
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytstrukturer och processer för hårdbearbetning av Ytstrukturer och processer för hårdbearbetning av Ytstrukturer och processer för hårdbearbetning av Ytstrukturer och processer för hårdbearbetning av 
kugghjul och axlarkugghjul och axlarkugghjul och axlarkugghjul och axlar    

 

 

 

 
Johan Hjertstedt 

 
Produktionssystem 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Examensarbete 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

LIU-IEI-TEK-A--08/00268--SE  



 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts vid Linköpings universitet i samarbete med 
Scania Transmission i Södertälje och behandlar kravsättning av ytstrukturer samt processer 
för hårdbearbetning av kugghjul och axlar. Aktuella artikelritningar innefattar endast krav för 
Ra-värde, den aritmetiska medelavvikelsen för ytjämnhetsprofilen (R-profilen). Förslag på 
nya parametrar enligt av Scania tillämpade SS-EN ISO standards har tagits fram, detta för att 
ge en noggrannare beskrivning av vilken ytstruktur som skall uppnås. Resultatet är generellt 
tillämpningsbart men fokuseras mot kugghjulens hål, plan och diametrar. Vidare presenteras 
en jämförelse mellan metoder så att transmissionsverkstäderna kan tillverka kugghjul/axlar på 
ett kostnadseffektivare sätt. Arbetet grundas på en litteraturstudie av handböcker och 
standards kompletterat med kartläggning av nuläget genom insamling av mätdata. En 
omvärldsanalys och några bearbetningsprover med hårdsvarvning har också utförts. 
Till skillnad från nuläget föreslås en övergång från att ange Ra-värde på ritningarna till att 
ange en övre gräns för Rz-värde som en begränsning av amplituden. Ytor i relativ rörelse och 
ytor som ingår i pressförband föreslås kompletteras med en undre gräns för Rz-värde samt en 
undre gräns för relativ bärighet. Med införandet av ett bärighetskrav ges även en specifikation 
för profilens fördelning. Angivelse av bearbetningsmetod och eventuellt bearbetningsmönster 
föreslås att anges i klartext på ritningen då parametrar som beskriver karakteristiska drag för 
olika bearbetningsmetoder visat sig väldigt variationsbenägna i nulägesanalysen. 
Jämförelse av hårdbearbetningsmetoder har visat att det i kombinationsmaskiner, 
hårdsvarvning och slipning, vore intressant att enbart hårdsvarva kugghjulens glidlagerytor, 
något som enligt bearbetningsprover och omvärldsanalys verkar rimligt. Detta bör efter 
godkännda riggprover anammas som ett första optimeringssteg. Fler intressanta koncept för 
framtida bearbetningsalternativ finns att studera i rapportens resultat och diskussionskapitel. 
 



 
 

Abstract 
This master thesis report was performed at Linköpings University in cooperation with Scania 
Transmission in Södertälje and  deals with specification of surface textures and processes for 
hard part machining of  cogwheels and shafts. Present blueprints only include requirements 
for Ra-values, arithmetic mean deviation of the roughness profile (R-profile). 
Suggestions of new parameters according to SS-EN ISO standards used by Scania have been 
compiled with the aim of providing a more accurate description of the surface texture that is 
to be achieved. The result can be applied in general but are focused towards holes of 
cogwheels, planes and diameters. Furthermore a comparison between different methods is 
presented so that the transmission workshops can manufacture cogwheels and shafts in a cost-
efficient manner. The work is based on a comparative literature study of handbooks and 
standards with complementary documentation of the present situation through collecting of 
measurements. A reference analysis and a few manufacturing tests of hard turning have also 
been performed. 
In difference from the present situation a transition from providing Ra-values on the 
blueprints to specify an upper limit for Rz-value to restrict the amplitude is recommended. 
Surfaces in relative motion and surfaces in heavy force fit are suggested to be complemented 
with a lower limit for Rz-values and a lower limit for relative material ratio. 
With an introduction of material ratio requirements the profiles distribution are also specified. 
Denunciation of manufacturing method and surface lay if any is suggested to be stated en 
clair on the blueprint being so that parameters describing characteristic features for different 
manufacturing methods have shown a wide range of distribution in the present state analysis. 
Comparison of hard part machining methods have shown that in combination machines, hard 
turning and grinding, solely hard turning of the cogwheels slide bearing surfaces would be 
interesting, which also seems plausible due to manufacturing samples and the reference 
analysis. 
After approved rigg tests this method can be adopted as a first step of optimization. More 
interesting concepts for future manufacturing alternatives are provided in the reports result 
and discussion chapters. 
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Centrala begrepp 
 
Abrasiv bearbetning Bearbetning med en abrasiv/nötande process, 

exempelvis slipning, hening, läppning eller polering. 
 
Aggressiva skärdata Bearbetning vid högre skärhastighet och/eller 

matning mot vad som rekommenderats för 
processens bearbetningsfönster. 

 
Amplitudfördelningskurva Frekvensfördelningsfunktionen av höjdkoordinaterna 

för en profil. 
 
Hårdbearbetning  Här avses skärande bearbetning i härdat stål. 
 
Materialandelskurva Kurva representerande profilens materialandel som 

funktion av nivån. 
 
Platåhening Bearbetningsmetod där toppar av 

bearbetningsmärken från föregående process 
avlägsnas. Platåerna som bildas bidrar till att redan 
vid tillverkning skapa en yta som liknar den som 
uppnås efter en inslitningsfas av aktuell artikel. 

 
Primärprofil (P-profil) Digital form av den avkännda profilen då mätbrus 

filtrerats bort med hjälp av ett nedre våglängdsfilter. 
 
Profilfilter Filter som separerar profilers långvågiga- och 

kortvågiga komponenter. 
 
Restspänningar Spänningar som kvarstår i ett material efter att all last 

avlägsnats. 
 
Vågighetsprofil (W-profil) Profil härledd ur primärprofilen genom att 

undertrycka långvågiga och kortvågiga komponenter. 
Vågighetsprofilen består av komponenter med 
angränsande- och längre våglängd än de 
komponenter som bildar ytjämnhetsprofilen. 

 
White layer Ett lager med svårdefinierad materialstruktur vid 

ytan på ett arbetsstycke till följd av mekanisk eller 
termisk påverkan. 

 
Ytjämnhetsprofil (R-profil) Profil härledd ur primärprofilen genom att 

undertrycka långvågiga komponenter. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Rapporten syftar till att precisera parametrar för ytstrukturer vid växellådstillverkningen hos 
Scanias transmissionsverkstäder i Södertälje. Dagens artikelritningar innefattar endast krav 
för Ra-värdet, den aritmetiska medelavvikelsen för ytjämnhetsprofilen (R-profilen). Förslag 
på nya parametrar enligt av Scania tillämpade SS-EN ISO standards ska tas fram, detta för att 
ritningarna ska kunna ge en noggrannare beskrivning av vilken ytstruktur som skall uppnås. 
Resultatet skall vara generellt tillämpningsbart men fokuseras mot kugghjulens hål, plan och 
diametrar. Vidare skall metoder presenteras så att transmissionsverkstäderna kan tillverka 
kugghjul/axlar på ett kostnadseffektivare sätt. Målgrupp för rapporten är de tekniker, 
beredare, konstruktörer och operatörer som på Scania är involverade i utveckling och 
produktion utav transmissionsartiklar. 

1.2 Metod och källor 
Som grund för arbetet med att precisera parametrar för ytstrukturer har en litteraturstudie samt 
studiebesök hos ett företag med jämförbar tillverkning genomförts, handböcker inom området 
samt standarder har använts för att finna lämpliga parametrar. Vidare har mätningar på 
kugghjul tillverkade enligt dagens metoder utförts. Dessa mätdata har sedan använts för att 
framställa statistiskt underlag för att påvisa aktuell nivå för de parametrar som valts.  
En nulägesbeskrivning över aktuella hårdbearbetningsmetoder har utförts för att tjäna som 
referens vid jämförelser med bearbetningsprover för alternativa processer. Fackböcker och 
artiklar över hårdbearbetningsmetoder har studerats och utifrån dessa studier och de 
förutsättningar som funnits i form av verktygsmaskiner och tillgänglig maskintid så har 
bearbetningsprover upprättats. Resultatet av bearbetningsproverna har jämförts med 
statistiken från referensmätningarna och legat till grund för optimeringsförslag inom 
produktionen. 

1.3 Avgränsningar 
För att syftet i sin helhet skulle uppnås har fokus gällande ytstrukturer legat vid parametrar 
från ytjämnhetsprofilen. Områden som nanostruktur och form har inte behandlats inom 
rapportens ramar. De hårdbearbetningsmetoder som rapporten behandlar inriktas på slipning, 
hårdsvarvning och hening. Detta till följd av att det är processer som i dagsläget används 
inom transmissionstillverkningen och därmed även givit möjlighet till referensmätningar och 
praktiska prover. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Ytstrukturer 
I benämningen ytstrukturer innefattas märken genererade av verktygens avverkning samt 
avvikelser med längre våglängder som uppstått till följd av verktygets avvikelser från dess 
ideala verktygsväg. Många geometriska kännetecken kan betraktas som ytavvikelser, brist på 
rakhet, vinkelfel, orundhet etc. Dvs. många olika avvikelser som inte har med dimensions 
mått att göra. Ytstrukturer har två syften att tjäna, hjälpa till att övervaka tillverkningen, 
bearbetningsprocess och maskin, samt optimera den aktuella detaljens funktion. Båda 
områdena inverkar på kvaliteten. Övervakning och reglering av processen säkrar en 
repeterbarhet, ”Quality of conformance”. Optimering av funktionen ska tjäna till ”Quality of 
design”. De båda syftena kan särskiljas genom att titta på spridningen av mätdata och dess 
värden, se figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1 Två aspekter på kvalite 

 (Surfaces and their Measurements) 

 
När ytstrukturer ska mätas är det avvikelser från idealt tillstånd som är intressant samt att 
kunna skilja på avvikelser som beror av bearbetningsprocessen och märken som kommer från 
en avvikande verktygsväg. 
När det gäller funktion skulle det vara önskvärt om alla inverkande faktorer kunde undersökas 
var för sig, nötning, friktion mm. Få generella mätutrustningar finns utvecklade för detta och 
ofta får produktutvecklarna basera sina parameterval på erfarenhet och teorier istället för 
tester. Tyvärr finns inte tillräckliga teorier utvecklade på området och ibland används 
parametrar som är bättre lämpade för att övervaka bearbetningsprocessen för att kravsätta 
funktion. 
Ytstrukturer delas upp i olika kategorier, ytjämnhet, vågighet och form, se figur 2.2. När ytor 
produceras kan de inte separeras ifrån tillverkningen, process och maskineffekter finns alltid 
där. Den första kategorin, ytjämnhet är kopplad till vilken bearbetningsmetod som används 
medan vågighet och form mer är resultatet av problem i verktygsmaskinen. Vågighet som har 
längre våglängd än ytjämnhet uppstår vid vibrationer t.ex. pga. för dålig styvhet eller 
balansproblem. Ytavvikelser med längst våglängd kallas formfel och kan t.ex. bero på 
utböjning eller långtida termiska effekter i verktygsmaskinen. 
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Figur 2.2 Indelning av ytstrukturer efter våglängd 

(Surfaces and their Measurements) 

 
Diagram som åskådliggör ytjämnhet kan vara vilseledande då vertikal förstoring är mycket 
större än den horisontella, se figur 2.3. Detta kan ge en felaktig bild av hur skarpa topparna är 
och därigenom förorsaka misstag bl.a. om huruvida deformationer utav ytan sker plastiskt 
eller elastiskt. 
 

 
Figur 2.3 Olika horisontell förstoring 

(Surfaces and their Measurements) 

 
I och med att det är ytjämnheten som den valda bearbetningsmetoden avspeglar sig i 
koncentreras rapporten till att behandla parametrar för ytjämnhetsprofilen och mätning av 
dessa. Problemet när det gäller att beskriva ytor ligger inte så mycket i storlek utan mer i 
form. Jämför typ profilerna för slipning och platåhening i figur 2.4. Det är hur man ska välja 
parametrar för att beskriva egenskaper likt dessa som rapporten kommer att ta upp samt vilka 
egenskaper olika hårdbearbetningsprocesser är kapabla att uppnå. 
 

 
Figur 2.4 Olika karaktäristiska ytjämnhetsprofiler 

(Surfaces and their Measurements) 
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Det som ovan nämnts om ytstrukturer har mestadels gällt dess relation till tillverkning. När 
det gäller funktion måste man ställa det i relation till andra mätningar. Reason (enligt 
Whitehouse 2004) gör följande rangordning av en detaljs egenskaper för att säkerställa dess 
funktion. Viktigast för funktionen är dimensionstoleranser vilka möjliggör statisk montering. 
Efter detta kommer ytgeometrier som möjliggör dynamiska rörelser såsom translation och 
rotation. Som ett tredje steg kommer fysikaliska och kemiska egenskaper som bestämmer 
hållfasthet, förslitning och utmattning. (Whitehouse 2004) 
 
Rapportens omfattning när det gäller ytstrukturer ur en fysikalisk och kemisk synvinkel 
begränsas till att belysa effekter olika bearbetningsmetoder kan åstadkomma som kan 
förändra en artikels funktionella egenskaper. 
 

2.1.1 Identifiering och separering av ytors egenskaper 

Ytor kan registreras och jämföras på ett flertal olika sätt. Fram till 1920-talet mätte man inte 
ytor utan de jämfördes bara med befintliga provbitar från olika bearbetningsmetoder, s.k. 
ytlikare. Metoden med ytlikare är i dagsläget endast tillämpningsbar då hög noggrannhet inte 
erfordras. Modernare metoder som används är t.ex. släpnålsinstrument, optiska instrument, 
och svepelektronmikroskop. Dessa kan användas för att skapa profiler eller 3D-ytor av den 
mätta ytan. (Whitehouse 2004) 
 
Rapporten kommer att behandla profiler som registrerats normalt mot den aktuella ytan och 
vinkelrätt mot bearbetningsriktningen av släpnålsinstrument med friavkännande givarsystem. 
Detta till följd av att det är den metod som används vid kvalitetssäkringen inom 
transmissionstillverkningen på Scania i dagsläget. 
 
När det gäller släpnålsinstrument så är de behäftade med egenskaper som genererar en 
felaktigt registrerad profil. Den sfäriska nålspetsen förvränger profilen genom att den slätar ut 
hopp i kurvan, rundar av toppar, ej kommer åt delar av profilen som är smalare än mätspetsen 
samt att dalar representeras smalare än de i verkligheten är. För att minimera inverkan av 
ovanstående fel kan släpnålens radie väljas liten. Det finns även nålspetsar som består av 
trunkerade pyramider som även de förvränger profilen men de sfäriska är vanligare. En annan 
nackdel med släpnålsinstrument är att de inte kan registrera underskär eller överhäng om 
sådana existerar på den verkliga ytan. I mjukare material lämnar även nålen deformationsspår 
efter sig men dessa är oftast att betrakta som ringa, speciellt då de i de flesta fall är mycket 
mindre än profilens variationer. En fördel som släpnålsinstrument har här jämfört med andra 
optiska metoder är att de inte är lika känsliga för om damm och smuts hamnar ivägen för 
nålen. Till sist kan nämnas att även samplingsfrekvensen gör att information tappas om den 
verkliga profilen. Griffith (2001) refererar Dagnell som konstaterat att endast då förhållandet 
mellan nålspetsen och Ra-värdet blir större än 20 börjar felen bli signifikanta. (Griffiths 2001) 
 
Att en felaktig profil registreras med hjälp av släpnålsinstrument är inte så allvarligt då man 
ändå använder sig av ett transmissionsband för att innesluta ytjämnhetsprofilen. Den lägre 
gränsvåglängden λs ges då samma storleksordning som nålspetsen, SS-EN ISO 3274:1997 
presenterar en standard för hur λs ska väljas. Denna gräns införs för att minska inverkan av 
om nålspetsen är ny eller om den är lite sliten samt för att reducera brus från mätutrustningen.  
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När en ytstruktur ska samplas känner nålen av en viss profil mot arbetstycket, denna profil 
kallas för avkänd profil. Men hjälp av den och en referensprofil för mätprobens styrning så 
skapas den totala profilen vilken är den digitala samplingen av den uppmätta ytan. Denna 
datamängd riktas sedan, standard är att uppriktning sker efter minsta kvadratanpassningen av 
nominell form. Efter att ha passerat ett profilfilter λs så har primärprofilen eller P-profilen 
enligt SS-EN ISO 3274:1997 skapats, denna profil innehåller alltså alla våglängder svarande 
mot ytjämnhet, vågighet och den del av formfelet som inte försvann vid uppriktning efter 
nominell form. När primärprofilen sedan får passera ett filter med cutoff våglängd λc så finns 
bara våglängder svarande mot ytjämnheten kvar och den profilen kallas ytjämnhetsprofil eller 
R-profil, från engelskans roughness. På liknande sätt genereras vågighets, W-profilen, från 
engelskans waviness, genom att våglängder mellan λc och λf sparas, se figur 2.5.  
(Whitehouse 2004) 
 

 
Figur 2.5 Profilfilter 

(Surfaces and their Measurement) 

 
Profilernas olika parametervärden utvärderas med respektive profils medellinje som 
utgångspunkt. För P-profilen är detta den linje som minsta kvadratanpassningen utav nominell 
form på totalprofilen resulterade i. Medellinje för ytjämnhetsprofilen är den linje som 
motsvarar den av λc bortfiltrerade långvågiga komponenten ur P-profilen. På samma sätt är 
medellinjen till vågighetsprofilen den linje som motsvarar den av λf bortfiltrerade långvågiga 
komponenten. Ovanstående system för att bestämma referenslinje kallas medellinjesystemet, 
det finns även andra system att använda sig av men dessa kommer inte att behandlas i 
rapporten då de inte används inom Scania eller finns med i deras interna företagsstandard. Det 
finns ett standardiserat envelopp/morfologiskt system både inom ISO och i Scanias 
internstandard, s.k. Motifparametrar. Dessa parametrar har samma användningsområde som 
parametrarna ur medellinjesystemet men de är ej jämförbara systemen emellan. Likartade 
parametrar som beräknas för de olika systemen, t.ex. vågighetens amplitud, kan ge stora 
skillnader i mätvärden. Då några Motifparametrar inte tidigare använts på 
transmissionsverkstäderna på Scania har begränsningen för rapporten att inte behandla dessa 
införts. Den intresserade kan läsa mer om Motifparametrar i SS-EN ISO 12085:1997. 
(Ytstruktur, 2003) 
 
Precis som det finns ett flertal olika system för att räkna fram referenslinjen till de olika 
profilerna så finns det även olika tekniker för att separera eller filtrera fram rätt 
våglängdsområde eller s.k. transmissionsband. Analoga elektriska filter kan skapas likväl som 
att digitala filter med algoritmer kan skapas som ger samma resultat. Filtrering kan även ske 
med hjälp utav polynom som anpassas till den insamlade datamängden. Den filterteknik som 
beskrivs i SS-EN ISO 11562:1997 är den teknik som används inom 
transmissionstillverkningen på Scania. Det faskorrekta profilfilter som används har en formel 
som motsvaras av en Gaussisk täthetsfunktion, se ekvation 2.1. Det är viktigt att 
täthetsfunktionen är symmetrisk, det är just den egenskapen som gör att filtret blir faskorrekt.  
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Ekvation 2.1 Gaussisk täthetsfunktion 

(SS-EN ISO 11562:1997) 

 
Icke önskvärda effekter som uppstod med det tidigare använda 2CR-filtret som inte är 
faskorrekt var att den genererade referenslinjen blev förvanskad. Förvanskningen som ett 2CR 
filter orsakar bidrar i regel inte till några större fel när parametervärden som baseras på 
medelvärden beräknas, problem uppstår först när extremvärden skall beräknas, se figur 2.6.  
 

 
Figur 2.6 Fasförskjutning med 2CR filter 

(Surfaces and their Measurements) 

 
En fördel med analoga och digitala filtreringsalgoritmer med viktsfunktioner jämfört med 
polynom är att de fungerar som linjära operatorer på mätdatan så i de flesta fall krävs ingen 
kännedom om hur datamängden ser ut för att resultatet ska bli acceptabelt. (Whitehouse 2004) 
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Det som fortfarande är problematiskt med viktsfunktioner är att extremvärden på 
asymmetriska profiler tilldelas för mycket vikt. Ett praktiskt exempel på denna problematik 
kan vara en platåhenad yta. En tillämpningsbar lösning på problemet är att använda sig av ett 
dubbelt Gaussiskt filter som beskrivs i SS-EN ISO 13565-1:1997. Efter en första filtrering så 
används den genererade referenslinjen till att trunkera dalarna på profilen som skall filtreras, 
sedan filtreras profilen på nytt och en bättre anpassad medellinje har genererats, se figur 2.7. 
(Griffiths 2001) 
 

 
Figur 2.7 Dubbel Gaussisk filtrering 

(Manufacturing Surface Technology) 

 
Vid en ytjämnhetsmätning delar man in den avkända sträckan i tre delsegment, startsträcka, 
utvärderingslängd (ln), och stoppsträcka. Start och stopp sträckorna finns med av två olika 
anledningar, dels för att släpnålen ska ha en konstant hastighet över hela utvärderingslängden 
men även för att λc och λf filtren ska fungera. Utvärderingslängden delas sedan i sin tur in i ett 
antal referenslängder. Referenslängderna för R-profilen, lr, och W-profilen, lw, ska ha samma 
numeriska värde som gränsvåglängden för respektive filter om inget annat anges enligt 
ritningen (EN ISO 4288:1997). Vid P-profilen däremot så utnyttjas hela utvärderingslängden 
som referenslängd, lp, se figur 2.8. 
 

 
Figur 2.8 Utvärderings och referenslängd för en ytjämnhetsmätning. 

(Ytstruktur 2003) 
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Referenslängden har två krav som bör uppfyllas. Den ska innehålla tillräckligt mycket yta för 
att ge ett pålitligt värde på den parameter som avses samtidigt som vågigheten ska uteslutas så 
att parametrarna avspeglar bearbetningsmetoden och inte maskinella problem. En tumregel 
för hur lång referenslängd som bör användas är att en tänkt medellinje ska korsa profilen 
mellan 20 och 40 gånger, för en standardiserad process för att välja referenslängd se SS-EN 
ISO 4288:1997 avsnitt 7. Det som är viktigt är att man använder sig av samma referenslängd 
varje gång samma yta ska mätas så att resultaten blir jämförbara.  
 
Särskilt viktigt är valet av referenslängd vid kombinationsprocesser som resulterar i ytor med 
skiktade funktionsegenskaper t.ex. som platåhening. I detta fall måste tillräckligt lång 
referenslängd användas så att några djupa dalar alltid innefattas däri så att stabila och 
jämförbara parametervärden uppnås, se figur 2.9. (Whitehouse 2004) 
 

 
Figur 2.9 Platåhenad yta 

(Surfaces and their measurements) 
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2.1.2 Parametrar enligt SS-EN ISO 4287:1998 

Nedan följer definitioner av de parametrar för P, R och W-profilen som både finns 
standardiserade i SS-EN ISO 4287:1998 och går att mäta i produktionen inom Scanias 
transmissionstillverkning. I de fall en parameter inte finns implementerad för alla tre 
profilerna i transmissionstillvekningens ytjämnhetsmätare markeras detta med en asterix för 
de parametrar som inte kan beräknas. 
 
2.1.2.1 Amplitudparametrar (topp och dal) 
Profilens maximala topphöjd 
Pp*, Rp, Wp* 
Profilens största topphöjd Zp inom en referenslängd, se figur 2.10. 
 

 
Figur 2.10 Profilens maximala topphöjd 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Profilens maximala daldjup 
Pv*, Rv, Wv* 
Profilens största daldjup Zv inom en referenslängd, se figur 2.11. 
 

 
Figur 2.11 Profilens maximala daldjup 

(SS-EN ISO 4287:1998) 
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Maximal profilhöjd 
Pz*, Rz, Wz* 
Summan av höjden på profilens största topphöjd Zp och profilens största daldjup Zv inom en 
referenslängd, se figur 2.12. 
 

 
Figur 2.12 Maximal profilhöjd 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Profilens totalhöjd 
Pt, Rt, Wt 
Summan av höjden på profilens största topphöjd Zp och profilens största daldjup Zv inom 
utvärderingslängden. 
 
2.1.2.2 Amplitudparametrar (medelvärden av ordinater) 
Profilens aritmetiska medelavvikelse 
Pa, Ra, Wa 
Aritmetiskt medelvärde av höjdkoordinaternas absolutbelopp Z(x) inom en referenslängd, se 
ekvation 2.2. 
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Ekvation 2.2 Profilens aritmetiska medelavvikelse 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Profilens kvadratiska medelytavvikelse 
Pq*, Rq, Wq* 
Kvadratiskt medelvärde av höjdkoordinaterna Z(x) inom en referenslängd, se ekvation 2.3. 
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Ekvation 2.3 Profilens kvadratisk medelytavvikelse 

(SS-EN ISO 4287:1998) 
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Profilens skevhet 
Psk, Rsk, Wsk* 
Kvot av medelvärdet av höjdkoordinaterna Z(x) i kubik och respektive Pq, Rq eller Wq i 
kubik inom en referenslängd, se ekvation 2.4. 
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Ekvation 2.4 Profilens skevhet 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Profilens kurtosis 
Pku, Rku, Wku* 
Kvot av medelvärdet av höjdkoordinaterna upphöjt till fyra och respektive Pq, Rq, eller Wq 
upphöjd till fyra inom en referenslängd, se ekvation 2.5. 
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Ekvation 2.5 Profilens kurtosis 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
2.1.2.3 Delningsparametrar 
Profilelementens medelbredd 
PSm, RSm, WSm 
Medelvärdet av profilelementens bredd Xs inom en referenslängd, se figur 2.13 och ekvation 
2.6. 
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Ekvation 2.6 Profilelementens medelbredd 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 

 
Figur 2.13 Profilelementens bredd 

(SS-EN ISO 4287:1998) 
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2.1.2.4 Hybridparametrar 
Profilens kvadratiska medellutning 
P∆q, R∆q, W∆q 
Kvadratiskt medelvärde av höjdkoordinaternas lutningar dZ/dX, inom referenslängden 
 
2.1.2.5 Kurvor och relaterade parametrar 
Profilens materialandel 
Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c)* 
Förhållandet mellan materiallängden för profilelementen Ml(c) vid en given nivå c och 
utvärderingslängden, se ekvation 2.7. 
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Ekvation 2.7 Profilens materialandel 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Profilens materialandelskurva 
(Abbott Firestone-kurva) 
Kurva representerande profilens materialandel som funktion av nivån, se figur 2.14. 
 

 
Figur 2.14 Profilens materialandelskurva 

(SS-EN ISO 4287:1998) 
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Profilens snitthöjdsskillnad 
Pδc, Rδc, Wδc* 
Vertikalt avstånd mellan två snittlinjer för given materialandel, se ekvation 2.8. 
 

)21();2()1( RmrRmrRmrCRmCcR <−=δ  

Ekvation 2.8 Profilens snitthöjdsskillnad 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 
Ekvation 2.8 definierar Rδc; Pδc och Wδc definieras på motsvarande sätt. 
 
Relativ materialandel 
Pmr, Rmr, Wmr* 
Materialandel beräknad vid en snittlinje Rδc relativt referens C0, se figur 2.15 och ekvation 
2.9. 
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Ekvation 2.9 Relativ materialandel 

(SS-EN ISO 4287:1998) 

 

 
Figur 2.15 Snitthöjdsskillnad 

(SS-EN ISO 4287:1998) 
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2.1.3 Parametrar enligt SS-EN ISO 13565-2:1997 

Följande parametrar som är avsedda för ytor med skiktade funktionsegenskaper skall endast 
tillämpas då materialandelskurvan är S-formad med en enda inflexionspunkt. För fullständig 
beskrivning av hur parametrarna beräknas och vilken filterteknik som skall användas sker 
hänvisning till SS-EN ISO 13565-2:1997 avsnitt 4 respektive SS-EN ISO 13565-1:1997. 
 
Ytjämnhetens kärndjup 
Rk 
Djup på ytjämnhetens kärnprofil, se figur 2.16. 
 
Material 
Mr1, Mr2 
Nivå, i procent, bestämd med skärningslinjen som skiljer de utskjutande topparna respektive 
dalarna från ytjämnhetens kärnprofil, se figur 2.16. 
 
Reducerad topphöjd 
Rpk 
Medelhöjd av utskjutande toppar ovanför ytjämnhetens kärnprofil, se figur 2.16. 
 
Reducerat daldjup 
Rvk 
Medeldjup av nedstickande profildalar under ytjämnhetens kärnprofil, se figur 2.16. 
 

 
Figur 2.16 Parametrar för skiktade funktionsegenskaper 

(Ytstruktur 2003) 
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2.1.4 Samband mellan parametrar och ytans funktion 

Flertalet parametrar som används för att beskriva en yta har historiskt sett växt fram parallellt 
med varandra, det är således varken nödvändigt eller önskvärt att sätta upp krav för alla 
parametrar för en viss yta, t.ex. är det bara en marginell skillnad på att mäta Ra jämfört med 
Rq. Generellt sätt kan det vara svårt att kravsätta en detalj med hjälp av parametrar för 
extremvärden. Parametrar för extremvärden kan sägas divergera då dess värde tenderar att öka 
desto fler mätpunkter som beaktas. Extremvärden kan dock vara av stort intresse vid t.ex. 
tätningsytor då enstaka kraftiga ytavvikelser kan leda till läckage (Sander 1989). Parametrar 
som beräknas med hjälp av ett genomsnitt är lättare att övervaka då deras spridning inte 
påverkas i lika stor utsträckning av enskilda höga eller djupa ytavvikelser. (Whitehouse 2004) 
 
Experiment utförda av Alexandre M. Abrãu och Davik K. Aspinwall (1996) påvisar att 
amplituden på ytjämnhetsprofilen är av stor vikt att begränsa då hög utmattningslivslängd 
skall uppnås, även vid viss förekomst av white layers (begreppet white layers beskrivs 
närmare i kapitel 2.2.4) anses ytjämnheten spela den avgörande rollen. En liknande 
ståndpunkt som också presenteras av H. K. Tönshoff et al (2000) med tillägget att även 
matningsmärken spelar en avgörande roll för utmattningslivslängden då förekomsten av 
strukturförändringar i materialet är obetydliga.  
 
Val av parametrar vid kravsättning av en yta bör innefatta parametrar så att både amplitudens 
storlek och fördelning blir specificerat. I de fall periodiciteten av en yta vill övervakas, t.ex. 
vid svarvning som genererar en periodisk profil, kan detta specificeras med profilelementens 
medelbredd. För att kunna åskådliggöra en periodicitet hos en profilkurva kan en 
autokorrelations funktion skapas, se ekvation 2.10, precis som amplitudkurvan redovisar 
höjdfördelning av en profil men inte position så visar autokorrelation delning utan koppling 
till position. I en autokorrelations kurva så avtal slumpmässiga bidrag till noll medan 
periodiska svängningar finns kvar, se figur 2.17. (Whitehouse 2004) 
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Ekvation 2.10 Autokorrelations funktion 

(Surfaces and their Measurement) 

 

 
Figur 2.17 Användning av autokorrelations funktion 

(Surfaces and their Measurement) 
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Ett sätt att skapa en bild av den aktuella ytan för att kunna bedöma dess funktion är att plotta 
olika kurvor. Förutom profilkurvan i sig där många parametrar går att utläsa underlättar även 
en amplitudfördelningsfunktion och en materialandelskurva, Abbot-Firestone kurva. 
Amplitudkurvan tillsammans med parametrar för profilens skevhet (Psk, Rsk, Wsk) ger en 
indikation på om ytan har goda låsande egenskaper eller ej. Positiv skevhet ger bättre låsande 
förmåga än negativ skevhet som är bättre lämpad för relativ rörelse, se figur 2.18. 
Profilens kurtosis är ett mått på hur profilens materialandel är fördelad. Ett högt värde på 
parametern för kurtosis innebär att mycket material ligger samlat kring profilens medellinje 
medan ett lågt värde innebär att materialet är mer förskjutet mot profilens extremvärden. 
Materialandelskurvan kan användas för att ge en grafisk bild av ovanstående egenskaper, se 
figur 2.19. En profil med perfekt Gaussisk amplitudfördelning ger att Rsk=0 och Rku=3. 
Matematiskt sett fås materialandelskurvan genom integration av amplitudkurvan.  
(Griffiths 2001) 
 

 
Figur 2.18 Amplitudkurva för profiler med olika skevhet 

(Surfaces and their measurement) 

 

 
Figur 2.19 Skevhet och kurtosis inverkan på materialandelskurvan 

(Manufacturing surface technology) 
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 För skiktade funktionsytor, ytor som t.ex. uppnås via platåhening, har speciella parametrar 
och tillhörande filtreringsteknik tagits fram, se kap 2.1.3. Anledningen till detta är att det kan 
vara svårt att utvärdera ytorna med hjälp av Rmr. Karaktäristiskt för skiktade funktionsytor är 
att de skall klara av krav på inslitning, livslängd och smörjning. Detta åstadkoms genom att 
generera en profil med mycket material längst upp men även låta den innefatta djupare repor 
för att tillgodose smörjningen. Ovanstående ytor får en mycket flack övre del på Abbot-
Firestone kurvan och det är därför som nya parametrar tagits fram just för sådana ytor. Rk, 
eller ytjämnhetens kärndjup utgör det vertikala avståndet i Abbot-Firestone kurvan där 
materialandelstillväxten är som störst. Mr1 och Mr2 anger de gränser där Abbot-Firestone 
kurvan skär de parallella linjer som avgränsar ytjämnhetens kärndjup. Rpk och Rvk, 
reducerad topphöjd respektive daldjup motsvaras av höjden till de områden av 
materialandelskurvan som ligger utanför de linjer som avgränsar kärndjupet, dessa områden 
är approximerade med rätvinkliga trianglar för att minska inverkan av smala toppar och smala 
repor som ofta inte påverkar funktionsegenskaperna, se figur 2.16. (Ytstruktur 2003) 
 
C. R. Liu och S. Mittal (1996) har belyst olika egenskaper som bör tillgodoses för att generera 
lagerbanor med god funktionalitet och med hjälp av dessa jämfört hårdsvarvning och slipning 
som sista finbearbetande tillverkningsmetod. Vid svarvning och slipning till Ra värden av 
motsvarande storleksordning förväntas en svarvad yta ge ett mer uniformt stöd till 
kontaktytan efter en kortare tidsperiod än motsvarande slipade yta. En svarvad yta kommer 
också att ha ett lägre Rt värde vilket ger en mindre sträcka för initiering av sprickor. 
Matningslinjerna efter svarvningen tros också vara bättre på att bibehålla olja. Lagerbanan bör 
även ha en konvex form för att undvika spänningskoncentration vid kanterna. Den skall dock 
inte ha formen av en radie då det gör att lagerytan reduceras. Slipning anges ofta kunna skapa 
en serie med mikroskopiska plana ytor istället för en jämn kurvatur. Finhening och läppning 
däremot anges klara av detta då den genererade ytan kan göras identisk med formen på 
verktyget. Vid hårdsvarvning är det maskinens möjlighet att förflytta sig delar av en mikron 
som blir avgörande för om den konvexa formen går att uppnå. Vidare uppges att kompressiva 
restspänningar och en yta fri från strukturförändringar i materialet är fördelaktigt för 
utmattningslivslängden. Ska hårdsvarvningen vara ett alternativ till slutgiltig bearbetning så 
måste ytstruktur och förändringar i materialet vara ekvivalenta eller bättre än de som uppnås 
vid abrasiva finbearbetningsmetoder.  
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2.2 Hårdbearbetning 
Följande kapitel kommer att fokusera på metoderna slipning, svarvning och hening av den 
anledningen att det är de metoder som går att utnyttja i dagsläget inom 
transmissionstillverkningen på Scania. Artiklarna som studien innefattar är alla sätthärdade 
till en hårdhet av 59-63 HRC. I slutet av kapitlet kommer även några alternativa 
bearbetningsmetoder kortfattat att beskrivas. Oavsett vilken av processerna som används 
kommer de att generera unika och för den valda metoden typiska egenskaper för ytorna. Det 
är inte bara strukturen på den bearbetade ytan som påverkas av den valda metoden utan även 
materialspänningar i detaljen och materialstrukturen i ytskiktet påverkas. Detta är till en stor 
utsträckning kopplat till hur mycket energi som tillförs processen samt i vilken form den 
tillförs. En indelning kan göras i tre grundläggande typer av processer, mekaniska, kemiska 
och termiska. Ingen av ovanstående processer är helt renodlade och beroende på vilka 
skärdata som används så förändras även fördelningen över vilken kategori som bäst beskriver 
processen. Vid hening sker bearbetningen nästan uteslutande mekaniskt. Svarvning och 
slipning är även de processer där energi tillförs på mekanisk väg men här alstras även mer 
värme i processen. Beroende på om man använder varsamma eller aggressiva skärdata så talar 
man om mekanisk-termisk process eller termisk-mekanisk process. Då processer alstrar 
mycket värme kan det förutom problem med termisk utvidgning resultera i bl.a. 
fasövergångar i ytskiktet på materialet. Förändringarna i ytskiktet kan ha både positiv och 
negativ inverkan på detaljens funktionsegenskaper. När material som bearbetats med 
aggressiva skärdata undersöks i mikroskåp kan det uppstå ett tunt ytskikt där det i optiska 
mikroskop inte går att urskilja vilken struktur materialet har. Detta lager kallas för white 
layer, hur det uppstår och vilka egenskaper det har skiljer sig åt. Olika typer av white layers 
kommer att diskuteras mer i kapitel 2.2.4. Även material längre ner i arbetsstycket påverkas 
av uppvärmningen som sker vid bearbetningen. Detta kan resultera i att materialet åldras eller 
blir överanlöpt. Det är därför viktigt att undersöka vad en förändring i materialet kan innebära 
för funktionsegenskaperna vid ett byte av bearbetningsprocess eller skifte i skärdata. Ingen av 
ovanstående metoder kan sägas vara en kemisk process men även miljön som bearbetningen 
sker i har effekt på det slutgiltiga resultatet. Kylvätska som ofta används vid slipning och 
svarvning bidrar positivt till att hålla nere temperaturen i bearbetningen samt spolar undan 
restprodukter i form av spånor och slipslam. En negativ effekt är dock att skärvätskan kan 
brytas ned vid aggressiv bearbetning så att väte tillförs ytan och spänningskorrosion kan 
uppstå. 
I kapitel 2.1.4 gavs exempel på hur olika ytstrukturer ger olika funktionsegenskaper. Det man 
ofta jämför ytstrukturerna med är en profil som leder till en perfekt Gaussisk 
amplitudfördelning, det som krävs för att åstadkomma en sådan fördelning är att ytan ska 
genereras av många, slumpmässiga och kumulativa ingrepp. Slipning t.ex. har 
förutsättningarna för att kunna generera en Gaussisk ytstruktur, svarvning som process 
uppfyller däremot inte ett enda utav kraven som ställs. Det är inte bara 2D-profilerna som 
skiljer sig åt mellan de olika bearbetningsmetoderna utan även bearbetningsmönstren. I de fall 
som bearbetningsmönstret på detaljerna har betydelse för funktionsegenskaperna ska de anges 
på ritningen i enlighet med SS-EN ISO 1302:2002. 
(Griffiths 2001) 
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2.2.1 Svarvning 

För att beskriva bearbetningsförloppet vid svarvning kan processen förenklas och beskrivas 
som en semiortogonal bearbetning. Materialet avskiljs från arbetsstycket genom skjuvning i 
en primär skjuvzon, se figur 2.20. På grund av det stora tryck som råder vid skäreggen så 
vidhäftar spånorna även mot verktygets spånyta och skjuvning sker även här mellan spånorna 
och verktyget. Allt eftersom verktyget slits bildas en fasförslitning på verktygets 
släppningssida och en tredje skjuvzon uppstår, se figur 2.20. Ytan på den detalj som 
produceras påverkas alltså förutom av verktygets form även av skjuvningen i den primära och 
den tredje skjuvzonen. För att generera en så bra yta som möjligt gäller det att minimera den 
negativa inverkan på ytan som uppstår då verktyget blir slitet och den tredje skjuvzonen 
börjar växa. Dålig ytfinnish kan även uppstå vid lägre skärhastigheter på grund av att 
löseggsbildning då kan uppstå innan trycket från skärkraften gör att en zon med ”flytande” 
plastiserat material bildas på verktygets spånsida. Hur fort det skärande verktyget slits ut 
beror till stor del på vilken temperatur det utsätts för. Desto högre temperaturen i verktyget är 
ju fortare slits det ut. Temperaturen i den primära skjuvzonen kan modelleras enligt ekvation 
2.11.  

 
Figur 2.20 Skjuvzoner vid svarvning 

(Modern produktionsteknik) 
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Ekvation 2.11 Temperaturförändring i den primära skjuvzonen 

(Metal Cutting) 
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Den värme som bildas i den här zonen avleds till största delen från arbetsstycket genom att 
den följer med spånorna. Av den värmen som leds in i arbetsstycket så skärs det mesta bort 
under följande varv. Den riktigt stora temperaturkällan vid svarvning är andra och tredje 
skjuvzonerna där materialet har bildat en ”flytzon”. I ekvation 2.12 nedan ges en matematisk 
modell för hur temperaturvariationen utmed flytzonen kan modelleras i den andra skjuvzonen 
(detta skall adderas till temperaturen som råder i den primära skjuvzonen). Temperaturen ökar 
alltså med avståndet från skärzonen, ekvationen är giltig till den punkt då vidhäftning mellan 
spånan och verktyget inte längre sker.  
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Ekvation 2.12 Temperaturvariation utmed ”flytzoner” 

(Metal Cutting) 

 
Motsvarande temperaturmodell gäller för tredje skjuvzonen. Skillnaden här blir att värmen 
som överfördes till spånan i den andra skjuvzonen här går direkt in i arbetsmaterial och 
effekten blir att verktygsspetsen bryts ned mycket fort så snart den tredje flytzonen har fått en 
signifikant längd. Vid hårdbearbetning när man arbetar vid höga skärhastigheter och 
skärkrafterna är stora blir det extra viktigt att hålla fasförslitningen under kontroll. De extrema 
skjuvtöjningar som sker av materialet i flytzonerna tros vara möjliga på grund av de höga 
kompressiva spänningar som uppstår på grund av skärkraften. Det är när spänningarna från 
skärkraften har sjunkit så att plastisk töjning inte längre är möjlig som det antas att spånan 
släpper ifrån det skärande verktyget. Figur 2.21 visar hur spänningsfördelning och isotermer 
över temperaturfördelningen ser ut i verktyget under bearbetning.  
 

 
Figur 2.21 Spänningsfördelning och isotermer under svarvning 

(Metal Cutting) 
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Vad som sker om värmen som utvecklas under skärförloppet blir för stor eller om en extra 
värmekälla uppstår till följd av en fasförslitning är ganska uppenbart. Förutom den uppenbara 
risken för skärbrott är det även vanligt att skären slits i bakre kanten på spånytan som 
angränsar till biskärsytan, detta som en följd av att värmen ökar utmed hela sträckan där 
spånan ligger an mot spånytan, se figur 2.22. (E Trent & P Wright 2000) 

 
Figur 2.22 Temperaturpåverkad spånyta på ett svarvstål  

som har bearbetat ett låghaltigt kolstål vid hög skärhastighet. 

(Metal Cutting) 

 
Problemet med de ekvationer som beskrivits ovan är att flertalet av de konstanter som anges 
inte går att finna i materialtabeller. Ekvation 2.12 som beskriver temperaturvariationen i 
”flytzoner” representerar en förenklad variant av en modell som utvecklats för finita element 
metoden. Förenklingar som genomförts är bl.a. att hastigheten i hela zonen är konstant samt 
att värmeledningen i zonen är uniform och symmetrisk. Omfattande och krävande experiment 
måste genomföras för att finna lämpliga värden på konstanterna. E Trent och P Wright (2000) 
exemplifierar i boken Metal Cutting hur detta kan utföras.  
 
Vid svarvning så genereras en vågformig ytstruktur som återupprepas med samma frekvens 
som matningen. Den plastiska deformation som sker av materialet vid svarvning ökar i takt 
med att släppningsvinkeln minskar till följd av fasförslitning av verktyget. Blir 
släppningsvinkeln mindre än ca -75° sker det inte längre något spånskärande förlopp utan all 
bearbetning sker plastiskt och elastiskt genom att material pressas runt och vid sidan om 
skärspetsen, jämför med figur 2.26 för slipning. Just det faktum att det spånskärande förloppet 
slutar fungera vid en viss släppningsvinkel gör att det finns en nedre gräns för odeformerad 
spåntjocklek. Studier har visat att det för ett skarpt verktyg med en radie på ca 12 µm ger en 
minsta odeformerad spåntjocklek på ca 4 µm. Ekvation 2.13 är framtagen för att ge ett 
teoretiskt värde för Ra värdet. Vid varsamma skärförhållanden uppvisar modellen bra 
överensstämmelse med verkligheten men vid låga skärhastigheter när löseggsbildning 
förekommer eller vid höga skärhastigheter med material som flyter vid sidan om skäret slutar 
modellen att fungera. Ekvation 2.14 ger ett teoretiskt värde för profilens totalhöjd under 
förutsättning att ytan genererats av en cirkelbåge (Hågeryd et al 2002). 
 

rfRa 20321,0=  

Ekvation 2.13 modell för beräkning av ytjämnhet vid svarvning 

(Manufacturing Surface Technology) 
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Ekvation 2.14 Profilens teoretiska maxhöjd vid svarvning 

(Modern Produktionsteknik) 

 
Ytjämnheten försämras och temperaturen i skärzonen ökar i takt med att fasförslitningen ökar. 
Det faktum att temperaturen i skärzonen ökar vid fasförslitningen gör att det kan vara svårt att 
veta vilka spänningar och materialstrukturer som uppnås. Temperaturer uppåt 700 grader har 
uppmätts på verktygsflankerna vid svarvning. Detta kan jämföras med 
omvandlingstemperaturen för stål som ligger vid 723 grader. Vid snabba upphettningar och 
avkylningar av ytskiktet kan olika fasomvandlingar ske och olika typer av white layers 
skapas, se kapitel 2.2.4. Generellt sett brukar varsam till konventionell svarvning leda till 
dragspänningar i ytan medan aggressiv bearbetning kan resultera i både drag och 
tryckspänningar. På grund av att de mekaniska bearbetningseffekterna är de dominerande 
under normala förhållanden innan fasförslitningen blivit för stor så klassas svarvning som en 
mekanisk-termisk bearbetningsmetod. (Griffiths 2001) 
 
För att uppnå hög materialavverkning är en av de viktigaste egenskaperna för ett skärande 
verktyg att det är deformationsmotståndigt under höga tryckpåkänningar. Detta tillsammans 
med en hög varmhållfasthet ska skydda verktyget mot plastiska deformationer. En nackdel 
med ovanstående egenskaper är att de står i omvänd proportion till seghet och verktygens 
förmåga att motstå sprickbildningar och brott. Att välja ett lämpligt material till det skärande 
verktyget är alltså förknippat med att göra en så bra avvägning som möjligt av ovanstående 
egenskaper. Ett av de första verktygsmaterialen som utvecklades med en bra avvägning 
mellan dessa egenskaper var hårdmetallskär i Wolframkarbid. Deras förhöjda varmhållfasthet 
gör att de står emot plastisk deformation mycket bättre än verktyg i snabbstål som tidigare var 
helt dominerande som verktygsmaterial. I figur 2.23 visas olika typer av verktygsförslitningar 
där den översta till höger representerar plastisk deformation som uppstått p.g.a. brist på 
varmhållfasthet hos verktyget.  
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Figur 2.23 olika typer av verktygsförslitningar 

(Metal Cutting) 

 
Hårdmetallverktyg enbart av Wolframkarbid är dock inte tillräckligt för att på ett ekonomiskt 
sätt hårdbearbeta sätthärdningsstål. Ett problem som uppstår är att material på spånytan av 
verktyget diffunderar ut i spånorna och en snabb gropförslitning uppstår, se figur 2.23 bild 
nummer 3. Exakt hur detta går till är inte helt känt men påverkan på verktyget går att minska 
genom att tillsätta material som bättre motstår diffusionsförslitning, t.ex. titan, tantal eller 
niobkarbider. En positiv effekt av dessa karbider är att hårdhet och tryckhållfastheten i 
skärstålet ökar, konduktiviteten i materialet blir dock lägre. För att minska hastigheten på 
fasförslitningen och öka verktygens livslängd alternativt öka skärhastigheten ytterligare så 
beläggs oftast hårdmetallskären med ett ytskikt av material med bättre nötningsbeständighet. 
TiC och TiN beläggningar är vanligt förekommande då de ger ett bra skydd mot 
diffusionsförslitning vid bearbetning av stål. Hårdmetallskär kan också slitas genom nötning 
vid lägre skärhastigheter, detta motverkas på bästa sätt genom att välja en hårdmetallsort med 
finare kornstorlek. Vid användning av belagd hårdmetall så skall kärnan anpassas för 
deformations och brottbeständighet och ytbeläggningen för att motstå nötningsförslitningar. 
För att underlätta vid valet av skärdata anger verktygstillverkare ofta s.k. bearbetningsfönster 
för olika skärsorter och material i sina kataloger. Dessa rekommendationer är baserade på 
försök där man tagit reda på vid vilka nivåer löseggsbildningen förväntas avta och vid vilken 
skärhastighet gropförslitningen bildas alldeles för fort. Ytterligare en begränsning är när 
matningen blir för hög så att verktyget utsätts för plastisk deformation. I figur 2.24 nedan 
illustreras ett sådant bearbetningsfönster. 
 



 
24 

 
Figur 2.24 Exempel på framtagande av bearbetningsfönster 

(Metal Cutting) 

 
Keramiska skär kan produceras genom pressning och sintring precis som hårdmetallskär eller 
genom varmpressning i större cylindriska formar av grafit och sedan skärs de till rätt form 
med hjälp av verktyg i diamant. Den senare processen är en dyrare process men den ger också 
bättre kvalitet på skären. Fördelen med keramiska skär som är baserade på aluminiumoxider, 
Al2O3 är att de behåller sin hårdhet och tryckhållfasthet till högre temperaturer än vad 
karbider gör. De är även praktiskt taget inerta mot stål upp till smälttemperaturen vilket gör 
att problem med diffusionsförslitning försvinner. Nackdelen är att skärens seghet och förmåga 
att motstå dragspänningar är mycket lägre. Även böjhållfastheten som bara når upp till en 
tredjedel av hårdmetallen gör att stor vikt måste läggas vid vilken geometri och hur skäreggen 
ser ut för att minimera risken för skärbrott, se figur 2.25.  
 

 
Figur 2.25 Exempel på anpassning av geometrin för att minska risken för skärbrott 

(Secomax PCBN) 
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Segheten för de keramiska skären kan även förbättras genom tillsatser av t.ex. titankarbider. 
Den ökade segheten gör att skären blir användbara för fler applikationer av hårdbearbetning, 
de rena keramiska skären används i industrin främst för hårdbearbetning av gjutjärn. Bland de 
högsta seghetsnivåerna för keramiska skär har uppnåtts med hjälp av strån av kiselkarbid 
inblandat tillsammans med aluminiumoxiden. Dessa strån, ca 20µm långa, kallas för whiskers 
och har lett till ökad användning av keramiska skär för nickelbaserade legeringar och härdat 
stål. De keramer som visat sig kunna motstå brott bäst är de s.k. sialonerna, Si-Al-O-N. Det är 
material baserade på kiselnitrid med tillsatser av aluminium och syre. Skärplattor av den här 
typen kan endast produceras via varmformning och är därför dyrare än många av de andra 
keramerna. Det finns ytterligare två kommersiellt tillgängliga material för skärande verktyg 
som uppvisar bättre värden för varmhållfasthet och deformationsmotstånd vid höga 
tryckbelastningar, kubisk bornitrid (CBN) och diamant. Diamant som är det hårdaste 
materialet man känner till kommer inte att diskuteras då det bryts ned av järnbaserade 
metaller. Skär av CBN lämpar sig mycket väl för hårdbearbetning av hårda stållegeringar och 
härdat stål, de har bättre varmhållfasthet än keramiska skär och de är även segare. Nackdelen 
med CBN skär är den höga tillverkningskostnaden. De tillverkas genom att hexagonal 
bornitrid pressas under högt tryck och hög temperatur så att korn av kubisk bornitrid bildas. 
Dessa blandas sedan ihop med keramiskt bindemedel och pressas på nytt under högt tryck och 
hög temperatur. För att åstadkomma rätt form på skären skärs sedan de pressade plattorna till 
rätt form med laser eller EDM maskiner. Den komplicerade tillverkningsproceduren gör att 
dessa skär är ca 5-10 ggr dyrare än skär i hårdmetall. Så att välja skär för att bearbeta härdat 
stål blir en avvägning mellan pris och skärhastigheten man kan uppnå med en acceptabel 
utslitningstid. I tabell 2.1 nedan så presenteras en jämförelse av egenskaper mellan olika 
material för skärande verktyg. (Trent & Wright 2000) 
 

 
Tabell 2.1 Jämförelse mellan olika verktygsmaterials egenskaper 

(Metal Cutting) 

 
Skärvätskor har vid skärande bearbetning flera syften att fylla. De positiva effekterna som 
kylning vid skärande bearbetning bidrar till är att förebygga att maskin, verktyg och 
arbetsstycke blir för varmt. Det leder till ökad termisk stabilitet hos maskinen, bättre 
måttstabilitet för arbetsstycket och i många fall leder det även till en ökad verktygslivslängd. 
Här kommer bara en kort diskussion om för och nackdelar för ytjämnhet och 
verktygsförslitning att diskuteras. Ytjämnheten för den bearbetade ytan påverkas positivt 
genom att bortskurna spånor på ett effektivt sätt kan forslas bort samt att skärvätska vid låga 
skärhastigheter kan minska löseggsbildning. Olika tillsatser av kemikalier i kylvätskan kan 
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även hjälpa till att förhindra korrosion på den nygenererade ytan. Vid högre skärhastigheter 
där ”flytzoner” uppstår runt skäreggen mister kylvätskorna sin smörjande effekt då de inte 
kommer åt kontaktzonen mellan verktyget och spånan, speciellt inte vid ett kontinuerligt 
skärförlopp som det handlar om vid svarvning. Smörjning ger här inte lika stor effekt som 
kylning varpå emulsioner (blandning av vatten och olja) snarare än rena skäroljor är att 
föredra. Den största nyttan skärvätskan kan bidra med i dessa tillämpningar är att minska 
verktygsslitaget. Det effektivaste sättet att uppnå en bättre verktygslivslängd är att angripa de 
värmezoner som går att komma åt. Då temperaturen ökar ju längre spånan färdats utmed 
spånytan har det visat sig effektivt att kyla verktyget med en riktad stråle av kylvätska på 
biskärsytan då det är det lättast åtkomliga stället där en hög temperaturskillnad uppnås, se 
figur 2.22 för att se hur temperaturutvecklingen i verktyget skadar verktygets bakre kant. 
Framgångsrika forskningsförsök har även genomförts där kylvätska med ett tryck över 
200MPa har riktats in under spånan mot ”flytzonen”. I dessa försök minskade temperaturen i 
verktyget drastiskt och skärkrafterna sjönk till endast 25 % jämfört med torr bearbetning. 
Kylning enligt denna metod är dock inte något som är vanligt förekommande inom industrin. 
Kemikalier som är tillsatta till kylvätskan för att förhindra oxidation av bl.a. den nybildade 
ytan på arbetsstycket inverkar även positivt till att minska inskärningen i skärstålet p.g.a. 
nötning av spånytan vid kanterna av spånan, se figur 2.23 bild nr 6. Detta sker till följd av att 
vätskan förhindrar verktyget att oxidera vilket vid bearbetning utan oxidationshämmare gör 
att verktyget slits fortare på dessa kanter. Det finns även många nackdelar förknippade med 
kylvätskor så som att de kan kontaminera maskinens smörjsystem, de kan vålla hälsoproblem 
för operatörer samt att de kostar en hel del pengar. Vid svarvning med kontinuerligt ingrepp 
finns det alltså anledning att fundera på hur mycket man vinner på att använda kylvätskor. 
(Trent & Wright 2000) 

2.2.2 Slipning 

Vid slipning använder man sig av ett roterande slipverktyg vilket trycks mot arbetsstycket 
som även det kan rotera, i dessa fall blir skärhastigheten beroende både av verktygets och av 
arbetsstyckets rotationshastighet. Liksom vid fräsning kan matningsrörelsen vara förlagd till 
både verktyg och arbetsstycke. Slipmaskiner delas ofta in efter deras funktion, t.ex. 
planslipmaskiner, rundslipmaskiner (för utvändiga ytor, cylindriska och koniska) samt 
hålslipmaskiner. (Hågeryd et al 2002) 
 
Det finns ett flertal ytterligare exempel men i fortsättningen behandlas rund och 
hålslipmaskiner då det är sådana maskiner som används för bearbetningen av lagerlägena på 
Scanias växellådskugghjul och växellådsaxlar. 
 
Vid slipning är verktygen, slipskivorna som används uppbyggda av en mängd hårda korn som 
hålls samman med hjälp av bindemedel. Verktygens karaktäristik beskrivs av uppgifter om 
slipmedel, kornens storlek, hårdhetsgraden (som är kopplad till bindemedlet), slipkornens 
struktur och bindemedlet. Det finns många olika typer av slipmedel, vid slipning av legerade 
och härdade stål är det vanligt med korn av aluminiumoxid (Al2O3) och bornitrid. När ett 
lämpligt slipmedel har valts skall även dess kornstorlek bestämmas. Kornstorleken mäts i 
maskor/tum och kornen sorteras i storlek efter den sikt som det senast passerat. Ytterligheter 
på skalan när det gäller att välja kornstorlek är att mjuka material som grovbearbetas kräver 
grova korn medan verktyg med fin kornstorlek används för finbearbetning i hårda material. 
Som tidigare nämnts så är hårdheten på en skiva kopplat till bindemedlet. På hårda skivor 
sitter kornen fast bättre och de drivs till förslitning. För mjuka skivor däremot tenderar kornen 
att lossna innan de har hunnit med att slitas ut ordentligt och skivan mister snabbt sin form. 
Faran med för hårda skivor är att de får trubbiga slipkorn med bränningar i materialet som 
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följd om de inte skärps om tillräckligt ofta. Slipkornens struktur är ett mått på avståndet 
mellan kornen. Skivor med låg struktur har tätt avstånd mellan kornen medan kornen vid hög 
struktur sitter längre ifrån varandra. Bindemedlet som håller samman kornen kan vara av olika 
material men keramiska bindemedel av olika lersorter är de vanligast förekommande vid 
precisionsslipningar och hög materialavverkning. 
Slipning skiljer sig ifrån svarvning både när det gäller ingreppsförhållande och proportionen 
mellan de involverade krafterna. Ingreppsförhållandet beskrivs närmre längre fram i kapitlet. 
Både skärdjupet och krafterna på de enskilda slipkornen ökar vid ökad matningshastighet. 
Detta går att dra nytta av om slipskivan som används upplevs vara för hård. Genom att öka 
sidomatningen och inmatningen eller sänka skärhastigheten ökas således kraften på varje 
enskilt korn och det går att få till stånd en självskärpning av slipverktyget. Är det en finare yta 
som skall åstadkommas måste matningarna minskas och skivan skärpas om ofta och med en 
låg matningshastighet. Som en första guidande regel vid val av slipverktyg gäller att en skiva 
med hård sammansättning är lämpad för bearbetning av mjuka material vid liten kontaktyta 
och höga skärdata. Det omvända gäller för mjuka skivor. Vid slipning till skillnad från 
svarvning är det den radiella ”inmatningskraften” som är den största utav kraftkomposanterna. 
För att klara av noggrann måttslipning så tillämpas utgnistning för att ta hand om utfjädringar 
från arbetsstycke och maskin. Utgnistningstiden är den tid det tar för att alla spel skall slipas 
ned så att radialkraften blir noll. (Hågeryd et al 2002) 
 
Slipning beskrivs ibland som mikrofräsning där en analogi görs mellan en fräs tänder och 
slipskivans korn. Trots de likheter som kan tyckas förekomma så skiljer sig skärförloppen 
väsentligt. Slipkornen har alla var och ett för sig olika släppningsvinklar med ett medelvärde 
runt -50° för slipskivor i aluminiumkarbid och -30° för skivor i kiselkarbid. Kornen är 
dessutom små, slipreporna som åstadkoms är endast några tusendelar i bredd. Endast en liten 
del av materialet som ett slipkorn passerar skärs bort. I stål bildas spånor endast för de korn 
som har en släppningsvinkel ner till -10 %. Resterande material plöjs åt sidan eller trycks ned 
i ytan genom elastisk och plastisk bearbetning, se figur 2.26. Av den anledningen så genereras 
mycket mer värme i slipprocesser jämfört med svarvning, dessutom är det svårt att leda bort 
värmen från arbetstycket. Det är av den anledningen som Griffiths (2001) har valt att klassa 
slipning som en termisk-mekanisk process. Precis som vid svarvning kan för hög temperatur 
leda till oönskade materialförändringar, t.ex. slipbränningar och slipsprickor. Det som har 
hänt är att materialet i ytskiktet har utsatts för fasomvandlingar och s.k. white layers har 
bildats. Finns det likheter/släktskap mellan materialet i arbetstycket och materialet i slipskivan 
kan även vidhäftning av slipkorn ske, detta leder till dålig ytstruktur samt att det kan leda till 
att ytan på sikt flisar ur. Om skärdatan vid slipning är att betrakta som varsam så kan 
tryckspänningar uppnås medan konventionella till aggressiva skärdata ofta leder till höga 
dragspänningar. För att kunna slipa på ett så effektivt sätt som möjligt gäller det att hålla nere 
temperaturen i processen och ett bra sätt att göra detta på är att skärpa om slipskivorna ofta, 
använda skivor med så stora släppningsvinklar som möjligt samt slipskivor med så hög 
termisk konduktivitet som möjligt. Dessa slutsatser kan dras genom att titta på ekvation 2.15 
som ger ett uttryck för den maximala temperaturen i slipzonen. (Griffiths 2001) 
 



 
28 

 
Figur 2.26 Skärande, polerande och plogande mekanismer vid slipning 

(Manufacturing Surface Technology) 
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Ekvation 2.15 uttryck för den maximala temperaturen i slip zonen 

(Manufacturing Surface Technology) 
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Ytjämnheten som genereras vid slipning är i princip omöjlig att förutsäga med en god 
noggrannhet med hjälp av analytiska modeller. Nästan alla modeller av slipprocesser som 
stämmer någorlunda bra överens med verkligheten bygger på omfattande empiriska underlag. 
Några av de faktorer som kan variera och leda till ökad eller minskad ytjämnhet är: 
 

• Oregelbunden struktur på slipskivan 
• Oregelbundet djup för de aktiva slipkornen 
• Effekter på kornens täthet p.g.a. omskärpning 
• Effekter på kornens täthet p.g.a. verktygsslitage 
• Effekter av sliptrycket 
• Effekter av plogning av materialet 
• Utböjning av korn vilket ger lägre ytstruktur 
• Utgnistningseffekter vilket ger lägre ytstruktur 
• Vidhäftning mellan arbetsstycke och slipkorn vilket ger en högre ytstruktur 
 

Den viktigaste faktorn som påverkar ytjämnheten är dock kornstorleken, analytiska modeller 
för profilens totalhöjd byggs upp med hjälp av kinematiska modeller för slipprocessen och 
geometriska antaganden beträffande slipkornens utseende. Längs bearbetningsmönstret, det 
vill säga i slipkornens rörelseriktning, se figur 2.27, kan profilens totalhöjd beräknas enligt 
ekvation 2.16. (Marinescu et al 2004) 
 

 
Figur 2.27 Teoretisk totalhöjd baserad på kinematiska beräkningar 

(Tribology of abrasive machining processes) 
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Ekvation 2.16 R.-profilens totalhöjd längs bearbetningsmönstret 

(Tribology of abrasive machining  processes) 

 
I vinkelrät riktning mot bearbetningsmönstret kan totalhöjden för ytjämnhetsprofilen räknas ut 
enligt ekvation 2.17. Detta kräver ett antagande om att delningen mellan slipskivans korn är 
jämn och att slipkornen approximeras med ett triangulärt tvärsnitt. I ekvationen går det att 
utläsa att för ett givet arbetsstycke och en given slipskiva så får skillnaden i hastighet mellan 
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arbetsstycke och slipskiva ett större genomslag på ytjämnheten än ett förändrat skärdjup. Det 
är det slutgiltiga skärdjupet för slipprocessen som resulterar i arbetsstyckets ytstruktur varför 
en utgnistningstid inverkar positivt för att åstadkomma en jämnare yta. Ovanstående modell 
ger i princip alltid en underskattning av verkligheten då effekter som belystes i punktlistan 
ovan inte hanteras av ekvationen. Speciellt plogning av materialet resulterar i en högre 
totalhöjd. (Marinescu et al 2004) 
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Ekvation 2.17 R-profilens totalhöjd vinkelrätt mot bearbetningsmönstret 

(Tribology of abrasive machining processes) 

2.2.3 Hening 

Vid hening bearbetas ytan med hjälp av slipverktyg som kallas för henar eller brynen. Dessa 
henar, en eller flera, förflyttas relativt arbetstycket i flera riktningar för att avskilja spånor. 
Både plan, ytterdiametrar och hål kan henas. Det finns olika anordningar för att hålla och 
lägga an henarna mot arbetsstycket, gemensamt är att de alltid ligger i ingrepp. Längden på 
spånorna regleras genom att man bearbetar ytan enligt ett kryssformat mönster. Vid 
grovbearbetning ligger vinkeln vanligen uppåt 45º medan den vid finbearbetning ligger nedåt 
2-3º. Vid hening kan man inte påverka läge och riktning på hål men som regel blir de jämfört 
med andra metoder förhållandevis raka och runda. Vid heningsprocesser använder man sig 
utav olja eller olja utspädd med fotogen. Finhening skiljer sig från vanlig hening så till vida 
att henarna är fjäderbelastade. Detta gör att endast utstickande toppar från ytan bearbetas bort. 
Oscillationshastigheten vid finhening är högre än vid vanlig hening. När de högst utstickande 
topparna på ytan som henas har blivit avverkade uppväger oljefilmen fjäderbelastningen av 
henarna och ingen vidare bearbetning sker. Finhening används inte för att ändra på form eller 
mått, det måste föregående process t.ex. slipning svara för. Ytjämnheten som uppnås blir ett 
resultat av henarnas belastning, relativa hastigheten mellan arbetsstycke och henar, 
kornstorlek och oljans viskositet. (Hågeryd et al 2002) 
 
Hening är en process som av Griffiths (2001) beskrivs som en mekanisk bearbetningsprocess. 
De dragspänningar som uppstår i ytskiktet vid bearbetningen är låga jämfört med 
konventionell slipning och svarvning. Det faktum att temperaturen hålls låg vid bearbetningen 
gör även att det inte sker några fasövergångar i materialet vid bearbetningen. I två 
dimensioner ger heningen upphov till en amplitudfördelning som är i det närmaste 
symmetrisk. I en tredimensionell betraktelse av ytan däremot blir det tydligt att heningen inte 
resulterar i en isotropisk yta utan att den genererar ett kryssmönster. För att kunna skapa ytor 
som efterliknar inslitna detaljer går det att tillämpa en metod som kallas platåhening. Vid 
platåhening grovhenas eller slipas först ytan varpå en efterföljande hening sker där endast 
topparna på föregående yta bearbetas, se figur 2.9 Detta är en metod som först utvecklades för 
cylinderlopp för att kunna uppnå en hög materialandel och möjlighet för ytan att bibehålla 
smörjmedel samt att minska inkörningsfasen. (Griffiths 2001) 
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2.2.4 Förändringar i materialstrukturen 

Vid spånskärande bearbetning så är det inte bara ytan, dess struktur och oxidationsskiktet som 
påverkas utan även den del utav arbetsmaterialet som befinner sig närmast ytan. Den del av 
arbetsmaterialet som får förändrade materialegenskaper kallas hädan efter för förändrad 
materialzon eller AMZ efter engelskans altered material zones. Hur materialstrukturen 
förändras beror både på vilken bearbetningsmetod som använts och vid vilken temperatur 
bearbetningen skett. Det är ofta svårt att se en distinkt gräns mellan AMZ och 
utgångsmaterialet. Förändringarna kan vara både till för och nackdel ur ett 
funktionsperspektiv beroende på vad som har hänt med strukturen samt i vilken utsträckning 
det skett. Tanken med följande avsnitt är inte att vara uttömmande på området utan att ge 
exempel på olika förändringar som kan tänkas uppstå. Det är även så att många av de 
fenomen och materialstrukturer som uppstår i bearbetningsprocesser kan vara svåra att 
definiera då de skiljer sig markant ifrån kvasistatiska processer som oftast beskrivs i böcker 
om materiallära. Det som gör det hela komplicerat är att det inte handlar om renodlade 
termiska processer utan att det ofta är kombinationer av mekanisk och termisk bearbetning 
samt att temperaturväxlingarna ofta är så snabba att processerna kan liknas vid adiabatiska 
processer. 
 
2.2.4.1 Termiska white layers 
Som tidigare nämnts i inledningen av kapitel 2.2 är white layers ett samlingsnamn för 
materialförändringar som gett en struktur som är svår att urskilja i optiska mikroskop. 
Termiska white layers bildas då temperaturen vid bearbetningen blivit så hög att 
fasomvandling av materialet kan ske. Termiska white layers är uppbyggda av två olika skikt 
där det yttersta skiktet kallas UTM efter engelskans untempered martensite. Termen är lite 
missvisande då det inte enbart består av oanlöpt martensit utan i själva verket uppvisar en 
hårdare struktur. Det yttre skiktet bildas p.g.a. att materialet kylts av väldigt fort igen efter 
bearbetningen. Skiktet blir mycket hårt och det förekommer ofta mikrosprickor. Det undre 
skiktet av termiska white layers kallas för OTM, over tempered martensite. Det här skiktet 
bildas där temperaturen under bearbetningen överstigit anlöpningstemperaturen men 
avkylningen gått långsammare än det yttersta skiktet. Detta leder till att materialet i den här 
zonen mjuknar och till och med blir mjukare än utgångsmaterialet. Termiska white layers 
minskar utmattningsgränsen för den bearbetade detaljen och ska därför undvikas. Studier har 
visat att tjockleken på dessa lager har liten betydelse för prestandan, ett termiskt white layer 
på 12µm visade i huvudsak upp samma värden för utmattning som ett sju gånger tjockare 
skikt. I figur 2.28 nedan visas en graf över hårdhetens variation med djupet för en detalj som 
slipats med aggressiva skärdata jämfört med en detalj som slipats varsamt. Material som är 
utskiljningshärdbara kan bli överåldrade under bearbetningsförloppet och därmed tappa i 
hårdhet. Detta leder också till ytskikt som i mikroskåp liknar termiska white layers men dessa 
är i stället mjuka och består av austenit. (Griffiths 2001) 
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Figur 2.28 Hårdhet som funktion av djupet för en yta slipad med aggressiva skärdata  

jämfört med en yta som slipats varsamt. 

(Manufacturing Surface Technology) 

 
2.2.4.2 Plastisk deformation 
Plastisk deformation uppstår när den pålagda kraften passerat materialets flytgräns. För sega 
material kan plastisk flytning uppstå och skapa sprickor, flikar, uppressade kanter och grader. 
Vid kraftig skjuvningsdeformation av ytan fragmenteras den och det blir svårt att urskilja 
någon struktur. Även detta fenomen kallas för white layers men i det här fallet syns de som en 
mörk zon i mikroskop. Till skillnad från de tidigare nämnda termiska white layers så ökar här 
hårdheten hela vägen ifrån det opåverkade materialet och ända ut till ytan. Driver man den 
plastiska deformationen för långt bildas även här sprickor i materialet. Så länge som den 
plastiska deformationen bara leder till deformationshärdning och inte till sprickbildning så har 
det oftast en positiv inverkan på funktionsegenskaperna. Material kan även påverkas både av 
plastisk deformation och av termisk påverkan, antingen i samma process t.ex. slipning eller 
via flerstegsprocesser. Då bearbetningsmetoden domineras av mekaniska effekter uppnås en 
jämn ökning av hårdheten inifrån materialet och ut till ytan vilket inte alltid är fallet vid 
termisk-mekanisk bearbetning. Då en yta bearbetas plastiskt kan även gradbildning ske vid 
kanter på arbetstycket, då sprickor kan initieras på ställen som är utsatta för gradbildning ska 
gradbildning undvikas alternativt avlägsnas. Vid plastisk överarbetning av en yta kan även 
sprickor parallella med ytan uppstå i gränserna mellan olika materialstrukturer.  
(Griffiths 2001) 
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2.2.4.3 Restspänningar 
Det har tidigare nämnts att olika bearbetningsmetoder och även skärdata resulterar i olika 
restspänningar i den bearbetade detaljen. Bildas det dragspänningar i ytan kompenseras detta 
med tryckspänningar längre in i materialet och vice versa. Ur ett funktionsperspektiv är det 
ofta att föredra tryckspänningar i ytskiktet då dessa kan hjälpa till att motverka sprickbildning 
vid externt pålagda krafter. Figur 2.29 nedan försöker påvisa hur värme och mekanisk 
påverkan kan styra vilken typ utav spänningar som uppstår i ytskiktet. 
 

 
Figur 2.29 Restspänningar till följd av termisk och mekanisk påverkan 

a) Volymminskning vid fasövergångar i material leder till dragspänningar i ytan, vid härdprocesser i stål råder 

omvänt förhållande då volymen brukar öka.  
b) Sker plastisk deformation i samband med uppvärmning leder detta till dragspänningar i ytan då volymen 

minskar igen vid ett avsvalnande av ytskiktet.  

c) Vid mekanisk bearbetning komprimeras ytskiktet och tryckspänningar uppstår.  

(Manufacturing Surface Technology) 

 
Vid kombinationer av bearbetningsprocesser superpositioneras spänningsbilden från 
respektive process under förutsättning att den efterföljande processen inte avverkar eller på 
annat sätt förstör resultatet av föregående process. Kulpening kan t.ex. användas för att 
neutralisera spänningsbilden efter en aggressiv slipoperation men byter man ordning på 
processerna blir den resulterande spänningsbilden resultatet av slipningens spänningsbild 
såvida inte kulpeningen påverkat materialet djupare än slipdjupet. (Griffiths 2001) 
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2.2.5 Kombinationsprocesser 

Jacobson (2004) har i sin doktorsavhandling, Hard Turning of Bearing Steels – Controlling 
residual stress and improving fatigue life, lyft fram flera intressanta aspekter som visar på 
möjligheterna att generera lagerytor med bättre utmattningsbeständighet genom att kombinera 
hårdsvarvning och efterföljande hening. Tester visade att L10 livslängden på de testade 
kullagren fördubblades för de hårdsvarvade och henade lagren jämfört med dem som slipats 
och henats. Detta antas ske som följd av den spänningsprofil som hårdsvarvning ger upphov 
till, se figur 2.30. Även Y. Matsumoto et al (1999) drar slutsatsen att spänningsprofilen efter 
hårdsvarvning inverkar positivt på utmattningslivslängd vid rullkontakt och att hårdsvarvade 
och abrasivt finbearbetade ytor är minst lika bra eller bättre jämfört med slipade. Salah R. et 
al (2000) har visat att utmattningslivslängden för hårdsvarvade lagerytor vid rullkontakt har 
mindre spridning, 5-20 % jämfört med slipade och läppade ytor som kan variera upp till 50 
gånger. 
 

 
Figur 2.30 Restspänningsprofiler efter hårdbearbetning 

(Hard Turning of Bearing Steels) 

 
I Jacobsons avhandling påvisas också att det finns ett optimum för skärhastigheten då 
ytstrukturen blir som bäst. För bainitisk struktur av SKF 827B vid 58 HRC visade sig detta 
ske vid en skärhastighet av 230 m/min. Värdet för Rt stämde då bra överens med den 
teoretiska formel som angavs i ekvation 2.14. Det är en formel som bara avser det 
geometriska bidraget av skärstålet till ytjämnheten varvid slutsatsen kan dras att bästa 
ytjämnheten vid svarvning uppstår i mitten av bearbetningsfönstret då löseggsbildningen har 
upphört men plastiska flytningen av materialet inte blivit så stor. 
En jämförelse av ytstrukturen för olika kombinationsprocesser utfördes också, se tabell 2.2. 
Följande olika kombinationer av processer jämfördes. Vid heningen avverkades en hundradel 
och svarvningen utfördes med en matning på 0,1mm/varv och en nosradie på 4,5mm. 
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Metod a: Slipad och Henad 
Metod b: Hårdsvarvad, Slipad och Henad 
Metod c: Hårdsvarvad och Henad 
Metod d: Hårdsvarvad 
 
 Sa Sq Sz Ssk Rpk Rk Rvk Mr1 Mr2 Htp 
Metod a 0.18 0.24 2.24 -1.0 0.19 0.46 0.42 7.4 83.3 2.7 
Metod b 0.18 0.24 2.23 -0.84 0.21 0.49 0.39 7.94 84.3 4.0 
Metod c 0.13 0.19 2.06 -1.75 0.15 0.30 0.41 8.62 82.1 2.3 
Metod d 0.20 0.26 2.67 0.29 0.29 0.64 0.24 12.2 90.8 3.3 

Tabell 2.2 Ytstrukturer för olika kombinationer av hårdbearbetningsmetoder 

(Hard Turning of Bearing Steels) 

 
Vid en jämförelse noteras att resultaten är väldigt snarlika med den enda egentliga skillnaden 
att hårdsvarvningen har betydligt flera toppar än dalar (jämför Mr1 och Mr2) samt att 
skevheten p.g.a. detta är positiv. Detta är en egenskap som anses vara negativ för lagerytor, se 
kapitel 2.1.4. Figur 2.29 kan återigen tjäna som exempel för hur kombinationsprocesser kan 
utnyttjas för att skapa en yta som förutom krav på ytstrukturen även uppvisar en 
restspänningsprofil som inverkar positivt på lagrens utmattningsgräns. 
Jacobson (2001) anger i sin licentiatavhandling att det är värme och friktion i ytan, t.ex. 
orsakat av verktygsförslitning som orsakar dragspänningar i ytan. För att minimera eventuella 
dragspänningar på ytan är det alltså viktigt att ha god kontroll över verktygets fasförslitning. 
Jacobson hävdar också att dessa dragspänningar sällan når ett djup över en hundradel in i 
materialet varpå en efterföljande hening eller finslipning med varsamma skärdata kan vara att 
föredra. 
 
W. Grzesik et al (2006) visar genom experiment och jämförelser av ytstrukturparametrar hur 
abrasiva finbearbetningsmetoder efter hårdsvarvning kan ge ytor förbättrade 
lagringsegenskaper. Återigen anges fördelen med att abrasiva finbearbetningsmetoder kan 
förbättra restspänningarna och minska dem eller till och med omvandla dem till 
tryckspänningar. Även delnings och lutningsparametrar för ytjämnhetsprofilen minskar och 
bidrar till en jämnare yta. Hårdsvarvade ytor som efterbehandlas med hjälp av abrasiva 
bearbetningsmetoder med lämplig kornstorlek uppvisar även negativa värden för skevhet samt 
en gynnsam förskjutning av materialandelskurvan.  
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2.2.6 Alternativa processer 

Utöver de processer och kombinationer därav som tidigare behandlats så presenteras här 
ytterligare ett par metoder som används för hårdbearbetning av lagerlägen, rullpolering och 
rotationssvarvning. Vid rullpolering har endast exempel på utvändig bearbetning hittats och 
angående rotationssvarvning har informationen om processerna endast varit tillgänglig i form 
av kommersiella informationsfoldrar samt artiklar från maskintillverkarna. 
 
Rullpolering är en metod som används för att förbättra en befintlig hårdbearbetad yta. Under 
högt tryck, upp till omkring 500 bar, pressas en hydrostatiskt uppburen keramisk kula mot 
ytan som ska förbättras, se figur 2.31. Metoden har visat sig ganska okänslig för varierande 
parameterinställningar men det finns en parameter som är viktig för att optimal förbättring 
skall kunna uppnås. Matningen av kulan får inte sammanfalla med matningen från föregående 
process vilken typiskt kan vara hårdsvarvning. De positiva effekterna som rullpolering ger är 
att toppantalet minskar på ytjämnhetsprofilen, Rz-värdet uppges kunna reduceras med 30-50 
%. Processen inverkar även positivt på restspänningsprofilen från föregående process då 
spänningarna vid ytan minskar och eventuella dragspänningar kan omvandlas till 
tryckspänningar. För högt tryck kan medföra att tryckspänningarna längre in i materialet blir 
för höga och materialets duktila gräns överskrids. Största applikationsområdet för rullpolering 
är axeltappar och glidskenor. Utvecklingen på materialsidan gör att numera kan även härdat 
stål med en hårdhet på upp till 62 HRC rullpoleras. En kombination av hårdsvarvning och 
rullpolering kan alltså vara ett alternativ till slip och heningsoperationer.  
(Klocke F. & Liermann J. 1998) 
 

 
Figur 2.31 Verktyg för rullpolering 

(Roller Burnishing of Hard Turned Surfaces) 
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Rotationssvarvning är en ny svarvmetod som är kapabel att producera spår/räffelfria ytor. 
Tekniken som rotationssvarvningen baseras på är två stycken rotationsrörelser, den ena för 
arbetsstycket t.ex. en transmissionsaxel, med en normal rotationsrörelse. I analogi med 
motfräsning nu med en rotationsaxel på 30º gentemot arbetsstycket vrids skäreggen i 
ingreppskontakt. Under avverkningen sneddar skäreggen mot arbetsstycket över den 
bearbetade ytan med en ständigt ny skärningspunkt och en räffelfri yta genereras. 
Rörelsemönstret för skärningspunkten leder till en mycket jämn belastning för skäret och 
följaktligen även en hög verktygslivslängd. Likaså uppnås kortare bearbetningstid jämfört 
med konventionell hårdsvarvning samt svarvning med Wiper-teknologi. 
Under förutsättning att en bearbetningskvalité på Ra 0.5µm såväl som en diameter på 39mm 
(h5) och en svarvlängd på 32 mm i härdat stål (62 HRC) skall uppnås ges följande jämförelse 
för processernas olika ingreppstider: 
 
Konventionell hårdsvarvning: 14,5 s 
Hårdsvarvning med Wiper-teknologi: 10.0 s 
Rotationssvarvning:  3,3 s 
 
Följaktligen blir primära bearbetningstiden gentemot konventionell hårdsvarvning genom 
rotationssvarvning omkring 77 % lägre. För att kunna uppnå höga noggrannhetskrav på 
arbetsstycket krävs en noggrant slipad skäregg. Materialet i skärstålet som används är av 
PCBN med en genomsnittlig kornstorlek på 2µm. 
Den nya metoden rotationssvarvning inbegriper följande fördelar gentemot vedertagen metod: 
 

- Tillverkar räffelfria ytor 
- Låg investeringskostnad gentemot bearbetning i kombinationsmaskiner 
- Hög process säkerhet 
- Torr bearbetning 
- Minskad bearbetningstid gentemot vedertagen metod 
- Högre skärhastighet 
- Högre verktygslivslängd 

 
Rotationssvarvning är inte begränsad till utvändig bearbetning utan lämpar sig även för 
invändig bearbetning och plansvarvning. Genom precisionsförbättrande åtgärder på 
bearbetningsmaskinen där positioneringsförmågan förbättras samt att stödlager används så 
kan ytstrukturer med Ra värden under 0,2 µm erhållas. 
(Horizonte, 2007) 
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3 Nulägesbeskrivning 
För att hämta in information om vilken ytstruktur som i dagsläget produceras har mätningar 
med fokus på artiklar som innehåller nållagerytor, rullagerytor, glidlagerytor, ytor som skall 
ingå i pressförband som låsande yta eller anslagsyta utförts. För att kunna jämföra uppmätta 
värden med gällande ritningskrav har några detaljer ur senaste växellådsprogrammet valts ut 
som referens. Enligt Walter Speich, beredare på en av Scanias transmissionsverkstäder är 
kravnivån på detaljer med motsvarande funktion den samma genom hela Scanias 
växellådsprogram. Då kraven som finns på dagens ritningar förutsätter att bearbetningen sker 
enligt nuvarande bearbetningsprocess beskrivs även vilka metoder som i dagsläget används 
för att åstadkomma de olika ytorna. 

3.1 Ytkrav, lagerytor/pressförband vid Scania transmission, DG 
Nedan presenteras figurer över artiklar där de olika typerna av ytor som arbetet behandlat 
återfinns. Informationen är hämtad från Arthur, en mjukvara som på Scania används för att 
hantera berednings, riggnings och kvalitetstyrningsdokument. 
 

 
 

Figur 3.1 Kugghjul från växellådornas huvudaxel, 1:an, back och splithjul 
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Figur 3.2 Sidoaxelhjul och sidoaxel 

När det gäller ytstrukturer så är det endast Ra-värde, det aritmetiska medelvärdet av 
ytjämnhetsprofilen, som är kravsatt. På de flesta ritningarna anges enbart en övre 
toleransgräns. Vidare är det även underförstått att de nållagerlägen som har ett krav på Ra 0.4 
ska henas medan nållagerlägen med Ra 0.8 i krav slipas, se huvudaxelkugghjul för ettans 
växel och back i figur 3.1. Glidlagerytorna från samma artiklar har ytkravet Ra 0.8. 
Koniska lagerlägen är de enda ytorna i studien som har en övre och en undre toleransnivå, Ra 
0.2 - 0.4, se splithjulet i figur 3.1. Sidoaxlarna och sidoaxelkugghjulen som visas i figur 3.2 
har idag olika toleranser på anslagsytorna med avseende på Ra-värdet. Sidoaxlarna har kravet 
3.2 medan sidoaxelhjulen har kravet 6.3. Även när det gäller ytorna för presspassningen så är 
kraven olika, Ra 1 för hjulen och Ra 1.6 för axeln. 
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3.2 Tillämpade bearbetningsmetoder 
Bearbetningsmetoden för de ytor som ingår i studien skiljer sig åt, en generell princip för hur 
slipade ytor genereras ges nedan. En mer detaljerad beskrivning för de utvalda artiklarna 
återfinns i bilaga 1 (intern för Scania). Det som är gemensamt för alla ytorna är att de ska vara 
sätthärdade till HRC 59-63 på ytan. De artiklar som valts ut för nulägesbeskrivningen är 
tillverkade i 92506 och 92520, sätthärdningsstål med en materialsammansättning enligt tabell 
3.1. Vissa artiklar har även extra renhetskrav på materialet som innebär hårdare krav på 
andelen svavel, att ämnet renats från koppar, aluminium och kväve samt att ämnen som syre 
och titan kan vara adderade. 
 

 92506 92520 

 Utan renhetskrav Med renhetskrav Utan renhetskrav Med renhetskrav 

C 0,17-0,23 0,17-0,23 0,14-0,20 0,14-0,20 
Si 0,15-0,35 0,15-0,35 0,10-0,35 0,10-0,35 

Mn 0,60-0,95 0,60-0,95 0,60-0,90 0,60-0,90 
P 0-0,035 0-0,035 0-0,035 0-0,035 
S 0,03-0,05 0,01-0,025 0,030-0,050 0,015-0,025 

Cr 0,35-0,65 0,35-0,65 0,80-1,20 0,80-1,20 
Ni 0,35-0,75 0,35-0,75 1,20-1,70 1,20-1,70 
Mo 0,15-0,25 0,15-0,25 0,10-0,20 0,10-0,20 
Cu 0-0,35  0-0,35  
Al 0-0,05  0-0,050  
N 0,005-0,015  0,005-0,015  

O ppm  15   
Ti ppm  30   

Tabell 3.1 Materialsammansättning för sätthärdningsstål 

(Scania dokument från avd TDXCQ) 

 
All slipning sker i dagsläget med slipskivor som är tillverkade av aluminiumoxid, däremot 
skiljer sig kornstorlek, hårdhetsgrad och struktur åt mellan de slipskivor som används. 
Generellt sett så slipas alla artiklar som ingått i studien på ett likartat sätt gentemot 
beskrivningen i figur 3.3. De avvikelser som finns ligger i att några artiklar grovbearbetas på 
glidlagerytorna, detta sker med hjälp av hårdsvarvning. Vissa huvudaxelhjul henas efter 
slipningen i sina nållagerlägen efter slipningen. Figur 3.3 nedan ska ses som ett schematiskt 
exempel på hur slipprocessen ser ut. Mått som anges är räknade diametralt. Den första 
matningen på 2mm/min är oftast programmerad med en så kallad gap-funktion. Detta är en 
form av adaptiv styrning med hjälp av en mikrofon vilket innebär att så fort maskinen 
detekterar att slipskivan kör emot arbetsstycket så ändras matningen till nästa programmerade 
värde, 1mm/min i detta fall. Matningen sjunker sedan desto närmre det färdiga måttet som 
slipskivan kommer. Detta sker för att minska risken för termiska förändringar av ytan. Ofta 
kan skärpningen av slipskivan vara inlagd precis innan den sista finslipningen av ytan. Till 
sist avslutas slipningen med en utgnistningstid för att eventuella utböjningar i maskin och 
verktyg ska gå tillbaka, detta kan även förekomma tidigare i processen om behov finns. 
Oscillationen som används skiljer sig åt mellan detaljerna, dels beroende på att vissa artiklar 
har ytor som är längre än slipskivan varpå slaglängden och matningshastigheten ökas. Det 
förekommer även slipning av hål och bakplan med ett och samma verktyg. Verktyget har då 
en form som påminner om en svamp och oscillation sker då endast på slutet när bakplanet 
redan är färdigbearbetat och endast håldiametern finslipas. 
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Figur 3.3 Schematisk bild av slipprocessen 

 
I de fall hening förekommer sker detta till ett sådant djup att den slutgiltiga ytan som erhålls 
endast är ett resultat av heningsoperationen. Heningen sker efter svarvning och slipning i 
efterföljande steg av processen i en separat maskin. Tiden det tar att utföra heningen är 
dessutom kortare än tiden det tar för slipningen eller kombinationen svarvning och slipning, 
det är därför inte intressant i ett första skede att gå in i heningen som process för att försöka 
optimera den tidsmässigt. 
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3.3 Referensmätning 
För att ge en bild av den ytstruktur som i dagsläget åstadkoms av transmissionstillverkningen 
har 50 profiler, alla uppmätta på unika artiklar, registrerats för respektive yta som ingått i 
studien. Parametrar enligt kapitel 2.1.2 och 2.1.3 har samlats in och läges och spridningsmått 
enligt figur 3.4 har beräknats. Stickprovsundersökningen har skett under en period om två 
veckor och artiklarna som valts ut har företrädelsevis varit producerade utav skiftlag från 
förmiddagar och eftermiddagar. Ingen åtskillnad har gjorts beroende på vilken maskingrupp 
som producerat de olika artiklarna samt att maximalt fem detaljer per skift har plockats från 
en och samma maskin. Detta för att stickprovet i möjligaste mån ska vara representativt för 
hela verkstaden och inte enbart för vissa maskiner eller operatörer. För att kunna skatta ett 
konfidensintervall för de olika parametrarna så har ett antagande gjorts om att alla 
parametrarna är normalfördelade. Det finns dock ingen undersökning gjord på hur 
fördelningen egentligen ser ut. Ett rankingsystem för att hitta en typisk profil för varje yta har 
införts. Alla profiler har rangordnats från 1 till 50 med avseende på amplitudparametrarna. 
Den profil som legat närmast medelvärdet för respektive parameter har fått lägst poäng. 
Profilen med minsta summan av rankingpoäng har sedan valts ut att representera respektive 
typ utav yta. I kapitel 3.3.1 till 3.3.5 redovisas ytjämnhetsprofilen för den profil som valts ut 
att representera respektive yta tillsammans med vissa utvalda lägesmått för att påvisa några 
för ytan karaktäristiska egenskaper. Mätresultaten i sin helhet återfinns på 
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Figur 3.4 Läges och spridningsmått 
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3.3.1 Rullageryta (koniska) 

De koniska rullagerytorna är en av två typer av ytor som uppvisat markant bättre värden för 
variationskoefficienten för de uppmätta parametrarna jämfört med övriga ytor. Typiskt så 
ligger variationskoefficienten för de olika parametrarna mellan 10 och 15 %. Som en 
jämförelse kan nämnas att de flesta övriga ytor uppvisar typiska värden för 
variationskoefficienterna på mellan 20 och 40 %.  Parameter som dock alltid tenderar att 
variera mer än de övriga är skevhetsparametrarna som typiskt kan sägas variera mellan 50 och 
80 %. Jämfört med dagens ytkrav på Ra 0.2 - 0.4 så ligger medelvärdet förskjutet mot den 
övre gränsen och vissa mätningar har till och med legat utanför toleransgränsen. Ett urval av 
parametrarna redovisas i tabell 3.2 och en typisk profil redovisas i figur 3.5. 
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 3,84 2,58 4,84 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,35 0,26 0,50 
Maximal profilhöjd Rz 2,75 1,98 3,63 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,21 0,82 1,66 
Profilens totalhöjd Rt 3,41 2,27 4,24 
Profilens skevhet Rsk -0,40 -0,77 0,06 
Profilens kurtosis Rku 3,61 2,96 4,61 
Profilens maximala daldjup Rv 1,54 1,13 1,97 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 79,16 56,90 93,00 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 99,30 94,50 100,00 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,99 99,90 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -1,01 -1,47 -0,75 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -2,57 -3,39 -1,86 

Tabell 3.2 ytstrukturparametrar för slipad, konisk rullageryta 

 

 
Figur 3.5 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva för slipad, konisk rullageryta 
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3.3.2 Nållageryta (huvudaxelhjul) 

Beroende på vilken växel och vilken last kugghjulen kommer att utsättas för så sker 
hårdbearbetningen av nållagerlägena på två olika sätt. Kugghjulen som kommer att utsättas 
för högre laster henas efter att de blivit slipade medan de övriga endast slipas. Då 
parametervärdena från de båda olika lagerytorna jämförs kan det konstateras att ytorna i 
många avseenden är väldigt lika varandra. Profilens amplitudkurva och Abbot-Firestone 
kurva har för respektive typ av yta samma karaktäristiska form, se figur 3.6 och 3.7. Det går 
att hitta parametervärden i de mätdata som hör till de slipade artiklarna som representerar en 
finare yta än medelvärdet för de henade detaljerna, men i medeltal så åstadkommer heningen 
en slätare yta. Det som ytterligare kan kommenteras är att heningsprocessen inte leder till ytor 
med så kallade skiktade funktionsegenskaper. Amplitudkurvorna och profilernas skevhet 
påvisar att den yta som alstras efter heningen är ett resultat enbart av heningsverktyget och att 
några sliprepor inte längre finns kvar. Att trots likheterna mellan profilerna påstå att det inte 
föreligger någon funktionell skillnad mellan de slipade och de henade ytorna vore att förbise 
andra faktorer som inte kan utvärdera med hjälp av en tvådimensionell profil för ytstrukturen. 
Exempel på sådana skillnader är t.ex. bearbetningsmönster och formavvikelser. Det som ändå 
kan sägas är att vågigheten längs de tvådimensionella profilerna skiljer sig åt. 
Variationsbredden för amplitudparametrarna är tre gånger så stor för slipningen jämfört med 
heningen. De kugghjul som endast slipas har i dagsläget ett ytkrav som tillåter ett maximalt 
Ra-värde på 0.8 vilket uppfyllts av alla mätningar se tabell 3.3. Henade nållagerytor har i 
dagsläget ett ytjämnhetskrav på maximalt 0.4 i Ra värde, detta har inte uppnåtts på alla 
detaljer som ingått i studien, se tabell 3.4. 
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Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 5,04 1,89 7,81 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,42 0,14 0,58 
Maximal profilhöjd Rz 3,58 1,36 5,08 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,63 0,46 2,52 
Profilens totalhöjd Rt 4,59 1,71 6,77 
Profilens skevhet Rsk -0,45 -1,59 0,27 
Profilens kurtosis Rku 4,30 2,78 7,61 
Profilens maximala daldjup Rv 1,95 0,87 2,74 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 66,56 41,80 99,70 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 95,46 87,00 100,00 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,66 98,40 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -1,23 -1,77 -0,35 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -3,23 -4,67 -1,33 

Tabell 3.3 ytstrukturparametrar för slipad nållageryta 

 
 

 
Figur 3.6 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva för slipad nållageryta 
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Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 3,36 1,73 5,07 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,28 0,12 0,49 
Maximal profilhöjd Rz 2,45 1,26 3,69 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,15 0,51 2,12 
Profilens totalhöjd Rt 3,19 1,58 4,96 
Profilens skevhet Rsk -0,41 -1,74 0,44 
Profilens kurtosis Rku 4,77 3,12 12,01 
Profilens maximala daldjup Rv 1,31 0,73 2,11 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 86,53 54,70 100,00 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 99,50 94,00 100,00 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,99 99,60 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -0,81 -1,45 -0,32 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -2,15 -3,66 -1,01 

Tabell 3.4 ytstrukturparametrar för henad nållageryta 

 

 
Figur 3.7 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva för henad nållageryta 
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3.3.3 Axiell glidlageryta (huvudaxelhjul) 

Då kugghjulens båda axiella glidlagerytor inte bearbetas med ett och samma verktyg åtskildes 
dessa från varandra vid mätningarna. En jämförelse mellan ytjämnhetsparametrarna visar att 
medelvärdena av en parameter i mer än hälften av fallen innefattas i den andra mätningens 
kvartilintervall för samma parameter. Den grövre av de två ytorna är planet på kugghjulets 
hals närmast kopplingskuggen. Största procentuella skillnaderna är uppmätta på 
medelvärdena för profilens maximala topphöjd samt för profilens kvadratiska medellutning på 
17 respektive 18 %. 
Som grafisk representation av ytan väljs en profil från det bakre planet, se figur 3.8. Detta 
p.g.a. att den fick lägst poäng i det ranking system som beskrevs i kapitel 3.3. 
Tabell 3.5 visar en sammanställning av ytstrukturparametrar där värdena är beräknade för 
både det bakre planet och planet närmast kopplingskuggen. 
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 4,67 2,49 10,96 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,45 0,26 0,80 
Maximal profilhöjd Rz 3,02 1,71 5,18 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,29 0,66 2,11 
Profilens totalhöjd Rt 3,59 1,90 6,16 
Profilens skevhet Rsk -0,44 -1,29 0,46 
Profilens kurtosis Rku 3,40 2,53 5,31 
Profilens maximala daldjup Rv 1,74 1,05 3,26 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 65,02 31,60 93,00 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 95,51 72,40 100,00 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,61 93,40 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -1,30 -2,25 -0,73 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -2,92 -5,30 -1,65 

Tabell 3.5 ytstrukturparametrar för axiella glidlagerytor 

 

 
Figur 3.8 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva för axiell glidlageryta 
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3.3.4 Pressförband (sidoaxelhjul/sidoaxel) 

Ytorna för pressförbanden på sidoaxeln och sidoaxelkugghjulen slipas i dagsläget i hårt 
tillstånd som sista bearbetningsoperation. Ytorna är därmed väldigt lika de ytor som genereras 
för nållagerlägen som endast slipas. Det dessa ytor har gemensamt är att de i medeltal har en 
profil där skevheten är negativ. Detta är en egenskap som eftersträvas i de fall då ytor ska röra 
sig relativt varandra. Med andra ord är ytstrukturen mer en följd av vald metod i detta fall 
istället för att vara utformad för bästa låsande förmåga. Vid en jämförelse mellan 
parametervärden för sidoaxelhjulen och de slipade huvudaxelhjulen visar det sig att ytan tom 
är något jämnare på sidoaxelhjulen, ca 8 % när det gäller Ra värdet. Ytan på sidoaxeln 
däremot är nära dubbelt så grov som sidoaxelhjulets, se tabell 3.6 och 3.7.  
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 4,61 3,55 6,45 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,39 0,28 0,54 
Maximal profilhöjd Rz 3,28 2,11 4,44 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,52 0,98 2,11 
Profilens totalhöjd Rt 4,17 2,88 5,91 
Profilens skevhet Rsk -0,33 -0,74 0,13 
Profilens kurtosis Rku 3,91 3,18 5,74 
Profilens maximala daldjup Rv 1,76 1,09 2,47 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 72,45 48,70 89,10 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 98,31 91,20 99,90 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,97 99,40 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -1,13 -1,62 -0,84 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -2,94 -3,78 -2,15 

Tabell 3.6 ytstrukturparametrar, yta för pressförband, sidoaxelhjul 

 

 
Figur 3.9 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva, yta för pressförband, SA-hjul 
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Visserligen är den aktuella kravsättningen på sidoaxelhjulets yta hårdare än den för sidoaxeln 
men med dagens krav skulle det finnas utrymme för att generera en grövre yta på 
sidoaxelhjulen. Notera även i tabell 3.6 och 3.7 samt figur 3.9 och 3.10 att materialandelen för 
ytan är lägre på axeln än på kugghjulen. Ytorna för presspassning på sidoaxlarna är de ytor av 
de slipade som uppvisat lägst materialandel. 
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 6,96 4,53 12,12 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,68 0,47 1,14 
Maximal profilhöjd Rz 4,89 3,65 6,97 
Profilens maximala topphöjd Rp 2,28 1,70 3,33 
Profilens totalhöjd Rt 6,06 4,22 9,16 
Profilens skevhet Rsk -0,24 -0,86 0,24 
Profilens kurtosis Rku 3,33 2,69 7,23 
Profilens maximala daldjup Rv 2,62 1,73 3,87 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 38,29 22,40 55,30 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 79,61 47,70 94,40 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 95,86 73,00 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -2,02 -3,35 -1,44 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -4,54 -6,57 -3,00 

Tabell 3.7 ytstrukturparametrar, yta för pressförband, sidoaxel 

 

 
Figur 3.10 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva, yta för pressförband, sidoaxel 



 
50 

3.3.5 Anslagsyta (sidoaxelhjul/sidoaxel) 

Metoden som anslagsytorna är framställda med skiljer sig åt beroende på om det är en 
anslagsyta på sidoaxeln eller på ett kugghjul. Kugghjulens anslagsytor är svarvade i mjukt, 
ohärdat tillstånd och det sker ingen efterföljande hårdbearbetning. Anslagsytor på sidoaxlarna 
däremot slipas samtidigt som ytorna för pressförbanden slipas. Detta resulterar i att 
anslagsytorna från de olika processerna får väsentliga skillnader i parametervärdena, ytorna 
presenteras därför var och en för sig. Däremot är resultatet av mätningarna från anslagsytorna 
på kugghjulen väldigt lika oavsett vilken sida de kommer ifrån. I analogi med glidlagerytorna 
presenteras resultaten i gemensam tabell, tabell 3.8 och en gemensam figur, figur 3.11.  
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 22,96 8,88 75,11 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 2,44 0,97 4,12 
Maximal profilhöjd Rz 10,94 3,57 16,17 
Profilens maximala topphöjd Rp 6,34 1,54 10,22 
Profilens totalhöjd Rt 13,32 4,08 20,15 
Profilens skevhet Rsk 0,32 -2,24 0,74 
Profilens kurtosis Rku 2,75 1,87 16,46 
Profilens maximala daldjup Rv 4,60 1,87 6,75 
Profilelementens medelbredd RSm 296,61 116,21 442,81 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 14,34 6,90 42,90 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 27,18 8,50 88,20 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 38,60 13,40 98,70 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -7,76 -13,09 -1,73 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -10,81 -15,92 -3,45 

Tabell 3.8 ytstrukturparametrar, anslagsyta sidoaxelhjul 

 

 
Figur 3.11 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva, anslagsyta, SA-hjul 
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För de svarvade planens ytor noteras att parametervärdena för skevhet i medeltal är svagt 
positiva vilken är en egenskap som förknippas med ytor som ska monteras utan relativ 
rörelse, vilket i det här fallet är att betrakta som positivt. Värt att notera för anslagsytorna på 
kugghjulen är att Pt parametern, vilken beskriver profilens totalhöjd, för många kugghjul fått 
värden som närmat sig en tiondel. Många utav kugghjulen hade en liten kant mitt på planet 
varför värden på primärprofilens totalhöjd inte bör ses som representativa siffror för vad som 
kan förväntas av en svarvad profil, se tabell 3.9. 
Flera av anslagsytorna på sidoaxlarna är för korta för att utföra profilregistreringen enligt 
standardiserade cut off våglängder, på grund av detta har alla registreringar här utförts med en 
cut off våglängd på 0,25 mm vilket är lägre än standard föreskriver. Det normala vore att 
använda sig av en cut off våglängd på 0,8 mm men ytan blir helt enkelt för kort då på en del 
utav sidoaxlarna. Trots att värdena på grund av detta inte skall jämföras rakt av med mätdata 
insamlade med andra inställningar ser man ändå att anliggningsytorna på sidoaxlarna har mer 
gemensamt med de axiella glidlagerytorna än vad de har med anliggningsytorna på sidoaxelns 
kugghjul. En grafisk representation av anliggningsytorna för sidoaxlarna återfinns i figur 3.12. 
 
Parameter Förkortning Medel Min Max 
Profilens totalhöjd Pt 5,07 3,65 10,96 
Profilens aritmetiska medelvärde Ra 0,46 0,36 0,80 
Maximal profilhöjd Rz 2,98 2,35 5,18 
Profilens maximala topphöjd Rp 1,29 0,97 1,93 
Profilens totalhöjd Rt 3,60 2,66 6,16 
Profilens skevhet Rsk -0,43 -1,18 0,46 
Profilens kurtosis Rku 3,41 2,53 5,31 
Profilens maximala daldjup Rv 1,70 1,24 3,26 
Relativ materialandel Rmr (-1/5) 62,12 37,30 78,00 
Relativ materialandel Rmr (-2/5) 95,13 74,60 99,90 
Relativ materialandel Rmr (-3/5) 99,61 93,40 100,00 
Snitthöjdsskillnad Rδc (80/5) -1,35 -2,25 -1,03 
Snitthöjdsskillnad Rδc (100/5) -2,93 -5,30 -2,11 

Tabell 3.9 ytstrukturparametrar, anslagsyta sidoaxel 
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Figur 3.12 Abbot-Firestone och Amplitudfördelningskurva, anslagsyta, sidoaxel 
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4 Omvärldsanalys 
Som en del i arbetet med att precisera vilka ytstrukturparametrar som bör användas vid 
kravsättning av de olika typer utav ytor som examensarbetet omfattar har studiebesök 
genomförts på ett företag med jämförbar tillverkning. Företaget i fråga tillverkar i likhet med 
Scania Transmission växellådsartiklar för fordonsindustrin. Intryck och information ifrån 
studiebesöket skall sedan tillsammans med litteraturstudien, referensmätningar inom Scanias 
egen tillverkning samt utförda bearbetningsprover ligga till grund för de parameterval som 
presenteras i resultatdelen. Under studiebesöket genomfördes en rundvandring genom 
företagets produktionsenhet samt att möjligheten gavs att ställa frågor kring 
kravspecifikationen som fanns på företagets ritningar. Det fanns både likheter och skillnader 
mellan företagen och deras sätt att kravsätta respektive yta. 
 
Ritningskraven för nållagerytorna i huvudaxelkugghjulen var de ytor som bäst stämde 
överens mellan de båda företagen. I likhet med Scania så fanns ett krav på Aritmetisk 
medelavvikelse (Ra-värde) utsatt samt att ett underförstått krav på att ytan skulle finbearbetas 
med en abrasiv bearbetningsmetod. Ett tillägg mot Scanias ritningskrav var att ytan skulle 
bearbetas med en spånavskiljande bearbetningsmetod. På samma sätt var ytstruktur kraven 
preciserade för sidoaxelkugghjulen fast med undantaget att det inte längre fanns ett 
underförstått krav på abrasiv finbearbetning. Även glidlagerytorna hade ritningskravet med en 
begränsning av Ra-värdet samt ett krav på spånavskiljande bearbetning men i det här fallet 
kompletterat med ett krav på ett cirkulärt bearbetningsmönster. 
Ytor för koniska rullagerlägen var de som enligt ritningarna var hårdast specificerade. Här 
fanns förutom ett hårt åtstramat krav på Ra-värde även en amplitudbegränsning i form av en 
maxgräns för profilens totalhöjd. Även relativ materialandel vid en viss given snittlinje fanns 
angiven. Detta ansågs som en för funktionen mycket viktig kravsättning och anledningen till 
att relativ materialandel användes var att man ville minimera inverkan av enskilda små toppar 
som snabbt försvinner i inkörningsfasen så att kravet på ritningen skulle återspegla de krav 
som råder för artiklarna under normal drift. Även en bestämd cutoff våglängd fanns 
specificerad på ritningen. En bra metod för att säkerställa att mätning av ytstrukturen alltid 
sker under samma förutsättningar i de fall värdet för Ra-kravet ligger i en sådan 
storleksordning att det kan vara svårt att via standardiserade metoder välja lämplig cutoff. På 
ritningen fanns också angivet vilken typ utav abrasiv finbearbetningsmetod som skulle 
användas samt ett formkrav för kröning. 
 
En ritningsangivelse likt den sist nämnda för de koniska rullagerlägena ger betydligt mycket 
mer information om hur ytan förväntas att se ut med avseende på begränsning av amplituden 
och materialfördelning. Det textade kravet på bearbetningsmetod sätter även indirekt en 
begränsning som gör att profiltopparna blir mindre. Det för den tillämpade metoden 
karakteristiska bearbetningsmönstret sades vara mindre viktigt för funktionen. Detta öppnar 
upp för att om man skulle införa en ytterligare parameter som kan begränsa profiltopparna så 
kanske det går att uppnå ett ritningskrav där ytstrukturen har specificerats så hårt att det fritt 
går att välja bearbetningsmetod (Författarens egna tillägg).  
Företaget där omvärldsanalysen genomfördes använde hårdsvarvning som en grov 
hårdbearbetningsmetod i större utsträckning än vad som för närvarande sker på Scania. 
Hårdsvarvningen följdes sedan upp av en abrasiv bearbetningsmetod i de fall där 
ytstrukturkraven så krävde. 
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5 Praktiska prover 
I bakgrundsundersökningen har vikten av att begränsa ytans amplitud och samtidigt 
komplettera med parametrar som beskriver fördelningen av ytan kring dess medellinje 
framkommit. Parametrar som väljs ut för att kravsätta en yta bör också kunna mätas direkt ute 
i produktionen, detta innebär i praktiken att parametrar ifrån R-profilen bör väljas då 
släpnålsinstrument med glidskor är det som i dagsläget används. Faktamängden som 
påträffats genom litteraturstudien om hur olika ytstrukturparametrar kan påverkas har varit 
knapphändig men återkommande uppgifter om krav på ytstrukturer för lagerlägen har varit att 
amplitud och andelen toppar bör hållas låg. För att kunna utreda potentialen i hårdsvarvning 
jämfört med dagens produktionsmetoder upprättades en testplan för att undersöka om det 
finns ett samband i hur profilens skevhet och materialandel förändras beroende på 
matningshastighet och vald nosradie. Vid experimentet studerades även inverkan av Wiper-
geometri och Sandviks nya Xcel-geometri för olika ytstrukturparametrar. Till sist 
genomfördes även ett livslängdsprov med den skärplatta och de skärdata som såg mest 
intressant ut att använda sig av vid ett första steg i att försöka optimera tillverkningen. 

5.1 Bearbetningsprover 
Experiment av typen faktorförsök har utförts där syftet varit att generera en linjär modell för 
att kunna styra materialandel och skevhet för ytjämnhetsprofilen med hjälp av variationer i 
nosradie och matning. Experiment har även utförts för att jämföra skärplattor med Wiper-
geometri och Xcel-geometri gentemot traditionell nosradie med avseende på Ra, Rz, Rt, 
Rmr(-1/5,0) och Rsk. 
 
Följande skärplattor och tillhörande rekommendationer ifrån Sandvik Coromant har använts 
för att utföra testerna, se tabell 5.1. För ytterligare specifikationer för skären se, 
http://www.coromant.sandvik.com. 
 

Skärplatta Parameter Rek. Intervall 
CNGA120404S01030A 7015 vc [m/min] 215 250-175 
 f [mm/varv] 0.1 0.05-0.2 
CNGA120408S01030A 7015 vc 190 250-150 
 f 0.15 0.05-0.3 
CNGA120412S01030A 7015 vc 175 250-150 
 f 0.2 0.05-0.3 
CNGA120408S01030AWH 7015 vc 155 250-140 
 f 0.28 0.05-0.35 
CNGX1204L025-18AXA 7015 vc 165 250-140 
 f 0.35 0.1-0.45 

Tabell 5.1 Skärplattor med tillhörande skärdata rekommendationer 

 
Testet delades in i fyra olika experiment som till viss del är kopplade till varandra. Det första 
experimentet syftade till att välja en lämplig skärhastighet för de fortsatta testerna samt att 
tillverka detaljer för att verifiera den matematiska modellen för materialandel och skevhet 
som togs fram i det andra experimentet. I det tredje experimentet undersöktes effekterna av de 
båda specialgeometrierna som fanns med i testet. Som en avslutande del utfördes ett 
livslängdsprov för en av skärplattorna. Detta genomfördes vid skärdatanivåer som gav en yta 
som tillsammans med utvecklingsavdelningen bedömdes vara intressant för ett första 
optimeringssteg av tillverkningsprocessen. 
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Experiment 1 
 
Genom litteraturstudierna under examensarbetets gång har uppgifter påträffats om att 
ytjämnheten vid svarvning når ett optimum vid en viss given skärhastighet, se kapitel 2.2.1 
och 2.2.5. Försök har utförts där man påvisat att detta optimum inträffar i samband med att 
avvikelsen från teoretiskt beräknat Rt-värde är som minst. Detta antas inträffa då 
löseggsbildning ej längre sker samt att den plastiska deformationen av arbetsmaterialet vid 
skäreggen är så låg att lite material flyter ut vid sidan av skärstålet. Detta bör ses som goda 
förutsättningar för att kunna generera bra ytor med avseende på ytstruktur samt att minimera 
risken för fasövergångar i arbetsmaterialet. 
 
Det första experimentet genomfördes med skärplattan CNGA120408S01030A 7015, en platta 
i kubisk bornitrid med en nosradie på 0,8mm och en 0,1 mm lång extra fas på 30º med henad 
egg. Matningen valdes till 0.175mm/varv för att detaljer från det första experimentet skulle 
kunna användas som centrumpunkter för att verifiera modellen för skevhet och materialandel. 
Skärdjupet som användes var 0,1 mm enligt Arthurdokumentet för de medbringare som 
plansvarvades under testerna. Sex olika skärhastigheter provades och två ytterligare replikat 
gjordes vid den högsta skärhastigheten som genererade en fin ytstruktur där uppskattningsvis 
den plastiska deformationen i skärzonen fortfarande ligger på en låg nivå. De uppmätta 
värdena på Rt jämförs i figur 5.1 med det teoretiskt beräknade värdet enligt ekvation 5.1 samt 
redovisas i tabell 5.2. Upp till en skärhastighet av 205 m/min genererades en jämn 
ytjämnhetsprofil samt ett ständigt lägre värde på Rt medan högre skärhastigheter gav upphov 
till en mer oregelbunden ytjämnhetsprofil, se figur 5.2. Därför valdes all fortsatt svarvning till 
att ske med 205 m/min i skärhastighet, ett val som vid närmare betraktelse av de värden som 
senare mättes upp kan tolkas vara aningen högt alternativt att fasförslitningen redan efter fyra 
detaljer börjar spela en avgörande roll för ytstrukturen. 
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Ekvation 5.1 Teoretiskt värde för Rt 
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Figur 5.1 Diagram över Rt som funktion av skärhastigheten 

 jämfört med teoretiskt värde för Rt 
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Prov nr. vc [m/min] Rt [µm] 
1 175 4,28 
2 190 4,02 
3 205 3,69 
4 220 4,6 
5 235 2,48 
6 250 3,81 
7 205 2,47 
8 205 2,28 

Tabell 5.2 Resultat från experiment 1 

 

 
Figur 5.2 Bild över ytjämnhetsprofilens variation vid ändrad skärhastighet. 

Notera att efter prov nr 6 skedde ingen insamling av ytjämnhetsprofiler innan hela 
bearbetningsprovet var genomfört. I figur 5.1 inses även att en kurva med ett optimum nära 
det teoretiskt beräknade Rt värdet inte infann sig. Prov 1-8, 9-14, 15-20, 21-26, 27-33 och 34-
42 utfördes i nummerordning och med samma skärspets inom respektive grupp. 



 
57 

Experiment 2 
 
Ett faktorförsök genomfördes, metodiken beskrivs i boken Statistisk försöksplanering – 
Faktorförsök av Marie Pauli, fullständigt för två faktorer och med tre replikat. Som 
resultatvariabler valdes Rsk och Rmr(-1/5,0). De faktorer som varierades var nosradie och 
matning. Skärhastighet och skärdjup enligt prov nr. 7 och 8 i experiment 1 användes. 
Faktornivåerna och resultaten från de båda proverna redovisas i tabell 5.3 – 5.5. 
 

A: Nosradie 0,4 (låg, -) 1,2 (hög, +) [mm] 
B: Matning 0.05 (låg, -) 0,3 (hög, +) [mm/varv] 

Tabell 5.3 Faktorer som varierades och dess olika nivåer 

 
Prov nr. M A B AB Resultat y  s2 

9 0,50 
10 0,30 
11 

+ - - + 
0,58 

0,460 0,021 

15 0,00 
16 -0,10 
17 

+ + - - 
0,12 

0,007 0,012 

12 0,52 
13 0,40 
14 

+ - + - 
0,20 

0,373 0,026 

18 0,45 
19 0,38 
20 

+ + + + 
0,42 

0,417 0,001 

∑ +y  1,257 0,424 0,790 0,877    

∑ −y  0 0,833 0,467 0,380    

∑ ∑ −+ − yy  1,257 -0,409 0,323 0,497    

Nämnare 4 2 2 2    
Effekt 0,314 -0,21 0,16 ,25    

Tabell 5.4 Resultat från experiment 2 med Rsk som resultatvariabel 

 
Den sammanlagda stickprovsvariansen för försöket med Rsk som resultatvariabel ges av 
ekvation 5.2, samt antalet frihetsgrader, ν=8, som ges av nämnaren till ekvationen. 
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Ekvation 5.2 Den sammanlagda stickprovsvariansen då Rsk är vald som resultatvariabel 

 
Försöksfelet beräknas enligt ekvation 5.3. 
 

122,0015,0 ==ps  

Ekvation 5.3 Formel för försöksfelet 
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Effekternas medelfel ges av ekvation 5.4. 
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Ekvation 5.4 Effekternas medelfel 

 
Kritiska gränser för referensintervallet med en signifikansnivå på 5 % baserat på en  
t-fördelning ges av ekvation 5.5. 
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Ekvation 5.5 Referensintervallets kritiska gränser 

De kritiska gränserna för referensintervallet med en signifikansnivå på 5 % som beskrivs utav 
ekvation 5.5 visar att val av nosradie, matning och samspelet mellan nosradie och matning 
påverkar skevheten på profilen. Detta inses då gränserna för referensintervallet inte innesluter 
någon av effekterna enligt tabell 5.4, dock ligger matningen precis på gränsen för att vara 
signifikant och även de andra faktorerna ligger väldigt nära gränsen. En matematisk modell av 
första ordningen som beskriver hur skevheten varierar redovisas i ekvation 5.6. I ekvationen 
tillåts de båda x-värdena att variera mellan -1 och 1. Ekvationen gör gällande att även om 
nosradien väljs stor och matningen liten så kommer inte en negativ skevhet att uppnås, vilket 
hade varit önskvärt för nål och rullagerytorna. 
 

BABA xxxxRsk ⋅+⋅−⋅+=
2
16,0

2
21,0

2
25,0

314,0  

Ekvation 5.6 Matematisk modell för profilens skevhet 

 
Medelvärdet av skevheten från prov nr 3,7 och 8 är 0,08 och fungerar som en centrumpunkt 
till experiment nr 2. Den stora relativa skillnaden mellan 0,08 och 0,314 ger starka skäl till att 
förkasta den framtagna modellen. Hade signifikans nivån stramats åt till 1 % hade bara 
kombinationen mellan matning och nosradie varit signifikant men även den faktorsamverkan 
hade legat väldigt nära referensintervallets gränser. 
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Prov nr. M A B AB Resultat y  s2 

9 22,6 
10 19,9 
11 

+ - - + 
20,5 

21,0 2,01 

15 98,5 
16 96,0 
17 

+ + - - 
91,8 

95,43 11,46 

12 12,3 
13 11,5 
14 

+ - + - 
11,8 

11,87 0,16 

18 11,0 
19 12,9 
20 

+ + + + 
13,0 

12,3 1,27 

∑ +y  140,6 107,73 24,17 33,3    

∑ −y  0 32,87 116,43 107,3    

∑ ∑ −+ − yy  140,6 74,86 -92,26 -74    

Nämnare 4 2 2 2    
Effekt 35,15 37,43 -46,13 -37    

Tabell 5.5 Resultat från experiment 2 med Rmr(-1/5,0) som resultatvariabel 

 
Den sammanlagda stickprovsvariansen för försöket med Rmr(-1/5,0) som resultatvariabel ges 
av ekvation 5.7, samt antalet frihetsgrader, ν=8, som ges av nämnaren till ekvationen. 
 

725,3
4)3333(

27,1)13(16,0)13(46,11)13(01,2)13(

)...(

)1(...)1()1(

21

22
22

2
112

=
−+++

⋅−+⋅−+⋅−+⋅−

=
−+++

−++−+−
=

knnn

snsnsn
s

k

kk
p

 

Ekvation 5.7 Den sammanlagda stickprovsvariansen  

då Rmr(-1/5,0) är vald som resultatvariabel. 

 
Försöksfelet beräknas enligt ekvation 5.8. 
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Ekvation 5.8 Formel för försöksfelet 

 
Effekternas medelfel ges av ekvation 5.9. 
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Ekvation 5.9 Effekternas medelfel 
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Kritiska gränser för referensintervallet med en signifikansnivå på 5 % baserat på en  
t-fördelning ges av ekvation 5.10. 
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Ekvation 5.10 Referensintervallets kritiska gränser 

 
En jämförelse mellan ekvation 5.10 och effekterna i tabell 5.5 visar att både nosradie och 
matning samt samspelet dem emellan är signifikant på 5 % nivån. I fallet med materialandel 
som nu studeras är marginalerna dessutom mycket större än då profilens skevhet användes 
som resultatvariabel. I analogi med ekvation 5.6 tecknas ett matematiskt samband som 
beskriver materialandelen för profilen, se ekvation 5.11. 
 

BABA xxxxRmr ⋅−⋅−⋅+=−
2

37
2
13,46

2
43,37

15,35)0,5/1(  

Ekvation 5.11 Matematisk modell för profilens materialandel 

 
Medelvärdet för centrumpunkten med avseende på materialandelen ligger på 56,9. Det ger ett 
bättre förhållande mellan medelvärdet och centrumpunkten för materialandelen jämfört med 
modellen för skevhet men fortfarande är skillnaden för stor för att kunna betrakta ekvation 
5.11 som en god modell. Experiment 2 ger ändå klara indikationer på att materialandel är en 
variabel som är lättare att påverka med hjälp av matning och nosradie vid en 
svarvningsoperation än vad skevheten är. En ny försöksplan med fler nivåer av varje faktor 
skulle kunna tas fram, flera replikat utförs och att osäkerheten från att samma skäregg 
används flera gånger elimineras. Detta skulle kunna användas för att ta fram två olika 
modeller, en av första och en av andra ordningen för att jämföra om ett antagande om 
linjaritet verkligen är rimligt.  
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Experiment 3 
 
I det tredje försöket gjordes jämförelser mellan traditionell nosradie, Wiper-geometri och 
Xcel-geometri. Skärhastighet och skärdjup enligt tidigare experiment användes medan 
matningarna fick variera inom ramen för respektive skärs rekommendationer, se tabell 5.6. 
Resultatet från mätningarna återges i tabell 5.7 och i figur 5.4 -5.8 finns Ra, Rz, Rt,  
Rmr(-1/5,0) och Rsk plottade som funktion av matningen. 
 

Prov nr Skärplatta Matning [mm/varv] 
21 CNGA120408S01030A 7015 f=0.05 
22 CNGA120408S01030A 7015 f=0.1 
23 CNGA120408S01030A 7015 f=0.15 
24 CNGA120408S01030A 7015 f=0.2 
25 CNGA120408S01030A 7015 f=0.25 
26 CNGA120408S01030A 7015 f=0.3 
27 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.05 
28 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.1 
29 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.15 
30 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.2 
31 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.25 
32 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.3 
33 CNGA120408S01030AWH 7015 f=0.35 
34 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.05 
35 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.1 
36 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.15 
37 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.2 
38 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.25 
39 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.3 
40 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.35 
41 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.4 
42 CNGX1204L025-18AXA 7015 f=0.45 

Tabell 5.6 Kombinationer av skärgeometrier och matningar för experiment 3 

 
Resultatet tyder på att Xcel-geometrin är den skärgeometri som bör eftersträvas för att uppnå 
låga värden för amplitudparametrarna samt uppvisa stabila och höga värden när det gäller 
materialandel. Egenskaper som i tidigare bakgrundstudier och omvärldsanalys ansetts som 
goda egenskaper för en ytstruktur lämpad för lagringar. Skevheten däremot har precis som i 
det andra experimentet visat sig vara svårare att skapa kontroll över med hjälp av matningen 
eller genom byte av skärgeometri men även här uppvisar Xcel plattan överlag lägre värden än 
de båda övriga plattorna. Wipergeometrin uppvisar något bättre värden än den vanliga 
traditionella nosradien men kurvorna är mer ”svängande”, något som förhoppningsvis får ett 
bättre utseende om flera replikat utförs. Värt att notera är att Xcel-geometrin har nackdelen att 
den kräver en släppning eller frigång i slutet på ingreppet på min 1.8 mm på grund av formen 
på skärstålet, se figur 5.3. 

 
Figur 5.3 Sandvik Coromants Xcel-geometri  

(Main catalogue 2007, general turning, Sandvik Coromant)  
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Matning Traditionell Wiper Xcel Traditionell Wiper Xcel Traditionell Wiper Xcel 

f Ra Ra Ra Rz Rz Rz Rt Rt Rt 

0,05 0,36 0,21 0,18 1,96 1,07 1,01 2,62 1,24 1,45 

0,1 0,28 0,22 0,11 1,64 1,35 0,78 2,37 2,14 0,97 

0,15 0,55 0,33 0,15 2,85 1,68 1,08 3,29 2,07 1,56 

0,2 0,82 0,82 0,16 4,17 3,23 0,99 4,66 3,44 1,24 

0,25 1,39 1,31 0,21 6,14 4,31 1,16 6,52 4,4 1,36 

0,3 1,81 0,62 0,24 7,28 3,47 1,31 7,62 3,83 1,42 

0,35 - 0,68 0,27 - 3,71 1,53 - 3,89 1,82 

0,4 - - 0,36 - - 2,2 - - 2,38 

0,45 - - 0,45 - - 2,63 - - 2,99 

                    

Matning Traditionell Wiper Xcel Traditionell Wiper Xcel     

f Rmr(-1/5,0) Rmr(-1/5,0) Rmr(-1/5,0) Rsk Rsk Rsk     

0,05 63,6 99,7 99,6 0,44 0,08 -0,12     

0,1 85 97,9 100 0,33 0,35 -0,24     

0,15 27,2 72,7 99,7 0,69 0,35 0,14     

0,2 18,5 24,6 100 0,79 0,62 -0,33     

0,25 12,6 42 99,7 0,61 -0,14 0,02     

0,3 15,6 27,3 98,5 0,56 0,16 0,48     

0,35 - 15,6 92,7 - 1,04 0,12     

0,4 - - 65,3 - - 0,22     

0,45 - - 48,1 - - 0,3       

Tabell 5.7 Jämförelse mellan Traditionell nosradie, Wiper- och Xcel-geometri 
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Figur 5.4 Aritmetiska medelavvikelsen som funktion av matningen 
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Figur 5.5 Maximal profilhöjd som funktion av matningen 
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Figur 5.6 Profilens totalhöjd som funktion av matningen 
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Figur 5.7 Relativ materialandel som funktion av matningen 
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Figur 5.8 Profilens skevhet som funktion av matningen 
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Experiment 4 
 
I det fjärde experimentet undersöktes livslängden och variationerna av 
ytjämnhetsparametrarna över tiden för Xcel-geometrin. 100 plan svarvades av samma 
artikelnummer som i de tidigare experimenten. På alla hundra detaljerna registrerades 
ytjämnhetsprofilen samt att vid var 20:e bit så fotades skäreggen för att kunna följa 
förslitningen av skärplattan. Samma ytstrukturparametrar som i experiment 3 utvärderades 
och går att finna i figur 5.9 - 5.13. I figur 5.14 till 5.18 visas foton av skärets förslitning, 
någon bild efter 20 respektive 40 detaljer redovisas ej då ingen förslitning gick att se på 
fotografierna. Figur 5.19 visar ytjämnhetsprofilerna med ett intervall på 20 detaljer samt profil 
nr 71 och 72 som är de profiler där graferna gör ett hopp i figur 5.9 - 5.12. 
Efter detalj nummer 71 mister ytjämnhetsprofilen sin för Xcel-plattan typiska utseende. 
Livslängden för skärplattan i det här fallet kan sägas uppgå till 70 svarvade plan. Värt att 
notera är att materialandelen avtar snabbt vid inslitning av skäret och ligger inte kvar på de 
höga nivåer som påvisades i experiment 3 samt att amplituden för profilen redan från start var 
högre vid svarvningen med den andra skärspetsen i experimentet jämfört med de värden som 
registrerades vid experiment 3. Trots skillnaderna i parametervärden över tiden ligger de i 
stort sett fortfarande innanför noterade max och min gränser för dagens produktion av axiella 
glidlagerytor. Endast för fyra av de fem sista planen som svarvades ligger skevheten på en 
högre nivå än vad som uppmätts under nulägesanalysen, detaljer som producerats då 
skärplattans livslängd ändå kunde anses vara förbrukad. Figur 5.18 visar ett foto av 
skärplattans ovansida taget efter 100 svarvade plan. Skäret hade vid detta tillfälle flisat ur, 
något som inte hade skett vid tidigare inspektioner av skäret. Värt att notera är att planet på de 
svarvade medbringarna är mer än dubbelt så långt som de axiella glidlagerytorna på HA-
hjulen. Vid svarvning av medbringarna inleds skäret också med ett intermittent skärförlopp 
över ett bomförband. Hårdsvarvning av HA-hjulens axiella glidlagerytor bör därför sannolikt 
uppvisa en längre livslängd för skärplattorna. 
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Figur 5.9 Aritmetiska medelavvikelsen som funktion av antalet detaljer 
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Figur 5.10 Maximal profilhöjd som funktion av antalet detaljer 
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Figur 5.11 Profilens totalhöjd som funktion av antalet detaljer 
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Relativ materialandel
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Figur 5.12 Relativ materialandel som funktion av antalet detaljer 
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Figur 5.13 Profilens skevhet som funktion av antalet detaljer 
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Figur 5.14 Nytt skär 0,04mm bruten egg 

 
 
 

 
Figur 5.15 Skäregg efter 60 detaljer, 0,08mm fas. 
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Figur 5.16 Skäregg efter 80 detaljer, 0,20mm fas. 

 

 
Figur 5.17 Skäregg efter 100 detaljer, 0,25mm fas. 
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Figur 5.18 Skärspets ovanifrån efter 100 detaljer, urflisning har skett. 

 

 
Figur 5.19 Förändring av ytstrukturen, var 20 detalj  

samt detalj 71 och 72 som motsvaras av hoppet i fig. 5.9 – 5.12. 
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6 Resultat, slutsats och rekommendation 

6.1 Kravsättning av ytstrukturer 
Genom litteraturstudien, omvärldsanalysen och det praktiska arbetet med att kartlägga nuläget 
med avseende på ytstrukturer har det visat sig att det finns en mängd olika standardiserade 
parametrar att använda sig av. Som det anges i kapitel 2.1.4 så har olika parametrar växt fram 
parallellt med varandra och några parametrar beskriver ungefär samma sak. Det är därför 
varken nödvändigt eller önskvärt att införa kravsättning för alla de parametrar som går att 
mäta vid kvalitetssäkringen i transmissionsverkstädernas mätrum. Det finns även skillnader 
mellan vad som går att mäta i mätrummen och vad som går att mäta direkt ute vid 
maskingrupperna. De ytjämnhetsmätare som finns utplacerade vid maskingrupperna använder 
sig av en glidsko vilket får till följd att endast parametrar ifrån R-profilen går att mäta. Genom 
att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av R-parametrar vid kravsättningen ges 
möjligheten till en kontinuerlig övervakning av processen istället för att mätning endast sker 
vid riggning, stickprover och revisioner. En annan aspekt att ta hänsyn till vid valet av vilken 
parameteruppsättning som skall användas är att parametervärden som baseras på 
extremvärden tenderar att divergera desto fler mätpunkter som beaktas. Finns möjligheten att 
använda sig av parametrar som beräknats av ett medelvärde från flera referenslängder så 
förväntas detta ge stabilare mätresultat. Tillfällen då det kan vara på sin plats att använda sig 
av extremvärden är t.ex. vid kravsättning av tätningsytor då enstaka kraftiga ytavvikelser kan 
leda till läckage. Som alternativ för att begränsa profilens amplitud erbjuds följande 
parametrar ur standarden som även går att mäta i mätrummen, Rz (maximal profilhöjd för R-
profilen), Pt, Rt och Wt (totalhöjden för respektive profil). Kombinationen av att Rz är en 
parameter som dels baseras på ett medelvärde av lika många värden som antalet 
referenslängder som används samt att det är en parameter som går att registrera ute vid 
maskingrupperna gör att det är den parameter som förordas för att begränsa amplituden. Valet 
att begränsa amplituden enbart för R-profilen innebär att inverkan av vågigheten förbises. I 
handböckerna kring ytstrukturstandarder anges att vågigheten till stor del är en följd av den 
bearbetande maskinens kondition och styvhet. Slipmaskiner som i dagsläget står för finishen 
på många av dagens artiklar är maskiner som ofta uppvisar goda prestanda med avseende på 
styvhet och nulägesanalysen har visat att i de fall efterföljande hening utförs minskar 
vågigheten på de registrerade profilerna ytterligare. Det har därför inte ansetts nödvändigt att 
ange ett krav för vågighetens amplitud om nuvarande finishprocess behålls. Vid en 
ritningsangivelse helt oberoende av bearbetningsmetod rekommenderas en komplettering med 
ett övre krav på vågighet med hjälp av Wt parametern. Detta skulle då kunna mätas vid rigg 
och stickprover men inte övervakas kontinuerligt ute vid maskinerna. 
Vid bedömningen av vad som är viktigt att kravsätta så har flera forskningsartiklar påpekat att 
amplituden hör till en av de viktigaste egenskaperna att begränsa för att uppnå en hög 
livslängd för lagerbanor. Även förekomsten av matningsmärken anses spela en avgörande roll 
för ytornas livslängd. Matningsmärken och bearbetningsmönster är faktorer som kan påverka 
hur olja och smörjmedel kan innehållas och fördelas över ytorna. För att kunna tillgodose 
behov likt detta föreslås amplituden även få en miniminivå med avseende på Rz-värdet samt i 
de fall som det går att visa att bearbetningsmönstret har en signifikant inverkan för funktionen 
skall detta anges i enlighet med SS-EN ISO 1302:2002. 
Att bara begränsa amplituden för en ytstruktur är inte tillräckligt för att skapa en bra 
beskrivning av en yta. Även amplitudens fördelning eller profilens materialandel bör 
specificeras. Materialfördelningen kan även den begränsas med ett antal olika parametrar, 
profilens materialandel, snitthöjdsskillnad och kurtosis är de val som står till förfogande i de 
fall man inte har att göra med skiktade funktionsytor. Vid skiktade funktionsytor bör 
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parametrar ur SS-EN ISO 13565-2:1997 användas men ytor med skiktad karaktär var inget 
som kunde påvisas genom referensmätningarna. 
Det är i stort sett ekvivalent att använda sig av snitthöjdsskillnad och att specificera profilens 
materialandel. Skillnaden är att vid snitthöjdsskillnaden så anges en erforderlig nivå för 
materialandelen i % och så får man ut vid vilket djup på profilen som detta uppnås, det 
omvända gäller för profilens materialandel. Kurtosis däremot är en parameter som saknar 
enhet, en Gaussisk profil har värdet 3 och profiler som jämfört med denna profil har mer 
material samlat kring medellinjen får ett högre värde och profiler där materialet ligger mer 
förskjutet mot ytterligheterna av profilen får ett lägre värde. En angivelse med hjälp av den 
här parametern kan anses diffus i jämförelse med de övriga metoderna som finns tillgängliga. 
Det som ytterligare talar för en användning av profilens materialandel eller 
snitthöjdsskillnaden är att båda metoderna ger en möjlighet att bortse från de allra mest 
extrema topparna på profilen som snabbt kommer att slitas ned i en inkörningsfas. Detta 
uppnås genom att specificera kraven relativt en snittlinje som placeras på en nivå där 
materiallängden av de avskurna topparna motsvarar en given procentsats, se figur 2.15. Då 
krav på materialandel varit mer frekvent förekommande i handböcker, artiklar och även i 
omvärldsanalysen förespråkas Rmr som parameter att använda sig av vid kravsättning på 
ritningen. Även då materialandel och amplitud har blivit specificerade så ger det fortfarande 
utrymme för att olika typer av ytor kan uppfylla samma krav. Andelen toppar på profilen eller 
dess skevhet är en egenskap som i litteraturen angivits ha betydelse för om en yta är lämplig 
att använda i relativ rörelse eller för att ge ett bra grepp. Standarden ger utrymme för flera 
olika sätt att ställa krav på just den här egenskapen. Det går att använda sig av profilens 
topphöjd, topphöjden i relation till någon annan variabel t.ex. daldjup eller profilhöjd, 
profilens skevhet eller helt enkelt att ange bearbetningsmetoden i klartext på ritningen. Att 
enbart kravsätta topphöjden ger inte så bra uppfattning om ytan är ”toppig” eller inte. Sätts 
den däremot i relation till någon annan parameter bildas en bättre uppfattning. Nackdelen med 
detta är att mätinstrumenten inte automatiskt levererar värden på kvoter mellan parametrar 
samt att det ger en tvetydighet i vilken parameter som bör åtgärdas om värdet skall förändras. 
Skevheten däremot presenteras som ett enskilt värde direkt via mätutrustningarna. Dessutom 
har parametern använts mer frekvent i böcker och artiklar som exempel på en parameter som 
på ett bra sätt karaktäriserar om en yta har egenskaper som är förknippade med relativ rörelse 
eller grepp. Ett lågt värde på skevheten indikerar goda egenskaper för relativ rörelse och höga 
värden anses positiva för grepp. En Gaussisk profil har värdet 0. I referensmätningarna är 
skevheten en av de variabler som visat sig mest variationsbenägen men i medeltal så har 
slipade ytor uppvisat negativa värden och svarvade ytor svagt positiva värden. 
Innan skevheten kan rekommenderas som variabel för kravsättning på ritningar bör det 
genomföras ytterligare studier för hur olika bearbetningsmetoder och dess inställningar 
påverkar variabelns värde. Under bearbetningsproverna som beskrivs i kapitel 5 genomfördes 
tester för att se om val av matning och nosradie kunde påverka skevheten. Något klart och 
tydligt samband påträffades dock inte. Därför måste ändå metoden med att på ritningen 
specificera bearbetningsmetod vara det som föreslås som en första förbättring av 
ritningsangivelser för ytstrukturer. I aktuella standarder finns även andra parametrar som 
beskriver profilens medelbredd och kvadratiskt medelvärde av höjdkoordinaternas lutningar. 
Hur dessa parametrar inverkar på funktionen hos berörda ytor skulle behöva undersökas 
ytterligare innan någon rekommendation kan ges. 
Parametervärden för profilens aritmetiska medelavvikelse och kvadratisk medelytavvikelse 
anses inte nödvändiga för att ge en god kravsättning av ytstrukturer på ritningsunderlag. 
Dessa parametrar anges i litteraturen vara bättre lämpade för processövervakning för att hålla 
koll på om någon förändring av processen är på väg att ske.  
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Däremot så bör det beaktas att hela företagets historik angående ytstrukturer finns lagrad i 
form av Ra-värde varför det kan vara av intresse att fortsätta att mäta denna parameter under 
en övergångsperiod. 
 
Ett första steg för att förbättra kravsättningen kan sammanfattas i följande punktlista. 
 

• Generellt rekommenderas en övergång från att specificera ytorna med Ra krav till att 
använda en övre gräns på Rz istället. 

 
• Ytor i relativ rörelse samt ytor i pressförband rekommenderas även att få en undre 

gräns för Rz samt en miniminivå för relativ materialandel. 
 

• Kombineras detta med att specificera tillåten bearbetningsmetod kan ytan anses ha fått 
en tydlig kravsättning. 

 
• I de fall det kan bli tvetydigt om vilket transmissionsband och hur många 

referenslängder som skall mätas bör även det framgå på ritningen. 
 
Nackdelen med denna metod blir att tillverkningsenheterna inte själva blir fria att välja 
bearbetningsmetod vartefter nya tekniker och metoder blir tillgängliga. Detta gör att det vore 
önskvärt att specificera ytorna med ännu fler parametrar vilket skulle leda till införandet av ett 
andra steg i att förbättra kravsättningen, en komplettering med parametrar för skevhet och 
vågighet. Under examensarbetets gång har endast begränsad information påträffats om hur 
dessa parametrar kan regleras för olika processer samt att information om huruvida kvadratisk 
medellutning eller profilelementens medelbredd inverkar på ytans funktion varit näst intill 
obefintlig. I dagsläget sprider även parametervärdena för skevhet inom så pass brett område 
att en avgränsning endast med max och min gräns skulle kunna resultera i att ytor med ganska 
stor variation skulle godtas för tillverkning. Det finns således en rad faktorer som bör utredas 
närmare innan en rekommendation att införa steg 2 kan rekommenderas. I tabell 6.1 ges en 
jämförelse mellan nuläge, steg 1 och steg 2 där parametervärdena i de nya förslagen är direkt 
hämtade från max och min nivåerna från referensmätningarna. Införande på ritningsunderlag 
av steg 1 alternativt steg 2 skall ske i överrensstämmelse med SS-EN ISO 1302:2002 avsnitt 
5, ett exempel ges av figur 6.1 nedan. Hur relativ materialandel skall specificeras anges ej i 
SS-EN ISO standard men en tydlig rekommendation ges i STD4261 (Scania standard). 
 

 
Figur 6.1 Ytstruktur och tilläggsuppgifter enligt SS-EN ISO 1302:2002 

a) enskilt ytstrukturkrav, a och b) två eller fler ytstrukturkrav, 

c) bearbetningsmetod, d) ytmönster och dess orientering, e) bearbetningstillägg 
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Typ av yta Nuläge Steg 1 Steg 2 

Rullageryta U Ra  0.4 
L Ra  0.2 

ground 
U Rz  3,63 
L Rz  1,98 
Rmr0 5/Rmr(1)  56,90 
 

U Rz  3,63 
L Rz  1,98 
U Rsk  0,06 
U 0.8-8 / Wt  1,10 
Rmr0 5/Rmr(1)  56,90 
 

Nållageryta (slipad) Ra  0.8 ground 
U Rz  5,08 
L Rz  1,36 
Rmr0 5/Rmr(1)  41,80 

U Rz  5,08 
L Rz  1,36 
U Rsk  0,27 
U 0.8-8 / Wt  1,37 
Rmr0 5/Rmr(1)  41,80 

Nållageryta (henad) Ra  0.4 honed 
U Rz  3,69 
L Rz  1,26 
Rmr0 5/Rmr(1)  54,70 

U Rz  3,69 
L Rz  1,26 
U Rsk  0,44 
U 0.8-8 / Wt  0,36 
Rmr0 5/Rmr(1)  54,70 

Axiell glidlageryta Ra  0.8 ground 
U Rz3  5,18 
L Rz3  1,71 
ln=2,4 / Rmr0 5/Rmr(1)  31,60 

U Rz3  5,18 
L Rz3  1,71 
U Rsk  0,46 
U 0.8-8 / Wt  1,28 
ln=2,4 / Rmr0 5/Rmr(1)  31,60 

Pressförband (SA-hjul) Ra  1 ground 
U Rz  4,44 
L Rz  2,11 
Rmr0 5/Rmr(1)  48,70 

U Rz  4,44 
L Rz  2,11 
L Rsk  -0,74 
Rmr0 5/Rmr(1)  48,70 

Pressförband (sidoaxel) Ra  1.6 ground 
U Rz  6,97 
L Rz  3,65 
Rmr0 5/Rmr(1)  22,40 

U Rz  6,97 
L Rz  3,65 
L Rsk  -0,86 
Rmr0 5/Rmr(1)  22,40 

Anslagsyta (SA-hjul) Ra  6.3 U 0,0025-0,8 / Rz  16,17 U 0,0025-0,8 / Rz  16,17 
Anslagsyta (sidoaxel) Ra  3.2 U 0,0025-0,25 / Rz3  5,18 U 0,0025-0,25 / Rz3  5,18 

Tabell 6.1 Ytstrukturkrav, jämförelse mellan nuläge och de nya förslagen 
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6.2 Hårdbearbetning och optimeringsförslag 
Under tidsperioden för genomförandet av examensarbetet har tillverkningen vid Scanias 
transmissionsverkstäder legat på en hög nivå och experimenten som utförts har därför inte 
genomförts i de maskingrupper eller med de artiklar som studerats vid referensmätningen i 
nulägesbeskrivningen. Plansvarvning av liknande material med samma härdspecifikation har 
ändå kunnat genomföras i en maskin som normalt används för korrigeringar av 
felproducerade detaljer och olika typer av experiment. Optimeringsförslagen som följer längre 
fram i kapitlet baseras därför på teorietiska beräkningar av ingreppstider och teoretiska tider 
för omskärpning av slipskivorna. Förändringen av ingreppstiden gentemot bilaga 1 har sedan 
adderats till nuvarande totala cykeltid för aktuell bearbetningsmaskin. Cykeltiderna har 
hämtats från Scanias produktionsuppföljningssystem, PUS. I tabell 6.2 längre fram så 
redovisas procentuella förbättringar mot nuläget och i bilaga 2 redovisas tiderna i absoluta 
termer tillsammans med de val av skärhastigheter och matningar som gjorts (bilaga 2 är en 
intern bilaga för Scania). De föreslagna processparametrarna är en sammanvägning av hur 
avslutande matningar mm för dagens slipprocesser ser ut samt att skärhastighet och matningar 
för hårdsvarvningen har valts med tanke på resultaten som uppnåtts vid bearbetningsproverna 
i kapitel 5. 
 
Proverna med hårdsvarvning visar att svarvade plan som tillverkats med Xcel-geometrin kan 
innehålla samma värden som uppmätts för glidlagerytorna för de parametrar som föreslagits 
för ritningsangivelser enligt kapitel 6.1. Därför rekommenderas framtagande av 
huvudaxelhjul med hårdsvarvade glidlagerytor för framtida riggprover. När det gäller 
rullagerytor och nållagerytor tyder både den teoretiska bakgrundsundersökningen och 
omvärldsanalysen på att dessa ytor bör åtföljas av en sista abrasiv finbearbetningsmetod. 
Hårdsvarvning som sista finbearbetande metod kommer därför inte att rekommenderas, 
däremot kan hårdsvarvning som följs upp av abrasiv finbearbetning resultera i en kombination 
av ytstruktur och materialegenskaper som anses vara gynnsam ur ett funktions och 
livslängdsperspektiv. Bakgrundsundersökningen påvisar att beroende på energimängden som 
tillförs ytan samt i vilken form detta sker så kan funktionsegenskaperna bli både bättre och 
sämre än i dagsläget. Värt att notera är att även förändringar av processparametrar för dagens 
produktionsmetoder kan ge samma konsekvenser. Metoder för att mäta restspänningsprofiler 
och hårdhetsprofiler finns på marknaden men prover av den här typen lämpar sig inte för 
införande i produktionen då de är väldigt tidskrävande. Vid framtida försök att optimera 
tillverkningen av nållagerytor så vore det intressant att göra en jämförelse likt den som finns 
representerad i tabell 2.2. En komplettering med kontroll av spänningsprofil, hårdhetsprofil 
och riggprov för ett sådant test skulle kunna utgöra bedömningsunderlag för att ta beslut om 
en framtida utökning av hårdsvarvning på Scania. 
 
För sidoaxelhjulen har det även ansetts som intressant att få en uppskattning av cykeltiden vid 
enbart hårdsvarvning av pressförbanden. Bakgrundsundersökningen angav att en positiv 
skevhet, vilket en svarvad yta oftast får, är fördelaktigt för att skapa grepp mellan ytor. 
Tidigare har en studie genomförts på Scania som relaterar avpressningskraften för 
sidoaxelhjulen till olika ytstrukturparametrar, däribland RSm (profilens medelbredd). Det 
vore intressant att göra en ny liknande studie men att vid det här tillfället även inkludera 
profilens materialandel som resultatvariabel. 
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Ett medvetet val har gjorts om att inte göra någon tidsjämförelse mellan slipade och 
hårdsvarvade sidoaxlar, detta på grund av att livslängden för skärplattorna i 
bearbetningsproverna var relativt kort. Osäkerheten i en förhandsuppskattning för dessa 
artiklar skulle kunna bli väldigt stor och en vidare studie av potentialen i hårdsvarvning i detta 
fall borde genomföras efter att ytterligare prover med hårdsvarvning av rullagerlägen och 
nållagerlägen utförts.  
 
Optimeringsförslagen i tabell 6.2 är framräknade i olika steg varpå detaljernas olika utseende 
och aktuella nuläge gör att inte alla celler finns representerade för alla detaljer. Det är t.ex. 
inte aktuellt att räkna på hårdsvarvning av axiella plan för SA-hjul då dessa i dagsläget endast 
bearbetas mjukt. Inte heller splithjulen har några axiella plan som skall hårdbearbetas. 
 
Artikel typ Nuläge Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 
HA-hjul 1:an 0 117 % 101 % 121 % 105 % 90 % 
HA-hjul back 0 98 % = nuläge 81 % 92 % 75 % 60 % 
HA-hjul split 0 – – 70 % – 
SA-hjul 0 – – 102 % 82 % 

 
• Alternativ 1 hårdsvarvning av glidlagerytorna med efterföljande finslipning 
• Alternativ 2 komplett hårdsvarvning av glidlagerytorna 
• Alternativ 3 hårdsvarvning med efterföljande finslipning av alla hårdbearbetade ytor 
• Alternativ 4 hårdsvarvning av eventuella glidlagerytor, hårdsvarvning och finslipning av hål/diametrar 
• Alternativ 5 komplett hårdsvarvning 

Tabell 6.2 Optimeringsförslag, procentuella förbättringar mot nuläget m.a.p. cykeltiden 

Alternativ 1 finns redan implementerat på några artiklar och bearbetningsproverna som 
utfördes i kapitel 5 tyder på att alternativ 2 kan införas samtidigt som en likartad ytstruktur 
gentemot nuläget bevaras. Hårdsvarvning med efterföljande abrasiv finbearbetning av 
nållagerlägen och rullagerlägen behöver inte innebära någon förändring av ytstrukturen, 
däremot kan restspänningsprofilen och hårdheten av ytan förändras gentemot nuläget. 
Att tiderna ökar för 1:ans huvudaxelhjul beror på att maskinen som används i nuläget kan 
utföra flera operationer parallellt med varandra vilket inte är fallet i de alternativa förslag som 
redovisas i bilaga 2. Sidoaxelhjulet som ingått i studien påvisar också att det finns en 
brytpunkt då hårdsvarvning med efterföljande finslipning tar längre tid att utföra än enbart 
slipning. Grafer som visar brytpunktens läge i förhållande till svarvningens matning och 
svarvad diameter finns representerade i bilaga 2. 
 
Förslag på hur Scania kan nyttja resultaten och hur företaget och universitet/högskolor kan gå 
vidare med examensarbetet presenteras kortfattat i nästföljande kapitel. 
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7 Diskussion 
Tanken med följande korta kapitel är att ge några konkreta förslag för hur Scanias 
transmissionstillverkning samt universitet och högskolor kan nyttja resultatet av rapporten. 
Ämnesvalet, avgränsningen och tidsramen för examensarbetet lämnar många områden öppna 
för fortsatt efterforskning och provning.  
 
Fortsatt jobb som krävs för att definiera ytstrukturkraven 

• Låta en referensgrupp med personal från konstruktionsavdelningen och 
tillverkningsenheterna läsa igenom rapporten och ta ställning till om 
ritningsangivelserna för kugghjul och axlar skall förändras, helt eller delvis, i enlighet 
med det förslag som presenteras i kapitel 6.1. 

 
• Vid beslut om införande kvarstår jobbet att med hjälp av insamlade lägesmått och 

spridningsmått för de aktuella parametrarna sätta lämpliga toleranser samt att genom 
jämförelse av ytors materialandel före och efter slitage bestämma referensnivåer för 
relativ materialandel. 

 
Fortsatt jobb med optimeringsförslagen 

• Tillverka provexemplar av huvudaxelhjul med hårdsvarvade glidlagerytor efter nya 
ytstrukturkrav samt låta konstruktionsavdelningen via riggprover verifiera den nya 
tillverkningsmetoden. 

 
• Tillverka provexemplar av huvudaxelhjul med hårdsvarvade och abrasivt 

finbearbetade nållagerytor och rullagerytor, slipade samt slipade med efterföljande 
hening (för de artiklar som henas i dagsläget) alternativt att gå direkt ifrån svarvning 
till hening. Efter riggprov bör erfarna provningsingenjörer och materialtekniker ta 
ställning till om detaljernas hårdhet och restspänningar bör utvärderas, hela profilerna 
eller endast vid ytan. Förslagsvis tillverkas fler testartiklar än vad riggprovet kräver så 
att det finns detaljer kvar att genomföra materialanalyser av. Metoden att först utföra 
ett riggprov och sedan vid behov genomföra en noggrannare materialanalys kanske 
upplevs bakvänd men är restspänningsprofil och hårdhetsprofil något som Scania har 
ett dokumenterat nuläge av? 

 
Fortsatt jobb för universitet och högskolor 
Under litteraturstudien upplevdes det som mycket svårt att hitta relevant litteratur för hur 
olika bearbetningsmetoder påverkar andra ytstrukturparametrar än aritmetisk medelavvikelse 
och totalhöjd för ytjämnhetsprofilen. Utöver en kartläggning över olika analytiska och 
empiriska modeller som finns för att förutsäga ytstrukturer har författaren fått intrycket av att 
det kvarstår mycket jobb med att ta fram modeller för hur övriga standardiserade parametrar 
påverkas vid olika tillverkningsprocesser. Även kombinationsprocesser som resulterar i 
skiktade funktionsegenskaper ser ut att vara ett område där det finns ett behov av forskning på 
kopplingen mellan processparametrar vid tillverkningen och erhållna värden på 
ytstrukturparametrarna. 
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