
TVE 15 061

Examensarbete 30 hp
Juni 2015

Kartläggning och analys av  
livslängdsstyrande faktorer för 
dragbrotschverktyg 

Petra Svärd



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Survey and analysis of factors affecting lifetime of
broaching tools

Petra Svärd 

This thesis was carried out for Uppsala University at Scania CV AB. Scania
Commercial Vehicle Aktiebolag, Scania CV AB, is a manufacturer of heavy vehicles,
busses and engines for industry and marine environments. Scania transmissions in
Södertälje possess one of the company’s largest and most expensive tools. Depending
on size and design these broaching tools cost from 50 000 SEK to more than 1 million
SEK.

The purpose of this thesis is to identify factors that affect the lifetime of a broaching
tool and to investigate possibilities to decrease cost per produced part for the
broaching process.

Eight different factors that affect the lifetime of a broaching tool were identified by a
root cause analysis. Data was collected from the using of broaching tools at Scania
transmissions and also by benchmarking with five external production units. Analysis
of the data showed that tools used in cutting oil has a much longer lifetime than tools
used in emulsion. The analysis also showed that different cutting speeds had a direct
impact on tool lifetime, but a specific correlation could not be defined.

Due to lack of time, tests regarding different cutting oils and cutting speeds were not
possible. In consultation with coworkers at Scania transmissions it was decided that
my continuous focus would be on investigating solutions for the flawed
documentation regarding the using of the tools and also the sharpening operation
where the wear on the tool is removed by grinding.

A solution to ensure correct information over time regarding tool performance and
re-sharpening was carried out in form of an ordering system. Also solutions for how
to grind the broaches in order to obtain optimal cutting performance have been put
together.

Re-sharpened broaching tools have tended to give the first broached parts
measurement out of tolerance. After a certain amount of broached parts the
measurements tend to get better which created the idea that the bad measurements
was caused by grinding burrs that got removed when the tool had been used for a
while. A test on removing grinding burrs were performed and resulted in much better
quality results, were even the first broached part after re-sharpening was within
tolerance. Thus saving Scania a lot of money in form of scraped parts.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes vid Uppsala universitet i samarbete med Scania CV AB. 
Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, Scania CV AB, är en tillverkare av tunga 
lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. På Scania transmission i Södertälje 
finns ett av företagets största och dyraste verktyg. I dragbrotschningsprocesser används 
dragbrotschverktyg som per styck kostar allt från 50 000kr och upp till strax över 1 
miljon kronor beroende på storlek och utformning. 

Uppdragets syfte är att kartlägga faktorer som styr ett dragbrotschverktygs livslängd och 
undersöka alternativ som bidrar till att sänka dragbrotschningsprocessens kostnad per 
producerad artikel. Mål är att göra en beskrivning av nuvarande system och processer 
samt kartlägga vilka faktorer som styr dragbrotschverktygens livslängd. Dessa faktorer 
skall sedan viktas efter kostnadsreduceringspotential och ligga till grund för förslag på 
kostnadsreducerande åtgärder. Vidare skall rekommendation ges på strategi för hur 
Scania kontinuerligt ska arbeta med processen framöver.  

Genom rotorsaksanalys kartlades åtta livslängdspåverkande faktorer som delades upp i 
stor, medel och liten kostnadsreduceringspotential där kostnadsreduceringspotentialen 
beror på Scania transmissions möjlighet att påverka, det vill säga en sammanvägning av 
potentiellt resultat och potentialen för att det ska kunna uppnås. 

Analys av verktygslivslängden gjordes från insamlad data för dragbrotschverktyg i 
Scania transmissions produktion som jämfördes med insamlad information genom 
benchmarking hos fem externa företag som utför dragbrotschning i sin verksamhet. 
Analysen visade att skärolja ger en avsevärd längre verktygslivslängd i jämförelse med 
emulsion men även att stora skillnader kan finnas mellan olika typer av skäroljor. 
Skärhastighet var näst efter skärvätska den faktorn med tydlig påverkan, ett helt tydligt 
samband kunde dock inte fastställas.  

På grund av tidsbrist för vidare test av skärvätskors och skärhastigheters påverkan 
beslutades i samråd med personal på Scania transmission att arbete med 
kostnadsreducerande åtgärder skulle läggas på områden med större möjlighet till att 
hinna ta fram förbättringsförslag. Fokus lades på den bristande dokumentationen kring 
dragbrotschverktygens användning. Lösningsförslag arbetades fram som säkerställer att 
rätt information dokumenteras och att den blir ifylld. Det andra fokusområdet var 
slipningsutförandet vid verktygsskärpning. Lösningsförslag arbetades fram för att 
möjliggöra att lönsammaste skärpningsintervallet kan bestämmas. Även lösningsförslag 
har tagits fram för att utvärdera den slipade formen och ytan så att möjlighet ges till att 
verktygets skär bra med minsta möjliga slitage och med en minimerad risk för 
verktygsskador på grund av spånstockning. Inom detta område testades även gradning 
av ett verktyg efter slipning som visade en stor förbättring på artikelkvalitet som man 
tidigare haft problem med på de första bearbetade detaljerna efter verktygsskärpning. 
Med gradning kan god kvalitet uppnås från första bearbetade detalj vilket ger Scania en 
kostnadsbesparing då dessa detaljer inte behöver kasseras.  

 

Nyckelord: Strategisk bearbetning, verktygslivslängd, dragbrotschverktyg 
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Förord 
Examensarbetet utfördes under vårterminen 2015 inom högskoleingenjörsprogrammet 
inom maskinteknik på Uppsala universitet med Scania transmission i Södertälje som 
uppdragsgivare. Under arbetet har jag fått stort stöd och hjälp från många personer som 
varit väl uppskattat. Ett extra tack riktas till min handledare Carl Björklund på Scania 
transmission för det stora stöd samt bidragande i givande diskussioner under arbetets 
gång. Vill även rikta ett stort tack till: 
 
Sören Pettersson och John Larsson på skärprummet som tålmodigt berättat samma 
information om och om igen tills jag till slut förstått.  
 
Samtliga kontaktpersoner som tog emot mig för Benchmarkingbesök vid sina 
produktionsenheter. 
 
Operatörer vid produktionslinor, beredare, tekniker med flera som har avsatt tid för att 
informera och diskutera kring olika ämnen som mina studier har vidrört.  
 
Samtlig personal på DXTR som bidragit till att tiden på Scania transmission kommer att 
minnas med glädje.  
 
Till sist även ämnesgranskare Claes Aldman på Uppsala universitet för givande 
diskussioner.    
 
 
 
 
Södertälje, Maj 2015 
 

___________________________ 

Petra Svärd 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Scania var en av de första med att införa ständiga förbättringar som vägen framåt i sin 
produktionsfilosofi. Många gånger handlar det om att identifiera och eliminera slöseri 
men också att tänka nytt och att våga testa nya idéer. På Scania transmission finns ett av 
företagets största och dyraste verktyg. I dragbrotschningsprocessen används 
dragbrotschverktyg som per styck kostar allt från 50 000kr och upp till strax över 1 
miljon kronor beroende på storlek och utformning. Bearbetningsmetoden är en äldre 
metod som funnits väldigt länge. Trots detta har utvecklingen och kunskapen kring 
metoden inte gått så mycket framåt i jämförelse med andra skärande 
bearbetningsmetoder som exempelvis svarvning och fräsning. Anledningen är främst att 
dragbrotschning alltid varit en effektiv metod som sällan blivit den styrande operationen 
i ett produktionsflöde.  

Även då dragbrotschningsprocessen är effektiv finns en stor potential i 
kostnadsbesparingar för processen på grund av den höga verktygskostnaden och den 
relativt låga kunskapen kring processen i dagsläget. Scania transmission vill därför 
lägga större fokus på optimering av dragbrotschningsprocessen. Vilka parametrar är 
avgörande för processens resultat och hur arbetar man strategiskt med dessa för att nå 
bästa resultat över tid?  

1.2 Syfte och mål 
Uppdraget syftar till att bidra till Scania transmissions övergripande mål om Olyckor(0), 
Kassationer(0), OPE(85), Direct Run(95) och Kostnad per tillverkad artikel(@Cost) där 
OPE är förkortning för ”Overall Production Efficiency”. Detta genom att kartlägga 
faktorer som styr dragbrotschverktygens livslängd och undersöka alternativ som bidrar 
till att sänka processens kostnad per producerad artikel. Rapporten syftar till att beskriva 
nuvarande system och processer samt vilka faktorer som styr dragbrotschverktygens 
livslängd. Dessa faktorer skall sedan viktas efter kostnadsreduceringspotential och ligga 
till grund för förslag på kostnadsreducerande åtgärder. Vidare skall rekommendation 
ges på strategi för hur Scania kontinuerligt ska arbeta med processen framöver.  

1.3 Avgränsningar 
På Scania transmission finns dragbrotschverktyg för mjukbearbetning av invändiga 
cirkulära profiler med kuggar eller splines vilket blir en avgränsning för arbetet. 
Dragbrotschverktyg finns för bearbetning av både raka och snedskurna profiler där 
verktyg för raka profiler är i majoritet. De flesta av verktygen för snedskurna profiler är 
fortfarande under projektform för introducering av nya artiklar. Därmed kommer 
huvudfokus för denna rapport vara dragbrotschverktyg för bearbetning av raka profiler 
och endast lätt vidröra verktyg för bearbetning av snedskurna profiler.  
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1.4 Metod och källor 
För att få en inblick i verksamheten och hur dragbrotschoperationen går till gjordes 
praktik i produktionen under de första två inledningsveckorna. Praktiken utfördes på 
olika produktionsavsnitt där dragbrotschning utfördes samt i skärprum där 
dragbrotschverktyg skärps om genom slipning. Efter praktiken kunde områden för 
livslängdspåverkande faktorer kartläggas. Utifrån dessa områden bokades möten in för 
intervjuer av berörda personer med kunskap inom de olika områdena. Detta för att få en 
djupare kunskap och förståelse över vad som kan påverka verktygens livslängd inom 
dessa områden. Litteraturstudier gjordes kring dragbrotschningsmetoden samt skärande 
bearbetning där verktygsmaterial, beläggning och skärvätska ingick. För att få en 
referens gällande livslängd och för att se hur andra företag använder sig av 
dragbrotschverktyg gjordes benchmarkingbesök hos fem olika produktionsanläggningar. 
Innan besöken skickades en enkät till kontaktperson där denna ombads att fylla i 
information kring utvalda dragbrotschverktyg. Själva besöket inriktades på att få en 
bredare insyn i verksamheten och hur dem använder dragbrotschar samt till att ställa 
kompletterande frågor kring den ifyllda enkäten.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Dragbrotschning av invändiga profiler 
Dragbrotschning är en skärande bearbetningsmetod som karakteriseras av sin låga 
skärhastighet i jämförelse med många andra skärande bearbetningsmetoder som 
exempelvis fräsning och svarvning. Trots sin låga skärhastighet är det svårt att hitta en 
alternativ metod med högre effektivitet vid bearbetning av invändiga profiler. 
Kostnaden för verktyg och maskin är hög men genererar en låg kostnad per tillverkad 
detalj vid massproduktion. Dragbrotschning är därför en vanligt förekommande metod 
inom exempelvis fordonsindustrin där produktionsvolymerna är stora (Ekin 2010).  

Vid dragbrotschning finns olika 
maskinkonstruktioner beroende på vilken 
dragmetod som används. I figur 2.1 kan 
modell ses för hur verktyg, ämne och 
uppläggsbord är placerade under 
bearbetning. Generellt har äldre maskiner 
en metod där verktyget dras eller trycks 
uppifrån och ned genom ämnet. I nyare 
maskiner rör sig istället bordet med 
upplägg och ämne. Bordet går nedifrån och 
upp vilket gör att relationen mellan ämne 
och verktyg blir densamma för samtliga 
metoder. Den sistnämnda modernare 
metoden kallas table-up och fördelen är att 
maskinen inte behöver vara lika hög 
(Wallén 2015). 

 

I figur 2.2 kan ett obearbetat ringhjul ses till höger och ett bearbetat till vänster. 
Dragbrotschningen skapar hela den invändiga profilen.  

Figur 2.1 Illustration av maskinens 
uppbyggnad 

Figur 2.2 Bearbetat och obearbetat ringhjul 
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2.2 Verktyg  
2.2.1 Konstruktion av cylindriska dragbrotschar 
Dragbrotschning är den enda skärande bearbetningsmetoden som fungerar utan 
matningsrörelse. Ett dragbrotschverktyg består av ett antal rader med skäreggar där 
matningen definieras av avståndet mellan skäreggarna (Toenstoff 2013). Detta avstånd 
kallas ofta för delning, se figur 2.3. Delningen väljs efter material i arbetsstycket, valt 
skärdjup och hur tjock detaljen är som skall bearbetas. Det viktiga är att det material 
som skärs bort av en tand och bildar en spåna som får plats i spånkammaren (Ekin 
2010).  

 

I spånutrymmet mellan varje tandrad finnas en rak yta från skäreggen som möjliggör att 
en spåna kan bildas. Vinkeln för denna yta kallas spånvinkel och bestäms utefter vilket 
material som verktyget skall bearbeta. Generellt sett innebär en mindre spånvinkel att 
tanden skär bättre men ger även en större förslitning på verktyget, se spånvinkeln 
utmärkt i figur 2.3. I samma figur kan även släppningsvinkeln ses som tillsammans med 
spånvinkeln bestämmer tandens skärvinkel. Precis som för spånvinkeln innebär en 
större släppningsvinkel att verktyget skär bättre. Trots detta måste släppningsvinkeln 
hållas liten då verktygets diamtermått minskar snabbare vid skärpning ju större denna 
vinkeln är (Ekin 2010). Skärpning av verktygen beskrivs i avsnitt 2.2.4.    

Verktygets skärdjup är hur mycket varje tand tar på ytterdiametern på profilen. Stora 
skärdjup tenderar att belasta skären mer och ge en större förslitning. Ett för stort 
skärdjup kan till och med i värsta fall leda till tandbrott. Ett för litet skärdjup kan och 
andra sidan göra att tänderna inte skär ordentligt utan istället börjar dra material 
(Sveriges verkstadsindustrier 1989). När verktyget drar istället för att skära material fås 
sämre kvalitet på den bearbetade ytan samt att verktyget förslits snabbare. Se illustration 
av skärdjupet utmärkt med bokstaven a i figur 2.4.  

Figur 2.3 Parametrar vid verktygskonstruktion 
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Skärlängden kallas den del av verktyget där tänderna är placerade. Tandraderna kan 
vara placerade horisontellt rakt och separerade på verktyget eller i spiraler (Ekin 2010). 
Tänderna kan delas in i tre kategorier och delar ofta in ett verktyg i tre delar. På den 
nedersta delen av skärlängden finns grovskär, se figur 2.5. Diametern för dessa tänder 
har en stor ökning uppåt på verktyget vilket innebär ett relativt stort skärdjup. Efter 
grovskär kommer en del med finskär, se figur 2.5. Denna del har inte lika grov ökning 
av diameter utan har till uppgift att skapa rätt geometri. Längst upp på skärlängden finns 
kalibreringsskären, se figur 2.5. Oftast har alla rader med kalibrerskär samma diameter 
och är till för att ge rätt mått och ytfinhet på den bearbetade profilen (Ekin 2010).  

Tänderna i de delar som beskrivits ovan arbetar alla endast på den yttre diametern på 
profilen eller på själva formen av profilen. Vill man öka innerdiametern så placeras 
även så kallade rundskär in på skärdelen (Ekin 2010).  

 
 

 
 

Figur 2.4 Illustration av skärdjup 

Figur 2.5 Benämning av skärdelens olika delar 
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2.2.2 Material 
Dragbrotschverktyg tillverkas främst i snabbstål vilka kan delas in i tre olika kategorier: 

HSS 
Medel legerat stål med god skärbarhet och prestanda. Karakteriseras av god seghet och 
relativt hög hårdhet (Dr.M Ibrahim Sadik 2013). 

HSS-E 
I denna kategori ingår vanadinbaserade sorter med utmärkt slitstyrka, hög hårdhet och 
bra prestanda. I samma kategori ingår även sorter innehållande kobolt. Kobolten ökar 
förmågan att stå emot värme vilket medför en bra seghet och hög verktygsprestanda 
(Dr.M Ibrahim Sadik 2013).  

HSS-PM  
Denna kategori av snabbstål framställs genom en pulvermetallurgisk process och 
karakteriseras av fina korn och välfördelade karbidpartiklar i mikrostrukturen. Dessa 
material har utmärkt slitstyrka, seghet och formbarhet. Hos konventionellt snabbstål är 
mikrostrukturen karakteriserad av rikligt med karbidkluster, som krossas under 
produktionen i smide och valsning. Klustren bildas på grund av tendens till segregering 
i smältan vilket gör att materialet får en minskad seghet. En minskad seghet innebär att 
materialet kan bli svårare att forma. Genom att använda en pulvermetallurgisk process 
kan man undvika dessa nackdelar (Dr.M Ibrahim Sadik 2013). 

Tabell 2.1 visar den kemiska sammansättningen och hårdheten hos några vanliga sorter 
inom varje typ av snabbstål: 

Tabell 2.1 Kemisk sammansättning snabbstål  

ISO Grade C % W % Mo % Cr % V % Co % Hardness 
(HV10) 

HSS M2 0.9 6.4 5.0 4.2 1.8 - 810-850 
HSS - E M9V 1.25 3.5 8.5 4.2 2.7 - 830-870 
HSS - E M35 0.93 6.4 5.0 4.2 1.8 4.8 830-870 
HSS - E M42 1.08 1.5 9.4 3.9 1.2 8.0 870-960 
HSS - PM - 0.9 6.25 5.0 4.2 1.9 - 830-870 
HSS - PM ASP 2017 0.8 3.0 3.0 4.0 1.0 8.0 860-900 
HSS - PM ASP 2030 1.28 6.4 5.0 4.2 3.1 8.5 870-910 
HSS - PM ASP 2052 1.6 10.5 2.0 4.8 5.0 8.0 870-910 

(Dr.M Ibrahim Sadik 2013) 
 

2.2.3 Beläggning 
Beläggningar är tunna lager på mellan 1 och 6 som vidhäftas på verktyget. Dessa 
lager har en högre hårdhet än verktyget själv och skall fungera som en bromsare av 
erosionen av verktyget (Ekin 2010). TiN (Titannitrid) beläggning utvecklades långt 
tillbaka i tiden men är fortfarande den som är vanligast förekommande på 
dragbrotschverktyg. Anledning till detta är att övriga beläggningar utvecklats med fokus 
på andra skärande bearbetningsprocesser för att klara av den höga skärhastigheten (Ekin 
2010).  
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2.2.4 Skärpning av dragbrotschverktyg 
Skärpning av verktyg utförs på grund av förslitning av verktyget som sker vid 
bearbetning. Att använda ett verktyg tills det är utslitet och sedan kasta det och ta ett 
nytt skulle inte vara lönsamt på grund utav dragbrotschverktygens höga kostnad (Ekin 
2010). 

Förslitning skapas då verktygen nöts genom abrasion och friktion vid användning. 
Abrasionen eroderar materialet och friktionen ökar temperaturen. Det har upptäckts att 
det finns en punkt där förslitningen börjar öka exponentiellt. Detta beror på att den 
ökade temperaturen gör att skäreggen tappar hårdhet vilket i sin tur gör att temperaturen 
höjs ytterligare. Detta fortgår i en ond cirkel och innebär en ökande förslitningshastighet 
ju längre verktyget används (Ekin 2010).  

En svag punkt på verktyget är tändernas hörn 
som är den del av tanden som genererar 
profilen på artikeln. Kraftigt slitage av hörnen 
förstör dess form och medför dålig kvalitet på 
artikeln både dimensions- och ytmässigt (Ekin 
2010). Vid skärpning av verktyget är det 
därför viktigt att hålla kolla på 
hörnförslitningen och se till att slipa bort all 
förslitning, se figur 2.6.   

Vid skärpning av verktyget är det två 
viktigaste sakerna att behålla rätt spånvinkel 
samt spånkammarens radie utefter 
konstruktionsritning. Spånvinkeln bestäms 
som tidigare beskrivits utefter vilket material 
och skärvätska verktyget skall bearbeta. 
Spånkammarens radie är beräknad för att ge 
en så bra spånavgång som möjligt, se figur 2.7. 
Är radien för liten finns risk för spånstockning 
och är den för liten påverkas skärvinkeln som 
då blir större vilket gör att verktyget skär sämre (Massaro 2015). Vid skärpning av 
verktyget genereras spånkammarens radie av slipskivans som används, skivans radie 
skall överensstämma med radien som spånkammaren skall ha.  

Figur 2.6 Illustration av korrekt 
bortslipning av verktygsslitage 

Figur 2.7 Spånavgång vid dragbrotschning av invändiga profiler 
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2.6 Skärvätska 
Vid skärande bearbetning är skärvätskans uppgifter främst att smörja, kyla verktyg och 
arbetsstycke samt transportera bort spånor (Jarfors, A. m.fl. 1999/2010).  

Då bearbetningspunkten vid dragbrotschning blockeras för ytterligare tillförsel av 
skärvätska under bearbetning av arbetsmaterialet så kan man säga att det finns två 
strategier att välja mellan. Ena strategin är att välja en skärvätska som vidhäftar väl vid 
verktyget och förhoppningsvis följer med vid bearbetning genom hela arbetsstycket. 
Den andra strategin är att välja en skärvätska med låg viskositet som möjliggör att den 
kan sippra ner i springor och därmed finnas med vid bearbetningen genom hela 
arbetsstycket (Boethius 2015).  
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3 Nulägesbeskrivning 
Genom de första två veckornas praktik i produktionen kunde en översiktlig kartläggning 
av områden kring dragbrotschningsprocessen med inverkande faktorer på livslängden 
göras. Dessa områden har legat till grund för undersökningen och uppbyggnaden av 
rapporten. Nulägesbeskrivningen och analysen har skrivits i struktur enligt denna 
kartläggning. Se kartläggningen i figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Kartläggning av områden kring med inverkande faktorer på 
verktygslivslängden 

 

3.1 Processflöde 
Dragbrotschning av invändiga profiler förekommer på flera produktionslinor inom 
Scania transmission. Dessa kan delas upp i tre olika grupper efter vilken typ av artikel 
som bearbetas.  

3.1.1 Ringhjul 
Mjukbearbetning av ringhjul sker på två linor där ringhjul till växellådan bearbetas på 
den ena och ringhjul till bakaxeln på den andra. Processflödet för dessa linor kan ses i 
figur 3.2 och figur 3.3.   

 

Figur 3.2 Processflöde ringhjul växellåda 

 

Figur 3.3 Processflöde ringhjul bakaxel 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 
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3.1.2 Solhjul och retarderkugghjul 

Mjukbearbetning av solhjul och retarderkugghjul görs på två linor där solhjul bearbetas 
på den ena och retarderkugghjul på den andra. Se processflödet för solhjul i figur 3.4 
och processflödet för retarderkugghjul i figur 3.5.  

 

Figur 3.4 Processflöde solhjul 

 

Figur 3.5 Processflöde retarderkugghjul 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

 

3.1.3 Synkroniseringsdetaljer 
Mjukbearbetning av synkroniseringsdetaljer sker idag på sex olika linor där en av dem 
nyligen har introducerats och är under inkörning. Synkroniseringsdetaljer som bearbetas 
på dessa linor är kopplingshylsor, kopplingskonor, kopplingsskivor och medbringare. 
Se processflöden för dessa artiklar i figur 3.6, figur 3.7, figur 3.8 och figur 3.9.  

 

Figur 3.6 Processflöde kopplingshylsa 

 

Figur 3.7 Processflöde kopplingskona 

 

Figur 3.8 Processflöde kopplingsskiva 

 

Figur 3.9 Processflöde medbringare 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 
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3.2 Verktyg 
På Scania transmission finns idag dragbrotschverktyg med 13 olika verktygsnummer 
vilket betyder verktyg med 13 olika konstruktioner. De flesta av dessa verktyg finns i ett 
flertal individer vilket innebär att det finns fler än ett verktyg med samma 
verktygsnummer. Det kan alltså finnas verktyg med samma konstruktion i bruk 
samtidigt vilket gör att de tilldelas ett individnummer för att kunna skilja dem åt. De 
dyraste verktygen finns inte lagerlagda utan är planerade att beställas lagom till att ett 
som används skall vara utslitet. I bilaga 1 finns en sammanställning av de 13 
verktygsnummer som finns tillgängliga idag. Till varje verktygsnummer finns i samma 
bilaga tillhörande information kring de olika verktygens användning.  

Det finns ringhjul med både raka och snedskurna profiler. För raka profiler finns fyra 
stycken olika verktygsnummer och för snedskurna profiler tre stycken verktygsnummer. 
Två av verktygen för snedskurna profiler används inte kontinuerlig i produktion idag då 
de skall bearbeta nya artiklar som i dagsläget är under projektform.  

Dragbrotschverktygen till ringhjul är de största verktygen som finns hos Scania 
transmission och är på grund av deras höga inköpspris inte lagerlagda. Nytt verktyg 
beställs för att i tid för att kunna ersätta ett befintligt verktyg med samma 
verktygsnummer när dess livslängd är slut. Beställningspunkten bestäms utefter den 
förväntade livslängden och hur lång leveranstid verktyget har. Leveranstiden för dessa 
verktyg ligger idag på minst 12 månader. 

För solhjul finns ett verktygsnummer och för retarderkugghjul ett verktygsnummer. 
Båda dessa verktyg är lagerlagda. För synkroniseringsdetaljer finns fyra olika 
verktygsnummer. Även alla dessa verktyg är lagerlagda.  

3.2.1 Konstruktion 
Samtliga dragbrotschverktyg har tandrader placerade i spiraler på verktyget. 
Maxdiameter för varje specifikt verktyg kan ses i bilaga 1.  

Ringhjul 
Verktygen för raka profiler är 2736mm långa medan de för snedskurna profiler är 
2900mm. Anledningen till skillnaden är att man tidigare hade en slipmaskin för 
skärpning av verktyg som inte kunde ta verktyg längre än 2736mm. Vid tiden då 
verktyg för snedskurna profiler beställdes hade en ny slipmaskin köpts in. Denna 
slipmaskin används idag och kan slipa verktyg med en längd upp till 2900mm.   

Solhjul och retarderkugghjul 
Verktygen för dessa artiklar har båda en längd på 1500mm. Den gemensamma längden 
är på grund av att dem går i samma typ av maskin där det inte är lika lätt att ställa om 
hållarna på olika höjder som i maskinerna för ringhjul. Samma längd på verktyg 
möjliggör därför att man utan massa maskinomställningar skulle kunna använda båda 
verktygsnumren på båda linorna om så skulle önskas. 

Synkroniseringsdetaljer 
Precis som för solhjul och retarderkugghjul har samtliga dragbrotschverktyg för 
synkroniseringsdetaljer samma längd, dessa på 1485mm. Verktygstillverkaren SIB 
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sideral har kommenterat att verktyget som dem tillverkat åt Scania transmission skulle 
enligt önskan behöva vara ca 200mm längre. Materialet som varje tand idag behöver 
bearbeta bidrar idag till en något för stor kraft vilket gör att ämnet trycks nedåt i 
uppläggets hål vid bearbetning. När bearbetningen är färdig går ämnet tillbaka men den 
dragbrotschade profilen har då fått en något konisk form. Scania transmission har 
godkänt verktyget då det avvikande formfelet är inom tolerans. Enligt SIB sideral skall 
den stora mängden som varje tand behöver avverka även innebära en viss negativ 
påverkan på verktygets livslängd (Massaro 2015).  

 

3.2.2 Material 
 

Tabell 3.1 Verktygsmaterial 

 VR-nr Verktygsmaterial Iso 

 
Ringhjul 

Verktyg 1 PM23 
Grovdel 

PM30 
Kalibreringsdel 

HSS-PM 

Verktyg 2 SPM23 
Grovdel 

SPM30 
Kalibreringsdel 

HSS-PM 

Verktyg 3 PM23 
Grovdel 

PM30 
Kalibreringsdel 

HSS-PM 

Verktyg 4 PM23 
Grovdel 

PM30 
Kalibreringsdel 

HSS-PM 

Verktyg 5 DMo5H 
Grovdel 

ASP2030 
Kalibreringsdel 

HSS-
E 

HSS-
PM 

Verktyg 6 DMo5H 
Grovdel 

ASP2030 
Kalibreringsdel 

HSS-
E 

HSS-
PM 

Verktyg 7 DMo5H 
Grovdel 

ASP2030 
Kalibreringsdel 

HSS-
E 

HSS-
PM 

Solhjul Verktyg 8 ASP2023 HSS-PM 

Verktyg 9 M35 HSS-E 

 
 
Synkroniseringsdetaljer 

Verktyg 10 ASP2023 (Arthur Klink) HSS-PM 

ASP23 (SIB) HSS-PM 

Verktyg 11 M35 HSS-E 

Verktyg 12 M35 HSS-E 

Verktyg 13 M35 HSS-E 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

3.2.3 Beläggning 
Samtliga dragbrotschverktyg som används i produktionen idag har en TiN beläggning. 
Ett testverktyg med en annan beläggning har levererats och finns tillgänglig för test men 
har ännu inte genomförts. Verktygets tillverkare är hemlighetsfull med exakt vilken 
beläggning den har. Den information som getts är att det är en flerskiktsbeläggning med 
TiAlN (Titanaluminiumnitrid) som bas.  

Nya verktyg är belagda och slipade så att dem vid leverans inte har någon beläggning på 
ytan i spånutrymmet. Detta beror dels på att flera av tillverkarna anser av erfarenhet att 
verktyget inte skär bra med beläggning över hela tanden och dels av att man efter varje 
skärpning av verktyget skulle behöva göra en ombeläggning för att få beläggning över 
hela tanden.  
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3.2.4 Skärpning 
Efter ett förbestämt antal bearbetade detaljer skickas dragbrotschverktyget till ett 
gemensamt skärprum för samtliga grupper. I skärprummet slipas verktyget för att få 
bort förslitningen på verktygets tänder så att verktyget kan användas igen. Beslut om 
hur många detaljer varje specifikt verktygsnummer skall bearbeta innan varje skärpning 
beror på hur många detaljer som kan bearbetas innan verktyget har fått en förslitning på 
ca 0.2mm.   

Maskin 
Slipmaskinen som används kommer från tillverkaren Schneeberger och används endast 
till skärpning av dragbrotschverktyg. Innan ett nytt dragbrotschverktyg slipas om för 
första gången så mäts det in med hjälp av en prob som finns i slipmaskinen. Utifrån 
mätning adderas automatiskt värden till ett befintligt grundprogram för som finns lagrat 
i maskinen. Programmet med tillagda värden för det specifika verktyget sparas och 
används sedan varje gång då just det verktyget skall skärpas.   

Slipskiva 
Vid skärpning av dragbrotschverktygen används slipskivor i CBN (Bornnitrid). 
Slipskivorna används till dess att dem är utslitna på båda sidor och slängs då, de skärps 
inte om. Tillgängligt idag finns slipskivor med mått som kan ses i tabell 3.2.  

Tabell 3.2 Storlekar på slipskivor 

Diameter [mm] Radie 
50 1 
75 1 

1.6 
2.0 
2.5 

125 1 
1.6 
2.0 
2.5 
3.2 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Flera av dessa slipskivor finns kvar sedan längre tillbaka och används väldigt sällan 
eller aldrig. Skivor som används regelbundet och är lagerlagda kan ses i tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Slipskivor som används regelbundet 

Artikel nr Dimension Typ beteckning Diameter [mm] Radie 
Sekretess CBN 75 X 8 X 20 14F1 BXW151R100B6  

X=6 R=1 U=2 
75 1 

Sekretess 125 X J90 X 8 X 20   2 - 5 X R1 14F1R 125 1 
Sekretess 125 X J90 X 8 X 20   3.2 - 5 X 

R1.6 
14F1 125 1.6 

Sekretess 125 X J90 X 8 X 20   4 - 5 X R2 14F1 125 2 
Sekretess 125 X J90 X 10 X 20   6.4 - 6 X 

R3.2 
14F1R 125 3.2 

Sekretess 125 X J90 X 8 X 20   5 - 5 X R2.5 14F1 125 2.5 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 
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Vilken skiva som skall användas till vilket verktyg finns det idag ingen instruktion för. 
Skivans radie skall vara lika stor som radien i spånutrymmet på dragbrotschverktyget 
vilken anges på konstruktionsritningen av verktyget. Generellt följs denna regel men 
enligt operatörer i skärprummet har man ibland tvingats tagit en skiva med mindre radie. 
Detta på grund av att den skiva med rätt radie inte har gått ned i spåret utan att ta i 
tänderna i bakomliggande tandrad. Produktionen skall inte ha uttryckt några klagomål 
om att verktygen fungerat sämre vilket gjort att man fortsatt att använda slipskivan med 
den mindre radien. Dock skall detta ha inträffat längre tillbaka med ett verktyg som inte 
längre finns i produktionen. Vilken diameter på slipskiva som skall användas till olika 
storlekar på verktyg väljs idag utefter eget tycke av den operatör som arbetar.  

På grund av att olika slipskivor användes av olika operatörer gjordes en kartläggning av 
vilka skivor som operatörerna använder till de olika dragbrotschverktygen i dagsläget. 
Kartläggningen kan ses i bilaga 2. I tabellen ses att för samtliga verktygsnummer 
används en och samma slipskiva av alla operatörer medan för verktyg 10 och 13 
används två olika typer av slipskivor med olika diametrar. Samtliga övriga verktyg där 
slipskivor med diameter 125mm används har en större diameter och alla övriga verktyg 
som slipas med en slipskiva med diameter 75mm har en mindre diameter än verktyg 10 
och 13. Dessa två verktyg hamnar alltså i gränszonen där operatörernas åsikter om 
vilken slipskiva som är lämpligast att använda är delade. Det finns två operatörer som 
skärper dragbrotschverktyg vilka har förklarat vad deras val av slipskiva beror på. Den 
som använder en 125mm i diameter slipskiva till dessa två verktyg föredrar denna skiva 
då hållaren till denna skiva är kortare än den som är till 75mm i diameterskivan. Det 
medför därmed en mindre risk till att hållaren vobblar. Den som använder skivan med 
den mindre diametern tycker att det är svårare att ställa in den stora skivan noggrant då 
den blir klumpig relativt dragbrotschens storlek. Kartläggningen visade även att alla 
verktyg som slipas med en slipskiva med radie 1 enligt konstruktionsritningarna skall ha 
en radie på 1,2. Operatör tror att man längre tillbaka kan ha haft verktyg med radie 1 
och att man då använde samma slipskiva till dessa samt till dem som egentligen skulle 
ha en radie på 1,2.  
 

Skärvätska 
I slipmaskinen används emulsion som skärvätska främst för att maskinen är tillverkad 
för detta ändamål. Se information kring emulsionen i tabell 3.4.  

Tabell 3.4 Skärvätska vid slipning 

Typ av skärvätska Emulsion (6-7% olja) 
Specifik olja Quaker 370 KLF 
Tillverkare Quaker 
Leverantör Binol 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Något som noterats av operatörer är att oljehalten ökar i och med antal verktyg som 
slipas. Detta sägs bero på att olja som finns kvar på dragbrotschverktygen från 
bearbetningen sköljs av under slipningen och tillförs i slipmaskinens emulsion och ökar 
dess oljehalt. Därför har man valt att kompensera detta genom att tillsätta mindre av den 
tilltänkta oljan för emulsionen. Filter för skärvätskan finns som skall filtrera bort 
partiklar ur oljan. Främst är det de material som slipats bort vid skärpningen som vill 
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fångas upp. Oljetanken töms och rengörs en gång om året eller oftare om operatörerna 
ser att det finns mycket partiklar i skärvätskan.  

Inställningar  
Vid skärpning av ett specifikt dragbrotschverktyg matas rätt verktygsnummer in samt 
vilken slipskiva som skall användas. Maskinen räknar utefter detta ut hur mycket 
spindelhuvudet måste vinklas för att rätt vinkel på slipytan skall genereras. Operatören 
ställer därefter in skivan i den position som den skall ha när den bearbetar. Innan start 
körs skivan ifrån ca 0.1mm från tandens sida samt ca 0.1mm från botten av 
verktygsspåret. Hur mycket som matats ifrån startpositionen i varje riktning dateras in i 
maskinens styrsystem så att den vid start går till rätt läge för bearbetning.   

Hur mycket som behöver slipas bort på verktyget beror på hur mycket slitage tänderna 
har. Alla tänder av samma typ slipas lika mycket vilket gör att den tand med högst 
slitage anger hur mycket alla dessa tänder kommer att slipas ned. Alla grovbearbetande 
tänder slipas därmed generellt ned lika mycket, samma för rundskär och 
kalibreringsskär om samtliga är i samma spiral. Är kalibreringständer placerade i ett 
flertal raka rader kan rutinen variera vilket förklaras längre fram i detta avsnitt.   

Operatören kollar efter den värst slitna sektionen på dragbrotschverktyget med en lupp 
för att se hur mycket slitage dessa tänder har. Luppen har ingen mätskala utan 
operatörerna ser utefter erfarenhet om tanden är mer eller mindre sliten än ”normalfall”. 
Normalfall är en förslitning på 0.2mm. Gränserna för hur många detaljer som bearbetas 
mellan två skärpningar är framtestade utefter att verktygen skall skärpas då de kommit 
upp till en förslitning på ca 0.2mm.  

Allt slitage slipas inte bort i ett svep utan i flertalet cykler på 0.02mm. Varje 
tandradsingång kräver ny inställning vilket gör att en ingång slipas klart med alla cykler 
innan man går på nästa ingång. Efter startinställningar körs en cykel och därefter 
kontrolleras att slipskivan tar på önskat vis. Ser allt okej ut körs oftast resterande cykler 
i ett svep, behöver något justeras så körs en ytterligare kontroll efter nästa cykel innan 
resterande cykler körs. När alla cykler gått färdigt kontrolleras så att tänderna inte har 
förslitning kvar. Finns förslitning kvar så körs ytterligare cykler tills all förslitning är 
borta annars är skärpningen färdig.  (Observera att vissa skillnader i hur skärpningen 
utförs kan förekomma mellan operatörer).  

För varje gång ett dragbrotschverktyg skärps minskar verktygets diameter vilket 
nämndes i teoridelen. Då den bearbetade detaljens mått är direkt beroende av 
dragbrotschverktygets diametermått kommer ett verktyg efter ett visst antal skärpningar 
börja ge detaljen mått som går utanför dess tolerans. Till tillverkaren anges en 
toleransgräns för vilka mått på diametrar som verktyget skall ha vid leverans. Det har 
enligt operatörer och beredare noterats att ett flertal dragbrotschverktyg som levererats 
ligger närmare minimumtoleransen än maximumtoleransen.   

Ett annat mått som också minskas varje gång ett dragbrotschverktyg skärps är tändernas 
längd. Tillverkarna skall enligt operatör garantera att tänderna klarar bearbetning så 
länge dem är 2mm eller längre. Bortser man från skrotning av verktyg där tandras 
inträffat sker skrotning av verktyg enligt skärprummets operatörer oftast på grund av att 
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verktygets diameter blivit för litet. Diametermåttet blir alltså generellt sett för litet inna 
tänderna blir kortare än 2mm.  
 
Som nämndes tidigare i detta avsnitt kan skärpningsrutinen för kalibreringsskär variera 
om kalibreringsdelen har ett flertal raka rader med tänder. Den bakomliggande teorin 
för konstruktionen är att samtliga rader skall ha samma diametermått vilket innebär att 
man till en början bara utnyttjar den första raden vid bearbetning. Tanken är då att när 
man skärper verktyget för första gången enbart slipar ned just den raden. Nästa gång 
man använder verktyget kommer då enbart den andra raden bearbeta material och då 
slipas bara denna rad vid nästa skärpning. Sedan fortsätter man så med resten av raderna 
och när alla rader använts så börjar man om igen. Meningen med detta är att man skall 
öka verktygets livslängd då dess maxdiameter inte minskar lika snabbt. Instruktion för 
skärprummet finns som anger att skärpningen skall utföras utefter denna teori. Enligt 
operatörerna så fungerar inte alltid denna teori lika väl i praktiken. Ibland har den första 
ringen haft en mindre diameter än en ring högre upp. Detta har medfört att en operatör 
valt att slipa samtliga rader då man från produktionen antytt att verktyget inte fungerat 
bra. Den andra operatören går dock efter instruktionen. En idé från skärpoperatör är att 
verktyget borde konstrueras så att den har en rak kalibreringsrad som går att montera 
bort och ersättas med en ny.  

Skärpningsgrader 
Som beskrivits i teorin fås utgångsgrader från slipningen som vid bearbetning kan 
påverka mått och yta på detaljen. I produktionen märker operatörerna av detta när ett 
dragbrotschverktyg är nyskärpt men effekterna försvinner efter ett tag då graderna efter 
ett visst antal bearbetande detaljer försvinner. Hur många dragna detaljer som krävs 
innan värdena blir bra är olika för olika verktyg. För många mellan 10-30 stycken men 
på enstaka verktyg har man fortfarande haft problemet efter 100 stycken bearbetade 
detaljer. Rutinen vid bearbetningslinorna är att inte mäta de första detaljerna efter 
skärpning då man vet att dessa generellt ligger utanför tolerans. För ringhjul finns 
instruktion om att kassera de första nio detaljerna.  

Försök till att borsta bort graderna efter skärpningen har tidigare testats av 
skärpoperatörerna med en handborste. Den kraft som borstningen utsatte axeln för var 
enligt operatör för påfrestande för att arbetsmiljömässigt vara ett hållbart i längden.   

Dokumentation 
I skärprummet förs dokumentation över alla dragbrotschverktyg. När ett verktyg skickas 
till skärprummet för skärpning skall en medföljande ifylld lapp följa med. På denna lapp 
skall operatör på bearbetningslinan fylla i verktygsnummer, individnummer, antal 
detaljer verktyget bearbetat sedan förra skärpningen, eventuell kommentar, om 
ytjämnhetsmåttet på artiklarna varit dålig, vilken avdelning verktyget skickats från, 
vilket datum det skickades samt vilket datum som verktyget behövs i produktionen igen. 
När ett verktyg har skärpts dokumenteras information kring skärpningen i ett Excelark.  
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3.2.5 Hantering 

Ringhjul 
För i och urtagning ur dragbrotschmaskinen används en lyftkran som sitter fast på 
dragbrotschmaskinen. Dragbrotschverktyg som inte används för stunden placeras i en 
verktygskarusell som finns bredvid dragbrotschmaskinen. Till skärprummet 
transporteras verktygen på en vagn. För att få ned dessa stora och tunga verktyg till 
vagnen placeras verktygen med hjälp av lyftkranen i en speciell hållare som används för 
att tilta ned verktyget till att kunna läggas ned på vagnen. Vagnen dras sedan av 
operatören till skärprummet som ligger i samma byggnad. I väntan på att verktyget skall 
slipas står vagnen generellt vid sidan av truckgången utanför skärprummet.  

Solhjul & retarderkugghjul 
För i och urtagning ur dragbrotschmaskinen finns lyftanordning tillgänglig. Enligt 
operatör är dragbrotschverktygen som används här så pass lätta att de flesta lyfter i och 
ur verktyget ur maskinen för hand. Verktyg som inte används placeras i ett ställ vid 
maskinen där dem lutar mot räcket på plattformen som finns vid maskinen. Verktyget 
placeras på en speciell vagn för hand eller med lyftanordningen när verktyget skall 
skickas för skärpning. Vagnen dras sedan av operatör till skärprummet som ligger i 
samma byggnad där den oftast placeras inne i skärprummet mellan slipmaskinen och en 
vägg.  

Synkroniseringsdetaljer 
För i och urtagning ur dragbrotschmaskinen används en lyftanordning. Verktyg som inte 
används placeras i ett ställ vid maskinen där dem lutar mot räcket på plattformen som 
finns vid maskinen. Denna bearbetningsgrupp är inte i samma byggnad som 
skärprummet vilket gör att de transporteras dit av logistikavdelningen i plåtlådor. 
Operatörerna placerar ett verktyg i en plåtlåda med hjälp av samma lyftanordning som 
används för att ta i och ur verktyget ur dragbrotschmaskinen. Vid skärprummet placeras 
plåtlådorna antingen inne i skärprummet eller utanför på sidan av truckgång. Efter 
skärpning transporteras verktyget tillbaka på samma sätt av logistikfunktionen.  

Skärprum 
För att få i och ur driftverktygen i slipmaskinen så används en lyftkran som finns 
placerad mitt i mot öppningen på skärpningsmaskinen.  

 

3.3 Maskin 

Ringhjul 
För bearbetning av ringhjul finns två stycken dragbrotschmaskiner. Se specifikationer 
och vilka artiklar som dras i maskinrna i tabell 3.5.  
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Tabell 3.5 Dragbrotschmaskiner ringhjul 

Maskin nr Maskin 1 Maskin 2 
Tillverkare Karl Klink Karl Klink 
Drivning Elektrisk Elektrisk 
Inköpsdatum 2011 2011 
Artiklar Sekretess Sekretess 

Sekretess Sekretess 
Sekretess Sekretess 

 Sekretess 
 Sekretess 
 Sekretess 
 Sekretess 

Dragningsmetod Metod 2 Metod 2 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

För vissa detaljer med specifika verktyg roteras verktyget för att få de snedskurna 
kuggarna.  

Solhjul & retarderkugghjul 
För bearbetning av solhjul och retarderkugghjul finns två stycken dragbrotschmaskiner. 
Se specifikationer för maskinen samt vilka artiklar som dras i dessa i tabell 3.6.  

 

Tabell 3.6 Dragbrotschmaskiner solhjul och retarderkugghjul 

Maskin nr Maskin 3 Maskin 4 
Tillverkare Thule 

(Wedevåg) 
Thule 

(Wedevåg) 
Drivning Hydraulisk Hydraulisk 
Inköpsdatum 01/01/1962 01/01/1962 
Driftsättningsdatum 01/01/1963 01/01/1963 
Artiklar Sekretess Sekretess 

Sekretess Sekretess 
 Sekretess 
 Sekretess 

Dragningsmetod Metod 1 Metod 1 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Synkroniseringsdetaljer 
För bearbetning av synkroniseringsdetaljer finns sex stycken dragbrotschmaskiner. Se 
specifikationer och vilka artiklar som dras i maskinerna i tabell 3.7.  
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Tabell 3.7 Dragbrotschmaskiner synkroniseringsdetaljer 

Maskin nr Maskin 5 Maskin 6 Maskin 7 Maskin 8 Maskin 9 Maskin 10 
Tillverkare Forst Forst Forst Forst Forst Karl Klink 
Drivning Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk 
Inköpsdatum 10/12/1986 10/12/1986 09/02/1989 09/02/1989 20/06/1994 04/09/2013 
Driftsättnings-
datum 

10/12/1986 10/12/1986 01/01/1990 01/01/1989 20/06/1994  

Artiklar Sekretess Sekretess Sekretess Sekretess Sekretess Sekretess 
Sekretess  Sekretess Sekretess Sekretess  
Sekretess  Sekretess  Sekretess  
Sekretess  Sekretess  Sekretess  

Dragningsmetod Metod 1 Metod 1 Metod 1 Metod 1 Metod 1 Metod 2 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

3.3.1 Metod 
I teorin beskrevs att det finns olika metoder för hur bearbetningen går till. I tabell 3.4, 
tabell 3.5 och tabell 3.6 kan ses vilken metod som används i varje maskin där metod 1 
är när verktyget dras uppifrån och ned genom ämnet och metod 2 när arbetsstycket dras 
nedifrån och upp över verktyget. 
 

3.3.2 Maskintillbehör 

Ringhjul 
Verktygshållarna i dessa maskiner kan lätt manövreras och styras vid insättning av nytt 
verktyg. Maskinen har en anordning som vid bearbetning har en startposition nedanför 
dragbrotschverktyget. När ett ämne matas in och läggs på upplägget växlar anordningen 
in upplägget så att ämnet är centrerat under verktyget. Sedan går hela anordningen 
vertikalt uppåt så att arbetsmaterialet dras över verktyget. När bearbetningen är klar och 
hela anordningen står över dragbrotschverktyget växlas upplägget bort och den så 
kallade hatten växlas in och centreras över verktyget. Denna hatt har en cirkulärformad 
borste på insidan vilken skall ha funktionen att borsta bort eventuella kvarvarande 
spånor från verktyget när hela anordningen går ner till startposition igen.  

Utrustning för utförsel av skärvätskan är en så kallad tratt som är placera precis över 
detaljen vid start. Innan anordningen börjar gå upp över 
verktyget fylls tratten upp med skärolja vilket gör att 
tandraderna går igenom ett oljebad precis innan dem går 
in för bearbetning av detaljen. Tillförsel av olja till tratten 
sker genom hela bearbetningen då olja svämmar över 
tratten när anordningen dras uppåt.  

Solhjul & retarderkugghjul 
Verktygshållarna är fast inställda efter en viss längd på 
verktyg och skulle i produktionshänseende innebära ett 
tidkrävande arbete för att ställa om till verktyg med en 
annan längd. Maskinerna tillåter dock att hållarna ställs 
om så att längre verktyg kan användas. Exakt hur långa 

verktyg som skulle vara möjligt att använda är inte 
fastställt men en uppskattning för en förlängning på ca 

Figur 3.10 Invändig bild i 
dragbrotschmaskin för solhjul 
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10cm - 20cm tros vara möjlig.  

Uppläggsyta och utrustning för att forsla ut skärvätskan i dessa två maskiner kan ses i 
figur 3.1. Armarna för skärvätskan går att justera efter hur man vill att skärvätskan skall 
riktas. Skärvätskan skall förutom att kyla och smörja vid bearbetningen även hjälpa till 
att avlägsna spånor från uppläggsytan.  

Synkroniseringsdetaljer 
Även här är verktygshållarna fast inställda efter en viss längd på verktyg. Enligt 
uppskattning tros dessa maskiner tillåta en förlängning av verktyg med ca 20cm – 30cm. 
Ämnet skjuts in på upplägget som har en fixerad position. Över och under upplägget 
finns ringar med kanaler där skärvätskan forslas ut under tiden verktyget dras ned 
genom ämnet. Skärvätsketillförseln fortsätter även under tiden som verktyget återgår till 
startposition med målet att avlägsna kvarvarande spånor som finns kvar på verktyget.   

Med ändamålet att se om olika maskiner drar verktygen olika och därmed påverkar 
kvalitetsfel som inte verktyget är inblandat i utfördes ett test vid produktionsavsnittet för 
synkroniseringsdetaljer. Vid testet bearbetades detaljer i tre olika dragbrotschmaskiner 
med ett och samma dragbrotschverktyg. Ämnen som användes kom från samma batch 
och svarvoperationen innan dragbrotschningen utfördes i samma svarv för att ge samma 
grundförutsättningar. Fem bearbetade detaljer togs ut från varje maskin och mättes upp 
utefter standardrutiner.  

Från mätningen sågs ingen större skillnad på flanklinjerna som skulle indikera att 
verktyget drogs olika av de tre maskinerna. Vinkelräthetsfelet hos bitarna skiljde sig 
dock åt vilket antydde att uppläggen har olika vinkelräthetsfel i de tre maskinerna. I den 
maskin där vinkelräthetsfelet var minst skall bordet under upplägget för en tid sedan 
tagits ut och skickats för slipning.  

Informationen som tagits upp kring maskintillbehör för maskiner vid bearbetningen av 
synkroniseringsdetaljer gäller endast för de fem äldre maskinerna från tillverkaren Forst 
och inte den relativt nyinköpta Maskinen från Karl Klink.  

3.3.3 Hantering 
Regelbundet underhåll och uppmätning av maskinen genomförs av företaget Dynamate.  

 

3.4 Arbetsmaterial 
Under Scanias standard 4123 kan kravspecifikation för olika stålsorter ses. Stål 92506 
är Scanias variant av den svenska standarden SS2506 där mer specifika och snävare 
toleranser är satta utifrån krav från den egna produktionen. Alla artiklar som 
dragbrotschas är i stål 92506. Ämnen för ringhjul är dock en variant av 92506 med 
utökade krav på främst härdbarheten. Varianten på detta material har benämningen 
TB4008. Stål 92506 beskrivs under Scanias standard 4123 som ett nickel-krom-
molybdenlegerat stål som används till artiklar med krav på relativt hög hållfasthet. 

3.4.1 Kemisk sammansättning 
Kraven på den kemisk sammansättning är densamma för stål 92506 och TB4008. Se 
specifikation för den kemiska sammansättningen i tabell 3.8.  
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Tabell 3.8 Kemisk sammansättning hos ämnen som dragbrotschas 

C  
[%] 

Si 
[%] 

Mn  
[%] 

P 
[%] 

S
[%] 

Cr
[%] 

Ni
[%] 

Mo 
[%] 

Cu 
[%] 

Al 
[%] 

N
[%] 

0.17‐
0.23 

max 
0.40 

0.65‐
0.95 

max 
0.025 

0.020‐
0.040 

0.35‐
0.70 

0.40‐
0.70 

0.15‐
0.25 

max 
0.35 

max 
0.050 

0.005‐
0.015 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

3.4.2 Mikrostruktur 
Mikrostrukturen beror på vilken värmebehandling som materialet genomgått i smedjan. 
Se vilken värmebehandling som ämnen till dragbrotschade artiklar har i tabell 3.9.   

Tabell 3.9 Värmebehandling av ämne 

 Artikel nr Värmebehandling 
Ringhjul Sekretess Styrd svalning 

Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Mjukglödgning 

Solhjul Sekretess Etappglödgning 
Sekretess Etappglödgning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Etappglödgning 
Sekretess Etappglödgning 

Synkroniseringsdetaljer Sekretess Etappglödgning 

Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess Styrd svalning 
Sekretess  
Sekretess Etappglödgning 

Styrd svalning 
Sekretess Etappglödgning 

Styrd svalning 
Sekretess Etappglödgning 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

3.4.3 Hårdhet 
Se hårdhet för ämnen till de dragbrotschade artiklarna i tabell 3.10.  

Tabell 3.10 Ämneshårdhet 

 Hårdhet [HB] 
Ringhjul 145 – 175  
Solhjul & retarderkugghjul 155 – 185 
Synkroniseringsdetaljer 155 – 185  
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

3.4.4 Hantering 

Ringhjul 
Ämnen kommer till produktionslinan i lådor bestående av pallar med pallkragar. 
Ämnena laddas in till första svarvoperationen av en robot. Mellan resterande 
operationer transporteras ämnet på transportband där in-/utstötare eller robotar för 
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ämnet in och ut i varje maskin. Vid sista operationen finns en robotcell där en robot 
packar de bearbetade detaljerna i lådor bestående av pallar och pallkragar.  

Solhjul & retarderkugghjul 
Ämnen kommer till produktionslinan i lådor bestående av pallar med pallkragar. 
Operatören lastar för hand på ämnen på en transportbana som går till första operationen. 
Mellan operationerna transporteras ämnena automatiskt med hjälp av transportband 
eller robot. Efter sista operationen kommer detaljerna ut på ett rullband där operatören 
packar ned dem i en låda bestående av pall med pallkragar.  

Synkroniseringsdetaljer 
Ämnen kommer till produktionslinan i lådor bestående av pallar med pallkragar. 
Operatören lastar för hand på ämnen på en transportbana som går till första operationen. 
Mellan operationerna transporteras ämnena automatiskt med hjälp av transportband 
eller robot. Efter sista operationen kommer detaljerna ut på ett rullband där operatören 
packar ned dem i en låda bestående av pall med pallkragar. 

 

3.5 Skärdata 
3.5.1 Skärhastighet 

Ringhjul 
I dessa maskiner anges skärhastigheten genom indatering i styrsystemet. Skärhastigheter 
i dagsläget kan ses i tabell 3.11.  

Tabell 3.11 Skärhastigheter vid bearbetning av ringhjul 

Typ av driftverktyg Skärhastighet grovdel 
[m/min] 

Skärhastighet profildel 
[m/min] 

Drift som skär raka kuggar 2.2 2.2 
Drift som skär snedskurna kuggar 3.0 1.5 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Solhjul & retarderkugghjul 
I dessa maskiner ändras skärhastigheten med hjälp av ett reglage. Sifferskalan som finns 
för reglaget stämmer idag inte överens med den verkliga skärhastigheten. 
Skärhastigheten måste därmed beräknas genom klockad tid för dragning samt uppmätt 
mått på verktygets längd. Skärhastigheter i dagsläget kan ses i tabell 3.12.     

Tabell 3.12 Skärhastigheter vid bearbetning av solhjul och retarderkugghjul 

Typ av 
driftverktyg 

Skärhastighet grovdel 
[m/min] 

Solhjul 1.38 
Retarderhjul 2.6 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Synkroniseringsdetaljer 
Även för dessa maskiner stämmer inte reglagen överens med den verkliga hastigheten. 
Dessa maskiner vibrerar och låter mycket när driften går igenom arbetsstycket vid höga 
skärhastigheter. Detta gör att man enligt operatörer inte har en så hög skärhastighet som 
man velat ha då man oftast sänker skärhastigheten om det låter och vibrerar för mycket. 
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Då skärhastigheten ofta regleras utefter vibration och ljudnivå medför det att 
skärhastigheten kan variera beroende på vem som arbetar på linan. Skärhastigheter när 
mätningen utfördes kan ses i tabell 3.13.     

Tabell 3.13 Skärhastigheter vid bearbetning av synkroniseringsdetaljer 

Verktygsnr Artikelnr Skärhastighet [m/min] 
Verktyg 10 Sekretess 1.4  
Verktyg 11 Sekretess 1.29 
Verktyg 12 Sekretess  

3.14 Sekretess 
Sekretess 
Sekretess 

Verktyg 13 Sekretess 3.1 3.57  
Sekretess 1.55 
Sekretess 3.1 3.57  

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

 

3.6 Skärvätska 
3.6.1 Skärvätsketyp 

Ringhjul 
Vid ringhjulstillverkningen används idag en ren skärolja, se information om oljan i 
tabell 3.14. Tidigare användes samma olja som idag används för bearbetningen av 
solhjul och retarderkugghjul. Ändringen gjordes i och med att nya dragbrotschmaskiner 
köptes in, dessa maskiner möjliggjorde även bearbetning med verktyg för snedskurna 
profiler. Dagens olja var en rekommendation från maskintillvekaren Karl Klink i 
hänseende av just bearbetningen av snedskurna profiler. Oljan leds genom ledningar in i 
linornas två dragbrotschmaskiner från en gemensam oljetank. 
 

Tabell 3.14 Specifikationer för skärolja vid bearbetning av ringhjul 

Typ av skärvätska Olja 
Specifik olja ISOCUT BA 5 ZF 
Tillverkare Petrofer 
Leverantör GA Lindeberg 
Inköpspris 5.88 EUR/kg 
Teknisk data 
Densitet vid 20ºC 0.988 g/cm3

Flampunkt 150ºC 
Viskositet vid 40ºC 41.9 mm2/S 
Stelningspunkt <-30ºC 
Färg enligt ASTM 
3 

brun 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Solhjul & retarderkugghjul 
Även vid bearbetningen av solhjul och retarderkugghjul används en ren skärolja. Oljan 
leds genom ledningar in i linornas två dragbrotschmaskiner från ett gemensamt oljefat. 
Se information om oljan i tabell 3.15. 
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Tabell 3.15 Specifikationer för skärolja vid bearbetning av solhjul och retarderkugghjul 

Typ av skärvätska Olja 
Specifik olja ISOCUT T500 
Tillverkare Petrofer 
Leverantör GA Lindeberg 
Inköpspris 4.51 EUR/kg 
Teknisk data 
Densitet vid 20ºC 0.92 g/cm3

Flampunkt 150ºC 
Viskositet vid 20ºC 44.2 mm2/S 
Viskositet vid 40ºC 18.5 mm2/S 
Stelningspunkt <-35ºC 
Färg enligt ASTM 
3 

brun 

(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Synkroniseringsdetaljer 
För bearbetning av synkroniseringsdetaljer används i dragbrotschprocessen en emulsion 
med en oljehalt på 10-13%. Se information om oljan i tabell 3.16. Samma olja används i 
emulsion för andra skärande bearbetningsoperationer i samma byggnad. Emulsionen 
leds till de bearbetande maskinerna genom ledningar från gemensamma tankar med olja 
och vatten. Oljekoncentrationen för övriga operationer är mellan 7 % och 9 % vilket gör 
att det är den koncentrationen som dragbrotschningsemulsionen har när den tillförs till 
maskintanken. För att få den önskade högre koncentrationen på olja tillsätts därför 
ytterligare olja manuellt i den lokala tanken för varje dragbrotschmaskin. Förslag om att 
byta ut emulsionen mot en ren skärolja har funnits. Hittills har förslaget inte gått igenom 
på grund av att detaljerna vid bearbetning i olja skulle behöva rengöras för 
efterkommande operationer. Platsbrist för tvättutrustningen samt dess kostnad skall vara 
argument för att inte byta till ren olja.  

Tabell 3.16 Specifikationer för skärolja vid bearbetning av synkroniseringsdetaljer 

Typ av skärvätska Emulsion (10-13% olja) 
Specifik olja Quakercool 3750 BFF 
Tillverkare Quaker 
Leverantör Binol 
Teknisk data 
Densitet vid 15ºC 0.98 g/cm3

Viskositet vid 40ºC Ca 40 mm2/S 
Lägsta flyttemperatur <-10ºC 
Färg enligt ASTM 3 brungul 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 
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3.6.2 Hantering 

Rengöring  

Ringhjul:  

Oljan leds från maskinen tillbaka till oljetanken där magnetrullar finns som skall fånga 
upp spånor från oljan. Filter eller liknande för rening av oljan finns inte idag men arbete 
kring lån av en så kallad servicevagn från oljetillverkaren Petrofer är under arbete. Till 
denna servicevagn kan man använda olika typer av filter beroende på hur grova 
partiklar som vill filtreras bort. Lånet syftar till att utvärdera funktionen inför en 
eventuell investering av någon typ av reningsutrustning. Provtagning av oljan har visat 
att vattenhalten i oljan ligger högt över rekommenderat värde. Vattentillförseln 
misstänks bero på att detaljerna för med sig emulsion från svarvoperation som utförs 
innan dragbrotschningen. Arbete kring utrustning som skall blåsa rent detaljen efter 
svarvoperationen är under arbete.  
 

Solhjul & retarderkugghjul:  

För att avlägsna spånor från oljan finns en magnettransportör. Inga filter eller liknande 
finns för att rena oljan från partiklar som inte fångas upp av spåntransportören. Inga 
regelbundna prover tas för att se partikelhalter i oljan. På grund av att de bearbetade 
detaljerna tar med sig en viss mängd olja ut från maskinen måste ny olja adderas relativt 
ofta. Inför varje semester, en gång om året töms och rengörs fatet. 
 

Synkroniseringsdetaljer: 
Använd emulsion går tillbaka till dragbrotschmaskinens lokala tank och återanvänds 
igen. Återanvändning sker till dess att tanken töms och rengörs vilket brukar ske minst 
en gång om året. Denna lokala tank har en magnettransportör som skall avlägsna spånor 
från emulsionen. Inga filter eller liknande finns för att rena oljan från partiklar som inte 
fångas upp av spåntransportören. Däremot tar Dynamate som ansvariga för underhåll 
prover på emulsionen varje vecka för att säkerställa att halter av oönskade partiklar inte 
är för hög. Oljeleverantören Binol kommer även och tar prover på emulsionen varannan 
vecka.  

Kylning 

Ringhjul:  

I oljetanken finns kylrör som kyler ned oljan.   
 

Solhjul & retarderkugghjul:  

Ingen kylning av oljan görs.  
 

Synkroniseringsdetaljer:  

Ingen kylning av emulsionen görs.  
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4. Benchmarking 
För att få en referens gällande verktygslivslängd och för att se hur dragbrotschverktyg 
används utanför Scania genomfördes benchmarkingbesök hos fem utomstående 
produktionsanläggningar.  

Målet med benchmarkingen var att se om verktygen används på olika sätt vid olika 
produktionsanläggningar och om dessa olikheter resulterar i skillnader hos verktygens 
livslängd. För att möjliggöra en konkret jämförelse av verktygslivslängden krävdes en 
enhet för jämförelse. I samråd med personal på Scania samt rådfrågning hos 
verktygstillverkare beslutades att ”dragbrotschad längd mellan två skärpningar ” var den 
mest lämpade enheten att använda.  

Från nulägesbeskrivningen av dagens system och processer på Scania transmission 
framkom olika områden hos dragbrotschprocessen vilka kunde innehålla faktorer som 
påverkar verktygens livslängd, se områden i figur 3.1. Förutom enhet för jämförelse 
behövdes även information kring dessa områden för att kunna göra en analys kring vilka 
skillnader som påverkar verktygens livslängd. Innan besöket skickades därför ett 
formulär ut till kontaktpersonen som ombads välja ut tre till fyra verktyg i deras 
produktion efter vissa önskade preferenser. Till varje utvalt verktyg skulle önskad 
information enligt formuläret fyllas i vilket inkluderade dragbrotschad längd mellan två 
skärpningar för varje verktyg. Se det utskickade formuläret i bilaga 3 samt ifyllda 
formulärtabeller i bilaga 4.  

Besöken ägnades till att tillsammans med kontaktpersonen gå igenom formuläret, ställa 
mer generella frågor och avslutades med en rundtur i produktionen för få en bättre 
uppfattning i hur dem jobbar med processen.  
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5 Gradningstest 
 

Som beskrivits i nulägesbeskrivningen så fås ofta mått utanför tolerans på de första 
bearbetade detaljerna med ett nyslipat verktyg. Misstanke har funnits om att detta 
orsakas av grader som skapas under slipningen men som sedan försvinner efter en viss 
tids användning. För att undersöka om det är graderna som orsakar problemen 
genomfördes ett test där ett slipat verktyg gradades av genom borstning.  

Med hjälp av operatör i skärprum beställdes en borste hem som passade att användas i 
samma hållare som slipskivorna används i. Detta medförde att borstningen kunde 
utföras i slipmaskinen genom att bara byta ut slipskivan mot borsten. Vid testet 
användes samma program som används vid slipningen vilket innebär att även verktyget 
roterar och borsten då följer tandradernas spiralform.    

Efter gradningen riggades verktyget upp i maskin för bearbetning där bearbetad detalj 
nummer 1, 2, 3, 6, 10 och 20 plockades ut för mätning. Mätningen visade att samtliga 
värden som generellt sett brukar ligga utanför tolerans vid nyslipat verktyg nu låg inom 
tolerans. För någon detalj fanns enstaka avvikande mått vilka kunde härledas till 
svarvningsoperationen som sker innan dragbrotschningen.  
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6. Analys och diskussion 
 

6.1 Verktyg 
6.1.1 Konstruktion 
Det finns en hel del konstruktionsparametrar på dragbrotschverktygen som Scania 
transmission själva inte specificerar. Dessa parametrar skall anpassas efter vilka 
toleranskrav artiklarna har samt vilket ämne och skärvätska verktyget skall skära i. 
Enligt säljare av dragbrotschverktyg kan ibland toleranskrav innebära att tillverkaren 
måste konstruera verktyget på ett vis som innebär högre tillverkningskostnader för 
tillverkaren och därmed ett högre verktygspris för Scania transmission. Toleranskrav 
sätts av en anledning och kan förmodligen i flesta fall inte ändras men det är viktigt att 
Scania transmission har en bra kommunikation med verktygstillverkarna för att skapa 
en förståelse från båda håll. Får verktygstillverkaren fullständig information kring hur 
verktygen skall användas kan verktygen tillverkas på bästa sätt för dess tillämpning.  

Ringhjul 
Dagens slipmaskin för skärpning av dragbrotschverktyg tillåter en verktygslängd på 
2900mm. Möjligheten finns därmed att förlänga de verktyg som skär raka profiler. Ett 
längre verktyg kommer dock innebära en förhöjd kostnad för inköp av verktygen samt 
en längre cykeltid för operationen. Undersökning om verktygets livslängd skulle gynnas 
av en förlängning krävs och en beräkning på om det totalt sätt skulle vara 
kostnadsmässigt lönsamt. 

En operatörs idé om utbytbar tandrad med kalibreringständer låter ur 
verktygslivslängdssynpunkt som en förbättringsmöjlighet. Konstruktionen skulle 
troligtvis innebära möjlighet till att förlänga delen med grovskär så att fler tandrader får 
plats och göra att skärdjupet blir mindre. Konstruktionen skulle även medföra en 
enklare rutin vid skärpning av verktyget samt möjlighet till att uppehålla rätt mått hos 
artikeln under en längre tid. Möjligt är att det finns anledningar till att 
verktygstillverkarna inte konstruerar på detta sätt idag vilket i så fall framkommer vid 
dialog med tillverkarna.     

Solhjul och retarderkugghjul + synkroniseringsdetaljer 
Om en förlängning av samtliga verktyg inom en bearbetningsgrupp skulle vara totalt 
lönsam per tillverkad detalj är svår att säga och kräver djupare undersökning. En 
problematik som skulle uppstå om verktygen inom en produktionsgrupp skulle 
förlängas är att omställningsperioden innan alla verktyg är utbytta skulle vara lång och 
innebära att man tvingas ställa om verktygshållarna i maskinen vid byte mellan nya och 
gamla verktyg.  

6.1.2 Material 
Vid jämförelse av samtliga verktyg i analysen kan inga tydliga trender ses på att ett visst 
verktygsmaterial skulle vara bättre än det andra. Troligen beror detta på att övriga 
parametrar kring verktyget varierar och att verktygsmaterialet inte är en av de störst 
påverkande faktorerna gällande livslängden. I alla fall inte mellan de verktygsmaterial 
på verktygen som omfattades i analysen. Muntlig information vid benchmarkingbesök 
har vid en produktionsanläggning getts om att M2 livslängdsmässigt inte fungerar lika 
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väl som M35 och ASP23 medan kontaktperson vid annan anläggning antyder att dem 
inte sett några större skillnader. Troligen kan detta variera från fall till fall beroende på 
övriga faktorer kring operationen. 

6.1.3 Beläggning 
Precis som för verktygsmaterialet ses för beläggning inga tydliga trender i analysen om 
att ett belagt verktyg skulle ha en ökad livslängd i jämförelse med ett obelagt. Enligt 
teorin skall beläggning bromsa verktygets förslitning. Hur stor bromsningen är och om 
det innebär en total kostnadsmässig fördel är inte lika självklar och behöver troligtvis 
utvärderas genom att testa samma verktyg både med och utan beläggning. För att driva 
på utvecklingen för beläggningar anpassat för just dragbrotschverktyg måste en större 
efterfrågan från verktygsanvändarna visas.   

6.1.4 Skärpning  
Skärpning av dragbrotschverktygen har påverkan på både verktygets livslängd och 
vilken kvalitet som de bearbetade detaljerna kommer att få. Diskussion kring skärpning 
går att dela upp i frågeställningarna ”när skall verktygen skärpas?” och ”hur skall 
verktygen skärpas?”. 

När skall verktygen skärpas? 
Hur dagens skärpintervall bestämdes är inte helt känt men skall vid dagens användning 
innebära en verktygsförslitning på ungefär 0.2mm. Exakt hur stor förslitning som 
verktygen har bedöms idag endast genom visuell kontroll samt hur många cykler som 
behöver köras i slipmaskinen innan förslitningen är borta. I teorin beskrivs att det finns 
en punkt där förslitningen börjar öka exponentiellt vilket gör att verktygets totala 
livslängd minskar drastiskt om verktyget används för länge innan skärpning. Var i 
verktygens förslitningskurva som skärpningen utförs idag finns ingen studie på. 
Möjlighet finns därför att man använder verktygen för länge eller för kort mot vad totalt 
sätt skulle vara mest lönsamt.  

Hur skall verktygen skärpas? 
Tillverkaren till varje dragbrotschverktyg har konstruerat verktyget med bakomliggande 
anledningar för artikelkvalitet och verktygslivslängd. Målet vid skärpning blir då att 
försöka behålla de originella proportionerna så gott det går om inte ändringar kan 
motiveras. Viktiga parametrar att jobba med vid skärpning av verktygen är då att 
behålla rätt spånvinkel, rätt radie i spånkammaren samt att spånkammaren inte skall ha 
några större ojämnheter som bromsar spånavgången eller orsakar spånstockning. Enligt 
tester vid andra skärande bearbetningsmetoder på Scania transmission har en finare yta 
för spångången visat sig vara fördelaktigt för verktygens livslängd vilket gör 
sannolikheten stor att så även är fallet vid dragbrotschning. 

Att operatörerna för vissa verktyg använder slipskivor med olika diametrar kan idag inte 
ses som något som skulle ge en påverkan på verktygets livslängd eller kvalitet. Att en 
slipskiva med radie 1 används till verktyg som enligt ritning skall ha en radie på 1.2 
anser jag vara onödigt. Skillnaden är inte jätte stor men då inga verktyg finns med radie 
1 ser jag ingen anledning till att inte ha slipskivor med den exakt rätta radien.   



Kap.6 Analys och diskussion 

 
 

33

Övrigt 
Information gavs från produktionslina om att man ofta stöter på problem med avvikande 
mått på artikel vid bearbetning av de första detaljerna med ett nyskärpt verktyg. Detta 
har lett till att man inte utför mätning på de första bearbetade detaljerna för att de 
kommer ligga utanför tolerans. Problemen tros bero på grader som fås vid slipningen då 
verktygen skärps. Att hitta en lösning för att avlägsna dessa grader efter slipning innan 
verktyget används för bearbetning känns som ett mer relevant lösning av problemet än 
att skapa rutiner om att inte mäta de detaljer som man vet kommer ha avvikelser.  

 

6.1.5 Hantering 

Ringhjul 
För i och urtagning ur maskin samt placering i ställ och dragvagn handlar det mest om 
försiktighet hos operatören vid manövrering av lyftkranen. Den mänskliga faktorn kan 
inte påverkas mer än att utbilda samt påminnelse om försiktighet. För verktygsstället vid 
maskinerna skulle något typ av skydd runt stället kunna införas. Skyddet skulle 
minimera risken för stötar och slag, däremot skulle hanteringen av verktygen bli 
bökigare då skyddet troligtvis skulle vara i vägen vid förflyttning av verktygen. 
Fraktlådor för ringhjulsverktygen skall enligt information vara på gång vilket skulle 
innebära skydd vid transport och förvaring utanför skärprum.    

Solhjul & retarderkugghjul 
För i och urtagning ur maskin gäller precis som vid ringhjul försiktighet hos 
operatörerna. Det är inte fler än operatören som manövrerar linan och eventuellt någon 
tekniker som rör sig uppe på maskinplattformen. Därför är verktygen där dem står inte 
särskilt utsatta från övrig rörelse i lokalen, däremot står dem väldigt öppet på den 
relativt lilla plattformen. Står man vänd mot dragbrotschmaskinen är stället med 
verktygen som inte används bakom ryggen. Risken att någon skulle råka backa in i 
stället är inte stor men möjlig. Att köra verktygen på vagn till skärprummet anser jag 
inte som någon större risk vid försiktighet. Platsen där vagnen idag placeras i 
skärprummet är bra skyddad från övrig rörelse i lokalen. 

Synkroniseringsdetaljer 
Även dessa verktyg står öppet placerade på maskinplattformen men här på baksidan av 
maskinen. Verktygen anser jag därför här inte vara lika utsatta för stötar eller liknande 
då operatör generellt endast går till baksidan av maskinen när verktyget skall bytas. 
Gällande byte av verktyg gäller samma här som tidigare, utbildning och försiktighet vid 
manövrering av lyftkran. Plåtlådorna som används för dessa verktyg ger skydd under 
frakt och förvaring i väntan på skärpning.  

 

6.2 Maskin 
6.2.1 Metod 
För samtliga dragbrotschmaskiner inom analysen används antingen metoden där 
verktyget dras igenom ämnet eller där verktyget står i fast position och ämnet dras 
nedifrån och upp över verktyget. Insamlad information ger inga antydningar på att den 
ena eller den andra metoden skulle innebära olika påverkan i verktygslivslängd.  
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6.2.2 Maskintillbehör 

Upplägg 
Då testet som utfördes visade att vinkelräthetsmåttet var bättre i den maskin där bordet 
under upplägget nyligen hade slipats om. Detta visar på att det är något som skulle 
behöva göras på alla maskiner med ett visst tidsintervall.  

Att ämnet får styras in fritt av verktyget möjliggörs genom fin yta på upplägg, inga 
skarpa kanter på upplägget samt att ingen övrig utrustning kan komma i kontakt med 
ämnet så att det hindras från att förflyttas så som verktyget vill. För att säkerställa detta 
gäller det att mätvärden som drar iväg uppmärksammas och att orsaken undersöks.  

Utrustning för skärvätska 
Då det genom inställning av utrustning inte går att pricka bearbetningspunkten med 
skärvätska genom hela operationen vid dragbrotschning av invändiga profiler så handlar 
det mer om att se till att anpassa utrustningen efter vilken strategi man går efter. 
Exempelvis för ringhjulsverktygen jobbar man med strategin att oljan skall klibba fast 
och hänga med tänderna förhoppningsvis genom hela detaljen. För detta ändamål kan 
inte någon bättre metod ses för att tillföra oljan till tänderna än den som redan används. 
Vid synkroniseringsdetaljer samt solhjul och retarderkugghjulsbearbetning är 
skärvätskan mer anpassad efter att kunna sippra med ned till bearbetningspunkten under 
hela operationen. Här kan en korrekt inriktning av skärvätskan vara av större vikt för att 
både verktygets tänder skall ta med sig skärvätska innan den går in i materialet men 
också att skärvätska tillförs där det finns störst chans till att skärvätskan kan sippra ned i 
springor.     

I de fall där skärvätskan även skall bidra till bortföring av kvarvarande spånor gäller det 
att separat se till att utrustningen riktas in så att upplägget görs rent. Att använda 
skärvätskan för att få bort spånor från verktyget mellan bearbetning verkar inte fungera 
optimalt, ofta finns mycket spånor kvar ändå. Borstar ser ut att vara ett bättre alternativ 
men även där ses spånor finnas kvar.   

Borstar 
Som nämndes i stycket innan verkar borstar fungera något bättre för ändamålet att ta 
bort spånor från verktygen. Gällande rengöring av upplägget kan det bero lite på övriga 
faktorer. Används en trögflytande skärvätska fungerar troligtvis en borste bättre men 
används däremot emulsion eller en olja med låg viskositet så kan bortsköljning av 
spånor från upplägget fungera lika bra.  

 
6.3 Arbetsmaterial 
6.3.1 Ämnesegenskaper 
Vid analys av insamlad data kunde inga direkta samband ses mellan olika egenskaper 
hos material. Från konversation med personer inom Scania transmission kan man dock 
konstatera att ämnet har en stor påverkan på verktygets livslängd. Genom jämförelse av 
livslängd hos verktygen som finns med i analysen i kombination med olika faktorer ses 
antydningar till att det kanske inte alltid handlar om linjära samband i påverkan. 
Kombinationer av olika faktorer verkar i många fall vara viktiga. På grund av detta 
måste en ideal kombination testas fram för varje specifikt fall. Det problematiska 
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uppstår då ämnets egenskaper varierar från batch till batch vilket skapar nya 
förutsättningar hela tiden. Så länge ämnets egenskaper ligger innanför satta 
specifikationer kan klagomål hos leverantör inte göras. Troligtvis jobbar stålverken och 
smedjorna med att försöka leverera så jämna egenskaper som möjligt men deras 
processer är svåra att ha full kontroll över precis som Scania transmissions processer. 
För att säkerställa jämnare egenskaper hos materialet krävs ett mindre satt intervall i 
specifikationen. Ett mindre satt intervall medför dock att ämnet blir dyrare att köpa in. 
På grund av detta måste man jobba efter rådande variationer om inte en total 
kostnadsmässig lönsamhet i en hårdare satt specifikation kan motiveras. Prioritet ett bör 
därför vara att försöka hitta en leverantör som kan leverera material med så jämna 
egenskaper som möjligt över tid. Test kring detta är pågående där man nu provar 
material från en smedja vars värmebehandlingsprocess skall ge ett jämnare resultat på 
materialet jämfört med flera andra värmebehandlingar.    

6.3.2 Hantering 
Kring hanteringen av arbetsmaterialet kan inga antydningar till inverkan på verktygets 
livslängd göras.  

 

6.4 Skärdata 
6.4.1 Skärhastighet 

Ringhjul 
En jämförelse inom produktionsavsnittet för ringhjul ger ingen nyttig information då 
antal detaljer som bearbetas mellan två skärpningar är satt lika för samtliga verktyg 
förutom ett verktyg som man just nu testar att köra lite längre med. Detta innebär att 
skillnaden i hur många meter dessa verktyg drar mellan två skärpningar bestäms utav 
artikelns tjockstorlek och inte utefter det faktiska slitaget. Då faktorer kring 
användningen av dessa verktyg är näst intill lika för samtliga verktyg utgör detta 
produktionsavsnitt ett mycket lämpligt område för olika typer av tester däremot inte för 
en analys i nuläget.  

Solhjul och retarderkugghjul 
Verktyget som används för solhjul har 
en skärhastighet på 1,38m/min och 
bearbetar 281,25 meter mellan två 
skärpningar medan verktyget för 
retarderkugghjul har en skärhastighet på 
2,6m/min och drar 175 meter mellan två 
skärpningar, se figur 6.1. Vissa 
skillnader i övriga parametrar finns men 
inga som anses vara så stora att de skall 
kunna medföra den stora skillnaden i 
bearbetade meter mellan två skärpningar. 
Resultatet antyder därför att en lägre 
skärhastighet är bättre för verktygets 
livslängd.  
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Synkroniseringsdetaljer 
För verktyg på produktionsavsnittet för 
synkroniseringsdetaljer är trenden inte 
lika tydlig, se figur 6.2. Tittar man 
däremot närmare på de enstaka 
verktygen ses att ett av verktygen 
används till tre olika artiklar. För två 
artiklar används en skärhastighet på ca 
3.1m/min vilket möjliggör för verktyget 
att bearbeta 80meter mellan två 
skärpningar. Den tredje artikeln bearbetas 
med en skärhastighet på 1.55m/min och 
möjliggör då verktyget att gå 144 meter 
mellan två skärpningar. Jämförs de 
resterande tre verktygen dras två av dem med mer än hälften så stor skärhastighet som 
det tredje. Det tredje verktygets livslängd är också den kortaste men skillnaden är inte 
markant. Andra skillnader i parametrar finns men ingen tydlig källa till den magra 
differensen kan ses. Misstanke till att skärhastigheten är för låg noteras då teorin säger 
att den generella användningen har en minimigräns på 2.5m/min för dragbrotschning 
samt att leverantören SIB sideral nämnt att skärhastigheten inte bör ligga under 2m/min. 
Det sistnämnda verktyget hade en skärhastighet på 1.29m/min vid mätningstillfället 
vilket kan anses väldigt lågt. Tre av avsnittets verktyg har en skärhastighet under 
2m/min där den på 1.55m/min är det verktyg som går längst av alla verktyg på avsnittet 
medan de resterande två på 1.29m/min och 1.4m/min inte alls kommer upp i samma 
nivå. Detta kan tyda på att dem kommit till den gräns där verktyget på grund av den låga 
skärhastigheten börjat slita materialet vid bearbetningen istället för att skära det. Detta 
är dock inga slutsatser som kan dras utan vidare studier av förslitning vid olika 
skärhastigheter för just dessa verktyg.  
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Benchmarking 

Företag 1: 
Hos företag 1 ligger skärhastigheterna 
för samtliga verktyg på ungefär samma 
nivå, se figur 6.3. Ett av verktygen drar 
skiljbart mindre antal meter mellan två 
skärpningar. Information vid besöket hos 
företag 1 gavs dock om att detta verktyg 
tidigare bearbetade dubbelt så många 
meter. Nyligen har slitagehastigheten 
fördubblats så att man endast kan 
bearbeta hälften så många meter mellan 
två skärpningar.  Utredning kring vad 
det beror på var under arbete.  

 

Företag 2: 

Endast två av verktygen används i 
skärvätska med samma egenskaper. För 
dessa går den med kortast livslängd med 
en lägre skärhastighet än den andra.  
Skillnaden i hur långt de båda verktygen 
går är inte jättestor och skärhastigheterna 
har en skillnad på 1m/min, se figur 6.4. 
Den skillnad som kan ses i övriga 
parametrar är skillnader på egenskaperna 
på ämnet som de bearbetar. Möjligtvis 
skulle denna skillnad kunna ge en större 
påverkan på livslängden men kan inte 
bekräftas. Företag 2s verktyg som går i 
samma olja som Scania transmissions verktyg för solhjul och retarderkugghjul har en 
skärhastighet på 2m/min vilket ligger ungefär mitt i mellan skärhastigheterna för Scania 
transmissions verktyg. Företag 2s verktyg går någon enstaka meter längre än Scania 
transmissions längst gående verktyg inom avsnittet. Även här noteras misstanke om att 
skärhastigheten för ett av Scanias verktyg eventuellt är något för låg så att verktyget inte 
skär ordentligt men kan inte bekräftas.  
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Företag 3: 
Jämförelse mellan företag 3s två 
verktyg för bearbetning av raka 
profiler kan ses i figur 6.5. Dessa två 
verktyg överensstämmer med teorin 
om att en lägre skärhastighet inom ett 
visst intervall är att föredra ur 
verktygslivslängdsperspektiv.   

 
 

Företag 4: 
Två av företag 4s verktyg går med 
samma skärhastighet på 8m/min vilket 
ger ett bra fall för analys av andra 
inverkande faktorer. Det tredje verktyget 
har en skärhastighet på 1,8m/min och 
bearbetar endast 150 meter mellan två 
skärpningar i jämförelse med de andra 
två verktygen som bearbetar 300 meter 
och 500 meter, se figur 6.6. Vad denna 
stora livslängdsskillnad främst beror på 
går med tillgänglig information och 
kunskap inte att säga. Det tredje 
verktyget är avsevärt mycket längre och 
har en större diameter än de andra två samt att verktyg tre är obelagt. För övrigt är de 
flesta parametrar lika, dock är skärdjupet inte känt.  

Företag 5: 
Siffror kring skärhastigheten för företag 5s verktyg angavs till att ligga kring 2-5m/min. 
Intervallet är relativt stort samt att större skillnader i livslängd på verktygen inte fanns 
vilket gör att det blir svårt att dra några slutsatser kring dessa verktyg.   
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Analysen av skärhastigheten visar inget klart och tydligt samband mellan skärhastighet 
och verktygsslitage. I många fall verkar en lägre skärhastighet vara mer gynnsam än en 
högre men det motsägs av exempelvis de verktyg med högst livslängd som har en 
relativt hög skärhastighet. Tänkbara orsaker skulle kunna vara: 

1. Antalet fall i analysen är för få med tanke på antalet övriga faktorer med 
inverkan på livslängden. Möjligen skulle ett tydligare linjärt samband ses vid en 
analys med större omfattning samt med fler övriga överensstämmande faktorer.   

2. Vi vet redan att en alldeles för låg skärhastighet inte är bra för verktygets 
livslängd. Möjligt är att sambandet även har en övre gräns där en tillräckligt hög 
skärhastighet börjar innebära ett mindre slitage. Spannet där i mellan kan tänkas 
ha ett linjärt samband där en högre skärhastighet medför ett högre slitage.  

Det som analysen av skärshastigheten ändå visar på är att olika kombinationer av 
flertalet faktorer kan påverka verktygsslitaget mer eller mindre. Exempelvis kan 
skärhastighet, arbetsmaterial, skärvätska och hur mycket material som bearbetas bort 
per tand tänkas vara faktorer som påverkas av varandra. Tester och dokumentation kring 
detta skulle behöva göras för att hitta de mest lyckade kombinationerna både för 
detaljens kvalitet och för verktygets livslängd.    

 

6.5 Skärvätska 
6.5.1 Skärvätsketyp 
Vilken typ av skärvätska som används vid bearbetningen är den parameter som ger 
tydligast påvisning av variation gällande verktygslivslängd. I figur 6.7 ses hur många 
meter Scania transmissions dragbrotschverktyg bearbetar mellan två skärpningar inom 
varje produktionsavsnitt. Kuberna representerar inom vilket spann som verktygen ligger 
på. En beräkning av genomsnitt visar att verktyg som används i emulsion i genomsnitt 
drar 82 meter mellan två skärpningar medan verktyg som går i olja i genomsnitt drar 
361 meter. Med dem siffrorna skulle man kunna säga att möjligheten finns att i 
genomsnitt kunna öka livslängden för de verktyg på Scania transmission som går i 
emulsion med 77 %. För att se mer specifika detaljer på hur många verktyg som är 
medräknade och specifika antal meter som varje verktyg drar mellan två skärpningar se 
bilaga 1.  

Skärvätskan vid bearbetning av ringhjul är en skärolja med hög viskositet vilket tyder 
på att den är tänkt att fungera enligt den första strategin som beskrivits i teorin där 
skärvätskan klibbar fast vid skäreggen och hänger med genom hela biten. Oljan som 
används för bearbetning av solhjul och retarderkugghjul är däremot en olja som är 
framtagen för djuphålsborrning med relativt låg viskositet för att den skall kunna följa 
med ned till bearbetningspunkten under hela operationen. Emulsionens största fördel är 
en bra kylning samt att den lättare kan följa med ned till bearbetningspunkten under hela 
bearbetningen jämfört med en trögflytande olja. I Scania transmissions fall tyder 
resultatet på att det är fördelaktigare att använda sig av skärvätska med en högre 
viskositet för just dragbrotschning.   
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Lägger man till siffor från benchmarkingen ses ännu tydligare att verktygslivslängden är 
avsevärt längre i ren skärolja. Se figur 6.8 för verktyg som används i emulsion och figur 
6.9 för verktyg som används i olja. Genomsnittlig bearbetad längd mellan två 
skärpningar är nu 95 meter för verktyg i emulsion samt 401 meter för verktyg i ren 
skärolja. Procentskillnaden blir snarlik den för enbart Scania transmissions verktyg. 
Med dessa siffor skulle verktyg som idag används i emulsion kunna få i genomsnitt en 
76 % längre livslängd om man började använda dem i en ren skärolja.  
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Verktyg som dragbrotschas i emulsion går mellan 16meter till 153meter mellan två 
skärpningar medan verktyg som går i olja går mellan 150meter och 675meter. Dessa 
siffror visar på att ren skärolja är mer gynnsamt för verktygslivslängden jämfört med 
emulsion men även att det kan vara stora skillnader mellan olika typer av skäroljor. För 
att se mer specifika detaljer på hur många verktyg som är medräknade och specifika 
antal meter som varje verktyg drar mellan två skärpningar se bilaga 1.  

I diagram 6.10 ses resultatet uppdelat efter specifika skäroljesorter vid varje 
produktionsanläggning. I tabell 6.1 kan viskositeten för varje oljesort ses.  

 

Tabell 6.1 Viskositet hos specifika skäroljor 

Oljesort Viskositet [mm2/s] 
ISOCUT BA 5 ZF 41.9 
ISOCUT BA 5 50 
ISOCUT T500 18.5 
Variocut B380 30 
EL4641 24 
(Egen insamling, system på Scania CV AB 2015) 

Livslängden för verktyg som används i ISOCUT T500 är lägre i jämförelse med övriga 
verktyg. Detta ger en antydan till att en högre viskositet är att föredra för en längre 
verktygslivslängd. Sambandet känns som ett rimligt antagande då en högre viskositet 

Figur 6.9 Antal dragbrotschade meter för verktyg i skärolja 
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skapar en bättre barriär mellan spåna och spånkammare så att friktionen minskar. 
Däremot kan andra skillnader i oljornas sammansättning också ha stor inverkan på 
verktygets livslängd.       

Vid en jämförelse mellan verktygslivslängden för företag 3s verktyg ses att verktyg 4 
vilket är ett verktyg som bearbetar snedskuren profil används i en olja som är liknande 
den olja som på Scania transmission används för ringhjulsdragbrotscharna. Förutom 
skillnad i viskositet har ISOCUT BA 5 ZF som används på Scania en högre tillsats av 
svavel och kalciumsulfonat jämfört med ISOCUT BA 5. Enligt oljetillverkaren Petrofer 
innebär den högre halten av dessa tillsatser en lägre friktion på verktyget. Scania 
transmissions verktyg har som figur 5.10 visar en något längre livslängd i jämförelse 
med verktyget hos företag 3s. Verktyg 3 hos företag 3 är även det ett verktyg som skär 
snedskurna profiler och är också det verktyg med kortast livslängd. Detta verktyg 
används i Castrol oljan Variocut B380 som har en något lägre viskositet än ISOCUT 
BA oljorna. Samma olja används för verktyg 1 och 2 hos företag 3 vilka har en väldigt 
lång livslängd. Dessa rakskärande verktyg är de verktyg med längst livslängd av 
samtliga verktyg som tagits med i analysen. Resultaten föder frågan om en allt för hög 
viskositet inte gynnar rakskärande verktyg lika mycket som de snedskärande. Detta 
skulle kunna vara en förklaring till varför Scania transmissions ringhjulsverktyg inte har 
lika lång livstid i dag som tidigare. Den nuvarande oljan rekommenderades speciellt just 
för de snedskärande verktygen som infördes i samband med maskinbytet, tidigare 
användes enbart rakskärande verktyg. Innan bytet användes oljan ISOCUT T500 med 
en väldigt låg viskositet, maskinen skall även ha läckt stor mängd hydraulolja vilken har 
en relativt hög viskositet. Tankegången är att hydrauloljan höjde den totala viskositeten 
något och gav oljan liknande egenskaper i viskositet som Variocut B380 med en 
viskositet på 30mm2/s.  

Möjligheten är att verktyg 1 och 2 hos företag 3 skulle få en ännu längre livslängd om 
dem användes i ISOCUT BA 5 oljan, detta är inget som företag 3 testat. Att tilläggas är 
att skäroljornas övriga egenskaper förutom viskositet kan ha stor inverkan på 
livslängden men har varit svår att utläsa vid denna analys, djupare undersökning kring 
detta skulle därför krävas för att fastställa samband. 

6.5.2 Hantering 
Dragbrotschningsmetoden för invändiga profiler möjliggör inte att skärvätska med hjälp 
av tryck och riktning kan tillföras precis i skärpunkten då ämnet som bearbetas 
blockerar vägen. Därför måste annan strategi tillämpas för att tillföra skärvätska till 
skärpunkten. I ringhjulsdragbrotscharnas fall går hela verktyget genom vad man skulle 
kunna säga ett bad av olja precis innan den går in i bearbetning. För skärvätskans 
ändamål kan därför inga brister i tillförseln ses då samtliga tänder garanterat får olja på 
sig.  

För solhjul och retarderkugghjul samt synkroniseringsdetaljer där strategin för 
skärvätskan ser annorlunda ut är kraven på tillförseln andra. Det är möjligt att det med 
mer noggrann inriktning och olika strålstorlekar skulle kunna gå att förbättra effekten av 
tillförseln. Det skulle dock innebära tidskrävande tester vilket skulle resultera i stora 
kostnader. Den förbättring i verktygslivslängd som skulle kunna uppnås är troligtvis 
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inte tillräckligt stor för att testen skall vara lönsamma att utföra. Dagens utrustning 
anses därför fungera bra för dess ändamål.        

Förutom att välja rätt typ av skärvätska och använda den på bästa sätt måste hanteringen 
av oljan göras på ett vis som gör att dess egenskaper inte förändras. Skärvätskans 
uppgift är bland annat att kyla verktyg och ämne vid bearbetningen för att minska 
slitaget. Värms skärvätskan upp vid bearbetning och inte hinner kylas ned i tanken 
innan den går tillbaka in i maskinen finns en risk att den inte kyler lika väl. Risken finns 
främst för rena oljor då emulsionen mestadels består av vatten som inte behåller värme 
lika bra som olja. Rekommendation från oljetillverkaren Petrofer är att oljan som är i 
maskinomloppet skall ha en vilotemperatur på ca 25°c. Värmen som skapas vid 
bearbetningen av solhjul och retarderkugghjul har inte varit så hög att man ansetts 
behöva kyla oljan enligt tillfrågade personer. En temperaturtagning av vad oljan ligger 
på skulle vara enkel att göra och bekräfta om oljan ligger kring rekommenderad 
temperatur. Oljan för ringhjulsbearbetningen kyls redan ned i tanken, en bekräftelse på 
att den kyler till önskad temperatur skulle också lätt kunna göras med en 
temperaturmätning.  

Förutom temperaturen är renheten hos oljan en viktig faktor. Skärvätskornas innehåll är 
komponerade för att fungera på bästa sätt och kan påverkas negativt om oönskade 
partiklar tillförs. Exempelvis kan små partiklar från ämnesmaterialet och verktyg som 
lossnar vid bearbetningen hamna i skärvätskan. Dessa partiklar kan sedan fungera som 
ett slipmedel i skärvätskan vilket inte är positivt då det ökar slitaget på verktyget.  

Den förhöjda vattenhalten i oljan för ringhjulsbearbetningen tros bero på att emulsion 
från svarvoperationen förs med detaljerna in i dragbrotschmaskinen. Detta visar att 
övriga operationer på linan har direkt inverkan på dragbrotschprocessen vilket gör att 
ständig kontroll måste hållas även om ändringar inte skett vid just dragbrotschningen. 
Rutiner för regelbundna kontroller av partikelhalter i skärvätskan behövs för samtliga 
produktionsgrupper. Åtgärder kan därefter utföras om prover visar att behov finns.  

  

6.6 Övriga observationer  
Vid analys av nuläget upptäcktes att dokumentation kring användningen av 
dragbrotschverktyg idag inte ger stor möjlighet till uppföljning och utvärdering av 
verktygens livslängd. I dagens dokumentation finns två olika brister: 

1. För få parametrar 
För lite information dokumenteras kring verktygens användning. Från det parametrar 
som dokumenteras kan man utläsa hur många gånger och när ett verktyg skärptes samt 
hur många detaljer den bearbetat innan varje skärpning. Hur mycket som skärpts bort 
vid varje skärpning skulle behövas för att kunna göra en utvärdering av livslängden. För 
att bedöma den totala livslängden skulle även mått som tandlängd och diametermått vid 
leverans behövas samt information kring vad orsaker till skrotade verktyg varit.   

2. Bristfällig dokumentation 
I dagens dokumentation är det vanligt förekommande att information för vissa 
parametrar inte är ifyllt. Främst är det siffran på hur många detaljer som verktyget har 
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bearbetat innan skärpning som saknas. Enligt operatörer på skärprummet beror detta 
främst på att den siffran ofta inte är ifylld på lappen som skickas med verktyget när den 
kommer till dem. Operatörer vid produktionslinorna är ansvariga att fylla i denna 
information. Man nämnder även att det finns en risk att man i skärprummet kan ha 
glömt att registrera in information när ett verktyg har skärpts om.  

 

6.7 Prioriteringar för arbete med förbättringsförslag 
Genom analys av nuläget och benchmarkingen framgick främst att vilken typ av 
skärvätska som användes hade stor betydelse för dragbrotschverktygens livslängd. 
Siffror visade att skärolja medförde en längre livslängd än emulsion men också att det 
kan skilja mycket mellan olika specifika skäroljor. Näst efter skärvätskan visade 
analysen att skärhastigheten hade en stor påverkan på verktygets livslängd. Däremot var 
sambandet mellan specifika skärhastigheter och verktygslivslängd inte helt tydligt. 
Vidare var den bristande dokumentationen starkt märkbart under analysen och medförde 
svårigheter i att analysera dragbrotschverktygens livslängd idag. Ytterligare en 
intressant faktor gällande både artikelkvalitet och verktygslivslängd som framkom 
genom litteraturstudie samt samtal med verktygstillverkare var vikten av en bra 
skärpning av verktyget. Förutom dessa fyra faktorer finns flertalet faktorer som har en 
mer eller mindre påverkan på verktygens livslängd men vars tydliga samband inte 
kunde utläsas genom analysen. För vidare arbete efter analys var därför fyra områden 
intressanta: 

1. Skärvätska 
2. Skärhastighet 
3. Dokumentation 
4. Skärpning av verktygen 

Val av fokusområde för vidare arbete med framtagning av förslag på förbättringar 
gjordes tillsammans med personal på Scania transmission. Som ses i figur 6.11 viktades 
de fyra faktorerna efter hur stor påverkan på verktygslivslängden (y-axel) faktorerna 
hade samt efter hur enkelt det skulle vara att hinna jobba med att ta fram lösningsförslag 
(x-axel) under den tiden som fanns kvar för arbetet.  

Figur 6.11 Faktorers påverkan på livslängd i relation 
med möjlighet att hinna utföra förbättringsåtgärder 
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Skärvätskan och skärhastigheten var båda faktorer med hög påverkan på 
verktygslivslängden men de var även svåra att hinna jobba med under den tiden som 
fanns kvar för arbetet. Studie kring dessa faktorer kräver tester som sedan skall 
utvärderas. På grund av den bristande dokumentation skulle först fastställning behöva 
göras för hur stor förslitningen är idag genom att använda verktyget tills det behöver 
skärpas. Efter det skulle ändring kunna göras och därefter skulle verktyget användas 
lika länge igen. Då verktygen bearbetar så pass många artiklar mellan två skärpningar 
skulle detta innebära flera veckor eller till och med månader innan en utvärdering kan 
göras.  

Skärpningen av verktyg ansågs ha en medelstor inverkan på verktygens livslängd. 
Brister som kommit fram under analysen ansågs även vara möjliga att kunna jobba med 
och åstadkomma förbättringar under den tid som fanns kvar. Dokumentationen har 
ingen direkt påverkan på verktygets livslängd men skapar en otrolig viktigt grund till att 
kunna följa upp och utvärdera livslängden vid nuläge och vid ändringar. För att kunna 
bedriva övrigt arbete kring optimering av verktygens livslängd är dokumentationen 
oerhört viktigt. Val gjordes därför om att främst jobba med den bristande 
dokumentationen och även med skärpningen av verktygen. Punkter som fokuserades på 
vid fortsatt arbete var: 

Dokumentation 
 Rutin om att nödvändiga parametrar dokumenteras 
 Rutin som säkerställer att information kring alla parametrar fylls i 

Skärpning av verktygen 
 När skall verktyget skärpas? 
 Hur skall verktyget skärpas? 
 Gradning av verktyg efter slipning 

 

6.8 Kostnadsreduceringspotential 
Att vikta samtliga faktorer ur kartläggningen av områden som presenterades i 
nulägesbeskrivningen efter möjlig kostnadsreduceringspotential upptäcktes vara lättare 
sagt än gjort. Vilken typ av skärvätska som användes var den enda faktorn som visade 
på stor kostnadsreduceringspotential ur analysen. Resterande faktorers 
kostnadsreduceringspotential kunde endast bedömas utifrån känsla och antydningar ur 
analysen. Att vissa faktorer även påverkade livslängden på olika sätt försvårade 
bedömningen ytterligare. Faktorerna kan ha inverkan på livslängden genom att påverka 
grundförutsättningarna för livslängden, den kan påverka förslitningen och eller risken 
för haveri. Exempelvis kan skärpning av verktyget ha en inverkan på livslängden både 
gällande förslitning och risken för haveri. Beslut togs om att en tydligare kartläggning 
av livslängdpåverkande faktorer och hur dem påverkar livslängden behövde göras.  

Första frågan att besvara för att kunna göra kartläggningen var hur livslängden för ett 
dragbrotschverktyg definieras. Det bästa svaret på den frågan ansågs vara ”hur många 
meter ett dragbrotschverktyg totalt bearbetar. Utifrån denna definition gjordes en 
kartläggning av inverkande faktorer genom att ställa frågan ”vad beror livslängden på?”. 



Examensarbete: STRATEGISK OPTIMERING BEARBETNING – DRAGBROTSCHVERKTYGENS LIVSLÄNGD 

  46

För varje ny faktor som framkom ställdes frågan ”vad beror den på?”. I bilaga 5 ses 
kartläggningen av faktorer som livslängden beror på. Kartläggningen gav åtta stycken 
grundfaktorer som dragbrotschverktygets livslängd beror på: 

 Toleranser satta av Scania transmission 
 Förbestämt skärpintervall 
 Förslitning 
 Faktiskt bortslipat material 
 Hantering av verktyget 
 Avvikelse i bearbetningsprocessen 
 Tillverkarens verktygsdesign 
 Tillverkningsprocess för verktyget 

Toleranser satta av Scania transmission, förbestämt skärpintervall och förslitning är alla 
grundfaktorer där Scania transmission själva kan ha stor inverkan. De 
livslängdspåverkande faktorer där Scania transmission själva har stor påverkan anser jag 
därför vara de faktorer som har störst kostnadsreduceringspotential.  

Faktiskt bortslipat material, hantering av verktyget och avvikelse i 
bearbetningsprocessen kan samtliga sägas vara felkällor i processen som inte bör 
inträffa. Att avsevärt mycket mer material än nödvändigt slipas bort vid skärpning är 
inte troligt men några hundradelars sparande vid varje skärpning kan öka livslängden 
något. Verktygsskador på grund av felaktig hantering av verktyget är inte vanligt 
förekommande men kan innebära stora kostnader om det sker. Avvikelser i 
bearbetningsprocessen innebär också stora kostnader om de sker men är heller inte 
kontinuerligt förekommande. Dessa faktorer anses därför ha en medelstor 
kostnadsreduceringspotential då man kan spara mycket pengar om riskerna byggs bort 
men då de i dagsläget inte finns en hög nivå på avvikelser är 
kostnadsreduceringspotentialen inte jättestor.  

Tillverkarens verktygsdesign och tillverkningsprocess för verktyget är båda faktorer där 
Scania transmission inte har någon direkt påverkan. Hur tillverkaren designar och vilka 
processer som används kan vi inte styra mer än att hålla en bra kommunikation med 
tillverkaren som skapar förståelse från bådas håll. Kommunikation kring 
verktygsdesignen och verktygets användning gör chansen större att tillverkaren designar 
verktyget på bästa sätt för Scania transmissions tillämpning. Angående 
tillverkningsprocessen kan endast press sättas på tillverkaren genom att hålla dörren 
öppen för andra tillverkare. Konkurrens är det bästa sättet att driva på en utveckling.  

Kostnadsreduceringspotentialen hos de nya livslängdspåverkande grundfaktorerna 
viktas därför efter hur stor påverkan Scania transmission kan ha på faktorn. Faktorerna 
delas därmed in i tre grupper med stor, medel och liten kostnadsreduceringspotential: 

1. Stor kostnadsreduceringspotential 
 Toleranser satta av Scania transmission 
 Förbestämt skärpintervall 
 Förslitning 
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2. Medel kostnadsreduceringspotential 
 Faktiskt bortslipat material 
 Hantering av verktyget 
 Avvikelse i bearbetningsprocessen 

3. Liten kostnadsreduceringspotential 
 Tillverkarens verktygsdesign 
 Tillverkningsprocess för verktyget 

 

6.9 Optimering av dragbrotschprocessen 

Ett mål med uppdraget var att ge rekommendation för hur Scania transmission 
strategiskt skall jobba vidare men dragbrotschningsprocessen framöver. Frågan är då 
vad optimering för bearbetande processer innebär. Jag anser det vara att uppfylla satta 
krav till lägsta möjliga tillverkningskostnader. Krav kan exempelvis vara satta 
toleranser på artikeln, tidsplan för leverans, arbetsmiljö och så vidare. Då kraven redan 
är satta kan man säga att det är tillverkningskostnaderna som optimeringsarbetet borde 
fokuseras på. Den totala tillverkningskostnaden vid bearbetande processer beror på 
många olika typer av kostnader. Kostnaderna skulle kunna delas upp i följande punkter: 

 Lokalkostnad 
 Maskinkostnad 
 Verktygskostnad 
 Ämneskostnad 
 Personalkostnad 
 Övrig utrustningskostnad 
 Kostnad för ouppfyllda krav 

Lokalkostnad, maskinkostnad, ämneskostnad och personalkostnad kan anses som 
svårare att påverka i det kontinuerliga arbetet med processoptimering. Detta lämnar tre 
områden kvar som är mer relevanta att börja arbeta med vid processoptimering. 
Verktygskostnaden beror på verktygets inköpspris samt verktygets livslängd där 
livslängden kan anses som det område med störst kostnadsreduceringspotential. Övrig 
utrustningskostnad innefattar alla typer av kostnader för utrustning som inte ingår i 
maskin eller verktygsinköp som exempelvis skärvätska och arbetsmaterial som 
skyddshandskar och liknande. Kostnad för ouppfyllda krav innefattar alla typer av 
kostnader som uppkommer av att man misslyckats att uppfylla ett satt krav. Vi 
bearbetande processer kan dessa kostnader vara kostnader för kassationer, kostnader för 
ombearbetning, kostnad för sen leverans eller utebliven leverans. För 
dragbrotschningsprocessen finns generellt sett ingen möjlighet till ombearbetning vilket 
gör kostnadsreduceringspotentialen för det området litet. Kostnad för sen eller utebliven 
leverans kan tänkas bero antingen på just kassationer eller felaktig planering vilket gör 
att kostnader för kassationer kan ses som den delen med störst 
kostnadsreduceringspotential vid kostnader för ouppfyllda krav. Då detta arbete syftar 
till att undersöka verktygslivslängden och där övrig utrustningskostnad innehåller 
väldigt många olika typer av kostnader som kan vara svårt att utföra kontinuerligt 
förbättringsarbete på så kan kostnad för kassationer anses vara den mest lämpade delen 
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att först fokusera på gällande strategisk optimering av dragbrotschprocessen. Arbetssätt 
som används vid detta arbete kan även appliceras vid kostnad för kassationer genom att 
kartlägga faktorer som kostnaden för kassation beror på. Utifrån dessa grundfaktorer 
kan sedan arbete med kostnadsreducerande åtgärder utföras.  
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7. Förslag på förbättringar 
 

7.1 Dokumentation 
7.1.1 Rutin för dokumentering vid leverans av nytt verktyg 
Provdragning av nya verktyg görs av Scania eller verktygstillverkaren. Förslag är att 
dokumentera mätprotokoll för uppmätta detaljer vid testdragning. Måtten på de 
testdragna artiklarna visar på hur verktygets ursprungsdimensioner ser ut. 
Dokumenteringen görs förslagsvis elektroniskt och uppdelat efter verktygsnummer där 
mätresultat kan ses för samtliga individer.   

7.1.2 Ordersystem för skärpning av dragbrotschverktyg 
Med hjälp av formulär funktioner och programmeringskodning i Visual Basic i Excel 
har jag skapat ett ordersystem. Systemet skall säkerställa att all information kring 
användningen av dragbrotschverktygen samt kring skärpning av verktygen 
dokumenteras. När systemet öppnas visas en meny (se bilaga 6) med valen:  

 Skapa skärpningsorder 
Klickar man på denna knapp öppnas ett formulär, se bilaga 6, där information skall 
fyllas i kring vilket verktyg som ordern handlar om samt information kring dess 
användning. Är något av informationsfälten tomma kan inte ordern skickas utan en 
meddelanderuta visas om att data saknas. Är all information ifylld skapas en order och 
meddelanderuta visas om att ordern är skickad. 

 Aktiva order 
Om man på menyn väljer ”Aktiva order” visas arket som ses bilaga 6. Informationen 
som fyllts i när en order skapats hamnar här som en rad vilket symboliserar en order. 
Här kan operatörerna på skärprummet gå in för att se vilka verktyg som kommer att 
behöva skärpas. Order sorteras efter vilket behovsdatum som fyllts ifrån produktionslina 
där verktyg som behövs först hamnar högst upp. Man kan då i skärprummet få en bra 
översikt som underlättar planeringen av i vilken ordning verktygen skall slipas. När ett 
verktyg har slipats går operatör som slipat verktyget in och avrapporterar den gällande 
verktygsordern. Detta görs genom att sätta ett x i rutan längst till vänster för den rad det 
gäller och sedan klicka på knappen ”avrapportera”. Därmed kommer ett formulär upp 
där information kring slipningen skall fyllas i, se bilaga 6. I formuläret kan alternativ 
väljas för om det är ett nytt verktyg som skärpts för första gången, om verktyget skall 
skrotas eller om det är en vanlig skärpning. Väljs ”nytt verktyg” ombeds man fylla i vad 
tandlängden var för verktyget vid leverans, se bilaga 6.  Väljs ”skrota verktyg” ombeds 
man fylla i vad anledningen är till att verktyget skrotas, se bilaga 6. Precis som vid 
orderläggning krävs här att all information är ifylld för att ordern skall kunna 
avrapporteras.     

 Databas 
Klickar man på knappen ”databas” på menyn får man upp ett ark där information från 
användningen och skärpningen samlats på samma rad, se bilaga 6. Informationen 
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överförs hit när ordern avrapporteras. I denna databas samlas alltså all information från 
samtliga order som avrapporterats.    

 Uppföljning 
Klickar man på knappen ”Uppföljning” kommer man till en sida där man i ett diagram 
kan välja vilka verktygsnummer, individnummer samt under vilken tidsperiod man vill 
se information ifrån, se bilaga 6. Diagrammet är sammankopplat med databasen och 
uppdateras varje gång en order avrapporterats. I diagrammet visas hur mycket verktyget 
bearbetat innan en viss skärpning samt hur mycket som skärptes bort på varje del. 
Diagrammet är till för att kunna upptäcka trender för verktygets livslängd. En tabell 
med information som matchas med diagrammet finns under diagrammet, se bilaga 6. 
Upptäcks något avvikande i diagrammet kan man gå ner och kolla om någon 
kommentar har lagts till för användningen eller skärpningen.  

 Avsluta 
Klickar man på avsluta knappen stängs ordersystemet ned.  

Ordersystemet finns placerat i en öppen datamapp hos skärprummet som kan kommas åt 
från alla datorer på DX. En genväg kan lätt skapas till skrivbordet på alla datorer vid 
produktionslinorna där skärpningsorder skall skapas. Ordersystemet är färdigt och klart 
för att börja användas. Handledare Carl Björklund har ansvar för att information ges till 
ansvarig produktionsledare för varje berört avsnitt. Vederbörande kommer sedan 
överens om hur information och instruktioner skall ges till samtliga operatörer samt 
vilket datum som systemet skall börja användas. 

 

7.2 Skärpning av verktygen 
7.2.1 När skall verktyget skärpas? 

Studie av förslitningskurva 
Studera förslitningskurvan för verktygen genom att kontinuerligt mäta förslitningen 
med ett bestämt intervall. För varje mätning dokumenteras hur många detaljer som 
bearbetats samt hur stor förslitningen är. Utgå från dagens skärpintervall och utför 
mätningar med jämna mellanrum under hela verktygets användning. Ses ingen kraftig 
ökning av slitaget mot slutet av dagens intervall kan verktyget användas något längre 
där mätningar av slitaget fortsatt görs med samma intervall. För att utföra mätning av 
slitaget krävs en utrustning med högre noggrannhet än vad som finns idag. Utrustning 
för mätning med en hundradelsmillimeters noggrannhet är beställd till skärprummet. 
Ändamålet för utrustningen är att kunna mäta förslitningen innan skärpning för att 
noggrannare se hur mycket som behöver slipas bort samt för att kunna dokumentera hur 
stor förslitningen är. Förslagsvis kan denna utrustning testas för att se om den även kan 
vara lämplig att använda till att studera förslitningskurvan.   

Utifrån hur förslitningskurvan ser ut kan sedan det mest lönsammaste 
skärpningsintervallet beräknas. Vid beräkningen måste hänsyn tas till förslitningens 
ökning, tid för verktygsriggning i maskin samt kapacitet hos skärprum.  
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7.2.2 Hur skall verktyget skärpas? 

Rätt slipskiva till rätt verktyg 
Tabell har skapats som visar vilken slipskiva som skall användas till vilket verktyg, se 
bilaga 2. Förslag är att ändra inköp av slipskivor med radie 1 till slipskivor med radie 
1,2 för att få rätt radie enligt konstruktionsritning.  

Form och ytjämnhetsmätare 
En utrustning för form och ytjämnhetsmätning av den slipade ytan på verktygen skulle 
möjliggöra utvärdering dagens slipning. Förlag är att undersöka vilka utrustningar som 
finns för detta ändamål och vad det skulle kosta. Smidigast vore att kunna ha 
utrustningen monterat för användning i slipmaskinen. Med formmätning kan 
utvärdering göras på om spånkammaren har rätt form enligt ritning. Har spånkammaren 
avvikande form kan detta härledas till att slipskivans form har förändrats på grund av 
förslitning eller att inställningarna av slipskivan vid start kan göras bättre. Utifrån det 
formfel som ses vid mätning kan åtgärder utföras. Att kunna mäta ytjämnheten skapar 
möjlighet till att kunna utvärdera vilken typ av slipskiva och vilka inställningar som ger 
finast yta.  

7.2.3 Gradning av verktyg efter slipning 
Gradningstestet som utfördes visade på en hög förbättring där även första bearbetade 
artikeln låg inom tolerans. Förslag är att införa gradning av samtliga verktyg efter 
slipningen. 

Själva gradningsprocessen kan förbättras genom att testa olika typer av borstar och 
inställningar för att även optimera borstens livslängd. Processen kan även göras mer 
effektiv om borstningen sker längs med verktyget istället för längs med spiralerna som 
vid testet. Förslag är att testa metod där verktyget står still medan borsten går nedifrån 
och upp över verktyget och sedan tillbaka igen. Verktyget vrids sedan ett hack och 
borsten går fram och tillbaka igen. Denna procedur upprepas till dess att gradningen 
gjorts runt hela verktyget. För denna metod krävs ett annat program till maskinen än vad 
som finns idag.  
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8. Slutsats och rekommendationer 
 

8.1 Slutsats 
På Scania transmission innebär optimering av bearbetande processer att uppfylla ställda 
krav till en så låg tillverkningskostnad som möjligt. För samtliga bearbetande processer 
inom Scania transmission kan den totala tillverkningskostnaden sägas bero på ett antal 
olika kostnader enligt den uppdelning som visas i figur 8.1.  

Denna rapport beskriver vilka grundfaktorer som påverkar verktygslivslängden i 
dragbrotschningsprocessen vilket är en faktor som verktygskostnaden beror på. Ett 
dragbrotschverktygs livslängd definieras av hur många antal meter material som 
verktyget bearbetar innan det kasseras. Livslängden på Scania transmissions 
dragbrotschverktyg styrs av faktorerna: 

 Toleranser satta av Scania transmission 
 Förbestämt skärpintervall 
 Förslitning 
 Faktiskt bortslipat material 
 Hantering av verktyget 
 Avvikelse i bearbetningsprocessen 
 Tillverkarens verktygsdesign 
 Tillverkningsprocess för verktyget 

Faktorerna delas upp efter stor-, medel- och liten kostnadsreduceringspotential där 
kostnadsreduceringspotentialen beror på Scania transmissions möjlighet att påverka, det 
vill säga en sammanvägning av potentiellt resultat och potentialen för att det ska kunna 
uppnås.  

1. Stor kostnadsreduceringspotential 
 Toleranser satta av Scania transmission 
 Förbestämt skärpintervall 
 Förslitning 

2. Medel kostnadsreduceringspotential 
 Faktiskt bortslipat material 
 Hantering av verktyget 
 Avvikelse i bearbetningsprocessen 

 

Figur 8.1 Tillverkningskostnader för bearbetande processer 
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3. Liten kostnadsreduceringspotential 
 Tillverkarens verktygsdesign 
 Tillverkningsprocess för verktyget 

Genom analys av nuläget på Scania transmission samt jämförelse med fem andra 
produktionsanläggningarnas användning framträdde fyra intressanta områden. På grund 
av att tester i område 1 och 2 inte kunde utföras lades fokus på framtagning av 
kostnadsreducerande åtgärder på område 3 och 4. De 4 områdena var:  

1. Skärvätska 

Analys av verktygslivslängd hos verktyg på Scania transmission samt hos övriga fem 
externa produktionsanläggningar visade att verktyg där ren skärolja används i 
genomsnitt har en 76 % längre livslängd än verktyg där emulsion används. Jämförelsen 
visade även att stora skillnader i livslängd även fanns mellan olika typer av specifika 
skäroljor.  

2. Skärhastighet 

Även skärhastighet stack ut i analysen som en faktor med stor inverkan på 
verktygslivslängden. I många fall verkade en lägre skärhastighet vara att föredra men 
motsades även i andra fall. Ett tydligt samband för skärhastighet och livslängd kunde 
inte fastställas. 

3. Bristande dokumentation 

Dokumentationen kring dagens användning av dragbrotschverktyg visade sig vara för 
bristfällig för att kunna göra en fullständig utvärdering av verktygens livslängd i nuläget. 
För få parametrar kring användningen dokumenteras och för de få som dokumenteras 
fattas ofta ifylld information. Tester tar väldigt lång tid att utföra för dragbrotschverktyg 
gällande livslängd. En bra dokumentation är därför A och O för att kunna utvärdera och 
följa upp trender i verktygslivslängd gällande olika livslängdpåverkande faktorer. För 
utvärdering av verktygens totala livslängd krävs även information om vilka dimensioner 
verktygen har vid leverans.  

4. Skärpning av dragbrotschverktyg 

Genom samtal med verktygstillverkare och litteraturstudie insågs att skärpningen av 
verktygen har en viktig roll för både artikelkvalitet och verktygslivslängd. Val av 
skärpningsintervall har stor betydelse för verktygets totala livslängd. För att kunna 
bestämma det mest lönsamma intervallet måste verktygens förslitningskurva studeras. 
Genom att hålla spånvinkel och radie i spånkammaren enligt konstruktionsritning 
möjliggörs en god spånbildning och spånavgång. Kartläggning visade att verktyg som 
enligt ritning skall ha en radie på 1.2 slipas med skivor med radie 1. Inställningar av 
slipskiva, typ av slipskiva samt skärdata för slipskivan är viktig för spånavgången. För 
att undvika spånstockning och ge bästa förutsättningar för spånan att avlägsnas skall en 
jämn form med fin yta skapas i spånkammaren. Idag saknas utrustning för att kunna 
utvärdera den slipade ytan noggrannare än med ögonmått.    
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Genom test där ett verktyg gradades med borst efter slipning fastställdes att det är 
graderna som orsakar mått utanför tolerans för de första bearbetade detaljerna med 
nyslipat verktyg. Genom att grada av verktygen kan godkänd kvalitet uppnås från första 
bearbetade detalj och därmed sänka kostnaden för kassationer.    

 

8.2 Rekommendation för optimering av 
dragbrotschverktygens livslängd 
Rekommendation till Scania transmission för fortsatt arbete med att optimera 
dragbrotschverktygens livslängd är att jobba med kostnadsreducerande åtgärder för 
faktorer med både stor, medel och liten kostnadsreduceringspotential. Dock 
rekommenderas att störst resurser läggs på arbete med kostnadsreducerande åtgärder för 
de faktorer där Scania transmission kan ha stor påverkan. På grund av att utvärdering av 
dragbrotschverktygens livslängd kräver en lång tids användning av verktygen bör 
ansvarig person eller personer utses för uppföljning av verktygens livslängd. 
Rekommendation är att högsta prioritet skall vara att få ordning på en bra 
dokumentation kring dagens användning så att uppföljning av verktygen är möjlig. 
Förbättringsförslag för dokumenteringen kan ses i avsnitt 7.1. Förslag för förbättringar 
kring skärpning av verktygen kan ses i avsnitt 7.2 och ytterligare förslag på fortsatt 
arbete med kostnadsreducerande åtgärder kan ses i kapitel 9. 

 

8.3 Rekommendation för vidare arbete med optimering 
av dragbrotschprocessen 
För vidare arbete med optimering av dragbrotschprocessen rekommenderas att i första 
hand fokusera på kostnaden för ouppfyllda krav vilken beror på faktorerna: 

 Omarbetningskostnader 
 Kostnad för kassation 
 Kostnad för sen leverans 
 Kostnad för utebliven leverans 

Omarbetning förekommer generellt inte och kostnad för kassation har troligen stor del i 
kostnad för sena eller uteblivna leveranser. Därför rekommenderas att kostnad för 
kassation är prioritet ett för nästkommande fokusområde för Scania transmissions arbete 
med att optimera dragbrotschningsprocessen. Förslag är att kartlägga grundfaktorer som 
kostnaden för kassation beror på och utifrån dessa arbeta med kostnadsreducerande 
åtgärder.  
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9 Förslag på fortsatt arbete med 
kostnadsreducerande åtgärder 

9.1 Toleranser satta av Scania transmission 
Utvärdera följande ändringar av toleranser i dialog med verktygstillverkaren:  

 Gör en höjning av hela toleransintervallet för diametermått där både min och 
max värde höjs. Detta för att minimera risken att få nya verktyg i mitten av 
artikeltoleransen vilket troligen ger än större kostnadsförlust än att behöva slipa 
ned ett verktyg som ligger över artikeltoleransen.  

 Förläng de ringhjulsverktyg som skär raka profiler från 2736mm till 2900mm så 
att fler tandrader kan läggas in och möjliggöra att varje tand inte behöver 
bearbeta lika mycket material på kugghöjden.  
 

9.2 Förbestämt skärpintervall 
Se förslag på förbättringar för denna faktor under avsnitt 7.2.1 i kapitel 7. 

9.3 Förslitning 
9.3.1 Skärvätska 

Kemisk sammansättning 
 Studera skillnad i förslitning genom två olika test med verktyg för bearbetning 

av solhjul och retarderkugghjul: 
‐ ISOCUT BA 5 ZF, viskositet 40mm2/s 
‐ Variocut B380, viskositet 30 mm2/s 

 

Resultatet skulle ge en hänvisning till om verktyg som skär raka profiler även gynnas av 
de egenskaper som ISOCUT BA 5 ZF besitter eller om en något lägre viskositet är mer 
fördelaktig för just verktyg som skär raka profiler.  

 Synkroniseringsdetaljer 
A. Genomför byte från emulsion till ren skärolja 
B. Gör en litteraturundersökning av emulsionsoljors egenskaper vid olika 

kemiska sammansättningar och koncentration. Om möjligt utför test där 
studie av skillnad i förslitning på ett verktyg vid användning före och 
efter byte av emulsionsolja och eller koncentration.    
 

Hantering 
Inför rutin för kontinuerliga provtagningar av partikelhalt och temperatur på 
skärvätskorna med ett fast tidsintervall. Åtgärder kan sedan utföras utifrån vad 
provtagningsresultaten visar.  

9.3.2 Skärhastighet 
Studera skillnad i förslitning vid olika skärhastigheter för ett och samma verktyg vid 
bearbetning av en och samma artikel. Bästa förutsättningen vore även att artiklarna 
bestod av samma ämnesnummer vid all bearbetning inom jämförelsen.    
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9.3.3 Övriga parametrar 
Studera skillnad i förslitning vid användning av olika: 

 Verktygsmaterial 
 Beläggningar 
 Arbetsmaterial 
 Skärvätskor 

 

9.4 Faktiskt bortslipat material 
Köp in utrustning för att kunna mäta slitaget med en hundradelsmillimeters noggrannhet.   

 

9.5 Hantering av verktyget 
 Åtgärd för den största risken för hanteringsskador idag är under arbete. De stora 

ringhjulsverktygen som tidigare transporterats och förvarats vid skärprum på en 
öppen vagn skall nu få skyddad transportlåda för transport och förvaring. Andra 
risker anses inte vara stora men om önskas skulle en noggrannare kartläggning 
av alla risker skulle kunna göras. Åtgärder för att bygga bort eller minimera 
riskerna kan sedan göras.  
 

9.6 Avvikelse i bearbetningsprocessen 
 Kartlägg kända möjliga risker och utför åtgärder för att eliminera eller minimera 

dessa risker. 
 Idag finns rutin för åtgärd vid stopp då en avvikelse sker, skapa även rutin för 

arbete med åtgärder efter stopp. Använd exempelvis nystartat forum för 
optimering av dragbrotschningsprocessen för att ta upp problem på grund av 
avvikelse och bedriv uppföljning vid dessa möten.  
 

9.7 Tillverkarens verktygsdesign 
Upprätthåll en god kommunikation mellan Scania transmission och verktygstillverkare 
för att skapa en förståelse från båda håll. Ta reda på vilka faktorer som är viktiga för 
tillverkaren att veta kring hur verktygen används hos just Scania transmission. 
Fullständig information ger tillverkaren förutsättningar till att designa verktyget på bästa 
sätt efter hur det skall användas.    

 

9.8 Tillverkningsprocess för verktyget 
Undersök alternativa verktygstillverkare för de verktyg som finns idag. Uppmärksamma 
dagens tillverkare om brister som ses på deras verktyg och att man kontinuerligt testar 
andra tillverkares verktyg. Konkurrens främjar utvecklingen.   
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Bilaga 1 

Sammanställning av dragbrotschverktyg i 
produktion hos Scania transmission 
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Bilaga 2 

Kartläggning av vilka slipskivor som 
används till vilka verktyg 
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Bilaga 3 

Formulär för benchmarking besök 

Benchmarkingbesök driftverktyg 
Besökare: Petra Svärd 

Uppsala Universitet, Högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik 

Examensarbetare på Scania transmission i Södertälje  
 

Välj ut 3‐4 driftverktyg  efter dessa prioriteringar:  

1. Scanias verktyg har maxdiametrar mellan 60mm och 250mm. Välj ett verktyg från varje 

kategori nedan om eran verksamhet har dessa storlekar, annars väljer ni fler från de 

kategorierna ni har:  

‐ Maxdiameter över 200mm (gärna kring 240‐250mm) 

‐ Maxdiameter under 100mm (gärna kring 60‐70mm)  

‐ Maxdiameter mellan 100 – 200 mm (gärna kring 120mm eller 190mm) 

2. Helst spiralskurna driftverktyg som skär raka kuggar. 

3. Den som driftar flest antal meter mellan två skärpningar (kuggbredd x antal bit). 

4. Har ni olika maskiner där man använder olja i den ena och emulsion i den andra, välj då ut 

något verktyg från varje grupp. 

5. Om tre verktyg har valts efter dessa prioriteringar kan gärna det 4:e vara det verktyg som går 

minst antal meter mellan två skärpningar.  

Fyll i kopplad information till varje verktyg i tabellen nedan innan mötet:  

  Verktyg 1  Verktyg 2  Verktyg 3   Verktyg 4 

Verktyg 

Tillverkare         

Material         

Beläggning         

Längd [mm]         

Max diameter [mm]         

Maskin 

Tillverkare         

Drivning         

Metod          

Artikel  

Typ av artikel          

Arbetsmaterial 

Arbetsmaterial sort (svensk standard?)         

Specificerad hårdhet [HB]         

Värmebehandling vid smedjan          

Stålverksprocess          

Namn på smedja         

Namn på stålverk         

Skärvätska 

Typ (olja el. emulsion)         

Om emulsion: Oljekoncentration [%]         

Specifik benämning på oljan         

Tillverkare av oljan         

Skärdata 

Skärhastighet [m/min]         

Jämförelsetal 

Driftad längd mellan skärpningar [mm]          
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Om skärpning av driftverktygen görs hos er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbetning per tand på kugghöjden [mm]          

  Verktyg 1  Verktyg 2  Verktyg 3  Verktyg 4 

Skärpning 

Maskintillverkare         

Specifik typ av slipskiva         

Diameter på slipskiva [mm]         

Radie på slipskiva         

Olja eller emulsion?         

Om emulsion: 
Oljekoncentration [%] 

       

Specifik benämning på oljan         

Tillverkare av oljan         

Hur mkt slipas bort? [mm]         
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Bilaga 4 

Ifyllda benchmarking formulär 
Företag 1 
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Företag 2 
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Företag 3 
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Företag 4 
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Företag 5 
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Bilaga 5 

Kartläggning av livslängdpåverkande 
faktorer 
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Bilaga 6 

Ordersystem för skärpning av verktyg 
Startmeny 

 

Skapa skärpningsorder 
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Aktiva ordrar 

 

Avrapportering 

 

 

 



 

 
 

75

Skrota verktyg 

 

Nytt verktyg 
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Databas 
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Uppföljning 

 

 

 

 


