunkter ligger på kubens sidor och 

där andra placeras lite längre ut för att fånga upp högre ordningens beroende. I detta projekt 

används just en sådan hybrid. 

Som ett ytterligare komplement, för att öka modellens robusthet, utförs fem repetitioner i varje 

testpunkt. 

3.1.3 Experimentplanering 

Tabell 1 beskriver den, från MODDE, genererade experimentdesignen för skruvstorleken M2,5.  

Motsvarande tabell genererades även för skruvstorleken M3,5. För att minimera effekter från 

systematiska störningar utförs testerna i en slumpmässig ordning. 

Tabell 1. Experimentplanering för M2,5 

Exp 
No 

Exp 
Name 

Run 
Order 

Incl/Excl Offset GängadLängd FriLängd GängTapp Kraft Åtdragningsvinkel 

1 N1 6 Incl 0,16 1,8 1,9 Ny   

2 N2 1 Incl 0,24 1,8 1,9 Ny   

3 N3 25 Incl 0,16 2,6 1,9 Ny   

4 N4 2 Incl 0,24 2,6 1,9 Ny   

5 N5 21 Incl 0,16 1,8 2,3 Ny   

6 N6 20 Incl 0,24 1,8 2,3 Ny   

                                                           
 

1
 Variabler som ej är knutna till diskreta lägen. 
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7 N7 28 Incl 0,16 2,6 2,3 Ny   

8 N8 16 Incl 0,24 2,6 2,3 Ny   

9 N9 19 Incl 0,16 1,8 1,9 Utsliten   

10 N10 11 Incl 0,24 1,8 1,9 Utsliten   

11 N11 17 Incl 0,16 2,6 1,9 Utsliten   

12 N12 9 Incl 0,24 2,6 1,9 Utsliten   

13 N13 12 Incl 0,16 1,8 2,3 Utsliten   

14 N14 7 Incl 0,24 1,8 2,3 Utsliten   

15 N15 24 Incl 0,16 2,6 2,3 Utsliten   

16 N16 22 Incl 0,24 2,6 2,3 Utsliten   

17 N17 8 Incl 0,15 2,2 2,1 Utsliten   

18 N18 27 Incl 0,25 2,2 2,1 Utsliten   

19 N19 26 Incl 0,2 1,6 2,1 Ny   

20 N20 14 Incl 0,2 2,8 2,1 Ny   

21 N21 13 Incl 0,2 2,2 1,7 Utsliten   

22 N22 10 Incl 0,2 2,2 2,5 Utsliten   

23 N23 3 Excl 0,2 2,2 2,1 Utsliten   

24 N24 5 Excl 0,2 2,2 2,1 Utsliten   

25 N25 15 Incl 0,2 2,2 2,1 Ny   

26 N26 18 Incl 0,2 2,2 2,1 Ny   

27 N27 23 Incl 0,2 2,2 2,1 Utsliten   

28 N28 4 Incl 0,2 2,2 2,1 Utsliten   

 

3.2 Testrigg 
För att effektivt kunna utföra stora mängder förspänningstester har en fixtur tillverkats som uppfyller 

kraven för snabb hantering, stabil konstruktion och mycket god repeterbarhet. För att minimera 

variationer av åtdragningsmomentet utförs alla tester i en skruvdragningsmaskin med 

programmerbar åtdragningscykel. 

 

 
Figur 4. Testrigg monterad i skruvprovningsmaskin 
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3.2.1 Design 

För att kunna mäta förspänningskraften som uppstår i ett skärläge måste stödytan separeras från 

skärlägets botten och därefter monteras på en kraftgivare. Genom att sedan placera stödytan intill 

ett gängat hål kan ett skärläge simuleras. Avståndet mellan gängans centrum och stödytan 

representerar då alltså offsetmåttet som är en av designvariablerna som ingår i denna undersökning. 

När man sedan monterar ett skär registrerar givaren kraften som skäret verkar med på stödytan. 

Testutrustningen består primärt av en bottenplatta där en tapp monteras vinkelrätt mot 

bottenplattans plan. På tappen monterar man sedan runda, utbytbara, testpuckar med en hydraulisk, 

dubbelverkande, hylsa av typen ETP-techno, se Appendix II. I puckarnas periferi fräses och gängas 35 

hål som sedan används i experimentet. Puckarnas ovansida representerar alltså skärlägets bottenyta. 

För att simulera krafterna som skruven uppbringar i ett skärläge krävs ett stabilt och pålitligt 

gränssnitt. Det behöver dock inte inneha det faktiska skärlägets komplexitet med lutande och 

strategiskt placerade stödytor. Därför slipas en plan anliggningsyta på testskären, vinkelrätt mot 

skärets bottenyta. För att förminska experimentets komplexitet ytterligare, och för att underlätta 

variation av offsetmåttet, så begränsas antalet stödytor till en. Det innebär att all kraft som skruven 

ger upphov till kommer kunna mätas i normalriktningen till stödytan och att offseten endast ändras i 

denna riktning. 

 

Figur 5. Bilden beskriver ett testskär monterat i riggen. Till vänster  
om skäret syns indexeringshålet. 

3.2.2 Testpunkter 

Varje testpuck delades upp i sju cirkelsektorer där varje sektor tillverkades med lite inbördes 

variation.  Var och en av dessa sektorer representerade en separat testpunkt och innehöll fem 

identiskt tillverkade gänghål. Gängans längd varierades genom att fräsa olika tjocka flänsar på vilka 

de gängade hålen sedan placerades. För respektive test slipades tre testskär och den fria längden 

varierades genom en kombination av att försänka gängorna till olika mått, för att på så sätt öka den 

fria längden, och att slipa undersidan av två av testskären för att förkorta den i två steg. Offseten 

varieras genom att justera den separata stödytans position med hjälp av passbitar.  
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För att kunna dra slutsatser om hur gängtapparnas förslitningsgrad påverkar förspänningskraften, 

gängades hälften av hålen, i enlighet med tabell 1, med ny gängtapp och andra hälften med en 

utsliten sådan. 

3.2.3 Tillverkningsprocess 

Testpuckarna tillverkades i en uppsättning för att minimera kast och vinkelfelaktigheter. De gängade 

hålen frästes med spiralinterpolering, till måtten 2,1 mm respektive 3 mm, och gängades därefter 

med gängtapp enligt tabell 2. Fräsning valdes för håltagningen, framför borrning, därför att hålen då 

positioneras bättre [1]. 

Tabell 2. Verktyg vid hålbearbetning 

 Fräsverktyg Gängtapp Skärdata vid gängning 

M2,5 Walter Ø2x5 Prototex 2021616-M2.5 4m/min 
M3,5 Walter Ø2,5x8 ParadurNI 10 M3.5-ISO2/6H 4m/min 

 

3.2.4 Egenskaper 

Ett av kraven var mycket god repeterbarhet med avseende på gänghålens positionering och tack vare 

enkelheten i fixturens utformning styrs repetitionsnoggrannheten endast av den hydrauliska hylsan 

och gänghålens avstånd till testpuckarnas centrumhål. Även om riggen repeterar bra så är 

gänghålens position något som endast kan styras vid tillverkningen. Detta mått anses kritiskt för 

förspänningskraften och kontrollmäts därför i mätmaskin. 

Under påverkan av de krafter som uppstår under genomförda test rör sig inte riggen nämnvärt, 

varför effekter från sådana fenomen kan försummas. 

3.3 Testets utförande  
Inledningsvis utfördes, vid montering av varje ny testpuck, en indexering av hålens avstånd till 

stödytan. Det skedde genom att montera en mätpinne, Ø 4mm, i puckens indexeringshål som är 

placerat i samma hålcirkel som de gängade hålen, och därefter aktivera kraftmätaren. Genom att 

komponera en kombination av passbitar mellan den monterade mätpinnen och anlägget hos 

kraftmätaren, så att denna precis gav ett litet utslag, kunde avståndet från anlägget till 

indexeringshålets centrum tas fram. Eftersom testskärens anliggningsytor är slipade så att avståndet 

från dessa in till skärets hålcentrum är känt kunde man sedan komponera en ny passbitskombination 

som genererar rätt offsetmått. Figur 6 beskriver tillvägagångssättet i indexeringsfasen. 
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Figur 6. Kalibrering av stödytans position 

 

Testpuckarna positioneras mycket väl kring tappen med hjälp av ETP-hylsan, och rätt vinkelposition 

fås tack vare en dubb som går i dubbhål för varje enskild vinkel. På så vis kan man, genom att släppa 

på trycket i hydraulhylsan, rotera fram ett nytt gängat hål för varje enskild kraftmätning och 

samtidigt behålla hålens avstånd till stödytan som då motsvarar offsetmåttet. 

 

 

Figur 7. Vinkelpositionen styrs av detta dubbhus. 

 

3.3.1 Åtdragningscykel 

Varje mätning utfördes under kontrollerade former där såväl åtdragningshastighet som 

åtdragningsmoment kunde styras. I skruvdragningsmaskinen förprogrammeras hela 

åtdragningscykeln och i figur 8 ses hur rådande moment och förspänningskraft registrerades av 

givarna under en åtdragning. I figur 8 motsvarar den tjocka linjen förspänningskraften, som läses av 
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till höger i diagrammet, och den tunna linjen åtdragningsmomentet som läses av till vänster.

 

3.3.2 Smörjmedel 

Vid montering av skär rekommenderas operatören att använda ett kopparpasta av varumärket 

Molykote. Detta har som primära uppgift att minska förbandets förslitning men anses inte ha någon 

effekt på förspänningskraften, varför det huvudsakliga experimentet utfördes utan Molykote. 

Smörjmedlets inverkan kommer däremot att undersökas, som ett sidospår, för att bekräfta eller 

dementera rådande uppfattning kring dess effekter. 

3.3.3 Skruvens betydelse 

Som en del i ett skärskruvförband har skruvens utseende och individuella egenskaper betydelse för 

vilken förspänningskraft som erhålls. Detta ligger dock utanför projektets omfattning och för att 

minimera skruvens inverkan på testresultatet testades ett antal skruvar varpå fyra stycken med 

liknande egenskaper valdes ut för att sedan knytas till varsin testpuck. Fyra till antalet då man på så 

sätt undviker effekter från skruvens utmattning. Detta förfarande utfördes separat för respektive 

skruvstorlek. 

4 Resultat 
Resultatet som erhålls från ett komplett test är förspänningskraftens och åtdragningsvinkelns storlek 

i 26 testpunkter. Dessa 26 testpunkter repeteras 5 gånger vilket innebär, eftersom två separata test 
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Figur 8. Grafisk illustration av förspänningskraftens variation under ett åtdragningsmoment. 



15 
 

utfördes, 260 mätvärden. För noggrannare studie av dessa hänvisas läsaren till Appendix I. Figur 9.1 

och 9.2 beskriver mätresultatens fördelning i respektive test. 

 

Figur 9.1. Histogram över mätvärdenas fördelning i testet med M3,5-skruv 

 

Figur 9.2. Histogram över mätvärdenas fördelning i testet med M2,5-skruv 

 

4.1 Regressionsmodell 
Genom att föra in uppmätta värden i analysprogrammet MODDE och använda programmets 

inbyggda analysfunktion ställs ett polynom upp där koefficienterna motsvarar inverkan av de 

ingående designvariablerna och deras interaktionssamband. Dessa termer utvärderas med avseende 

på resultatet och alla termer med liten betydelse för utfallet plockas bort. I figur 10.1 och 10.2 

representerar de gröna staplarna magnituden av variablernas inverkan.  
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Figur 10.1. Koefficienter i den slutliga modellen för förspänningskraften i förband med M3,5-skruv. 

 

Figur 10.2. Koefficienter i den slutliga modellen för förspänningskraften i förband med M2,5-skruv 

 

4.1.1 Sammanställningsgraf 

Kvittot på att den konstruerade modellen är gångbar motsvaras i analysprogrammet av en 

sammanställningsgraf där all statistik från testet samlats och återgivits på ett sätt som gör det lätt att 

utvärdera försöket. I figur 11.1 och 11.2 visar R2 modellens anpassning till de uppmätta värdena. 

Detta värde bör vara högre än 0,5. Q2 är den starkaste indikationen på en gångbar modell. Den visar 

en uppskattning av modellens precision och bör vara större än 0,1 för en signifikant modell och 

större än 0,5 för en bra modell. Model validity är ett test av olika modellproblem. Ett värde mindre 

än 0,25 indikerar signifikanta modellproblem såsom förekomsten av extremvärden, en felaktig 
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modell, eller tranformeringsproblem. Modellens validitet kan dock också vara låg, som i detta fall, då 

modellen är väldigt bra eller när replikaten skiljer sig mycket lite.  Reproducibility är variationen av 

replikaten jämfört med de uppmätta värdenas spridning. Ett värde större än 0,5 indikerar goda 

replikat [2]. 

 

Figur 11.1. Sammanställningsgraf för modellens kvalitet med avseende på förband med M3,5-skruv 

   

Figur 11.2 Sammanställningsgraf för modellens kvalitet med avseende på förband med M2,5-skruv 

 

4.1.2 Att använda modellen 

Genom att använda modellen direkt i MODDE kan man prediktera den resulterande 

förspänningskraften för ett förband med kända mått. I MODDE finns en funktion som heter 



18 
 

Prediction list och genom att fylla i denna listan, som återges i tabell 4, med skärlägets designmått, 

fås ett resultat av en förväntad förspänningskraft och åtdragningsvinkel.  

 

Tabell 4. Exempel från användning av ”Prediction list” i analysprogrammet MODDE 

Offset GängadLängd FriLängd GängTapp Kraft Lower Upper Åtdragningsvinkel Lower Upper 

0,22 4 2,6 Ny 469.5 444.1 495,5 122,1 114,5 129,8 

0,18 4 2,6 Utsliten 366.8 338.6 394,1 93,03 85,3 100,8 

                    

 

För att göra modellen ytterligare användarvänlig, och mer tillgänglig, har modellen implementerats i 

Excel. Där kan man snabbt och enkelt få en uppfattning av förspänningskraftens storleksordning med 

utgångspunkt i skärskruvsförbandets utförande.  

 

Figure 12. Skärmdump av användargränssnittet i Microsoft Excel 

 

4.2 Befintliga koncept 
Genom att studera tillverkningsunderlag för befintliga fräskoncept kan man, med den empiriska 

modellen, avgöra storleken på förspänningskraften i respektive koncept. Värden i tabell 5 är 

framtagna med hjälp av funktionen Prediction list i MODDE. 
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Tabell 5. Utredning av förspänningskraft och åtdragningsvinkel i befintliga koncept med hjälp av empirisk modell 

Koncept Effektiv 
offset 

Gängans 
ingreppslängd 

Hävarmens 
längd 

Predikterad 
förspänningskraft 

Predikterad 
åtdragningsvinkel 

Koncept A 0,215 mm  2,6 mm  1,9 mm 386 ±20N 163 ±19° 
Koncept B 0,226 mm 2,6 mm  2,3 mm 283 ±21N 150 ±20° 
Koncept C 0,33mm 3 mm 3 mm 789 ±84N 219 ±14° 
Koncept D 0,35 mm 5,5 mm 2,7 mm 1067 ±71N 260 ±16° 

 

4.3 Tidigare predikteringsmodell 
En matematisk modell, baserad i balkteorin, är tidigare framtagen [5]. Det är dock svårt att med 
denna modell ta hänsyn till gängglappet och dess betydelse för förspänningskraften. Tabell 6 
beskriver en jämförelse mellan den matematiska och den nu framtagna, empiriska, modellen. 
 
Tabell 6. Jämförelse av resultat mellan matematisk och empirisk modell 

Koncept Effektiv 
offset 

Gängans 
ingrepps-
längd 

Hävarmens 
längd 

Förspänningskraft 
enl. matematisk 
modell 

Förspänningskraft 
enl. empirisk 
modell 

Koncept A 0,215 mm  2,6 mm  1,9 mm 1155 N 386 N 
Koncept B 0,226 mm 2,6 mm  2,3 mm 1053 N 283 N 
Koncept C 0,325mm 3 mm 3 mm 1846 N 789 N 
Koncept D 0,35 mm 5,5 mm 2,7 mm 1373 N 1067N 

 

 

4.4 Gängornas placering 
Eftersom gängornas placering på testriggen är kritiskt för uppmätt förspänningskraft mättes detta 

upp i mätmaskin och resultatet från testpuck 1 återges i figur 13. 

 
Figure 13. Avstånd från en testpucks centrumhål ut till varje gänghål, den röda linjen är referensmåttet som pucken 
indexeras utefter 
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4.5 Smörjmedlets inverkan 
Testet gick till så att först utföra en mätning med en skärskruv utan Molykote och sedan repetera 

samma mätning fast då med Molykote applicerat. I figur 14.1 och 14.2 illustreras resultatet på 

förspänningskraften respektive åtdragningsvinkeln.

 

Figur 14.1 Molykotes inverkan på förspänningskraften (M2,5) 

 

Figur 14.2 Molykotes inverkan på åtdragningsvinkeln (M2,5) 

5 Diskussion 
Det slutgiltiga resultatet visar att regressionsmodeller, med god approximation, kan anpassas till 

respektive testresultat. Helt i enlighet med tidigare uppfattning visar testet att förspänningskraften 

primärt styrs av offsetmåttet och skruvens fria längd. Det man också kan tillägga är att även 

interaktionen mellan dessa faktorer är signifikant. Sedan tidigare är det också känt att en sliten 

gängtapp tillverkar en trängre gänga. En sliten gängtapp ger alltså mindre gängglapp, vilket borde 

påverka förspänningskraften positivt. Även detta ser vi tydligt i modellen för M3,5-skruven, dock inte 

lika tydligt i fallet med M2,5-skruven. Detta beror sannolikt på att de använda gängtapparnas 
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förslitning inte noga kontrollerades. Tillvägagångssättet var istället att använda sådana gängtappar 

som använts i produktion, men tagits ur drift på rutinmässig basis efter användning en viss tid. Det 

möjliggör att de utslitna tapparna som användes att gänga testpuckarna i själva verket inte var 

särskilt utslitna, utan eventuellt hade tagits ur produktion av annan anledning. 

Anmärkningsvärt är dock att modellerna är mycket lika, bortsett från påverkan av gängtappens 

förslitningsgrad. Det visar att testriggen levde upp till förväntningarna och kunde leverera ett 

mätbart resultat. För att att kunna utvärdera dessa resultat är dock god förståelse för de förenklingar 

som gjorts mycket viktig. Den mest påtagliga förenklingen i riggens konstruktion är skärlägets 

utformning. I ett klassiskt fräsverktyg har skärlägen ofta mycket komplicerade geometrier och 

vanligtvis stödytor i både axiell och radiell riktning. Riktningen för den förspänningskraft som skruven 

producerar är dock likadan, oavsett hur skärläget är utformat, varför jag anser att denna förenkling är 

giltig. Mätmetoden i sig är dock bristfällig på den punkten att den inte kan skilja på faktisk 

förspänningskraft och kraften från skärets vridning som uppstår på grund av friktion mellan 

skuvskalle och skär. Detta anses vara av mindre vikt men sannolikt registrerar givaren, av 

förekommen anledning, en lite högre kraft än vad skärskruven faktiskt levererar. 

5.1 Smörjmedlets inverkan 
Initialt togs ett beslut om att avstå från användning av smörjmedlet Molykote under denna 

undersökning, eftersom det inte anses påverka förspänningskraften nämnvärt. Denna tes skulle 

istället testas separat och resultatet av detta sidospår bekräftar rådande uppfattning. Som väntat 

ökade åtdragningsvinkeln något, då friktionen minskade, och enligt resultatet minskade faktiskt 

kraften en aning. Den effekten kan sannolikt härledas till att vridkraften påverkades negativt av att 

friktionen minskade, men att den radiella förspänningskraften bevarades.  

5.2 Modellens validitet 
På grund av experimentets utformning har analysprogrammet MODDE svårt att tolka modellens 

validitet, vilket syns i figur 11.1 och 11.2, då den tredje stapeln har ett negativt värde. Detta grundar 

sig i att MODDE jämför variationer av replikaten, alltså centrumpunkterna, och spridningen av övriga 

testresultat. När man väljer att repetera samtliga mätpunkter tolkar MODDE det som att variationen 

mellan vanliga testpunkter och variationen mellan replikaten är lika stora till beloppet, vilket skulle 

tyda på en dålig modell. Att vi ser detta resultatet är alltså en konsekvens av en bristfällighet hos 

analysprogrammet och något som man i analysen kan förbise. 

5.3 Felkällor 
Enligt tidigare utförda tester tycks resultatet från denna undersökning vara högst rimliga, [3], men 

eftersom systemet är mycket störningskänsligt är det dock föga förvånande att vi urskiljer ett visst 

spridningsmått. Stora delar av denna spridning kan sannolikt härledas till måttvariationer vid 

tillverkningen eller variation av gängornas startpunkter. Vidare kan någon av följande faktorer också 

spela in: 

 Skruvarnas individuella dimensioner 

 Gängtapparnas olika förslitningsgrad 

 Varierande friktion mellan skär och bottenyta 

 Materialskillnader 
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Eftersom detta är en studie i hur skärlägets konstruktion påverkar förspänningskraften bör 
användaren av denna modell vara medveten om att variationer hos skär och skärskruvar sannolikt 
kommer att medföra än större variationer hos förspänningskraften i ett verkligt skärläge. Modellen 
ger dock vägledning i hur ett väl fungerande skärläge skall måttsättas. 

6 Slutsats 
Projektet har genererat två fungerande modeller för prediktering av förspänningskraft och 

åtdragningsvinkel i skärlägen som använder skärskruvar i storlekarna M3,5 (5513 020-72) och M2,5 

(5513 020-35). För att öka dessa modellers tillgänglighet har de implementerats i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel, samt skrivits ut i planschform för att sitta uppsatta nära konstruktörernas 

arbetsplatser. 

6.1 Predikterad förspänningskraft 
Förspänningskraften skiljer sig av naturliga skäl beroende på vilken skruvstorlek som används. För 

skruvstorleken M3,5 ligger spannet ungefär mellan 150 N och 900 N och för M2,5 varierar kraften 

mellan 100 och 550 N. Vilken kraft som är optimal är naturligtvis en kompromiss mellan förbandets 

livslängd och stabilitet, vilket inte reds ut i detalj i detta projekt, men gissningsvis ligger önskad 

förspänningskraft kring 400-500 N för M3,5 och kring 300 N för M2,5. 

Storleksordningen av de uppmätta värdena stämmer väl överens med tidigare undersökngar och ger 

på det viset ytterligare tygnd åt resultaten. Tumregeln gällande åtdragningsvinkel löd 80°-160° för 

tillfredsställande förspänningskraft. Detta bekräftas i denna undersökning, dock ser vi att 

åtdragningsvinklar i befinliga koncept ibland uppgår till ca 270 grader vaför vi kan dra slutsatsen att 

även så pass stor åtdragningsvinkel är accepterbar.  

Smörjmedlet Molykote har ingen direkt inverkan på förspänningskraften men däremot på 

åtdragningsvinkeln och troligtvis på skruvens och gängornas livslängd.  

Testmetoden besitter förmågan att levera adekvata värden och lever upp till de på förhand ställda 

kraven för stabilitet, repeterbarhet och snabb hantering. Detta möjliggör utbyggnad av detta test för 

vidare undersökningar enligt samma koncept.  

6.2 Förslag till vidare undersökningar 
Denna modell beskriver endast skruvstorlekarna M2,5 och M3,5. Liknande undersökningar för övriga 

intressanta skruvstorlekar rekommenderas därför att genomföras. I denna undersökning ser vi även 

att det varierande gängglappet har inverkan på förspänningskraften och en noggrannare 

undersökning av detta är att rekommendera. Många är också koncepten där underläggsplatta 

används. Effekten av denna är sannolikt att gängglappet blir än svårare att kontrollera och att 

längden mellan skruvens ingrepp i gängan och skruvskallen kontaktpunkt mot skäret, blir längre. 

Denna modell täcker inte, med god säkerhet, dessa mått och en ny undersökning bör därmed göras 

för att öka förståelsen för koncept med underläggsplatta. Framtagen modell kan dock användas för 

att få en övergripande uppfattning även av dessa koncept. 

Eftersom önskad förspänningskraft sannolikt är en kompromiss mellan skruvens livslängd och 

förspänningskraftens storlek så rekommenderas också skruvarnas livslängd, som funktion av den 

erhållna kraften, redas ut i en kompletterande undersökning. Detta för att bättre kunna uppskatta 

optimal förspänningskraft ur både stabilitet och hållfasthetssynvinkel.  
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8 Appendix 

8.1 Appendix I - Mätresultat 
 

Appendix I är borttaget ur offentlig version ty innehållet är sekretessbelagt 

8.2 Appendix II - Ritningsunderlag för fixturtillverkning 
 

Appendix II är borttaget ur offentlig version ty innehållet är sekretessbelagt 
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8.3 Appendix III – ETP Techno, datablad
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