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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett Scaniaperspektiv ta fram konkreta 
förslag för en förbättrad produktionsstrategi av kamaxelhärdningen på Scania i 
Södertälje. Det rekommenderade förslaget ska ha en kapacitet på 120 000 
kamaxlar/år vid 3-skift.  
 
Arbetet har fortskridit i fem större block; litteraturstudie, kartläggning av nuläge, 
benchmarking, framtagning och utvärdering av förslag samt rekommendationer och 
slutsatser. Som hjälp har använts verktyg som t.ex. VSM (design av värdeflöden), 
FSLP (förenklad systematisk lokalplanläggning) och Scanias 
investeringskalkylmodell MIKA. 
 
Idag sätthärdar Scania sina kamaxlar. På grund av ökande produktionsvolymer 
kommer värmebehandlingen inom kort ha kapacitetsbrist. Värmebehandlingen är 
skild från mjuk- och hårdbearbetningen vilket medför transporter mellan de olika 
byggnaderna. Dessutom arbetar mjuk- och hårdbearbetningen modifierat 3-skift, 
medan värmebehandlingen arbetar 5-skift, vilket medför störningar i materialflödet.  
Delar av dagens utrustning i värmebehandling är utsliten vilket leder till störningar 
och höga underhållskostnader. Scania har även en hög andel kassationer, som till 
viss del beror på att axlarna blir krokiga vid härdningsprocessen. 
 
I denna rapport har tre olika alternativ för framtida värmebehandling utretts. Alternativ 
1 är induktionshärdning, alternativ 2 att införa samma process som används på 
Scania i Brasilien och alternativ 3 är att bygga ut och förbättra dagens process. De 
tre alternativen har utretts med hänseende till säkerhet/miljö, kvalitet, flöde/leverans, 
ekonomi, användarvänlighet/kompetens och implementeringstid. 
 
Det alternativ som visat sig vara lämpligast och rekommenderas är 
induktionshärdning. Induktionshärdning är en snabb process som sker i färre steg än 
sätthärdning, vilket leder till färre buffertar och kortare genomloppstid. Processen kan 
integreras med mjukbearbetningen så att hela tillverkningen hamnar inom samma 
organisation och i samma byggnad vilket underlättar den interna logistiken. 
Induktionshärdning antas även böja axlarna mindre än sätthärdning, vilket bör leda 
till färre kassationer. Även ur säkerhets- och miljösynpunkt anses induktionshärdning 
vara det bästa alternativet eftersom metoden är energisnål och tunga lyft och 
hanteringen av brandfarliga gaser elimineras.  
 
Under implementeringstiden på cirka fyra år måste dagens utrustning fortsätta drivas. 
Det är dock inte lönsamt att göra några nyinvesteringar i nuvarande 
värmebehandling för att täcka behovet under implementeringstiden. Den efterfrågade 
volym som överstiger kapaciteten i Södertälje under dessa år kan importeras från 
Scania i Brasilien. 



 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to; out of a Scania perspective develop tangible 
proposals on an improved production strategy for the camshaft hardening at Scania 
in Södertälje. The recommended proposal shall have a capacity of 120 000 
camshafts/year operating on 3-shift. 
 
The study has proceeded in five main areas; literature studies, mapping of the 
cufrrent situation, benchmarking, development and evaluation of proposals, and 
recommendations and conclusions. The tools that have been used are among 
others; VSM (Value Stream Mapping), SSLP (Simplified Systematic Layout Planning) 
and the investment calculation model of Scania MIKA. 
 
Scania case hardens its camshafts today. Because of increasing production 
volumes, the heat treatment will have shortage of capacity in the near future. The 
heat treatment is separated from the machining and finishing, which results in the 
need for transports between buildings. Moreover, the machining and finishing 
operates on 3-shift, while the heat treatment operates on 5-shift. This leads to 
disturbance in the flow of material. Parts of the heat treatment equipment are worn, 
which causes process interruptions and high maintenance costs. Scania also has a 
high level of rejections, which to some extent is caused by the heat treatment where 
the camshafts get out of straight.  
 
Three different alternatives for the future heat treatment have been analysed in this 
rapport. Alternative 1 is induction hardening, alternative 2 is to implement an 
equivalent process as the one Scania uses in Brazil, and alternative 3 is to extend 
and improve the current process. The three alternatives have been analysed with 
respect to; safety & environment, quality, production flow & delivery, economy, user 
properties & knowledge demand and implementation time. 
 
The alternative that appears most suitable and is recommended is induction 
hardening. Induction hardening is a quick process with fewer process steps than 
case hardening, which leads to fewer buffers and shorter lead time. The process can 
be integrated with the machining so that the whole production will be placed in the 
same building, which will facilitate internal logistics. Induction hardening is also 
assumed to cause less bending of the camshafts than case hardening, which should 
mean fewer rejections. Induction hardening also seems to be the best alternative out 
of a security & environment point of view. The method is energy efficient and it 
eliminates the need to lift heavy things and the use of flammable gas. 
 
During the implementation time of about four years the current heat treatment facility 
needs to keep running. It is however not profitable to make any further investments in 
the current heat treatment facility, in order to meet the increasing demand during this 
period. The volume demanded in excess of what can be produced in Södertälje 
during these years can be imported from Scania in Brazil. 



 

Förord 
 
Denna rapport är slutresultatet av vårat examensarbete på 20 poäng. Arbetet har 
utförts vid Institutionen för Tillämpad fysik, maskin, och materialteknik, Luleå tekniska 
universitet, på uppdrag av Scania transmissionstillverkning i Södertälje. 
Examensarbetet har utfört mellan september 2004 och februari 2005. 
 
Vi har under examensarbetets gång blivit väl bemötta av samtliga personer som har 
involverats i vårat arbete och vi vill tacka alla för avsatt tid och visat engagemang. Ett 
särskilt tack till våran handledare på Scania, Sammy Hoffman, för ett bra mottagande 
och en väl genomförd handledning. Slutligen vill vi även tacka handledare och 
examinator vid Luleå tekniska universitet, Peter Norman och Torbjörn Ilar. 
 
Våran förhoppning är att denna rapport ska kunna vara ett stöd i fortsatt arbete 
gällande den framtida kamaxeltillverkningen på Scania. 
 
 
Södertälje 2005-02-15 
 
 
 
 
_______________________ _________________________ 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till varför Scania har tillsatt detta examensarbete. 
Vidare finns syfte, uppdragsbeskrivning, tillvägagångssätt och avgränsningar 
beskrivna. Sist i kapitlet finns läsanvisningar så att läsaren lättare ska kunna 
orientera sig i rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Kamaxlar till Scanias motorer mjuk- och hårdbearbetas idag i Motorverkstaden (DM), 
byggnad 002, i Södertälje. Efter mjukbearbetning skickas kamaxlarna till 
Transmissionsverkstaden (DX), byggnad 081, för att härdas. Efter härdning skickas 
kamaxlarna åter till DM där de riktas och hårdbearbetas. 
 
Placeringen av mjuk- och hårdbearbetningen i en byggnad, och härdprocessen i en 
annan, leder till långa ledtider och bristfällig kommunikation och samkörning mellan 
avdelningarna. Produkter i arbete, buffertar och lager blir onödigt stora. 
 
Efter härdning är kamaxlarna krokiga och måste därför riktas innan de kan 
hårdbearbetas. Eftersom riktningen idag sker på motorverkstaden blir 
kvalitetsuppföljningen på härdprocessen långsam p.g.a. den långa ledtiden. När fel 
väl upptäcks vid riktningsprocessen kan flera dygns produktion av felhärdade axlar 
vänta på att bli riktade. Detta kan innebära stora kassaktioner.  
 
Scania spår högre produktionsvolymer i framtiden. Detta kommer leda till att 
härdprocessen inom en snar framtid inte kommer att ha tillräcklig kapacitet med 
dagens anläggning.   

1.2 Syfte och uppdragsbeskrivning 
Syftet med examensarbetet är att utifrån ett Scaniaperspektiv ta fram konkreta 
förslag på en förbättrad produktionsstrategi för kamaxelhärdningen, detta utifrån ett 
ekonomiskt-, utrustnings-, layout- och flödesperspektiv. Dessutom skall förslag på 
genomförandeplan presenteras. 
 
Uppdraget ska resultera i en rapport där förslag på åtgärder för att klara 
kapacitetskrav för kamaxelhärdningen, motsvarande en fördubblad kapacitet 
(120 000 kamaxlar/år) ska presenteras. Den fördubblade kapaciteten ska gälla vid 
modifierat 3-skift (5400 h/år) till skillnad från dagens 5-skift (7920 h/år). Detta kan 
innebära antingen en utveckling av dagens process eller införande av en delvis eller 
helt ny process.  
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1.3 Tillvägagångssätt 
Arbetsgången för projektet presenteras nedan i kronologisk ordning. Vissa moment 
har dock överlappat varandra under projektet. 
 
Praktik 
Examensarbetet inleddes med en praktikperiod på sex dagar. Praktiken utfördes dels 
på Transmissionsverkstaden, där mjuk- och hårdbearbetning av växellådskugghjul 
utförs. Denna del av praktiken, som var två dagar, gjordes för att få en allmän inblick 
i tillverkningsprocesser. Vidare gjordes två dagars praktik på härderiet där 
värmebehandlingen av kamaxlarna sker. Slutligen gjordes även två dagars praktik på 
Motorverkstaden där kamaxlarna både mjukbearbetas innan värmebehandlingen och 
hårdbearbetas efter värmebehandlingen. Praktiken gav en helhetssyn av flödet för 
kamaxlar och en möjlighet att lära känna personer som senare skulle komma att 
involveras i arbetet på ett eller annat sätt. 
 
Nulägesanalys 
Efter praktiken utfördes en nulägesanalys. Data till denna inhämtades främst genom 
intervjuer och befintlig data över processen. Förutom analys av artiklar, maskinpark, 
personal och materialflöde gjordes även en ekonomisk analys som behandlade 
kostnadsfördelning, kostnad per artikel och avskrivningar på utrustning. Verktyget 
VSM (Value Stream Mapping) användes för att analysera informations- och 
materialflöden, ledtider, processtider och vilka problem som fanns med dagens 
process. Ytterligare ett verktyg, FSLP (Förenklad Systematisk Lokalplanläggning), 
användes för att fastställa funktionskraven för maskingruppen. 
 
Faktainsamling 
Det fortsatta arbetet bestod av att med hjälp av ytterligare intervjuer, litteraturstudier 
och benchmarking samla in fakta för att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt 
inför framtagandet av nya layouter, processer och förslag. Faktainsamlingen 
fortskred även senare under projektet men var som mest intensiv i denna fas. 
 
Framtagning och utvärdering av förslag 
Förslagen grundades på den information som ditintills insamlats. För- och nackdelar 
vägdes mot varandra gällande kapacitet, kvalitet, kostnad, komplexitet, flexibilitet, 
utrustning, flöde, materialkrav mm. Även behov av utrymme, typ av lokal och 
tänkbara placeringar utreddes.  
 
Slutgiltigt förslag och rekommendationer 
Det sista steget bestod av att presentera ett slutgiltigt förslag som bäst uppfyller 
syftet med arbetet och även ge förslag på genomförandeplan. 
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1.4 Avgränsningar 
• Endast materialflödet från att kamaxlarna anländer till Transmissionsverkstaden 

till att de passerat riktningsprocessen på Motorverkstaden beaktas.   
Materialflödet kring riktningsprocessen är intressant eftersom riktpressen 
eventuellt borde placeras på härderiet.  
Materialflödet innan värmebehandlingen bestäms av Scanias bastakt 
och ekonomiska storlekar på tillverkningssatser. Detta flöde är komplext 
då det består av ett tjugotal olika artiklar. Artikeltypen är i det närmaste 
obetydlig för härderiet vilket gör att endast leveransformen här kommer 
behandlas. Att analysera och ge förbättringsförslag på 
mjukbearbetningen blir för omfattande för denna rapport. 

 
• Inga tester kommer att utföras.  

Tester kräver ett omfattande arbete och är mycket tidskrävande. Därför 
ligger tester inte inom arbetets tidsram. Dock kommer rekommendationer 
på tester att ges. 
 

• Gällande litteraturstudien kring uppbyggnaden av en effektiv 
kamaxelhärdningsprocess kommer endast processer som idag implementerats 
på kamaxlar till lastbilsdieselmotorer behandlas.  

Pga. att det ställs mycket högre krav på en kamaxel för 
lastbilsdieselmotor än på en kamaxel för t.ex. bensinmotorer, är antalet 
möjliga processer för härdning begränsat. Endast de processer som kan 
uppfylla dagens materialkrav och är beprövade kommer att behandlas. 
Anledningen till att obeprövade metoder inte anses intressanta är de 
utvecklingskostnader och problem det innebär att vara först med en 
metod. 

 
• Ingen utredning om ren outsourcing kommer att göras. 

För Scania gäller det att producera artiklar med så hög kvalitet som 
möjligt till ett så lågt pris som möjligt. Samtidigt ligger det i Scanias 
intresse att själv ha kontroll över produktionen.  
Detta gör frågan om outsourcing eller egen tillverkning komplex. Beslutet 
om egen produktion är strategiskt och kommer inte att utredas i detta 
arbete. 

 
• Inget hänseende kommer att tas till att kamaxellösa motorer eller att kamaxlar 

med radikalt förändrad design kan introduceras i framtiden.   
En introduktion av kamaxellösa motorer skulle leda till väsentligt lägre 
kapacitetskrav, och radikala förändringar i kamaxelns design kan leda till 
att produktionsutrustning måste bytas ut.  
P.g.a. osäkra prognoser om och när kamaxellösa motorer kommer att 
introduceras eller om designförändringar kommer att bli aktuella, tas här 
ingen hänsyn till detta vid rekommendation om eventuella investeringar. 
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1.5 Läsanvisningar 
Då läsare av denna rapport har olika intressen och olika förkunskap ges i detta 
kapitel en anvisning till vilka kapitel som är intressanta att studera beroende på vad 
läsaren vill veta. 

1.5.1 Oinvigda läsare 
De läsare som inte känner till processen och kamaxelhärderiet på Scania 
rekommenderas läsa hela rapporten.  

1.5.2 Fackkunniga läsare med intresse för Scanias nuvarande metod 
De läsare som har kunskap om värmebehandling av stål men vill veta mer om 
Scanias kamaxelhärderi bör i första hand läsa kapitel 3, 7 och 8. 

1.5.3 Insatta läsare 
De läsare som väl känner till kamaxelhärderiet och Scanias produktionssystem, bör 
inrikta sig på kapitel 8-12 där förbättringsförslag på nuvarande process samt förslag 
på alternativ presenteras och utvärderas. 

1.6 Sekretess 
Denna version av rapporten ”Produktionsstrategi Kamaxelhärdning” är censurerad 
för att inte släppa ut känsliga uppgifter om Scania och andra berörda företag. Vissa 
uppgifter är överstrukna medan andra delar av innehållet är omskrivet för att ge 
läsaren en så sammanhängande bild som möjligt av arbetet. Den fullständiga 
rapporten finns att tillgå på DXTA, Scania Transmission i Södertälje. 
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2 Företagsbeskrivning av Scania 
I detta kapitel ges en övergripande bild av Scania. En beskrivning av företagets 
bakgrund, affärsidé, marknad och produktionssystem. 

2.1 Historik 
År 1891 grundades Vabis (Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje), en 
spårvagnstillverkare som senare även började tillverka lastbilar. År 1901 bildades 
personbils- och lastbilstillverkaren Maskinfabriks Aktiebolaget Scania i Malmö. Dessa 
två företag gick 1911 samman och bildade AB Scania-Vabis och stärkte därmed sin 
position på marknaden. 1969 slogs Scania-Vabis ihop med Saab och bildade Saab-
Scania. Sedan dess har varunamnet Scania prytt företagets fordon. Denna 
sammanslagning höll fram till 1995 då Scania åter blev självständigt och 1996 
börsnoterades Scania AB. 

2.2 Affärsidé 
Scanias affärsidé är att erbjuda sina kunder tunga fordon och tjänster av hög kvalitet 
för kvalificerade varu- och persontransporter på väg. Genom fokus på kundens 
behov, hög kvalitet i produkter och tjänster samt respekt för individen skapar Scania 
mervärde för kunderna och växer med uthållig lönsamhet. 
Scanias verksamhet är inriktad på att utveckla och tillverka fordon som skall vara 
marknadsledande vad gäller prestanda och kostnader över fordonets livscykel, 
kvalitet samt miljöegenskaper. 
Scanias försäljnings- och serviceorganisation ska förse kunderna med fordon som 
ger bästa tillgänglighet till lägsta kostnad med bibehållna miljöegenskaper över 
fordonets ekonomiska livslängd.1 

2.3 Scania idag 
Scania är idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar.  
Scania finns representerat med produktionsanläggningar, monteringsfabriker och 
försäljningskontor i Europa, Latinamerika, Asien, Australien och Afrika. Scanias 
enskilt största marknad är Västeuropa, därefter kommer Latinamerika, Asien och 
Centrala och östra Europa. Se figur 2:1.2 

Latinamerik
a

12%

Asien
12%

 
Figur 2:1. Leveranser per marknadsområde år 2003. 

  

                                                 
1 Scanias Årsredovisning 2003 
2 Scanias Årsredovisning 2003 

Östra och centrala Europa 
8 % 

Västra Europa 
64 %

Övriga marknader 
4 %
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Scania säljer förutom lastbilar och bussar även industri- och marinmotorer, 
begagnade fordon och service, se figur 2:2. Den totala försäljningen uppgick år 2003 
till 50 581 miljoner kronor. 

Lastbilar
56%

Service 
produkter

20%

Bussar
10%

 
Figur 2:2. Försäljningsintäkter per produktområde år 2003. 

 

2.4 Strategi 
Scanias verksamhet är fokuserad på fordon för tunga transporter. På utvecklade 
marknader ökar efterfrågan i takt med den ekonomiska tillväxten. På 
tillväxtmarknader ökar efterfrågan snabbare eller i takt med att infrastrukturen byggs 
ut och logistikkraven höjs inom transportindustrin.  
Scanias huvudmarknader – Europa, Latinamerika och Asien – har goda 
förutsättningar för långsiktig tillväxt.3 
 
Modulärt produktsystem 
Scanias produktsystem bygger på ett modulsystem som med ett begränsat antal 
huvudkomponenter ger kunden exakt den fordonsspecifikation han eller hon vill. 
Modulsystemet är grunden för produktkvaliteten. Det förenklar reservdelshållningen 
och bidrar till högre service nivå. Modulsystemets möjliggör även längre 
produktionsserier av varje komponent och därmed lägre produktionskostnader än 
vad som är vanligt med konventionella produktsystem.4  

 
Komplett produktprogram av fordon, tjänster och finansiering 
Scania växer genom att erbjuda sina kunder kombinationer av fordon, service och 
finansiering för de bästa totallösningarna på marknaden. Scanias kunder använder 
allt oftare sina fordon dygnet runt. Det förutsätter snabb och löpande tillgång till 
underhåll och reparationer. Dessutom utvecklar Scania ständigt sitt försäljnings- och 
servicenät. Kundfinansiering är en viktig del av Scanias kompletta produktprogram.5  
 
 
 
 

                                                 
3 Scanias Årsredovisning 2003 
4 Scanias Årsredovisning 2003 
5 Scanias Årsredovisning 2003 

Industri- och marinmotorer 
1 % 

Begagnade fordon 
13 % 
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3 Kamaxeltillverkningen 
I detta kapitel förklaras kamaxelns funktion. Vidare beskrivs maskinparken, 
processen och bemanningen för kamaxelhärdningen. Sist i kapitlet beskrivs 
materialflödet av kamaxlar genom värmebehandlingen. 
 
Transmission i Södertälje har två härderier, östra härderiet, DXAV, samt södra 
härderiet, DXCV, de har beteckningarna 3397 respektive 3398. 
DXAV är i sin tur indelad i olika maskingrupper varav kamaxelhärdningen, 0971, är 
en. 
 
Maskingrupp 0971 har som uppgift att härda kamaxlar som tidigare har 
mjukbearbetats på Motorverkstaden (DM). Efter härdning sänds axlarna åter till DM 
för hårdbearbetning. 

3.1 Artiklar 
Idag tillverkar Scania 22 olika modeller av kamaxlar till sina motorer. Av dessa 22 
varianter är det i dagsläget tre varianter som importeras. Tillverkningen av en av 
dessa planeras dock att starta i Södertälje efter årsskiftet 2004/05. Alla varianterna 
av kamaxlar, förutom de som importeras, härdas på härderiet i 
Transmissionsverkstaden, maskingrupp 0971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamaxeln är på Scanias motorer placerad parallellt med vevaxeln längs sidan av 
cylindrarna, så kallad sidoliggande kamaxel. Kamaxeln styr insug och utblås av luft 
och avgaser. Idag byggs även insprutningstrycket upp av kamaxeln. Kamaxeln är en 
rak stång med så kallade kammar (nockar) och lager på, se figur 3:1. Kammarna är 
orunda och trycker på stötstänger när de roterar. Stötstängerna lyfter via ventillyftare 
(vipparmar) ventilerna och trycker på injektorn. På stötstängerna sitter rullar som 
ligger i kontakt med kammarna, se figur 3:2.  
 

 
Kamaxel

Ventil

Stötstänger 

RullarInjektor 

Vipparmar 

Figur 3:2. Kamaxel med rullar och stötstänger. 

Figur 3:1. Kamaxel. 
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Mellan rullar och kammar uppstår höga kontakttryck. Därför ställs höga krav på 
hårdheten och formen på både rullar och kammar för att dessa inte skall slitas ut för 
tidigt. Kamaxeln drivs med kugghjul från vevaxeln. Utväxlingen ger kamaxeln halva 
vevaxelns varvtal eftersom arbetet i fyrtaktsmotorn sker var annat varv.  
 
Dagens insprutningssystem, HPI (High Pressure Injection), gör att kamaxeln behöver 
tre kammar till varje cylinder (insug, insprut och utblås). Scania kommer dock inom 
kort att introducera sitt nya insprutningssystem, XPI (Extra high Pressure Injection), 
där insprutningen sköts med hjälp av insprutningspump. Då kommer ”injektornocken” 
(kammen som trycker på injektorn) inte längre behövas. När endast två nockar skall 
få plats per cylinder finns möjligheten att bredda dessa nockar och på så sätt minska 
kontakttrycket och kraven på kamaxeln. Troligtvis kommer detta även leda till färre 
artikelnummer då endast insug och utblås skall regleras med kamaxeln. Dessutom är 
det injektornocken som idag har högst kontakttryck mellan rulle och nock. 

3.2 Maskinpark 
Maskingruppen har fyra gropugnar där inkolning av axlarna sker. Till respektive 
gropugn finns även en svalgrop där kamaxlarna kyls ner för att kunna hanteras. Efter 
nerkylning går axlarna till en robotcell. Robotcellen består av en karusellugn där 
kamaxlarna både värms upp och anlöps. Vidare finns i cellen ett härdkar, en 
blästermaskin, två automatiska ställ som matar fram kamaxlarna för avhängning från 
stjärna (ställningen som axlarna hängs upp på inför uppkolning, se figur 3:3), samt ett 
för montering på stjärna. Roboten har även i uppgift att med bestämda intervall 
skicka kamaxlar till en maskin som mäter dess kast (endast D9 axlar). Lokalen är 
försedd med en travers i taket för hanteringen av axlarna mellan gropugn, svalgrop 
och robotcell. Maskinparken visualiseras i figur 3:4. 
 

      
 Figur 3:3. Tom stjärna (till vänster) och stjärna med upphängda kamaxlar (till höger). 
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. 

3.3 Process 
Metoden kallas sätthärdning och är indelad i följande steg för kamaxelhärdningen: 
 
Uppvärmning I 
Uppvärmning sker med axlar lastade på inkolningsstjärna i vald gropugn. 
Lastning av axlar till "stjärna" sker med hjälp av robot. 
Vilket program som ska användas väljs med hjälp av en programregulator som både 
Övervakar och reglerar temperatur och propantillförsel. 
Vid start av program startar regulatorn även kvävgasspolning av gropugnen 
När satsen är varm börjar uppkolningsfasen. 
 
Uppkolning/Inkolning 
Med sätthärdning menas uppkolning av lågkolhaltigt stål med efterföljande härdning 
och anlöpning. 
Vid uppkolning utnyttjas austenitens höga löslighet av kol. Uppkolningen genomförs 
vid 950ºC för kamaxlar då stålets struktur är enfasigt austenitiskt (se kapitel 4.7). 
Uppkolningen sker via en gasfas, vars kolaktivitet är högre än stålets. Härvid strävar 
systemet efter utjämning av kolaktiviteten, dvs. kol transporteras från gasen till 
detaljen med den lägre kolaktiviteten. De gaser som transporterar kolet är koloxid 
och kolväte (metan). 
All övervakning och reglering av temperatur och propantillförsel sker med hjälp av 
programregulatorn. Den startar även kvävgasspolning vid programslut när 
temperaturen gått ner till cirka 750ºC. 
 

Figur 3:4 Layout kamaxelhärderiet. 
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Svalning 
Svalning av axlarna sker i så kallade svalgropar där temperaturen sänks från cirka 
750ºC till under 100ºC för att förhindra ytavkolning. Axlarna måste också kylas för att 
undvika risk för personskador på grund av värmen. 
 
Uppvärmning II 
Innan avhärdning kan ske måste kamaxlarna värmas till en temperatur på ca 820- 
840ºC. Detta sker i en så kallad "karusellugn" (roterande ugn med en yttre och en 
inre bana). Det finns 12 platser i centrum och framtaktningen sker med ett intervall på 
6 minuter. D.v.s. det tar 72 minuter att värma en axel till rätt temperatur. All hantering 
in och ut ur ugn sker med hjälp av robot. 
 
Släckning 
Vid släckning av kamaxlarna, d.v.s. avhärdning, bildas en hård yta (martensit). 
Kylning sker i ett härdkar med saltvatten (salthalt 10-13 %). 
 
Anlöpning 
Anlöpning av kamaxlarna sker i karusellugnens yttre bana. Det finns 36 platser i 
anlöpningen och taktning sker med 6 minuters intervall. Anlöpningen är indelad i 2 
zoner. De åtta sista platserna är en kylzon där temperaturen sänks till 
rumstemperatur. All hantering av axlarna sker med hjälp av robot. 
Anlöpningstemperaturen är 190ºC.  
 
Blästring 
Blästring är en efterbearbetning av kamaxlarna för att ta bort grader och eventuell 
beläggning efter kylningen/avhärdningen. 
 
Kontroll 
Kontroll av härdad kamaxel sker med hjälp av en mätutrustning för hårdhetsmätning. 
 
En axel från förutbestämda satser levereras till Härdlaboratoriet för djupare kontroll 
av härddjup, ythårdhet och kärnhårdhet. 
 
Leverans 
När kamaxlarna är klara för leverans från värmebehandlingen till hårdbearbetningen 
ska bland annat, driftjournal finnas med i pallen. Driftjournalen ska ha kolhalt, antal 
drifttimmar, temperaturer, tryck, flöden, startdatum, färdigdatum och hårdheter 
registrerade. 

3.4 Personal 
På härderiet i byggnad 081 jobbar 5 skiftlag med 6 operatörer på varje skift. Utöver 
detta finns två dagtidsanställda operatörer som sköter allmänna sysslor och hoppar 
in som ersättare om någon från det ordinarie skiftet är borta. 
Vid kamaxelhärdningen jobbar emellertid bara en operatör per skift, dvs. totalt fem 
operatörer.  



 

 11

3.5 Flödesbeskrivning 
Eftersom samtliga typer av kamaxlar måste gå igenom samma behandling och därför 
också samma maskiner och maskinföljd blir materialflödet enkelt att överskåda. 
Materialflödet beskrivs visuellt i figur 3:5. 
 

 
 
Figur 3:5. Materialflödet genom värmebehandlingen för kamaxlarna. 

Uppvärmning Uppkolning Svalning Uppvärmning 

Släckning Anlöpning Blästring 

Artiklar till 
Motorverkstan 

Artiklar från 
Motorverkstan 
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Leverans 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas teorier kring systematiskt analysarbete, produktionslayouter, 
material- och produktionsstyrning, genomloppstid och investeringskalkylering. Vidare 
ges en teoretisk bakgrund om värmebehandling av stål och de olika metoderna 
sätthärdning och induktionshärdning. Sist i kapitlet beskrivs begrepp som är specifika 
för Scania. 

4.1 Systematiskt analysarbete 
För att finna bra lösningar måste produktionen med teknik, organisation och ekonomi 
ses som en helhet. Det yttersta syftet med analysarbetet är att skapa underlag för 
beslut om åtgärder för att möta kraven på förändringar. Alla åtgärder bör utgå ifrån 
en systematisk kartläggning av förutsättningar och krav och en systematisk värdering 
av tänkbara förslag. De ingående momenten i analysarbetet illustreras i figur 4:1.  
 

 
 
Figur 4:1. De ingående momenten i systematiskt analysarbete. 
 
Åtgärdsbesluten skapas i de två första analysmomenten med samlingsnamnet 
produktionsanalys och för de fall dessa beslut innebär investeringar, genomförs 
dessa i det tredje steget – investeringsarbete. 
 
Nulägesanalysen innebär i huvudsak en kartläggning av nuvarande organisation, 
kapaciteter, kostnader etc. men också att mål och avgränsningar för 
förändringsarbetet definieras.  Vid förändringsanalysen, som bygger på det som 
framkommit i nulägesanalysen, definieras och beskrivs krav och förutsättningar för 
förändringar.  Förändringsanalysens viktigaste del är sedan att skapa alternativa 
lösningar för produktionssystemet och dess omgivning och slutligen analysera dessa. 
 
Investeringsarbetet syftar till att skapa de krav kunden ställer på det framtida 
systemet. Kärnan i arbetet är specificering av krav. De tidigare analyserna har visat 
vilka egenskaper som kommer att vara väsentliga för effektivitet och ekonomi t.ex. 
kapacitet, kvalitet, teknik, driftsäkerhet och underhåll. Dessa egenskaper definieras 
nu som krav. 6 

                                                 
6 Nyh, Lennart (1992) 

PRODUKTIONSANALYS 

Nulägesanalys 

Förändringsanalys 

Investeringsarbete 
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4.2 Scanias produktionssystem 
Scanias produktionssystem är företagets gemensamma bas för ökad lönsamhet, 
tillväxt och konkurrenskraft. Scania skapar framgång i förbättringsgrupperna, där 
ständiga förbättringar är en naturlig del av arbetet. 
 
Produktionssystemet kan liknas vid ett hus, se figur 4:2, där grunden är Scanias tre 
filosofier: 
• Kunden först 
• Respekt för individen 
• Eliminering av slöseri 
 
Prioriteringarna i det dagliga arbetet är: 
1. Säkerhet och Miljö 
2. Kvalitet 
3. Leveranssäkerhet 
4. Ekonomi 

 
Ledarskapet är en viktig nyckel till framgång i Scanias gemensamma arbetssätt. Det 
finns med som en grundförutsättning i allt arbete, som i övrigt bygger på fyra 
huvudprinciper: 
 
Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
Normalläge är utgångspunkten i arbetet. Scania strävar alltid efter att göra ständiga 
förbättringar. Till hjälp har man ett standardiserat arbetssätt. Normalläget bygger på 
standardisering, en bestämd takt liksom ett utjämnat och balanserat flöde genom 
hela produktionskedjan. Man arbetar visuellt så att var och en kan se vad som är 
normalt och onormalt, samt i realtid, det vill säga med direkt återföring av information 
till den som behöver den. 

Figur 4:2 Scaniahuset. 
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Rätt från mig 
Rätt från mig innebär att man gör rätt från början. Man har ändamålsenliga verktyg, 
instruktioner och använder metoder som helst gör det omöjligt att göra fel. 
Man arbetar i ett tydligt kund-leverantörsförhållande och har rätt kompetens för 
uppgiften. Dessutom använder man rätt kontrollmetoder i en kvalitetssäkrad process. 
 
Förbrukningsstyrd produktion 
Man börjar inte producera förrän kunden signalerat behov. Det kan till exempel ske 
genom styrning med visuella buffertar eller Kanban-kort så att var och en kan se när 
det är dags att börja producera. 
 
Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar innebär att man skapar ett bättre normalläge genom att minska 
slöseriet. Att utmana och förbättra processen är en del av det dagliga arbetet i 
förbättringsgrupperna. Prioriteringar görs utifrån processuppföljningen som också är 
en naturlig del i arbetet. 7 

4.3 Produktionslayouter 
Inom verkstadsindustrin används i huvudsak tre typer av produktionslayouter, 
funktionell verkstad, linjetillverkning och flödesverkstad. I detta kapitel beskrivs dessa 
layouter och dess för- och nackdelar. 

4.3.1 Funktionell verkstad 
I denna typ av layout är de olika typerna av maskiner placerade i grupper var för sig, 
exempelvis svarvar i ett område och fräsar i ett annat. Produkterna transporteras till 
maskinerna för varje bearbetningssteg. 
Fördelarna med denna typ av layout är att tillverkningen blir flexibel, 
störningskänsligheten låg, högt maskinutnyttjande och personalen kan specialisera 
sig på sin process. 
Nackdelarna är den stora kapitalbindningen med mycket produkter i arbete och stora 
mellanlager, långa genomloppstider och transportvägar och att specialiserad 
personal kan bli låst till sina maskiner.8 

4.3.2 Linjetillverkning 
Inom kemi- och massaindustrin är linjetillverkning vanligt. I en sådan typ av process 
transporteras produkten i en jämn takt mellan arbetsstationerna och bearbetas 
kontinuerligt. Henry Fords löpandeband var det första exemplet på linjetillverkning 
inom verkstadsindustrin och sedan dess har det varit den dominerande layouten vid 
monteringsarbete i stor skala.  
Fördelarna med linjetillverkning är korta ledtider som ger mindre kapitalbindning, 
mindre transporter vilket gör tillverkningen lättare att administrera och planera. 
Nackdelarna är att produktionen blir oflexibel, störningskänslig och att arbetet lätt blir 
ensidigt.9 

                                                 
7 Ekman, Krister (2000) 
8 Segerstedt, A. (1999) 
9 Segerstedt, A. (1999) 
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4.3.3 Flödesverkstad 
Flödesverkstaden är en blandning av funktionell verkstad och linjetillverkning. Genom 
att gruppera ihop olika typer av maskiner efter produkt typ och undvika korsande 
flöden, skapas ett flöde där produkten ”flyter” genom de olika närstående 
maskinerna. På detta sätt, kan det som i en funktionell verkstad görs i flera separata 
steg, göras i en enda operation.10 

4.4 Material- och produktionsstyrning 
Material- och produktionsstyrning, MPS, innebär planering av när och hur mycket 
som behöver köpas/produceras och vilka resurser som krävs för detta. Det innefattar 
även beordring och rapportering av planerade köp och planerad produktion. Slutligen 
inrymmer styrning även uppföljning för att få bättre underlag för framtida planer.11 

4.4.1 Tryckande och dragande produktionsstyrning 
Det finns framförallt två olika styrprinciper för att styra produktionen. Den ena bygger 
på behovssug och den andra bygger på planeringstryck. 
 
Planeringstryck innebär att när ett behov uppstår på slutproduktsnivå, skickas denna 
information bakåt i produktionskedjan till samtliga lägre nivåer. Dessutom släpps alla 
tillverkningsorder samtidigt, varför man talar om planeringstryck. Från lägsta nivå 
sätts nu produktionen igång. När artikeln har bearbetats färdigt i denna nivå skickas 
den vidare till nästa nivå för fortsatt tillverkning. På detta sätt ”trycks” produkten 
igenom produktionskedjan, se figur 4:3.  
 

 
 
Figur 4:3. Illustration av planeringstryck. 
 
Behovssug innebär att när ett behov uppstår på slutproduktsnivå överförs denna 
information till närmast underliggande produktionsnivå. När denna nivå börjar 
bearbeta produkten skapas ett behov även där som överförs till nästa underliggande 
nivå. På detta sätt ”dras” produkten fram,12 se figur 4:4 
 

 
 
Figur 4:4. Illustration av behovssug. 

                                                 
10 Segerstedt, A. (1999) 
11 Andersson, m.fl. (1992) 
12 Olhager & Rapp (1985) 
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4.4.2 ”Just in time” och Kanban 
”Just in Time” (JIT) innebär att rätt antal av rätt detalj är färdiga just när det behövs, 
varken tidigare eller senare. Detta ger möjlighet till en låg nivå på mängden produkter 
i arbete (PIA) och lager. Reduktionen av PIA medför att olika problem i 
produktionssystemet lättare upptäcks. 
 
JIT-tillverkning uppnås genom att den efterföljande arbetsstationen hämtar detaljer 
från föregående station vid behov  i stället för att föregående station levererar till 
nästa enligt en tillverkningsplan. För att förmedla ”behovssuget” bakåt i 
tillverkningskedjan kan Kanban-kort användas. Kanban betyder på svenska kort och 
är den japanska benämningen på det informationssystem i form av kort som används 
vid beordring av material mellan olika produktionssteg.13 
 
När en artikel förbrukas i en station ska ett Kanban-kort sändas till föreliggande 
station som talar om att det är tid att starta en ny tillverkning av motsvarande 
kvantitet. Denna station ska i sin tur skicka ett Kanban till nästa föreliggande station. 
Det är sådana kedjor av Kanban som ”suger fram” godset. Metoden innebär därför 
att mängden produkter i arbete bestäms av antalet cirkulerande Kanban.14  
 
För att ett Kanbansystem ska fungera krävs korta ställtider, små partistorlekar, 
flexibel personal, decentraliserad produkt- och kvalitetskontroll och ett enkelt 
informationssystem.15  

4.5 Genomloppstid 
Den tid som löper från att ett behov uppstår av en aktivitet till dess att aktiviteten är 
slutförd benämns ledtid. De ledtider som kopplas till produktion är förrådsledtid, 
produktionsledtid och lagerledtid. Dessa tre ledtider utgör tillsammans den totala 
ledtiden.  
Produktionsledtiden kan vidare delas in i olika ledtidskomponenter beroende på i 
vilket skede av processen artiklarna befinner sig: 
• Transporttid - den tid det tar att förflytta materialet till nästföljande station. 
• Kötid - den tid som materialet får vänta inför bearbetning.  
• Ställtid – omställningstiden av en maskin. 
• Operationstid – tiden att bearbeta materialet i en operation. 
 
Normalt är genomloppstiden i tillverkningen längre än leveranstiden. Därför måste 
tillverkningen startas i förhand baserat på prognos eller att produktionssystemet är 
förbrukningsstyrt (Kanban) med buffertar mellan varje delprocess.16 

  

                                                 
13 Olhager & Rapp (1985) 
14 Andersson, m.fl. (1992) 
15 Olhager & Rapp (1985) 
16 Olhager, J. (2000) 
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4.5.1 Faktorer som påverkar genomloppstiden 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar genomloppstiden. De faktorer som 
har betydande effekt är bl.a. verkstadslayout, beläggningsgrad, kapacitet och 
partistorlek. 
 
Layout 
Utformningen av verkstadens layout påverkar till stor del en produkts genomloppstid. 
I en funktionell layout utgör transporter och kötid en stor del av genomloppstiden. I en 
flödesorienterad layout är transporterna färre och kötiden kortare framför icke 
styrande maskiner vilket resulterar i kortare genomloppstid.17 
 
Beläggningsgrad 
Med beläggning menas summan av tiden för den produktion som planeras att utföras 
i en viss maskin, vilket inkluderar operationstider och ställtider. Beläggningsgraden 
anger förhållandet mellan beläggning och faktisk tillgänglig maskintid. Beläggningen 
kan även planeras i andra enheter än tid.  Ju högre beläggningsgraden är, desto 
längre blir kötiden framför maskinen. Genom att sänka ställtider och stycktider 
reduceras beläggningsgraden och därmed genomloppstiden.18  
 
Kapacitet  
Kapacitet är den mängd arbete som företaget planerar att klara av att utföra. När 
kapaciteten i en maskin är lägre än den givna beläggningen uppstår kö. Kapaciteten i 
en maskin beror på antal operatörer, skiftform, effektivitet samt utrustningens 
kondition och tillförlitlighet. Genom att öka kapaciteten i operationer där kö uppstår 
reduceras genomloppstiden.19  
 
Partistorlek 
Stora partistorlekar innebär längre total operationstid för partiet och därmed längre 
genomloppstid. Stora partistorlekar ställer även högre krav på säkerhetslager. 
Genom att reducera ställtiderna blir det möjligt att minska partistorlekarna.20 
 
Planering av order 
Två sätt att reducera genomloppstiden för en order är överlappning av operationer 
och orderklyvning. Överlappning innebär att delar av ett parti transporteras vidare till 
nästföljande operation innan hela partiet är färdigbearbetat. Orderklyvning innebär att 
en order delas upp för att bearbetas i flera olika maskiner samtidigt.21 

                                                 
17 Olhager & Rapp (1985) 
18 Andersson m.fl. (1992) 
19 Andersson m.fl. (1992) 
20 Andersson m.fl. (1992) 
21 Olhager (2000) 
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4.5.2 Effekter av reducerad genomloppstid 
Genom att förkorta genomloppstiderna går det att identifiera en mängd förbättringar 
hos ett företag.  
 
Lager 
Kortare genomloppstider innebär mindre lager mellan bearbetningsprocesserna 
eftersom arbetet sker mer intensivt på ett färre antal order. Detta medför att behovet 
av yta för mellanlager blir mindre. I och med att snabbare återkoppling mot det 
verkliga kundbehovet erhålles genom reducerad genomloppstid kan även 
säkerhetslagret med färdiga artiklar minskas.22 
 
Kapitalbindning 
Kortare genomloppstid innebär att färre artiklar ligger i mellanlager mellan 
operationerna. 
Detta gör att kapitalbindningen i PIA (Produkter I Arbete) blir mindre. Om 
ämnesförråd och färdigvarulager också kan reduceras så minskar även 
kapitalbindningen i ämnena respektive färdiga artiklar.23 
 
Flexibilitet 
Genom korta genomloppstider kan tillverkningen snabbare anpassas till variationer i 
efterfrågan. Om genomloppstiden reduceras så kraftigt att tillverkningen mot 
kundernas behov erhålles, uppnås en tillverkning som styrs direkt av efterfrågan, 
dvs. kundorderstyrd tillverkning.24 
 
Kvalitet 
Med korta genomloppstider fås snabbare återkoppling av processerna. Det medför 
att problem och fel upptäcks snabbare och den kvantitet som berörs av 
ombearbetning eller kassation blir därmed mindre. Kort genomloppstid kräver hög 
tillgänglighet i maskinparken. Det innebär att arbetet med att hitta störningsorsaker 
prioriteras vilket på sikt höjer kvaliteten på produkterna.25 
 
Kundorderstyrd tillverkning 
Om genomloppstiden kan reduceras så mycket att tillverkningen kan ske direkt mot 
kundernas behov försvinner behovet av mellan- och färdigvarulager.26 

                                                 
22 Andersson m.fl. (1992) 
23 Andersson m.fl. (1992) 
24 Helling (2001) 
25 Helling (2001) 
26 Olhager & Rapp (1985) 
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4.6 Investeringskalkylering 
Investeringar innebär att kapital binds för en längre tidsperiod. En större utgift 
uppstår vid investeringstillfället medan in- och utbetalningar sker under hela 
investeringscykeln, dvs. den tid det som köpts gör nytta. 
De så kallade primära betalningarna omfattar först och främst utbetalningar för 
grundinvesteringen i investeringsprocessens inledning. Vid en maskininvestering 
består denna av betalningar för själva maskinen men också av t ex 
installationsarbete och personalutbildning. Flertalet investeringskalkyler bygger på 
antagandet att en investering leder till lika stora årliga in- och utbetalningar under ett 
antal år. Det innebär att verkligheten förenklas medvetet av praktiska skäl.  
En investering innebär att företaget byter en tillgång, likvida medel, mot en annan, t 
ex en maskin. För att investeringen ska bli lönsam skall den ge mer avkastning än 
placering på bank eller minskning av lån, skulle ge.27 

4.6.1 Lönsamhetskalkyl 
Det finns flera kalkylmetoder för att räkna på lönsamheten i en investering. En 
nyinvestering föregås av en marknadsanalys som resulterar i en prognos för framtida 
försäljningsvolym och pris – kundens betalningsvilja. I fallet internförsäljning bedöms 
priset som kostnaden för att köpa produkten från externa leverantörer (outsourcing). 
En korrekt bedömning av framtida behov och produktens värde är grunden för 
investeringen. 
Företagets avkastningskrav och nuvarande kostnader är kända och till hjälp vid 
bedömningen av en investering. En lönsamhetsanalys syftar till att konstatera om en 
investering är lönsam eller inte. I lönsamhetsanalysen studeras 
betalningsströmmarna över tiden och avkastningskravet sätts i centrum. Vidare 
måste hela livslängden hos investeringsobjektet beaktas.28 
 
Lönsamheten för en investering är skillnaden mellan inkomster och utgifter under 
investeringsperioden, men eftersom inkomster och utgifter inte infaller vid samma 
tidpunkt har de inte jämförbara värden.  
Tidsreferensproblemet löses genom ränteberäkning av de betalningskonsekvenser 
en investering ger upphov till under sin livslängd. I investeringskalkylen uppskattas 
alltså in- och utbetalningarnas storlek och när de väntas infalla. Genom 
ränteberäkning görs sedan in- och utbetalningarna jämförbara.29 

4.6.2 Kalkylmetoder 
Det finns flera kalkylsätt att utvärdera en investering. Här beskrivs de metoder som 
ligger till grund för Scanias kalkylmodell, MIKA, som används i denna rapport. 
 
Återbetalningsmetoden 
Den enklaste, och mest använda, kalkylmetoden är återbetalningsmetoden. Den 
används för att beräkna hur lång tid det tar innan en grundinvestering återbetalats av 
de årliga överskotten. Grundinvesteringen divideras helt enkelt med ett konstant 
årligt inbetalningsöverskott. Resultatet blir investeringens återbetalningstid (pay 
back- tid). En investering med kort återbetalningstid anses som säkrare än en med 
                                                 
27 Andersson m.fl. (1992) 
28 Andersson m.fl. (1992) 
29 Söderström, G. (2004) 
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längre. Metodens nackdelar är att den varken tar hänsyn till händelser efter 
återbetalningstiden eller till variationer i de årliga överskotten. Att den trots allt har fått 
så stor spridning beror inte i första hand på att den är enkel utan på att den värnar 
om likviditeten, liksom på det faktum att överskott som ligger långt fram i tiden är 
mycket svårare att prognostisera än närliggande. Ett normalt krav på återbetalning är 
två till tre år.30 
 
Nuvärdesmetoden 
Med nuvärdesmetoden görs ut- och inbetalningar, som inträffar vid olika framtida 
tidpunkter, jämförbara genom att hänföra dem till en och samma tidpunkt genom 
diskontering (ränteberäkning) bakåt i tiden. Samtidigt tas hänsyn till den räntekostnad 
som åsamkats företaget på grund av kapitalbindningen. Resultatet blir ett nuvärde. 
Om nuvärdet är större än noll anses investeringen lönsam. För att kunna göra en 
nuvärdeskalkyl behövs en räntesats, kalkylräntan, som återspeglar det 
förräntningskrav företaget har på det satsade kapitalet. 
I en nuvärdeskalkyl måste investeringens ekonomiska livslängd och eventuellt 
restvärde vid utrangering bedömas. Med ekonomisk livslängd menas den tid som 
investeringen bedöms vara lönsam. Ekonomisk livslängd är ofta betydligt kortare än 
teknisk livslängd, d.v.s. den tid utrustningen fungerar. 31  Ett exempel illustreras i 
tabell 4:1. 
 
Kalkylränta = 20 % År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Summa 
Betalningsöverskott

-1000 
400 400 400

 
400 400

Nuvärdet =  -1000  +  400/1,2  +  400/1,2^2 + ... + 400/1,2^5  =  236  >  0,  lönsamt 
Tabell 4:1. Exempel på nuvärdeskalkyl. 

4.6.3 Scanias kalkylmodell 
Vid beräkning av vilken vinst en investering på maskinutrustning ger använder sig 
Scania av en modell som heter MIKA (MaskinInvesterinsKAlkyl). Modellen är en 
kombination av återbetalnings- och nuvärdesmetoden och består av Excel-blad och 
Word-dokument. Excel-bladet beräknar vinsten på investeringen, kalkylerar 
återbetalningstiden och presenterar resultatet grafiskt. Word-dokumenten är en kort 
sammanfattning av instruktioner och definitioner. Anledningen till att Scania använder 
sig av denna modell är att den är lätt att använda och kommunicera. Den ger en bra 
översiktlig bild av investeringens ekonomiska konsekvenser. 
 
Modellen beräknar nuvärde och återbetalningstid i år, för skillnaden mellan att 
investera och att inte investera. Vid en investering måste utrustningen generera det 
nödvändiga kapital som aktieägarna och obligationsinnehavare begär, internränta. 
Scanias internränta är 11 %. Återbetalningstiden är den tid det tar att tjäna igen 
investerade pengar. För Scania är det standard att en investering ska ha en 
återbetalningstid på mindre än två år. Vid stora, långsiktiga investeringar kan en 
längre återbetalningstid accepteras.32  

                                                 
30 Andersson m.fl. (1992) 
31 Andersson m.fl. (1992) 
32 Scania inline 
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4.7 Värmebehandling av stål 
Detta kapitel ger en kort introduktion till vad som sker i kolstål vid värmebehandling 
och hur olika faktorer påverkar resultatet. 

 4.7.1 Omvandlingstemperaturer och kristallstrukturer 
Rent järn undergår två kristallomvandlingar i fast tillstånd under uppvärmning från 
rumstemperatur till smältpunkten. Vid rumstemperatur har järnet rymdcentrerad 
kristallstruktur, se figur 4:5 (atomerna är ordnade i kuber med 8 hörnatomer och en 
atom i centrum av varje kub, där varje hörnatom är del av 8 intilliggande kuber). 
Detta tillstånd kallas ferrit. Ferriten är stabil upp till 911°C och över 1392°C. Emellan 
911°C och 1392°C antar järnet ytcentrerad kristallstruktur, se figur 4:5 (8 hörnatomer 
bildar en kub med 6 atomer placerade en i varje yttersida av kuben så att de delas 
mellan två intilliggande kuber). Järnets ytcentrerade tillstånd kallas austenit. Vid båda 
omvandlingar åtgår värme vid uppvärmning, den så kallade omvandlingsvärmen, 
som sedan frigörs vid avsvalningen då återomvandling sker vid samma temperaturer. 
Järnet är tätare i austenittillstånd än i ferrittillstånd.33 
 

 
Figur 4:5. Ferritens och austenitens kristallstrukturer. 

4.7.2 Järn-kol-diagrammet 
Kol räknas som det viktigaste legeringsämnet i stål. Det är kolet som gör det möjligt 
att framkalla de många olika egenskaper som stål kan ha och gör det så användbart. 
Vid rumstemperatur är kol i det närmaste olösligt i järn. Kolatomer förekommer därför 
sällan i själva kristallstrukturen i järnet utan bildar järnkarbid (Fe3C) som även kallas 
cementit. Järnkarbiden kan ligga som lameller sida vid sida med lameller av järn som 
då kallas perlit.34 

                                                 
33 Thelning, K.E., (1976) 
34 Thelning, K.E., (1976) 
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När järn legeras med kol ändras omvandlingstemperaturerna för ferrit och austenit. 
Omvandlingstemperaturerna för olika kolhalter kan avläsas i det s.k. järn-kol-
diagrammet, se figur 4:6. 

 
Figur 4:6. Järn-kol-diagram.  
 
Uppvärmning 
Under uppvärmning av ett kollegerat stål med kolhalten 0,80 % sker omvandlingen till 
austenit redan vid 723°C. För stål med kolhalt under 0,80 % börjar austenitiseringen 
vid 723°C men avslutas inte helt förrän temperaturen når linje A3 i diagrammet. På 
liknande sätt omvandlas stålen med kolhalt över 0,80 %, där avslutas 
austenitiseringen vid linjen Acm i diagrammet då all cementit har löst sig i järngittret.35 
Järn-kol-diagrammet fortsätter med kolhalter över 1,4 % och temperaturer över 
1100°C men dessa områden är inte av intresse för denna rapport. Scanias 
sätthärdade stål innehåller ca 1 % kol i ytan. Stål för induktionshärdning innehåller 
normalt under 0,5 % kol men kan ha högre kolhalt för enkla geometrier som 
kamaxlar.  
 
Avkylning 
När temperaturen i ett austenitiserat kolstål med 0,80 % kol sjunker under 723°C 
omvandlas austeniten till ferrit, varvid kolet tvingas ut ur järngittret och bildar 
cementit. Är kolhalten under 0,80 % bildas först ferrit vid A3 linjen, är kolhalten över 
0,80 % börjar cementit urskiljas vid Acm linjen. Därefter bildas perlit vid 723°C av den 
kvarvarande austeniten (som då innehåller 0,80 % kol).36 

                                                 
35 Thelning, K.E., (1976) 
36 Thelning, K.E., (1976) 
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4.7.3 Tidens betydelse för strukturomvandlingen 
I järn-kol-diagrammet visas vilka faser som förekommer i kolstål när jämvikt inställt 
sig. I härdningsprocessen kommer emellertid tiden in som en avgörande faktor. 
Därför finns tid-temperatur-omvandlingsdiagram för att beskriva 
omvandlingsförloppet med hänsyn till både temperaturen och tiden. 
 
Strukturomvandling vid uppvärmning 
Hastigheten för vilken stålets struktur omvandlas skiljer sig markant åt för olika 
temperaturer. T ex startar omvandlingen, från perlit till austenit, för ett kolstål med 
0,80 % kol efter ca 30 sekunder vid 730°C men om stålet istället snabbt värms till 
750°C startar den redan efter ca 10 sekunder. Vid 810°C börjar omvandlingen nästan 
omedelbart och efter ca 6 sekunder har all perlit omvandlats till austenit och 
cementit. För att lösa den sista cementiten i austeniten krävs det emellertid en hålltid 
på ca 5 timmar vid 810°C. Strukturomvandlingen för kolstål 0,45 % kol beskrivs av 
figur 4:7.37 
 

 
Figur 4:7. Strukturomvandling vid uppvärmning av stål med 0,45 % C. A = Austenit, F = Ferrit, P = 
Perlit, B = Bainit, C = Cementit. 
 
Strukturomvandling vid svalning 
Utseendet hos den struktur, som bildas vid svalningen, är beroende av vid vilken 
temperatur och efter vilken tid strukturomvandlingen sker. I ett TTT-diagram, se figur 
4:8, kan det utläsas vilken struktur ett visst stål får vid olika avsvalningsprocesser. 
TTT-diagrammet har en logaritmisk tidsaxel och en temperaturaxel. Fälten i 
diagrammet anger vilken struktur som bildas när ett helt austenitiserat stål svalnar. 
 

 
Figur 4:8. Strukturomvandlingar vid olika kylförlopp för stål med 1,0 % C. A = Austenit, F = Ferrit, P = 
Perlit, B = Bainit, M = Martensit. 

                                                 
37 Thelning, K.E., (1976) 
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A står för austenit, F för ferrit och P för perlit som tidigare nämnts i detta kapitel.  
B står för bainit som urskiljs vid temperaturer under ca 550°C. M står för martensit, 
som är stålets hårdaste struktur. Martensit bildas när temperaturen sjunker under 
linjen Ms d.v.s. ett mycket snabbt kylförlopp. Vid kylning under Ms sker ingen 
vandring av kolatomer ut ur austeniten när denna omvandlas. Kolatomerna låses fast 
mellan järnatomerna och skapar inre spänningar i gittret som ger martensiten dess 
hårdhet. Bildningen av perlit och bainit är tidsberoende medan martensitbildningen i 
huvudsak är temperaturberoende. Mot varje temperatur under Ms svarar för varje stål 
en given mängd martensit, som dock är beroende av graden av austenitisering samt 
avkylningshastigheten vid härdningen.38 

4.7.4 Anlöpning 
Martensiten som bildas vid härdning är normalt för spröd för att stålet skall kunna 
användas utan efterföljande anlöpning. Genom anlöpning erhålls normalt en ökning 
av segheten medan hårdheten minskar. Ett kolstål genomgår vid anlöpning med 
kontinuerlig temperaturstegring tre faser.39 
 
1 80-120°C Urskiljning av en kolrik fas 
  Martensitens kolhalt sjunker till ca 0,30 % 
2 230-280°C Sönderfall av restaustenit till en bainitliknande struktur 
3a 160-400°C Bildning och tillväxt av cementit 
3b 400-700°C Fortsatt tillväxt av cementiten 
 
Anlöpningen sker till den tid och vid den temperatur som ger önskade 
materialegenskaper, se figur 4:9. 
 

 
 
Figur 4:9. Anlöpningsstadier för ett kolstål med 1 % C. 

                                                 
38 Thelning, K.E., (1976) 
39 Thelning, K.E., (1976) 
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4.8 Sätthärdning 
Med sätthärdning menas uppkolning av vanligen lågkolhaltiga stål med efterföljande 
härdning och eventuell anlöpning.  
Uppkolningen sker idag normalt i gasfas. Tidigare var uppkolning i gryn (pulver) och 
saltbad vanligt men dessa metoder är idag omoderna. Transporten av kol från 
uppkolningsmediet sker i samtliga fall över en gasfas, vanligen koloxid. 
Härdningen kan ske på följande sätt:40 

• Direkthärdning, dvs. kylning direkt från uppkolningstemperaturen. 
• Enkelhärdning (den metod som idag används på Scania) innebär 

återuppvärmning och härdning av uppkolat gods sedan detta svalnat ner till 
rumstemperatur. 

• Dubbelhärdning, som vanligen innebär direkthärdning plus enkelhärdning. 

4.8.1 Uppkolningsdjup 
Med uppkolningsdjup menas antingen djupet under ytan till en viss kolhalt eller totala 
djupet till vilken uppkolning har skett. Uppkolningsdjupets storlek beror främst på 
uppkolningstemperaturen, uppkolningstiden och uppkolningsmediet men även 
stålkvaliteten har betydelse. Uppkolningsmediet kan ha olika kolpotential eller 
kolaktivitet, vilket i detta sammanhang innebär att stålet efter en viss uppkolningstid 
får en ytkolhalt som motsvarar kolaktiviteten. 41 

4.8.2 Sätthärdningsdjup 
Sätthärdningsdjupet definieras som det djup under ytan där hårdheten är 550 HV. 
Sätthärdningsdjupet beror i första hand på kolhalten i det uppkolade skiktet. Med 
stigande dimensioner minskar förutsättningarna för martensitbildningen. Grova 
ståldetaljer som har samma uppkolningsdjup som mindre detaljer får lägre 
sätthärdningsdjup efter släckning.  
Sätthärdningsdjupet är också beroende av kylningshastigheten. Kylning i vatten ger 
större sätthärdningsdjup än kylning i olja. I viss utsträckning är sätthärdningsdjupet 
även beroende av stålkvaliteten och härdningstemperaturen. 
Pga. många påverkande faktorer är det svårt att teoretiskt beräkna sätthärdningsdjup 
för ett visst stål även om uppkolningstemperatur och tid är kända. 42 

4.8.3 Uppkolning i gasfas 
Ett första krav på ugnar för gasuppkolning är att de är så gastäta att den omgivande 
luften inte kan komma in i ugnen och störa processen. Även för ugnar som arbetar 
med övertryck kan en liten läcka vara tillräckligt för att uppkolningen inte ska förlöpa 
på önskat sätt. För att gasen ska fördelas jämnt i ugnen erfordras en cirkulationsfläkt.  
Gasen kan alstras på i princip två olika sätt, nämligen: 

• Indroppning av en vätska som vanligen innehåller etylalkohol och kristallolja. 
Vätskan finfördelas mot en plåt i ugnen där den förgasas. 

• Tillförsel av gas från en gasgenerator. 
 

Rågasen, som vanligtvis är propan, blandas i noggrant avvägda mängder och 
passerar gasgeneratorn, där en gas av önskad sammansättning framställs.43 

                                                 
40 Thelning, K.E., (1976) 
41 Thelning, K.E., (1976) 
42 Thelning, K.E., (1976) 
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4.8.4 Utrustningskostnad, utnyttjandegrad 
Sätthärdningsprocesser är nästan alltid separerade från det övriga materialflödet. I 
normalfallet innebär detta en lägre investeringskostnad för 
värmebehandlingsutrustningen jämfört med en integrerad värmebehandling. Detta 
eftersom automatiseringsgraden vanligen är lägre än vid integrerad 
värmebehandling.  
En separat värmebehandling kan ofta ha en högre utnyttjandegrad jämfört med en 
integrerad, vilket har stor betydelse för kostnaderna vid värmebehandling. 
Störningskänsligheten blir mindre när värmebehandlingen ligger separat och 
möjlighet finns att behandla produkter från flera olika flöden i fabriken.44 
 
Separata avdelningar för värmebehandling och övrig tillverkning innebär att buffertar 
måste byggas mellan avdelningarna. Detta kräver både utrymme och ökar 
kapitalbindningen i form av mer produkter i arbete. 

4.8.5 Personalkostnad, utbildningsnivå 
Ju mindre automatiserad en process är desto mer personal krävs för att styra den. 
Om värmeavdelningen ligger separat försvårar det även för operatörerna att få en 
helhetsbild av materialflödet genom fabriken. Operatörerna är bundna till en 
utrustning och arbetet blir lätt monotont. Detta kan leda till mindre ansvarskänsla, 
sämre initiativförmåga och högre personalomsättning. 
För att kunna styra processen på bästa sätt måste personalen ha kunnande om 
värmebehandlingsprocessen och måste få utbildning för detta. Det är viktigt att 
personalen har intresse i sina arbetsuppgifter och vill ta ansvar.45 

4.8.6 Kvalitet 
Möjligheten att upptäcka och åtgärda avvikelser i processen snabbt blir svårare när 
inte värmebehandlingen är integrerad i tillverkningen. Buffertar mellan avdelningarna 
och långa ledtider kan göra att antalet artiklar som tillverkas innan fel upptäcks blir 
stort. Ett sätt att komma runt detta problem är att kontrollera kvaliteten efter varje 
utförd operation. Detta förhindrar att defekta artiklar skickas vidare för fortsatt 
bearbetning.46 

                                                                                                                                                         
43 Thelning, K.E., (1976) 
44Segerberg, S., Bodin, J. (1987) 
45 Segerberg, S., Bodin, J. (1987) 
46 Segerberg, S., Bodin, J. (1987) 
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4.9 Induktionshärdning 

4.9.1 Processen 
När elektrisk ström flyter genom en ledare uppkommer ett elektromagnetiskt fält 
omkring denna. Om ledaren utgörs av en spole (induktor) kommer ett magnetfält att 
flyta genom spolen. Detta kvarstår även om en metallstav införs i spolen. Om 
magnetfältet bildas av en högfrekvent växelström, ger det upphov till en ytlig elektrisk 
ström i metallstaven, som därvid uppvärms. Induktorn matas med ström från en 
generator via en transformator.47 
 
Inträngningsdjupet för värmen är huvudsakligen beroende av använd effekt och 
frekvens. Det i arbetsstycket alstrade magnetfältet ger en strömtäthet som är högst 
närmast ytan och som avtar snabbt inåt arbetsstycket.  
 
Det relativt stora frekvensområde som används vid induktionshärdning delas 
vanligen upp i fyra mindre områden, se tabell 4:2. 
 
Frekvensområde Benämning 
1 kHz Lågfrekvens (LF) 
1-50 kHz Mellanfrekvens (MF) 
50-1000 kHz Högfrekvens (HF) 
>1000 kHz Ultrahögfrekvens (UHF) 
Tabell 4:2. Frekvensområden vid induktionshärdning. 
 
Det finns olika typer av utrustning för generering av frekvenser inom dessa områden. 
Förhållandet mellan härddjup och inträngningsdjup beror även av vilken yteffekt som 
induktorn skapar i arbetsstycket. Låg effekt ger långsam temperaturökning i ytan och 
värmen hinner ledas inåt och ge ett relativt stort härddjup. Hög yteffekt däremot ger 
snabb temperaturhöjning i ytan samtidigt som värmen inte hinner ledas så långt inåt 
och ger därför ett mindre härddjup.48 
 
Beroende på vilken stålkvalitet som används sker kylningen med vatten eller olja 
eller i vissa fall med luft. Detaljer med rotationssymmetri kan roteras under 
uppvärmningen och under kylningen. Detta ger ett jämnare inträngningsdjup då det 
utjämnar eventuella oregelbundenheter hos spolen och kylsystemet.49 

4.9.2 Material 
För att kunna utföra induktionshärdning av stål bör detta ha en kolhalt av minst 0,3 
%. Då stålets grundkolhalt överstiger cirka 0,5 %, eller detaljen är komplicerad till sin 
form, ökar risken för härdsprickor. Därför bör den stålsort som används inte ha högre 
kolhalt än vad som erfordras för att uppnå önskade egenskaper hos den aktuella 
detaljen.50 

                                                 
47 Thelning, K.E., (1976) 
48 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
49 Thelning, K.E., (1976) 
50 Segerberg, S., Bodin, J. (1987) 
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4.9.3 Ekonomiska och praktiska synpunkter på integrering 
En stor skillnad processmässigt att gå från sätthärdning till induktionshärdning är 
integreringen av värmebehandlingsoperationer med andra tillverkningsoperationer. 
Detta ger fördelar såsom:51 

• Kortare och mer förutsägbar genomloppstid 
• Ökade möjligheter att minska mängden varor i förråd, arbete och lager 
• Ökad överblick och enhetligt flöde av produkter 
• Ökade möjligheter att finna trånga sektorer och orsaker till störningar i 

produktflödet 
• Möjligheter till rationalisering framträder tydligare och i förhållande till hela 

tillverkningskedjan istället för i förhållande till den enskilda operationen 
• Förbättrad kvalitet genom att fel upptäcks och kan åtgärdas snabbare 
• Bättre utnyttjande av utrymmen genom ett snabbare flöde av produkter, 

mindre mellanlager och mindre behov av transportvägar 
• Mindre transporter och hantering  

4.9.4 Utrustningskostnad, utnyttjandegrad 
Utrustningskostnaden per tillverkad detalj är beroende dels av investeringskostnaden 
och driftskostnaden, dels av utnyttjandegraden för utrustningen. 
Integrerad värmebehandling innebär i regel en högre investeringskostnad för 
värmebehandlingsutrustningen, eftersom automatiseringsgraden vanligen görs högre 
än vid icke-integrerad värmebehandling. 
Dessutom kan kostnader tillkomma för miljöskydd t ex utsug, inkapsling mot buller, 
stänk mm, som kanske inte skulle göras i samma omfattning i en 
värmebehandlingsavdelning. 
 
Utnyttjandegraden för utrustningen har som regel stor betydelse för kostnaderna vid 
värmebehandling. Än mer viktig blir den, om värmebehandlingen är integrerad i en 
tillverkningslinje med fler, kanske betydligt dyrare maskiner. Exempel från företag 
som integrerat värmebehandlingen visar med all tydlighet utnyttjandegradens stora 
betydelse. Figur 4:10 visar principiella skillnaden mellan olika alternativ. 
 

 
Figur 4:10. Inverkan av beläggningsgraden på kostnaden per detalj för värmebehandling vid 
integrerad respektive icke-integrerad värmebehandling (principbild). 

                                                 
51 Segerberg, S., Bodin, J. (1987) 
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Vid integrering minskar normalt utnyttjandegraden i värmebehandlingsutrustningen 
främst på grund av att cykeltiden oftast är kortare än för övriga operationer. Vidare 
blir störningskänsligheten större vilket ställer högre krav på tillförlitligheten. 
 
Efter ythärdning sker ofta en anlöpning av detaljen. Anlöpningen kan utföras antingen 
i samma utrustning som ythärdningen eller i en separat anlöpningsugn i linje med 
eller helt skild från de integrerade enheterna. Det är i sådana här sammanhang 
viktigt att den dyraste utrustningen i linjen blir taktbestämmande och att utrustning 
som är billig och som t ex vid störningar kan stoppa hela linjen dubbleras.52 

4.9.5 Processtyrning 
En automatiserad tillverkningslinje kräver, för att ge god driftsäkerhet och 
produktkvalitet, som regel dels automatisk processtyrning och processövervakning, 
dels insatser av operatörer. Styrningen av processen kan ske genom att mäta 
aktuella data såsom spänning, strömstyrka och tid och sedan fastställa huruvida den 
håller sig inom givna gränser eller inte. 

4.9.6 Personalkostnad, utbildningsnivå 
De tillämpningar av integrerad värmebehandling som finns i dag är samtliga 
helautomatiserade. Det innebär att lönekostnaden för tillverkning blir avsevärt lägre 
än vid jämförbar icke-integrerad tillverkning, då automatiseringen vanligen inte drivs 
lika långt. Integreringen för också med sig att mindre personal behövs för planering 
och administration, transporter och lagerhantering. Företag som gått över till 
flödesorienterad tillverkning har också funnit att frånvaron minskat liksom 
personalomsättningen. Detta anses bero på bland annat:  

• Mindre bundenhet till en maskin 
• Mindre monotont arbete och bättre möjlighet att påverka 
• Bättre överblick och möjlighet att se resultat av arbete 
• Ökad produktkännedom 

 
Det ställs dock vissa krav på operatörer och underhållspersonal som ska arbeta med 
integrerade tillverkningslinjer. Förutom ett brett kunnande om såväl aktuell 
värmebehandlingsprocess som anknytande processer måste personalen även ha 
ansvarskänsla och initiativförmåga. Underhållspersonal måste vanligen också ha 
mycket goda kunskaper i bl.a. elektronik och hydraulik. 
Vidare måste berörd personal också inse betydelsen av en hög utnyttjandegrad.  
Detta ställer krav på initiativförmågan för att snabbt kunna åtgärda uppkommande 
störningar.53 

4.9.7 Kvalitet 
Kvalitetsnivån kan bli högre vid flödesinriktad tillverkning i och med att avvikelser kan 
och måste upptäckas och åtgärdas snabbare. Genom att värmebehandlingen som 
regel automatiseras helt vid integrering, ställs högre krav på 
processreglerutrustningen än vad som annars är vanligt.54 
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4.9.8 Utrymmesbehov 
För induktionshärdning behövs en frekvensomformare och ett induktionsaggregat 
samt reglerutrustning för dessa.  Induktionshärdningsaggregatet kräver i förhållande 
till sin effekt små utrymmen. Det gör dem lätta att placera intill andra maskiner.55 

4.9.9 Anlöpning av induktionshärdade detaljer 
Den härdade ytan är i sitt oanlöpta tillstånd sprödare än om den anlöps. Detaljer som 
ythärdats för att i första hand få en högre slitstyrka behöver inte alltid anlöpas. För 
andra detaljer som är utsatta för utmattningspåkänningar behövs ett mer duktilt 
ytskikt och då utförs anlöpning efter induktionshärdning. Det som händer vid 
anlöpningen är att kolatomerna, från att ha varit tvångslösta i martensitstrukturen, 
bildar karbider genom att diffundera till vissa lämpliga lägen. Diffusionen går 
snabbare vid högre temperaturer och därför gäller det att använda rätt kombination 
av tid och temperatur för att få önskad hårdhet. För anlöpning i samband med 
induktionshärdning finns fler metoder att välja på än vad som är vanligt vid annan 
härdning. Dessa metoder är:56 
• Konventionell anlöpning i ugn 
• Självanlöpning 
• Induktionsanlöpning 
• Anlöpning med magnetteknik 
 
Ugnsanlöpning 
Tillvägagångssättet är detsamma som vid anlöpning av andra härdade detaljer. Ofta 
sker anlöpningen batchvis i kammarugn men det går även att takta fram materialet 
genom ugnen. 
 
Självanlöpning 
Induktionsvärmen ger en temperaturgradient från ytan och inåt. Vid den efterföljande 
kylningen blir temperaturen lägst vid ytan och högre inuti detaljen. När kylningen 
avslutas sprider sig värmen utåt och höjer på nytt temperaturen i ytan varvid det 
härdade ytskiktet blir anlöpt. 
 
Det är viktigt att kylningen avbryts i rätt ögonblick för att den restvärme som finns i 
detaljen ska kunna värma ytan till avsedd temperatur. Samtidigt är det viktigt att 
värmningen sker på likadant sätt från gång till gång så att temperaturgradienten blir 
likadan. Metoden ställer med andra ord höga krav på styrning och exakthet vilket gör 
den ovanlig.  
 
Induktionsanlöpning 
Induktionsanlöpningen kan ske antingen i samma induktor som induktionshärdningen 
eller i en separat induktor. En fördel jämfört med ugnsanlöpning är att anlöpningen 
utförs i samma takt som induktionshärdningen och går betydligt snabbare.  
 
Induktionsanlöpning är svårare och mer känslig än ugnsanlöpning. Detta dels på 
grund av att induktionsanlöpningen sker under en mycket kort tid, vilket måste 
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kompenseras med en högre temperatur, dels på grund av att det är svårt att få en 
jämn temperatur i den härdade zonen. 
 
Induktionsanlöpning ger högre hårdhet än ugnsanlöpning för samma 
anlöpningstemperatur, då materialet inte är i temperatur tillräckligt länge för att 
kolatomerna ska hinna diffundera och bilda karbider. Värmningstiden vid  
Induktionsanlöpning påverkar också restspänningsbilden jämfört med ugnsanlöpning. 
Tryckspänningarna i ytan blir något lägre vid induktionsanlöpning. 
 
Anlöpning med magnetfältsteknik 
Principen för metoden motsvarar induktiv anlöpning. Magnetfältet genereras i 
detaljen på ett annat sätt än vid traditionell induktionsvärmning. Rätt anpassad kan 
magnetfältsteknik ge en tämligen homogen värmning genom en detaljs hela tvärsnitt. 
Detta är att jämföra med induktiv anlöpning då uppvärmningen sker i ytan och strax 
under denna.57 

4.10 Begrepp inom Scania 
Overall Process Efficiency (OPE) 
OPE beskriver hur väl, gjorda investeringar, utnyttjas. OPE beräknas som produkten 
av; Tillgängligheten, Operationseffektiviteten och Kvalitetsutbytet. 58 
 
OPE kan även beräknas enligt: 
 

 
 
Betald tid definieras som all tillgänglig tid minus planerade stopp (helg, outnyttjade 
skift, semester, fackliga möten etc.). Beläggningsbrist är den tid då inget skall 
produceras d.v.s. det finns inget behov. Materialbrist på inkommande material räknas 
inte som beläggningsbrist, detta betraktas som förlust.59 
 
Overall Capacity Efficiency (OCE) 
OCE är ett nyckeltal som anger hur effektivt kapaciteten utnyttjas. Beräkningen är i 
princip identisk med OPE, förutom att ingen hänsyn tas till beläggningsbrist. 60 
 

 
 

                                                 
57 Kristoffersen, H., Segerberg, S., Bodin, J. (1996) 
58 Scania Inline 
59 Scania Inline 
60 Scania Inline 

OPE = 
Antal godkända detaljer * Cykeltid 

Betald tid  

OPE = 
Antal godkända detaljer * Cykeltid 

Betald tid - beläggningsbrist 



 

 32

5 Teori analysverktyg 
I detta kapitel redovisas verktyg och metoder som använts vid analys av nuläget och 
senare vid analys av de olika alternativen. 

5.1 Ekonomi 

5.1.1 Kostnadsfördelning 
En analys av kostnadsfördelningen inom en avdelning görs för att se hur den totala 
kostnaden fördelar sig på olika aktiviteter. Vetskapen om detta kan underlätta beslut 
vid eventuella omorganisationer och nyinvesteringar. Aktiviteter som står för de 
största kostnaderna upptäcks och visar på potentiella områden där det kan vara 
möjligt att göra betydelsefulla ekonomiska besparingar. Detta minskar även risken för 
suboptimering, dvs. att lägga resurser på att lösa problem som i det stora 
samanhanget är betydelselösa.  

5.1.2 Kostnad per artikel 
Inte förrän kostnaden för att själv producera artikeln är känd kan jämförelser med 
konkurrenter och kostnad vid outsourcing göras. Det är emellertid inte bara 
artikelkostnaden som bestämmer en produkts värde. Även kvalitet, leveranssäkerhet 
och pålitlighet är viktiga faktorer att beakta när en bedömning görs på hur mycket en 
produkt kan tillåtas få kosta. Så länge tillverkningen av produkten sker inom företaget 
finns också större möjlighet att kontrollera processen och självständighet och kontroll 
ökar. 

5.1.3 Avskrivningar på maskinpark 
Analys av maskinpark görs för att få en bild av hur stor del av maskinparken som är 
avskriven. De kvarvarande avskrivningarna kommer att belasta den framtida 
produktionen som en kostnad, vare sig nuvarande utrustning används eller ej.  

5.2 Värdeflödesanalys 
VSM, Value Stream Mapping, eller som det kallas på svenska, ”Design av 
värdeflöden”, har sitt ursprung hos Toyota där metoden kallas ”Kartläggning av 
material- och informationsflöden”. Det är ett sätt att tänka och se hur 
produktionssystemets processer ständigt kan förbättras och används vid utveckling 
av system för ”Lean production”. Hos Toyota har denna metodik praktiserats sedan 
1970-talet. Metoden bygger på att istället för att ”trycka ut” standardiserade produkter 
på marknaden i stora volymer, låta kunderna ”dra fram” de varianter och volymer 
som exakt motsvarar deras unika och ständigt varierande behov. För att lyckas med 
detta måste ett jämt flyt av varierande produkter skapas, som med korta ledtider och 
omställningstider kan passera genom alla processer från dörr till dörr. Detta ska gälla 
i hela nätverket av samverkande företag längst hela värdeflödet. Det ska skapas ett 
flyt utan onödiga stopp och störningar, med minimala förluster och slöseri. 
Tillverkningsvolymer skall dessutom kunna variera från dag till dag mellan rimliga 
övre och undre gränser.61 
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Vid ”design av värdeflöden” används papper och penna för att rita en bild av de 
informations- och materialflöden som ett produktionssystem består av. 
Tillvägagångssättet är att följa en produkts tillkomst baklänges från kunden till 
leverantören och rita en representativ figur för varje process i material- och 
informationsflödet. Enkla symboler används för t ex kunder, bearbetningsprocesser, 
mellanlager, transporter, informationsflöden och leverantörer. Värdeflödet består av 
alla de samverkande aktiviteter och processer i vilka kundens produkter passerar 
genom. Här inräknas inte bara den tid som produkten stiger i värde genom 
bearbetning utan även all annan nödvändig tid som inte höjer produktens värde, t ex 
packning och transport. Även tid som innebär slöseri med tid och resurser, t ex 
väntetid och lagring tas med.62 
 
Varför kartlägga värdeflöden: 

• Visualiserar flödet genom fabriken från dörr till dörr 
• Underlättar identifiering av orsaker till slöseri 
• Beslut som inverkar på flödet blir uppenbara 
• Lägger grunden för planering av förbättringar 
• Visar på sambanden mellan informations- och materialflöden 
• Ger en bild av ett önskvärt framtida tillstånd 

5.3 Förenklad systematisk lokalplanläggning 
Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (FSLP) består av ett system av 6 steg vid 
planläggning av en yta. Systemet är anpassat till mindre projekt, som inte kräver 
behandling enligt det fullständiga SLP-systemet. 
Principiellt inkluderar varje projekt följande element: 

1. Samband mellan olika funktioner eller aktiviteter 
2. Utrymme av en viss storlek och av ett visst slag för varje funktion 
3. Sammankoppling av samband och utrymmesbehov till en planskiss. 

 
De sex stegen i FSLP ansluter sig till dessa tre element och bildar tillsammans ett 
mönster.  Det som görs i de sex stegen är sambandsscheman, kartläggning av 
utrymme och krav på service, sambandsdiagram, justering av planlösning, värdering 
och ritning av slutförslag.63  
 
Dessa steg ska utföras följande ordning: 

1. Kartlägg sambanden 
2. Fastställ funktionskraven 
3. Skissera funktionernas samband 
4. Rita alternativa huvudplaner 
5. Värdera de olika alternativen 
6. Detaljutforma den valda planlösningen 
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6 Tillvägagångssätt analysverktyg 
I detta kapitel beskrivs hur de olika verktygen och metoderna som beskrivits i kapitel 
5 har använts för att analysera nuläget. Här redovisas även var använd data har 
inhämtats från. 

6.1 Ekonomi 

6.1.1 Kostnadsfördelning 
I samband med nulägesanalysen gjordes en beräkning på vad en kamaxel kostar att 
härda på Scania i Södertälje. Ekonomisk data hämtades från KST, det ekonomiska 
systemet på Scania, där kostnader som är förknippade med aktuell process kan 
utläsas. Driftskostnader erhölls från underhållsorganisationen (DynaMate). 
Kostnaderna för kamaxlar delades in i sex huvudkategorier: 
 

• Personal 
- Löner och sociala kostnader för kollektivanställda 
- Övriga personalkostnader för kollektivanställda 

 
• Drift 

- Maskinunderhåll 
- Energi 
- Produktionsverktyg 
- Förnödenheter 
- Verktygsunderhåll 
- Frakter och transporter 

 
• Kvalitet 

- Kassation (endast internt på värmebehandlingen) 
 

• Lokaler 
- Hyra av Scaniafastigheter 
- Fastighetsunderhåll 
- Övrig lokalkostnad och hyra 

 
• Interna avtal 

- Produktionsteknik/Beredning 
- Mätrum/Härdlabb 
- Produktionsledning 
- Förråd/Spånhantering/Processvätskor 

 
• Kapital 

- Avskrivningar och nedskrivningar 
- Räntenetto 

 
Maskingruppen där kamaxlarna härdas heter 0971 och ingår under avdelningen 
3397 som innefattar all härdning på DX, byggnad 081.  
Vissa kostnadskategorier är inte specificerade till 0971 utan ligger som en 
totalsumma för hela 3397. I dessa fall har uppskattningar gjorts på hur stor del av 
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kostnaden som 0971 står för, se bilaga 1. Siffrorna som använts vid beräkning är 
värden från och med juli år 2003 och ett år framåt. 

6.1.2 Kostnad per artikel 
Härdningsprocessen är oberoende av vilken typ av kamaxel som härdas. Dvs. 
processtiden och kostnaden per axel är lika oavsett modell (D9: an tar två timmar 
mindre i uppkolningen. Eftersom att denna artikel endast utgör ca 15 procent av den 
totala volymen görs approximationen att alla artiklar har samma processtid). För att 
få fram kostnad per härdad kamaxel divideras således den totala kostnaden som är 
förknippad med aktiviteterna i 0971, med antalet kamaxlar som blivit härdade under 
samma period.  

6.1.3 Avskrivningar på maskinpark 
En avskrivningsanalys gjordes för att se hur stor del av investeringen på maskinerna 
som är avskrivna. Analysen gjordes genom att i en tabell lista all utrustning som hör 
till avdelning 0971 och sammanställa respektive inköpspris och kvarvarande 
avskrivning i år och kronor. 

6.2 Värdeflödesanalys 

6.2.1 Produkt 
Totalt härdas 22 typer av kamaxlar på avdelning 0971. Dessa kan i härdprocessen 
delas upp i två kategorier; axlar till D9 motorer, som uppkolas 32 per sats och övriga, 
som uppkolas 35 per sats. Processen är i allt väsentligt identisk för de olika 
kamaxlarna. Axlarna till D9 motorn motsvarar endast 15 % av den totala 
produktionen och kommer att avvecklas fram till 2006. Det gör att alla axlar beräknas 
som en produkt i värdeflödesanalysen. 
 
Den individuella tiden för en kamaxel att passera genom härderiet kan variera kraftigt 
på grund av leveransformen från mjukbearbetningen. Kamaxlar som uppkolas på 
stjärnor om 32 axlar levereras i emballage om 32, medan de axlar som uppkolas på 
stjärnor om 35 levereras i emballage om 25. Eftersom gropugnarna alltid laddas med 
kompletta stjärnor fyllda med endast en sorts kamaxlar, blir vissa kamaxlar liggande 
eller ”glöms bort” långa tider. 

6.2.2 Kartläggning av nuvarande tillstånd 
Kartläggningen av processen började med papper och penna från slutkund till 
leverantör, inklusive transportvägar och lager. Data samlades in efter hand genom 
tidsstudier, beräkningar och intervjuer med berörda tekniker, operatörer, 
processtekniker och produktionsledare. Allt eftersom bilden av processen klarnade 
och mer data inhämtades detaljerades bilden. Mycket processdata har funnits 
tillgänglig vid beräkningar av tider och lager men i de fall då data saknats har 
uppskattningar och beräkningar gjorts.  
 
Kartläggningen börjar med kundens krav. Därefter ritas tillverkningsprocesserna 
bakåt genom kedjan hela vägen till leverantör. Varje tillverkningsprocess 
representeras av en processruta. Varje processruta innehåller fakta som till exempel 
cykeltid, ställtid, antal operatörer och antal tillgängliga timmar per år.  
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Materialflödesbeskrivningen visar platser där material samlas upp i lager, lagrens 
storlek och information kring materialflödets karaktär. Materialet kan t.ex. tryckas 
fram nedströms för att lagras vid nästa process eller dras fram av nästföljande 
process. Informationsflödesbeskrivningen visar hur planeringsenheten står i kontakt 
med produktion, kunder och underleverantörer. Där visas också informationsutbytet 
mellan de olika processtegen och avdelningarna som är inblandade. Tidslinjen under 
processrutorna visar ledtider och värdehöjande tider. Dessa tider är summerade som 
ledtid och värdehöjande tid uppe till höger på kartan. 
De symboler som används på kartan finns beskrivna i bilaga 2. 

6.2.3 Beräkning av operationsledtid 
Ugnsparametrarna för alla ugnar i processen loggas i datasystemet HERTA. Därifrån 
har det statistiska underlaget tagits för beräkning av genomsnittlig cykeltid för 
gropugnarna och takttid för karusellugnen. 
 
Hela cykeltiden för gropugnarna räknas inte som värdehöjande. De två sista 
timmarna används till att kyla ner kamaxlarna från 950°C till 750°C. Detta görs för att 
kunna flytta de uppkolade axlarna genom luften ner i svalgroparna utan att dessa 
oxiderar. Denna procedur har tillkommit efter tidigare kvalitetsproblem och tillämpas 
t.ex. inte av Scania i Brasilien. Svalgropen i sin tur är till för att kyla ner kamaxlarna 
till rumstemperatur för att kunna hantera dem i robotcellen. Den värdehöjande delen 
av cykeltiden för uppkolning och svalgrop är därför 13 timmar, (medeltiden i gropugn 
minus två timmar). Ledtiden för uppkolning och avsvalning är 18 timmar (15 timmar i 
gropugnen och tre timmar i svalgropen). 
 
Robotcellen styrs av karusellugnens taktning. Ledtiden genom robotcellen är 86 
takter. Den värdehöjande delen är släckning (1 takt), anlöpning (37 takter) och 
blästring (1takt). Från datorsystemet som styr ugnarna på härderiet (HERTA) har 
beräknats en medeltakttid på 6 minuter och 36 sekunder. Återuppvärmningen innan 
släckning räknas inte som värdehöjande (axlarna skulle kunna härdas direkt efter 
uppkolning då de är varma). 
 
Monteringen på stjärna sker med samma robot som i robotcellen. Roboten hinner 
montera två kamaxlar under en karusellugnscykel. Cykeltiden för denna uppgift 
beräknas således som antalet axlar per stjärna gånger karusellugnens cykeltid delat 
på två. 
 
Det fanns inga loggade cykeltider för riktpressen att utgå ifrån, cykeltiden har istället 
klockats på plats och medelvärdet har beräknats. 

6.2.4 Beräkning av buffertar och lager 
Varje dag räknas lagren före härdning (mjuklager) samt före och efter riktpressen 
(hårdlager) och bokförs i datorsystemet PUS (Produktionsuppföljningssystem). 
Dessa data, tillsammans med uppskattningar, erfarna operatörers utsago och 
avsyning, ligger till grund för beräkningen av lagrens storlek. Lagernivåerna och 
produktionsvolymen har beräknats på siffror från september månad 2004. Att en så 
kort tidsperiod (30dagar) valdes, beror på kraftigt stigande efterfrågan och produktion 
samt avbrottet för semester i juli, vilket gör en längre tidsperiod missvisande för 
nuläget. 
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Ledtiden i buffertar och lager har beräknats som kvoten mellan medelantalet axlar i 
bufferten och medelproduktionstakten. Att produktionstakten valts som 
beräkningsunderlag och inte kundens behov, beror på att behovet överstigit 
produktionskapaciteten under september månad. Att då räkna på kundens behov 
innebär att beräkna lagrens storlek efter en efterfrågan som inte kan tillgodoses. 

6.3 Förenklad systematisk lokalplanläggning 
Vid analys av nuläget krävs ingen lokalplanläggning eftersom den redan existerar. I 
stället analyseras den redan befintliga processen i sin nuvarande miljö, vilket innebär 
att alla steg i en FSLP inte är aktuell att göra. Det enda steg som här har utförts är 
steg 2, ”fastställning av funktionskrav”. I detta steg specificeras behövlig yta och 
vilken typ av utrymme som behövs. För att kunna ange detta, krävs vetskap om vilka 
tekniska krav varje funktion ställer. 
 
Funktionskraven anges av: 

• erforderlig yta 
• speciella krav beträffande byggnadsteknisk utformning 
• krav beträffande service- och speciell utrustning 
• annat som påverkar ytans form 

 
Analysen gjordes genom att lista all utrustning i tabellform och sedan anteckna vilka 
behov, och den relativa vikten av behoven, för respektive maskin. 
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7 Analys nuläge 
I detta kapitel presenteras resultaten av nulägesanalysen. I slutet av kapitlet jämförs 
dagens process med Scanias produktionssystem (SPS). 

7.1 Ekonomi 

7.1.1 Kostnadsfördelning 
Resultatet av kostnadsfördelningen för maskingrupp 0971 är sammanställt i figur 7:1. 

Kostnadsfördelning över 0971

Int. Avtal
12%

Kvalitet
2%

Lokaler
4%

Kapital
23%

Drift
32%

Personal
27%

Personal
Drift
Kvalitet
Lokaler
Int. Avtal
Kapital

 
Figur 7:1. Kostnadsfördelning över maskingrupp 0971, Kamaxelhärdningen. 
 
Diagrammet visar att den största kostnaden för härdning av kamaxlarna ligger på 
driften. Andra stora kostnader är personal och kapital. 

7.1.2 Kostnad per artikel 
Under perioden 200307-200406 har kostnaden för värmebehandling av en kamaxel 
beräknats till SSS kronor inklusive blästring. Detta vid ett OCE på 72 %. 
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7.1.3 Avskrivningar på maskinpark 
I tabell 7:1 redovisas maskinparken för 0971 och respektive inköpspris och 
kvarvarande avskrivning i år och kronor. 
 
Benämning Inköpsår Inköpspris 

(kkr) 
Kvarvarande 
avskrivningstid 
(år) 

Kvarvarande 
avskrivning (kkr) 

Ugnsanläggning 1993 1 271 0 0
Travers 1993 Uppgift saknas 0 0
Bläster 1994 662 0 55
Robot 1998 533 4 231
Gropugn 1999 714 5 262
Svalgrop 1999 165 5 76
Gropugn 2000 6 325 6 4 006
Gropugn 2000 1 200 6 760
Svalgrop 2000 200 6 127
Svalgrop  2000 Uppgift saknas 6 0
Svalgrop 2000 Uppgift saknas 6 0
Gropugn 2002 1 060 8 1060
Summa (kkr)  6577
Tabell 7:1. Kvarvarande avskrivningar för maskingrupp 0971 (Siffror är hämtade från 
ekonomiavdelningens anläggningsregister). 
 
Tabell 7:1 visar att beloppen på kvarvarande avskrivningar är relativt små, förutom 
på gropugnarna. All utrustning som har kvarvarande avskrivningar och inte kommer 
till användning vid investering av ett nytt härderi kommer att läggas som en 
ytterligare kostnad även på den nya utrustningen. Gropugnarna och kylgroparna 
väntas ha en betydligt längre livstid än 10 år. Det innebär att de fortfarande utgör en 
tillgång även efter att de avskrivits. 
 
Tabellen saknar uppgifter för två svalgropar samt traversen. Traversen och de två 
senast inköpta svalgroparna har bokförts som omkostnader och skrivits av direkt.  
Gropugnen som köptes in år 2000 var särskilt dyr (6,3 miljoner). Det beror på 
ombyggnationen som var nödvändig för att få plats med ugnen.  

7.2 Värdeflödesanalys 

7.2.1 Materialflöde 
När kamaxlarna mjukbearbetats på Motorverkstan (DM) läggs de i lager. Därefter 
transporteras de med en extern transport inom Scania (Ringlinjen) till 
Transmissionsverkstan (DX) för att härdas. På DX läggs axlarna i lager igen, först vid 
varuslussen, får axlarna inte plats där finns en uppställningsplats på andra sidan 
verkstan där de tillfälligt kan lagras. Därefter flyttas axlarna till ett lager vid härderiet 
innan de går in i processen.  
 
Det första som sker i härderiet är att axlarna monteras hängande på ställningar 
(stjärnor) för uppkolning. Därefter ställs de fyllda stjärnorna på ställ (buffert) innan de 
går vidare till gropugnarna för uppkolning. Efter uppkolning förs stjärnan direkt till en 
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svalgrop där axlarna kyls i kväveatmosfär. Efter nedkylning ställs stjärnan återigen på 
ställ i väntan på avhärdning i robotcellen. I robotcellen återuppvärms, släcks, anlöps 
och blästras axlarna innan de paketeras på pall för vidare transport till DM med 
Ringlinjen. I robotcellen testas ythårdheten på var sjunde axel och på D9 axlarna 
mäts även kastet. När axlarna är tillbaka på DM hamnar de i lager. Axlarna riktas och 
hamnar i ytterligare ett lager innan de hårdbearbetas. Materialflödet visualiseras i 
figur 7:2. 

L L LL LLL
Lager DM Lager DX

Montering 
på stjärna

Uppkolning, 
avsvalning

Robotcell Riktning

DM Mjukbearbetning DM Hårdbearbetning

Härderiet DXMjukt lager

ställ för stjärnor

Hårt lager

Ringlinjen Ringlinjen

 
Figur 7:2. Materialflödet för kamaxlar från mjukbearbetning till hårdbearbetning. 
 
Flödet genom härderiet är tryckande. Mjukbearbetningen skickar de axlar som får 
plats på DX (och ibland mer). Härderiet härdar de axlar de får och hinner. Sen 
skickas axlarna tillbaka till DM. Riktningen sker på DM när behov uppstår, 
riktningsprocessen är snabb och ligger intill hårdbearbetningen. 
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7.2.2 Ledtider 
Den totala ledtiden från mjuk- till hårdbearbetning är för en axel igenomsnitt 208 
timmar. Den värdehöjande delen är 17,2 timmar och utgör ca 8 % av ledtiden. Att 
andelen värdehöjande tid är hög beror på att processtiderna är långa. Alla steg i 
flödet med respektive ledtid och värdehöjande tid är sammanställt i tabell 7:2. 
 
Steg Ledtid Varav värdehöjande tid# 
Mjukt lager* 96 timmar -
Montering på stjärna 2 timmar -
Buffert innan uppkolning** 12 timmar -
Uppkolning 15 timmar 13 timmar
Avsvalning 3 timmar -
Buffert efter uppkolning** 12 timmar -
Robotcell 9,4 timmar 4,2 timmar
Väntan på ringlinjen*** ~6 timmar -
Hårt lager före riktning* 26 timmar -
Riktning 0,05 timmar -
Hårt lager efter riktning* 26 timmar -
Totalt 207.5 timmar 17,2 timmar
*Mjukt och hårt lager är beräknat på data från PUS (Produktionsuppföljningssystem) under perioden 
29/8-2004 till 28/9-2004. Lagret räknas varje vardagsmorgon. 
** Buffert före och efter uppkolning är begränsad till fyra ställ. Det finns dock möjlighet att låta 
uppkolade axlar stå kvar i kylgroparna vilket gör att buffertarna tillsammans uppskattas till 5 stjärnor 
(24 timmar). 
***Ringlinjen går vardagar (dagtid). Vid behov kör operatörer från härderiet axlar till motorverkstaden 
under helger. Tiden kan variera mellan 0-64 timmar i lagret. 
# Till värdehöjande tid räknas endast uppvärmning och uppkolning i gropugnarna samt släckning, 
anlöpning och blästring i robotcellen. 
Produktionstakten var under perioden 29/8-2004 till 28/9-2004, 176,5 axlar/dygn. 
Tabell 7:2. Ledtid och värdehöjande tid för kamaxelns flöde från mjukbearbetning till hårdbearbetning. 

7.2.3 Informationsflöde 
Central produktionsplanering skickar varje månad bastakter (prognos) för varje 
artikelnummer till Motorverkstan (DM). Produktionsledaren delar upp bastakten i 
dagsbehov och skickar detta till driftledaren. Driftledaren räknar varje morgon mjukt 
och hårt lager på DM och får rapporterat mängden axlar på transmissionsverkstan 
(DX) från operatören på kamaxelhärdningen. Lagernivåerna registreras i PUS 
(Produktionsuppföljningssystem). Utifrån nivåerna i färdigvarulagret och 
buffertnivåerna i produktionen skickar driftledaren dagsproduktionsorder till mjuk och 
hårdbearbetningen. Lagret före härdning var tänkt att fungera enligt ”först in först ut” 
princip (FIFU), men eftersom ledtiden genom härderiet är lång, skickas en 
prioriteringslista dagligen till härderiet för att de skall härda rätt axlar. 
Informationsflödet visualiseras i figur 7:3. 
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Figur 7:3. Informationsflödet för kamaxlar från mjukbearbetning till hårdbearbetning. 

7.3 Förenklad systematisk lokalplanläggning 
Analysen av funktionskraven för maskingrupp 0971, se bilaga 3, visar att det är 
framför allt är tillgången till källare som begränsar placering av maskiner. Detta på 
grund av att både gropugnar, svalgropar och härdkar kräver utrymme också i 
källarplanet. Att gräva källare är mycket kostsamt, vilket gör att den yta där härderiet 
skall placeras bör ha källare från början om härdprocessen inte skall ändras. 
Alternativet till att sänka ner axlarna i härdkaret vertikalt är att sänka ner axlarna 
horisontellt i ett härdkar. Detta skulle eliminera behovet av källare. Att placera 
gropugnarna direkt på marken, utan källare, och bygga ett golv runt ugnarna är även 
det dyrt, ger en sämre arbetsmiljö och kräver hög takhöjd. 
 
Sammanställningen av funktionskraven visar också att vatten, luft, kvävgas och gasol 
är absolut nödvändigt för en stor del av utrustningen. Dessa krav är relativt lätta att 
tillgodose om härderiet placeras nära ett befintligt härderi, genom att media då redan 
finns nära. Skulle processen placeras i en annan lokal som inte har dessa medier 
framdragna kostar detta betydligt mer. Det är dessutom svårt att dra gasol till 
byggnader som inte redan har det, på grund av att det inte går att gräva ner 
ledningar var som helst och gasolen inte bör dras genom kulvertar av säkerhetsskäl. 
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7.4 Dagens process vs. Scanias Produktionssystem (SPS) 
I detta kapitel jämförs dagens process med Scanias produktionssystem (SPS). 
Områden som tas upp är sådant som inte stämmer överens med SPS och kan 
förbättras. Områden som stämmer bra överens med SPS kommer inte att behandlas. 
 
Scanias produktionssystem är Scanias gemensamma bas för ökad lönsamhet, 
tillväxt och konkurrenskraft. Allt arbete som utförs bygger på fyra grundprinciper: 

• Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
• Rätt från mig 
• Förbrukningsstyrd produktions 
• Ständiga förbättringar 

 
För en mer detaljerad beskrivning av Scanias produktionssystem, se kapitel 4.2. 
 
Dagens process har i tur och ordning jämförts med de fyra grundprinciperna i 
Scanias produktionssystem. Detta för att på ett systematiskt och objektivt sätt 
utvärdera hur väl dagens process stämmer överens med Scanias filosofier. 

7.4.1 Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
Nedan beskrivs de delar av dagens process som inte stämmer överens med Scanias 
huvudprincip: Normalläge – Standardiserat arbetssätt. 
 
Ej balanserat flöde 
Balanseringen inom värmebehandling av kamaxlarna är idag ganska bra. Även 
mellan hårdbearbetningen och värmebehandlingen finns ett balanserat flöde. 
Mjukbearbetningen har dock högre kapacitet (ca 90 000 kamaxlar/år) än 
värmebehandlingen och hårdbearbetningen (ca 60 000 kamaxlar/år). Dessutom 
arbetar värmebehandlingen 5-skift, jämfört med mjuk- och hårdbearbetningens 
modifierade 3-skift. Det stör materialflödet genom att buffertarna före och efter 
värmebehandlingen måste vara stora för att jämna ut för olika öppettider och 
produktionstakt. 
 
Svårt att överblicka lager 
Som förklarats i kapitel 7.2.1 så finns det idag många lager på många olika platser 
vilket gör det svårt för operatörer att kunna överblicka vad som finns i lager. 
 
Svårt för operatörerna att veta om de ligger före eller efter i produktionen 
På grund av många lager på många olika platser är det svårt att veta om en 
bearbetningsstation ligger i fas med de övriga. För låg eller för hög produktion döljs i 
olika buffertar. Värmebehandlingen jobbar inte mot någon visuell buffert utan skickar 
iväg kamaxlarna direkt efter att de härdats. Detta gör att operatörerna inte vet om det 
finns ett behov på hårdbearbetningen eller inte. 
 
Ingen direkt återföring 
I dagens process finns ingen direkt återföring på hur krokiga axlarna blir vid 
värmebehandlingen. Är axlarna för krokiga märks detta först vid riktningen på 
motorverkstan. På grund av stora lager mellan värmebehandlingen och riktningen 
dröjer det länge innan värmebehandlingen får någon återkoppling. Den återkoppling 
som sker är dessutom godtyckligt. Operatörerna vid riktpressen säger till när flera 
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axlar kastar för mycket. Kastet loggas inte trots att det mäts i riktpressen, så det finns 
inga siffror att analysera. När fel upptäcks vid riktningen kan ett stort antal axlar ha 
härdats felaktigt vilket kan leda till stora kassationer. 

7.4.2 Rätt från mig 
Nedan beskrivs de delar av dagens process som inte stämmer överens med Scanias 
huvudprincip: Rätt från mig. 
 
Nästa tillverkningssteg – din kund 
Det värmebehandlingen producerar är deras slutprodukt och deras kund är 
hårdbearbetningen. Mjukbearbetningen skickar upp raka axlar till 
värmebehandlingen. Under värmebehandlingen uppstår kast på axlarna. Detta 
åtgärdas inte på värmebehandlingen utan axlarna skickas krokiga till 
hårdbearbetningen där de måste riktas innan de kan slipas. 
 
Kompetens 
Kompetensen på operatörerna vid värmebehandlingen anses av vissa behöva höjas. 
Operatörerna har inte tillräcklig kunskap för att sköta processens alla steg. De 
behöver mer utbildning och lättare instruktioner. Delar av processen, speciellt 
robotcellen, är komplex och svår att hantera. 
 
Loggning saknas eller är bristfällig 
I dagens process finns ingen kännedom om hur stort kastet på axlarna blir. Vid 
riktmaskinen mäts kastet på varje axel innan den riktas men data på kastet lagras 
inte. Detta innebär att det är omöjligt för värmebehandlingen att följa upp sin process 
och se när de har levererat krokiga eller raka axlar. Den enda gången 
värmebehandlingen får återkoppling på sin process är när kastet på flera axlar är 
större än 8 mm. När kastet är större än 8 mm riktar inte riktmaskinen axeln utan 
lägger den åt sidan. Den får då handriktas först för att sedan åter läggas i 
riktmaskinen.  Om detta uppstår frekvent så rapporterar driftledaren på 
hårdbearbetningen till värmebehandlingen om att något inte står rätt till.  
 
På mjukbearbetningen får varje axel en matrismärkning för att göra det möjligt att 
följa produktens gång genom tillverkningen och även senare ute på fält. Denna 
matrismärkning utnyttjas inte idag och det finns därför ingen möjlighet att kontrollera 
chargetillhörighet, vilka processparametrar som har varit inställda vid tillverkning av 
just den artikeln osv. Detta leder också till att det blir svårt att spåra felorsaker när 
kassationer upptäcks. 
 
Ytterligare en kvalitetskontroll som är bristfällig är chargeuppföljningen från 
leverantörer. Idag kommer inga papper från leverantören på vad en specifik charge 
har för sammansättning vilket gör det svårt att relatera kassationer till materialet. 
 
Operatörerna ”glömmer” satserna i ugnen 
All processinformation från värmebehandlingen lagras i datorsystemet HERTA, 
såsom tider, temperaturer, gassammansättning mm. Ett program i en 
uppkolningsugn tar cirka 15 h (D9 tar cirka 13 h). Processdata från HERTA visar att 
axlar ibland ligger upp mot 20 h i uppkolningsugnen. Detta sänker kapaciteten på 
uppkolningsugnarna som idag är flaskhalsen för processen. 
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7.4.3 Förbrukningsstyrd produktion 
Nedan beskrivs de delar av dagens process som inte stämmer överens med Scanias 
huvudprincip: Förbrukningsstyrd produktions. 
 
Produktion efter kundbehov 
Scanias produktionssystem bygger på att aldrig tillverka mer än nästa 
tillverkningssteg behöver. Detta kan till exempel ske genom styrning med visuella 
buffertar eller genom Kanban-kort. Idag fungerar detta dåligt i gränssnitten mellan 
mjukbearbetningen och värmebehandling och mellan värmebehandling och 
härdbearbetning. Mjukbearbetningen styr inte sin produktion utifrån behov från 
värmebehandlingen utan trycker upp det som produceras till värmebehandlingen.  
Värmebehandlingen i sin tur producerar inte heller utifrån hårdbearbetningens behov 
utan producerar allt de hinner. Detta fungerar okej i dagens process eftersom 
värmebehandlingen är en flaskhals och allt som produceras behövs på 
hårdbearbetningen. Skulle kapaciteten höjas på värmebehandlingen skulle 
produktionen dock behöva styras på ett annat sätt, för att inte bygga upp onödigt 
stora lager på hårdbearbetningen. 
 
Det har funnits tankar om att styr materialflödet mellan mjukbearbetning och 
värmebehandling med hjälp av Kanban-kort.  Detta har dock varit svårt att realisera 
på grund av för stor artikelflora och ett för ojämnt behov. Ytterligare en faktor som 
försvårar en förbrukningsstyrd produktion är att mjukbearbetningen skickar upp pallar 
med 25 axlar i varje pall, och värmebehandlingen kör axlarna i batcher om 35 (32 för 
D9) genom uppkolningsugnarna. Detta leder till att det ibland blir stående axlar på 
värmebehandlingen för att de inte fyller en hel batch. Efter värmebehandlingen delas 
batchen upp i två pallar med 21 axlar i ena och 14 i den andra (D9 packas 
32axlar/pall) för att skickas ner till hårdbearbetningen. 
 
För många och för stora buffertar 
I kapitel 7.2.1 beskrivs de buffertar som finns och respektive ledtid genom varje 
buffert. Den största ledtiden uppstår i gränssnittet mellan mjukbearbetningen och 
värmebehandlingen. När produkter trycks från mjukbearbetningen till 
värmebehandlingen blir lagret på värmebehandlingen så småningom fullt. Axlarna 
stannar då i buffert på motorverkstaden istället. Ibland skickas mer artiklar än vad 
som får plats till värmebehandlingen vilket gör att lager byggs upp på andra ställen 
än där de var tänkta att vara. Som det ser ut idag så finns det lager på tre olika 
ställen för mjuka axlar vid värmebehandlingen. Ledtiden genom bufferten på 
värmebehandlingen plus den buffert som byggs upp på motorverkstaden uppgick 
under september månad 2004 till 96 h.  
 
Även i gränssnittet mellan värmebehandlingen och hårdbearbetningen är ledtiden 
lång. Ledtiden genom lagret före riktning plus lagret efter riktning uppgick under 
september månad 2004 till 52 h. En stor anledning till att ledtiden där blir så lång är 
att det står axlar i lagren som inte är prioriterade att köras. 
 
Satsstorlekar 
Idag kör mjukbearbetningen satser i multiplar av 32 och 35 för att matcha 
batchstorleken hos värmebehandlingen. Högvolymsartiklar körs i serier om 320/350 
medan lågvolymsartiklar körs i serier om 105/160. Oftast körs större serier än vad 
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som för tillfället behövs. Det gör att artiklarna läggs i lager i väntan på att de ska bli 
prioriterade. Detta sänker reaktiviteten och höjer ledtiden och antalet produkter i 
arbete. 

7.4.4 Ständiga förbättringar 
Nedan beskrivs de delar av dagens process som inte stämmer överens med Scanias 
huvudprincip: Ständiga förbättringar 
 
Onödiga arbetsmoment 
I dagens process kyls axlarna ner efter uppkolning för att kunna bli hanterbara och 
för att förhindra ytavkolning. Avkylningen börjar i gropugnarna där temperaturen 
sänks från 950°C till 750°C under de två sista timmarna för att sedan lyftas till 
svalgroparna där axlarna kyls ner till cirka 100°C. Efter detta värms axlarna upp igen 
för att kunna avhärdas. Denna nedkylning och uppvärmning är en icke värdehöjande 
process som kan betraktas som ett onödigt arbetsmoment. 
 
Onödiga transporter 
Transporter som sker mellan mjukbearbetningen och värmebehandlingen och mellan 
värmebehandlingen och hårdbearbetningen sker idag med truck (ringlinjen). Linjen är 
endast bemannad dagtid och under veckodagarna vilket ställer till problem i 
materialflödet. Transporterna kan anses vara onödiga då bearbetningen och 
värmebehandling inte behöver vara separerade. 
 
Onödiga lager 
Som beskrivits i kapitel 7.4.1 och 7.4.3 finns det onödigt många lager som leder till 
en sämre möjlighet att få en överblick samt att ledtider blir längre. 
 
Stora kassationer 
En stor andel av kamaxlarna kasseras. Vad dessa kassationer beror på är svårt att 
veta. I Scanias processuppföljningssystem (PUS) registreras alla kassationer som 
uppstår. När operatörerna upptäcker en kassation ska de rapportera in felorsak i 
PUS. Denna rapportering är bristfällig. Ibland registreras orsaken till en kassation på 
maskinen där felet upptäckts fast felet kanske beror på en operation som utförts 
tidigare men inte upptäckts. 
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8 Förbättringsförslag 
I detta kapitel ges förslag på förbättringar på dagens process som skulle leda till att 
processen stämmer bättre överens med riktlinjerna i Scanias produktionssystem. 
Dessa förbättringsförslag kommer att ligga till grund för den slutliga rekommenderade 
förslaget på produktionsstrategi för kamaxelhärdningen. Förbättringsförslagen utgår 
ifrån dagens process. Därför passar inte alla förslag in i varje alternativ på framtida 
process som presenteras senare i rapporten.  

8.1 Kapacitetshöjande åtgärder 

8.1.1 Förbättra riktningen 
En bättre riktningsprocess innebär mindre behov av slipning vilket leder till ett lägre 
krav på härddjup. Uppskattningsvis kan inkolningsdjupet minskas med 0,3 mm.  
Detta skulle innebära ungefär 3 timmar kortare uppkolningstid.64 

8.1.2 Uppkolning i gropugnarna 
Minskat härddjup ger genom kortare uppkolningstid ca 25 % mer kapacitet i 
gropugnarna. Vidare bör försök göras med att lyfta satsen ur gropugnarna vid högre 
temperatur. Det kan innebära ytterligare tidsbesparing, tyvärr innebär det att 
operatörer utsätts för högre värmestrålning än idag. 

8.1.3 Släckning 
Släckning i saltkaret tar idag 262 sekunder. Tiden är anpassad för att vara kortare än 
nuvarande takttid. Släckningstiden anses kunna minskas till ca 210 sekunder vid 
behov av snabbare taktning.65 (Detta ger möjlighet att sätta in en extra hållare för 
axlar i centrum på karusellugnen och minska takttiden). 

8.1.4 Anlöpning 
Anlöpningen har idag en processtid på 216 minuter. Denna tid har satts enbart därför 
att axlarna som ligger i anlöpningen måste taktas i samma hastighet som axlarna i 
ugnen. Om inte denna begränsning fanns skulle tiden för anlöpning kunna kortas ner 
till 125 minuter.66 (Betyder att takttiden kan minskas i dagens ugn och att en ny 
anlöpningsugn kan bli mindre om anlöpningen sker vid högre temperatur). 

8.2 Flödesförbättrande åtgärder 

8.2.1 Flytta mjuka lagret 
För att få bättre överblick och möjlighet att tillverka förbrukningsstyrt bör lagret före 
härdning flyttas till motorverkstaden (DM). Endast små buffertar bör finnas i härderiet 
och dessa bör följa ”först in först ut” principen. Genom att sänka ledtiden i härderiet 
ges möjligheten till DM att styra sin produktion och tillverka förbrukningsstyrt. 

                                                 
64 Processteknik Scania Transmission och Leverantörer av riktmaskiner 
65 Tommy Gutman, Hans Wennergren, Processteknik Scania Transmission 
66 Tommy Gutman, Hans Wennergren, Processteknik Scania Transmission 



 

 48

8.2.2 Förändra produktionsstyrningen 
Mjukbearbetningen bör styra sin tillverkning mot ett visuellt lager. Härderiets 
flexibilitet och avskildhet från övrig tillverkning gör att den bästa styrningen uppnås 
om motorverkstaden (DM) styr hela flödet. DM bör ha visuella styrbuffertar för mjuka 
respektive hårda axlar intill varandra. När en sats härdade axlar går till 
hårdbearbetning skickas motsvarande axlar från mjuk buffert till härderiet. Av de 22 
typerna kamaxlar som tillverkas är 7 stycken så kallade högvolymsaxlar. Dessa axlar 
bör finnas i styrbuffertar längs hela flödet för att göra systemet reaktivt. Övriga axlar 
tillverkas i låga volymer och bör tryckas igenom tillverkningen när färdigvarulagret har 
behov. 
Härderiet skall härda de axlar som kommer i tur och ordning och hålla nere sin 
genomloppstid. Endast ett begränsat antal satser får finnas på härderiet och skall 
placeras i ett visuellt lager så att operatörerna lätt kan se vad som skall göras.  

8.2.3 Standardisera satsstorlekarna 
Idag transporteras axlarna i 8 olika satsstorlekar genom kamaxeltillverkningen. Till 
härderiet kommer de flesta axlarna i pallar om 25, uppkolas i satser om 35 och 
skickas i pallar 21+14. Genom att standardisera och alltid transportera och bearbeta 
axlarna i multiplar om 35 underlättas flödet i processen. 

8.2.4 Minska seriestorlekarna i mjukbearbetningen 
Överkapaciteten i mjukbearbetningen kan utnyttjas till att jobba med ställtider och 
minska seriestorlekarna och därmed minska buffertarna längre ned i flödet. Mindre 
seriestorlekar leder också till ett mer reaktivt produktionssystem och möjlighet till 
förbrukningsstyrd produktion. 

8.2.5 Utmana buffertar 
Buffertarna i kamaxeltillverkningen är inte begränsade annat än till utrymme. För att 
minska ledtiden bör buffertarna utmanas. Genom att begränsa dem kommer 
störningar att synas tydligare och förhoppningsvis åtgärdas. 

8.2.6 Samma skiftgång i hela tillverkningen 
Flödet i kamaxeltillverkningen störs idag av att härderiet jobbar femskift medan mjuk- 
och hårdbearbetning jobbar treskift. Mjukbearbetningen bygger under arbetsveckan 
upp lager före härdning. I början av arbetsveckan återfinns detta lager före 
hårdbearbetningen. Om härderiet går treskift kan dessa lager elimineras, dessutom 
skulle det ge möjlighet att vid behöv höja kapaciteten i hela flödet genom att arbeta 
extra helgskift. 

8.2.7 Fasta tider för transporter 
För att kunna minska genomloppstid och lager i härderiet bör transporterna 
organiseras bättre. Fler transporter dagligen leder till mindre lager och 
genomloppstid. Fasta tider leder till att buffertar kan göras mindre då de behöver 
jämna ut mindre variationer i transporterna. 



 

 49

8.3 Kvalitetsförbättrande åtgärder 

8.3.1 Logga kastet innan riktning 
Genom att logga kastet som uppstår efter värmebehandlingen kontrolleras 
processen och återkopplingen kan blir bättre. Riktningen bör även ligga i direkt 
anslutning till värmebehandlingen för att få en så snabb återkoppling på 
värmebehandlingen som möjligt. 

8.3.2 Individmärkning 
Idag görs en matrismärkning på kamaxlarna vid ändbearbetningen. Denna 
matrismärkning är till för att möjliggöra att varje kamaxel får ett individnummer. 
Anledningen till att individmärkning på kamaxeln är önskvärt är för att den klassas 
som en kritisk artikel. Artiklar som klassas som kritiska har större behov av att vara 
spårbara än övriga artiklar. Exempel på en annan artikel som klassas som kritisk är 
injektorn. Denna artikel individmärks idag. 
 
Med hjälp av individmärkningen ska det finnas möjlighet att kunna spåra en specifik 
kamaxel om den t.ex. går sönder ute på fält. Genom att mata in kamaxelns 
individnummer i ett datasystem kan information om chargetillhörighet, 
processparametrar datum och tid vid tillverkning mm. kontrolleras. Om något ovanligt 
upptäcks vid denna kontroll finns möjlighet att finna ytterligare kamaxlar som t.ex. 
tillhör samma charge etc. Detta ger möjlighet att kalla in bilar där misstanke finns om 
att det är fel på kamaxeln.  En individmärkning skulle därför kunna förhindra mycket 
problem ute på fält samtidigt som företagets goda rykte kan bevaras.  
 
Även inom Scania har individmärkningen en fördel. Om kassationer uppstår på t.ex. 
hårdbearbetningen kan en kontroll på individnummret göras för att kontrollera om 
något ovanligt har inträffat vid mjukbearbetningen eller värmebehandlingen för den 
specifika axeln. Det finns även möjligheter att här kunna relatera kassationerna till en 
viss charge. 
 
För ytterligare information om individmärkning hänvisas till examensarbetet 
”Individmärkning kamaxel” som utförts av Magnus Lännholm, KTH -98. 

8.3.3 Chargeuppföljning 
Många kassationer anses bero på materialegenskaper och materialfel från 
råämnesleverantören. Redan idag ställs krav på att leverantören att alltid skicka med 
chargespecifikation (som anger sammansättningen på chargen) med sina 
leveranser. Dessa chargespecifikationer kommer dock inte alltid eller så försvinner 
de. Vidare bör denna information registreras för varje axel i systemet med 
individmärkning. Detta skulle göra det möjligt att härleda eventuella fel till en specifik 
ämnescharge.  
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9 Benchmarking 
I detta kapitel redogörs för företag som har varit intressanta för examensarbetet.  
Volvo och Sandvik Coromant har besökt under examensarbetets gång medan 
information om Scania i Brasilien och MTS bygger på intervjuer och rapporter från 
tidigare besök.  

9.1 Volvo lastvagnar 
Processen 
I Skövde sker tillverkning av kamaxlar till Volvos lastbilar. De använder sig idag av 
induktionshärdning med en efterföljande anlöpningsugn vid värmebehandling av 
kamaxlarna. Tillverkningen sker i två identiska liner med en kapacitet på 
induktionsaggregaten på 75 respektive 80 000 kamaxlar/år, räknat på 3-skift 5400 
h/år. 
 
Induktionsaggregaten är av märket Alfing och är inköpta 1993 respektive 2001. Det 
äldre aggregatet har induktorer med inbyggd släckning och det nyare har separat 
släckning. Anledningen till att separat släckning har valts på det nyare aggregatet är 
att induktorerna blir billigare. Resultatet blir detsamma. 
Uppvärmningen sker med fyra induktorer som tillsammans värmer ett lager och tre 
kammar på samma gång. Nockarna värms under 5-8 sekunder och lagren 9-11 
sekunder. Värmningen avslutas samtidigt på nockarna och lagret för att undvika 
avkylning innan släckning. Släckningen tar 16 sekunder (polymer vätska). Cykeltiden 
för att härda ett lager och tre nockar är cirka 30 sekunder vilket innebär en cykeltid 
på 3 minuter per axel med 6 cylindrar.  
 
Byte av induktorer krävs vid olika diametrar på axlarna samt vid haveri. Ett byte av 
induktorer tar 10 minuter. 
 
Anlöpningen sker i linje efter härdning. Anlöpningsugnarna har 72 platser vardera 
och en takttid på 160 sekunder. Temperaturen är 160°C. Efter anlöpningen sker 
ingen blästring av axlarna. Dock utförs en gradoperation på kamaxlarna innan 
härdningen för att ta bort grader och undvika skador på induktionsanläggningen. 
 
Riktning 
Efter anlöpning riktas axlarna. Volvos riktningsmaskin är en Jenny CH-8552 och har 
en tolerans på 0,1 mm. Kastet ligger normalt kring 0,3 mm men kan ibland vara 
större. Kastet antas inte uppstå pga. värmebehandlingen utan av felaktiga 
stångämnen som inte kan svarvas raka, (ingen undersökning har dock genomförts). 
 
Material 
Volvo använder ett medelkolhaltigt stål. Ämnet väger ca 70kg och kamaxeln 35kg. 
Spånorna skickas till Volvos egna gjuteri för nedsmältning.  
 
Flöde 
Hela produktionen ligger i lina från ämne till färdig produkt. Materialförflyttningen 
mellan operationerna sker med portal som löper över hela linan. Alla maskiner ligger 
helt i linje med varandra vilket gör att portalen endast jobbar i längsgående riktning. 
Det finns totalt tre portaler som sköter materialförflyttningarna i linan. En portal med 
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tre slädar sköter materialförflyttningen inom mjukbearbetningen och 
värmebehandlingen, en portal sköter materialförflyttningen från anlöpningen till 
riktningen och en portal med två slädar sköter materialförflyttningen inom 
hårdbearbetningen. Varje släde har två gripdon vilket innebär att släden kan montera 
en ny axel i maskinen på samma gång som den tar ut den som är färdig. Flödet 
visualiseras i bilaga 4. 
  
Maximal seriestorlek är 1000 axlar (ca en veckas behov av högvolymsaxeln D12), 
Normalserien är 100-1000. Under normalläge ska buffertarna vara i det närmaste 
tomma. Dessa finns bara till för att kunna ge möjlighet att fortsätta producera i övriga 
maskiner om en maskin stannar. 
 
Personal 
Operatörerna går 3-skift plus helgskift. På mjukbearbetningen jobbar 4 operatörer 
under dags- och kvällsskiftet och 3 operatörer under nattskiftet. På 
hårdbearbetningen jobbar 5 operatörer under dags- och kvällsskiftet och 4 operatörer 
under nattskiftet. På värmebehandlingen jobbar 1 operatör. 
 
Kvalitet 
Pga. nockarnas osymmetriska tvärsnitt blir härddjupet större vid nockspetsarna.  
Var tionde axel ska kontrolleras efter varje bearbetningssteg. Portalen placerar 
automatisk var tionde axel på en speciell plats där kontrollen utförs. Kontrollerna 
utförs manuellt av operatörerna och en lampa indikerar om en axel ligger för mätning. 
Slutkontroll (sprickor) görs av samtliga axlar. Andelen kasserade axlar är betydligt 
lägre än på Scania. En mycket liten del av kassationerna beror på härdfel. 

9.2 Scania Brasilien 
Scania tillverkar idag ca 20 000 kamaxlar per år i Brasilien. Informationen om 
Scanias kamaxelhärdning i Brasilien kommer från Gustav Erikssons rapport från 
besök och samarbete under 1998 samt material från och intervjuer med José 
Sanches, Higa Marcelo och Fabio Barreto Scania Brasilien. 
 
Härdprocess och riktning 
Scania i Brasilien (SLA) sätthärdar enligt samma metod som i Södertälje men 
processen är något annorlunda uppbyggd. På SLA finns tre gropugnar varav två 
används åt gången och den tredje är nere för underhåll. Axlarna lastas 40 per stjärna 
men hänger inte utan står på spetsiga stöd under uppkolning med ett koppformat 
stöd upptill. Cykeltiden för gropugnarna på SLA är ca två timmar kortare än i 
Södertälje, då de lyfter kamaxlarna ur gropugnarna vid 950°C utan problem med 
ytavkolning. (I Södertälje sänks först temperaturen till 750°C under kvävgasspolning 
dels för att minska ytavkolningen och dels som en säkerhetsåtgärd för att få bort alla 
brännbara gaser innan öppning). SLA använder 12 avhärdningsbrickor i sin process. 
Brickorna måste bytas en gång varje år vid nuvarande produktion och kostar US$ 
2000/st. 
 
Avhärdningen på SLA sker i en ombyggd pusherugn. Axlarna läggs fem per bricka 
och återuppvärms under 125min i 840°C. Därefter sänks axlarna och brickan ner i ett 
härdkar utanför ugnen. SLA släcker i 17-18°C saltvatten. Samma brickor används till 
samtliga kamaxelmodeller. Brickorna stödjer axlarna på tre av lagren för att undvika 
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kast på axlarna. Stöden består av piggar som endast ligger i kontakt med punkter på 
lagren för att inte hindra kylningen vid släckning. SLA hade problem att utforma sitt 
härdkar men har gjort grundliga studier för att uppnå optimal utformning. SLA är 
positiva till sin liggande avhärdning och rekommenderar införandet av en liknande 
process på Scania i Södertälje. 
 
SLA får enligt utsago 4-5mm kast på axlarna efter avhärdning. Riktningen sker 
manuellt efter anlöpning. 
 
Layout och flöde 
Ingenting i värmebehandlingen är automatiserat och härderiet är skilt från övriga 
processteg. Riktningen sker på härderiet vilket leder till snabbare återkoppling.  
 
Processdata 
Processdata är sammanställt i tabell 9:1. 
 
Processteg Cykeltid Temperatur Kommentarer 
Uppkolning 12h 950°C Lyfter vid 950°C vilket kortar 

cykeltiden med ca 2h 
Avsvalning 3h <100°C  
Återuppvärmning 2h 840°C På bricka i pusherugn 
Släckning Ca 10min 17-18°C Hela brickan med fem axlar 
Blästring Ca 2min  
Riktning Ca 5min Manuellt 
Tabell 9:1. Processdata. 
 
SLA kasserar en betydligt mindre andel av kamaxlarna än Scania i Södertälje 
Härddjupet före hårdbearbetning är något större än i Södertälje 
 
Slutsats 

• Eftersom SLA kan lyfta sina kamaxlar från gropugn utan att först kyla dem till 
750°C bör det vara möjligt att göra i Södertälje också, och på så vis korta 
cykeltiden med ca 2 timmar. 

• SLA har positiva erfarenheter av liggande avhärdning. SLA: s 
avhärdningsmetod är intressant både för de relativt lilla kastet och möjligheten 
att avhärda flera kamaxlar parallellt. 

• Om Scania i Södertälje beslutar införa denna släckningsmetod kan SLA bistå 
med kunskap och erfarenhet. 
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9.3 MTS 
Scania gjorde 1999 ett besök hos MTS i Le Chambon-Feugerolles, Frankrike, för att 
kvalitetssäkra MTS: s leveranser av kamaxlar inför produktionsstart. Informationen 
som presenteras nedan är hämtad från en sammanfattning av detta besök.67 
 
Processen 
Uppkolning sker i vaccumuppkolningsugnar. Kamaxlarna chargeras i batcher om 50 
axlar där axlarna står vertikalt på en rund bottenplatta med stöd upptill. En 
metallkopp placeras på ändplanet för att skydda den mot uppkolning. 
Uppkolningstemperaturen är 960°C och totala processtiden är 25 h. Förklaringen till 
den långa processtiden är långa uppvärmnings- och nedkylningstider. 
 
1. Uppvärmning till 960°C  2 h 
2. Väntetid innan tillsats av uppkolande atmosfär 4,5 h 
3. Uppkolning   10 h (ca) 
4. Svalning till rumstemperatur  7 h 
 
Avhärdning sker i kammarugn. Kamaxlarna chargeras liggande i en korg, 18 axlar 
lastas i två lager. Härdtemperaturen är 820°C med 90 minuters värmningstid efter det 
att ugnen nått temperatur. Kylningen sker i olja vid 60°C under 30 minuter. 
Efterföljande anlöpning sker vid 160°C i två timmar. 
 
Vid behov blästras axlarna efter släckningen. 
 
Riktning 
Efter uppkolning är kastet ca 1,5 mm. MTS riktar 100 % av axlarna efter uppkolning 
ner till max 0,2 mm i kast. Om axlarna inte riktas efter uppkolning kastar de 5-6 mm 
efter härdning och anlöpning. Med en riktoperation efter uppkolningen minskar kastet 
efter härdning och anlöpning till 1-3 mm. 
Efter härdningen riktas axlarna igen med samma utrustning till ett kast på maximalt 
0,2 mm. Axlarna riktas i en manuell riktpress. Axeln sätts fast mellan dubbar och 
mätklocka används som mätdon. Fördelen med att utgå från stångmaterial och 
därmed svarva mellan nockarna är att det ger möjlighet att rikta axeln mellan 
nockarna. 
 
Material 
MTS använder en annan typ av lågkolhaltigt stål än Scania. 
 
Flöde/layout 
Värmebehandlingsavdelningen är lokaliserad i en egen byggnad bredvid 
bearbetningen. Alla bearbetningsmaskiner handladdas och transporter mellan 
maskiner sker också manuellt i pallar. 
 
Härdresultat 
Härddjupet är i MTS:s process är ungefär samma som Scanias process i Södertälje. 

                                                 
67 Holm, Markus (1999-04-22) Scania 
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Slutsats 
 Riktning utförs både efter uppkolning och efter anlöpning. 
 Riktning kan utföras mellan nockarna tack vare svarvning mellan nockarna. 
 Tack vare litet kast efter riktning blir maximal avverkning på nockarna vid 

hårdbearbetningen 0,5 mm 
 

9.4 Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant i Gimo tillverkar verktyg till skärande bearbetning. De flesta 
produkterna är små men de tillverkar även långa borrar upp till ca 600mm. 
 
Utrustning 
Härderiet har fyra äldre kammarugnar för förvärmning och anlöpning samt två 
kammarugnar med invändiga härdkar för avhärdning. Hela härderiet är 
automatiserat. En vagn hämtar korgar med härdgods från buffert och kör dem till 
förvärmning, avhärdning, tvätt och anlöpning. Härderiet automatiserades 1992/1993.  
 
Process 
Materialen som används är verktygsstål som inte behöver uppkolas. Materialet 
förvärms i en timme till 450°C innan det flyttas till avhärdningsugnarna. I 
avhärdningsugnarna används kolatmosfär för att undvika ytavkolning. Materialet 
släcks i olja eller luft. Efter släckningen tvättas materialet och anlöps. Så gott som allt 
material härdas stående för att undvika kast. Automatiserad drift har inneburit bättre 
kontroll av processen och underlättat kvalitetsarbetet med härdprocessen. 
 
Flöde 
Härderiet är en central enhet för hela fabriken. Det har 24 timmar på sig att härda 
inkommande gods. Styrningen är orderbaserad mot lager på grund av den stora 
variantfloran. Automatiseringen av ugnarna var ett led i arbetet att klara kravet på 
leveranstiden. Processtiden utgör 8 timmar av genomloppstiden på maximala 24 
timmar. 14 korgar finns i behandling och 24 korgar i lager. Härderiet värmebehandlar 
30 ton gods per vecka. Korgarna fylls för hand av operatörer. 
 
Bemanning 
Härderiet går treskift. Automatisk drift gör det möjligt att låta ugnarna gå klart när 
sista skiftet går av på fredag, så att det finns härdat gods på måndag morgon. 
Inga allvarliga incidenter har inträffat vid obemannad drift men det sker regelbundna 
uttryckningar för att rätta till små saker. En operatör har jour över helgen.  

9.5 Övriga lastbilstillverkare 
Examensarbetet har avgränsats till att endast behandla härdmetoder som används 
på kamaxlar till lastbilmotorer. Kunskapen om vad andra tillverkare använder för 
härdmetoder är begränsad på Scania. Genom samtal med 
härdutrustningsleverantörer och branschkunniga har det framkommit att 
induktionshärdning är det absolut vanligaste. Förutom Volvo induktionshärdar även 
Mercedes, MAN, DAF, Cummins och Deutz sina kamaxlar.  
 
Scania förefaller vara ensamma om att sätthärda kamaxlar till samtliga sina 
lastbilsmotorer. Inga andra härdmetoder än sätthärdning och induktionshärdning av 
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kamaxlar har påträffats under arbetets gång. Italienska Iveco har dock börjat 
använda kamaxlar med lösa nockar och lager. Genom att krympa fast förhärdade 
nockar och lagerlägen på ett rör tillverkas lätta (ihåliga) kamaxlar som inte behöver 
härdas hela. Detta bygger på en helt ny konstruktion av kamaxeln och faller därför 
utanför exjobbets avgränsningar. 
Det har framgått att vissa lastbilstillverkare, åtminstone tidigare, har sätthärdat 
kamaxlarna till sina starkaste motorer, medan de har induktionshärdat axlarna till 
klenare modeller. Vid besöket på Volvo sades det dock att alla deras kamaxlar 
induktionshärdas idag. Även Cummins induktionshärdar kamaxlar till motorer med 
upp till minst 600Hp. Det visar att andra tillverkare har lyckats införa 
induktionshärdning även för de starkaste lastbilsmotorerna. 
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10 Val av processalternativ för analys 
I detta kapitel presenteras de alternativ som kommer att utredas, samt några 
alternativ som diskuterats men som avskrivits som olämpliga. Sist i kapitlet 
presenteras även vilka kriterier som kommer att ligga till grund vid utvärderingen av 
de valda förslagen. 

10.1 Valda alternativ 
Nedan ges en kort förklaring till varför följande processer kommer att utredas vidare i 
denna rapport. Utifrån studiebesök, intervjuer och litteraturstudier har följande för- 
och nackdelar framgått för respektive metod. Jämförelser i texten refererar till dagens 
process. 

10.1.1 Induktionshärdning 
Volvo använder induktionshärdning inline av kamaxlar vid sin fabrik i Skövde. Även 
andra tillverkare som Cummins, MAN, DAF och Mercedes har 
induktionshärdningsutrustning för att härda kamaxlar. Metoden innebär: 

 
• Kort cykeltid 
• Rakare axlar då inte hela axeln värms och avhärdas 
• Inget behov av uppkolning 
• Bättre arbetsmiljö och säkerhet 
• Troligtvis mindre kassationer 

 
• Materialbyte, stort projekt och lång utredningstid, ca 4 år 
• Kräver en kortsiktig investering i dagens process eller stödköp för att klara 

kapacitetsbehovet på kort sikt 
• Materiallabb på Scania är tveksamma till materialets styrka i motorprov 

10.1.2 Sätthärdning enligt Scania Brasiliens metod 
Scania i Brasilien uppkolar axlarna i gropugnar som liknar de i Södertälje. 
Avhärdningen sker i en ombyggd genomskjutningsugn där fem axlar läggs per bricka 
och släcks samtidigt i vatten. Metoden innebär: 
 

• Inget behov av materialbyte 
• Möjlighet att använda befintliga gropugnar 
• Känd metod som är relativt lätt att införa 
• Möjlighet att inledningsvis driva parallellt med dagens utrustning 

 
• Fortsatt behov av uppkolning och lång processtid 
• Fortsatt höga driftskostnader på gropugnar  
• Fortsatta problem med korrosion från saltvatten på avhärdningsanläggningen 
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10.1.3 Sätthärdning som idag 
Dagens process har, som tidigare beskrivits i kapitel 8, stora förbättringspotential. 
För och nackdelar med processen är: 
 

• Inget behov av materialbyte 
• Möjlighet att använda befintliga gropugnar 
• Känd metod med utrymme för förbättringar 
• Möjlighet att driva ny utrustning parallellt med dagens 

 
• Fortsatt behov av uppkolning och lång processtid 
• Fortsatt höga driftskostnader på gropugnar 
• Fortsatta problem med korrosion från saltvatten på avhärdningsanläggningen 

10.2 Alternativ som inte anses lämpliga för Scania 
Nedan ges en kort förklaring till varför vissa processer inte kommer att utredas vidare 
i denna rapport. För- och nackdelar som anges i texten är i jämförelse med dagens 
process. 

10.2.1 Induktionsavhärdning 
Ett alternativ som tidigare utretts på Scania är att uppkola som idag men avhärda och 
anlöpa med induktion. Testerna har visat olika resultat men metoden anses kunna 
uppfylla ställda krav. För- och nackdelar med metoden: 
 

• Kort ledtid genom avhärdning och anlöpning 
• Eventuellt rakare axlar än idag 
• Hög kapacitet i avhärdningen 

 
• Lång utredningstid (men något mindre än ett materialbyte) 
• Kräver en kortsiktig investering i dagens process eller stödköp för att klara 

kapacitetsbehovet på kort sikt 
• Fortsatt behov av uppkolning och avsvalning 
• Metoden har inte testats i produktion tidigare 
• Dyr 
• Tekniskt svårt att induktionsavhärda kamaxlar som blivit krokiga i 

uppkolningen. (Kan eventuellt riktas både före och efter) 
 
Metoden innebär omfattande tester och innebär att bearbetning och 
värmebehandlingen fortfarande kommer att ligga på skilda platser. 
Härdningsmetoden är dyr då den innebär både uppkolning och induktionshärdning.  
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10.2.2 Lufthärdande stål 
Scania har tidigare utrett ett byte till ett lufthärdande stål. Testerna visade att det inte 
gick att mjukbearbeta materialet. Vid studiebesöket på Getrag i Köping nämndes att 
Getrag skall göra härdprover i samma material med en ny struktur som visat sig vara 
lättare att mjukbearbeta. För- och nackdelar med metoden: 
 

• Små formförändringar vid avhärdning 
• Inget behov av härdkar eller återuppvärmning 
• Avhärdning kan ske i befintliga svalgropar 
• Kortare ledtid då ett processteg försvinner 

 
• Kräver materialbyte med ca 4 års utredningstid 
• Kräver en kortsiktig investering i dagens process eller stödköp för att klara 

kapacitetsbehovet på kort sikt 
• Fortsatt behov av uppkolning 
• Metoden har inte testats i produktion av kamaxlar tidigare 

 
Metoden innebär omfattande tester och innebär att bearbetning och 
värmebehandling fortfarande kommer att ligga på skilda platser.  

10.2.3 Sätthärdning med direkt avhärdning 
Idag sker en avsvalning efter uppkolning för att kunna hantera materialet i 
efterkommande operationer. Det finns möjlighet att avhärda i direkt anslutning till 
uppkolning vilket eliminerar processtegen avsvalning och återuppvärmning. För- och 
nackdelar med dessa metoder är: 
 

• Snabbare genomloppstid med färre processteg 
• Möjligt att bygga upp och driva parallellt med dagens process 
• Möjlighet att placera härdning nära hård- och mjukbearbetning 

 
• En långsiktig, dyr investering i pusher- eller ringugn, ca 45 miljoner kronor 
• Okänt hur axlarna kommer deformeras när de uppkolas liggande 

 
Det största problemet med pusher- och ringugnar är den stora investeringen. 
Kostnaden och att det är okänt hur resultatet skulle bli när axlarna uppkolas liggande 
(i hög temperatur under lång tid), gör att metoden inte anses kunna konkurrera med 
övriga alternativ. Det finns troligtvis inte heller någon annan tillverkare av stora 
dieselmotorer som tillämpar tekniken. 

10.2.4 Laserhärdning 
Laserhärdning inline är snarlikt induktionshärdning inline. Problemet med metoden är 
att den inte är tillräckligt utvecklad. Troligtvis innebär laseruppvärmning längre 
cykeltid än induktionsuppvärmning, då värmen appliceras på ytan och inte i ytskiktet 
som vid induktion. Metoden är idag inte tillämpad industriellt för liknande produkter 
och utreds därför inte i denna rapport.  
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10.3 Kriterier vid utredning av processalternativ 
För den fortsatta utredningen av alternativen som valdes, se kapitel 10.1, ligger 
följande kriterier till grund: 
 
• Säkerhet/miljö 

 Arbetsmiljö 
 Miljöaspekter 

 
• Kvalitet 

 Hårdhet 
 Rakhet 
 Kassaktioner  
 Återkoppling 

 
• Flöde/leverans 

 Layout 
 Flöde 
 Produktionsstyrning 
 Skiftgång och taktat flöde 
 Genomloppstid 
 Transporter  
 Störningskänslighet 
 Flexibilitet 

 
• Ekonomi 

 Kostnad för införande av alternativ  
 Driftkostnad  
 Personalkostnad 
 Materialkostnad 

 
• Användarvänlighet/kompetens 

 Befintlig kompetens och erfarenhet inom Scania 
 Möjlighet till helhetsbild  

 
• Implementeringstid 
 
Alternativen utreds var för sig i kapitel 11 och jämförs och utvärderas i kapitel 12. 
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11 Presentation av valda alternativ 
I detta kapitel presenteras de tre förslagen; induktionshärdning, sätthärdning som 
Scania i Brasilien (SLA) och sätthärdning som i dag (SSS). Varje alternativ granskas 
utifrån flöde/layout, kvalitet, ekonomi, säkerhet/miljö, användarvänlighet/kompetens 
och implementeringstid. 

11.1 Alternativ 1: Induktionshärdning 
Analysen bygger på en sammanställning av uppgifter från Volvo Lastvagnar, 
Elotherm och EFD Induction AB angående processdata, utrustnings- och 
driftskostnader. Produktionsstyrningen bygger på Scanias Produktionssystem (SPS) 
och är utformat för att passa in i den produktionsstyrning som är planerad för 
motorverkstadens nya utformning (sommaren 2006). Se kapitel 9.1 för en närmare 
beskrivning av processen på Volvo. Utöver data från ovanstående bygger förslaget 
även på förbättringsförslagen från kapitel 8. 

11.1.1 Flöde/layout 
Layout 
Layouten för induktionsanläggningen påverkas av var mjuk- och hårdbearbetning av 
kamaxlar i framtiden kommer att vara placerad. Semestern 2006 planeras den nya 
layouten för kamaxeltillverkningen vara genomförd. I dagsläget är två alternativ 
aktuella. Antingen kommer både mjuk- och hårdbearbetning att flyttas till byggnad 
001 eller så flyttas endast hårdbearbetningen till byggnad 003. 
 
Vid en flytt av hela kamaxeltillverkningen till 001 är det naturligt att placera 
induktionsanläggningen i linje med övriga operationer. Eftersom det inte finns några 
beslut om hur denna tillverkningslinje skulle vara uppbyggd är det svårt att ge ett 
layoutförslag på hur induktionsanläggningen skulle vara placerad. Vid flytt av endast 
hårdbearbetningen till byggnad 003 kommer ytor där polermaskin och slutkontroll 
idag står att friläggas. På denna yta kan den nya värmebehandlingsutrustningen, 
gradning och riktning placeras. Förslag på layout visualiseras i bilaga 5. 
 
Utrustningen består av en borstgradningsmaskin, två induktionshärdningsmaskiner 
med två bearbetningsstationer vardera, en anlöpningsugn och en riktmaskin. 
Dessutom en robot på bana som laddar i och ur induktionshärdningsmaskinerna och 
en robot som tar emot axlarna efter anlöpningen, laddar riktmaskinen och paketerar. 
 
Vid induktionshärdning måste grader på axlarna tas bort innan härdning sker 
eftersom det annars finns risk att skada induktionsutrustningen. Då gradningen 
måste ske direkt efter mjukbearbetningen när materialet fortfarande är mjukt går det 
inte blästra bort graderna eftersom detta skulle ”äta upp” för mycket material. Istället 
bör t.ex. en borstgradmaskin användas för avgradning.  
 
Materialflöde 
Efter att axlarna mjukbearbetats placerar en robot axlarna först i tvättmaskinen och 
sedan i gradmaskinen, för att slutligen lägga axeln på ett band. Bandet fungerar som 
buffert och transporterar axlarna till en robot som är monterad på en bana. Roboten 
laddar och laddar ur de två induktionshärdningsmaskinerna och placerar de härdade 
axlarna i anlöpningsugnen. På andra sidan anlöpningsugnen tar en annan robot 
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emot axlarna, placerar dem i riktmaskinen för att sedan lägga dem i pall. Efter detta 
transporteras pallarna med truck till hårdbearbetningen, se layouten i bilaga 5. 
 
Produktionsstyrning 
Förklaring av hur produktionsstyrningen ska fungera presenteras i bilaga 6. 
En övergripande bild över hur material- och informationsflöde ska styras från 
råmaterial till färdig produkt vid induktionshärdning presenteras i bilaga 7. 
 
När värmebehandlingen är separerad från det övriga materialflödet krävs en 
styrbuffert både före och efter värmebehandlingen. En av fördelarna med att 
integrera värmebehandlingen med mjukbearbetningen är att en av dessa 
styrbuffertar kan tas bort (se figur 11:1). Detta leder till mindre PIA och kortare 
genomloppstid från råmaterial till färdig produkt.  
 

 
Figur 11:1 Förbrukningsstyrd produktion vid integrering av värmebehandlingen med 
mjukbearbetningen. 
 
 
Skiftgång och taktat flöde 
Eftersom värmebehandlingen blir integrerad med mjukbearbetningen blir det också 
naturligt att skiftgången är den samma vid värmebehandlingen som vid 
mjukbearbetningen. Detta leder till ett smidigare och jämnare materialflöde och 
behov av mindre buffertar. 
 
Genomloppstid 
Det är rimligt att uppskatta genomloppstiden i värmebehandlingen till ca 200 minuter. 
Gradningen tar ungefär 2 minuter och avhärdningen 8 minuter. Därefter placeras 
axeln direkt i anlöpningen som uppskattas ta ca 3 timmar i ugn. Cykeltiden för 
riktning i en modern riktmaskin ligger under en minut.  
Induktionsanlöpning skulle drastiskt minska tiden för anlöpning till runt tio minuter. 
Leverantörer av induktionsutrustning har dock varit tveksamma till om metoden 
lämpar sig för Scanias kamaxlar. Induktionsanlöpningsutrustningen är dessutom 
betydligt dyrare än en ugn. 
 
Transporter  
Genom att integrera värmebehandlingen med mjukbearbetningen elimineras 
transporterna mellan dessa. Eftersom mjuk- och hårdbearbetningen dessutom är 
placerade nära varandra och under samma tak, minskar det fysiska avståndet mellan 
värmebehandling och hårdbearbetning. De transporter som behövs sker är alla 
inomhus och inom samma organisation. 
 

Mjukbearbetning Värmebehandling Slipning Polering 

Färdigvarulager Råvarulager Styrbuffert Styrbuffert 
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Störningskänslighet 
Ju mer integrerat ett flöde är och ju mindre buffertar som finns i flödet som kan ta upp 
störningar, ju mer störningskänsligt blir flödet. Stannar en maskin i ett integrerat 
avsnitt så stannar hela avsnittet. Induktionshärdning har inte visat sig vara svår att 
integrera i produktionsflöden tack, vare att det är en stabil process som orsakar få fel 
och sällan krånglar68. Med integrering av bearbetning och värmebehandling 
elimineras transporter mellan byggnader, vilket leder till mindre transportrelaterade 
störningar. 
 
Flexibilitet 
Induktionsanläggningen ställer inget krav på någon speciell batchstorlek. Det är 
möjligt att köra en mix av olika axlar både genom induktionshärdningen och genom 
anlöpningen. Riggning (byte av induktorer) kommer inte att behövas då alla axlar har 
samma diametrar och övrig riggning (programbyte) kan ske automatiskt. 
Som tidigare nämnts i bilaga 6 så kommer lågvolymsaxlar att tryckas fram genom 
tillverkningen. Eftersom värmebehandling är förhållandevis snabb och inga tranporter 
mellan byggnader behöver ske, går dessa snabbare att trycka genom tillverkningen. 
Detta ökar reaktionsförmågan att svara på kundens behov även för lågvolymsaxlar. 

11.1.2 Kvalitet 
Hårdhet 
På Volvo Lastvagnars kamaxlar uppnås normalt en hårdhet på xxHRC  med stålet 
xxxx. Hårdhetskravet är hos Volvo xx HRC. Härddjupet varierar mellan x mm på 
lagerytor och upp till x mm vid spetsarna på nockarna. Härddjupet minskar risken att 
slipa igenom härdskiktet.69 
 
En undersökning som Scania gjort på en kamaxel från Volvo, tillverkad av stålet xxx, 
visade att de endast nådde xx HRC. Volvo verkar sedan dess ha bytt stål i sina axlar. 
Det finns även möjlighet att på Scania undersöka egenskaper på stålsorter med 
högre kolhalt.70 
 
Rakhet 
Volvo riktar kamaxlarna efter anlöpning. Kastet ligger normalt kring 0,3 mm före 
riktning men kan ibland vara större. De vet inte om kastet uppstår vid svarvning pga. 
felaktiga stångämnen eller vid värmebehandlingen. Det tyder på att axlarna bör riktas 
även om de induktionshärdas. 
 
Kassaktioner 
Induktionshärdning är en process som är lätt att kontrollera. Härdfel beror normalt på 
materialfel eller felaktigt programmerade maskiner. Härdparametrarna kan hållas 
under kontroll och härdningen avbryts när fel uppstår (om maskinen är utrustad för 
det).71 
Volvo Lastvagnar kasserar endast en liten del av deras produktion, få av de 
kassationer som görs beror på härdfel.72 

                                                 
68 Mikael Franzon, Beredare Scania Vevaxel & Stellan Ekberg, Driftledare Volvo Lastvagnar 
69xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
70 Håkan Nilsson, Processteknik Scania Transmission 
71 Kristian Berggren, EFD Induction AB 
72 Stellan Ekberg, Driftledare Volvo Lastvagnar 
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Återkoppling 
Processtiden vid induktionshärdning är kort. Riktning med loggning av kast och 
ythårdhetsmätning i direkt anslutning till värmebehandlingen ger snabb återkoppling 
på processen. Det medför att problem och fel upptäcks snabbare och antalet axlar 
som behöver ombearbetas eller kasseras när fel uppstått minskar. 

11.1.3 Ekonomi 
Investeringskostnader 
Investeringarna som behöver göras för att införa induktionshärdning enligt våran 
modell listas i tabell 11:1. 
 
Utrustning Uppskattad kostnad (kkr)
Induktionsanläggning 16 000
Anlöpningsugn inkl. banor 1 000
Riktmaskin 
(helautomatisk inkl. sprickindikering)

3 000

Borstgradningsmaskin 2 000
Stationär robot 500
Robot på bana 700
Elinstallation 1 100
Summa 24 300
Tabell 11:1. Uppskattat investeringskostnad vid induktionshärdning. 
 
Driftskostnad (energi, underhåll och verktyg) 
Den största rörliga kostnaden för induktionshärdning är induktorerna. En induktor 
kostar ca 30 000 kronor, men kan restaureras ett antal gånger. Induktorerna klarar ca 
50 000 värmningar innan de går sönder. Kostnaden per värmning uppskattas till 0,40 
kronor. Elförbrukningen är vid värmning konstant ungefär 150kW per aggregat.73  
Elpriset internt på Scania är 43,5 öre/kWh. Kostnaden för el och induktorer för 
respektive axeltyp är sammanställd i tabell 11:2. 
 
Axeltyp Antal 

värmningar/axel* 
Elförbrukning
/axel 
(kWh) 

Elkostnad/axel 
(Kr) 

Induktorkostnad/axel 
(Kr) 

D12 19 6,4 2,79  7,6
DI 16 5,4 2,35 6,4
D16 13 4,4 1,92 5,2
*Bygger på att injektornocken inte kommer att finnas kvar vid implementering av induktionshärdning 
vilket innebär färre uppvärmningar/axel jämfört med idag. 
Tabell 11:2. Elkostnad och induktorkostnad per axel. 
 

                                                 
73 Kristian Berggren, EFD Induction AB 
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Kostnaden för underhåll är sammanställd i tabell 11:3 
 
Underhåll Kostnad (kkr/år) 
Induktionsanläggning 20074

Borstgradningsmaskin*  30075

Summa 500
* Inklusive borstar för 120 000 axlar ~ 2,50 kr/axel 
Tabell 11:3. Kostnad för underhåll. 
 
Den totala driftskostnaden är sammanställd i tabell 11:4. 
 
Drift Kostnad (kkr/år) 
Energi 296*
Induktorer 806**
Underhåll 500
Summa 1 602
* Räknat på en snittkostnad på 2,47 kr/axel (enligt produktmix för steg 3) 
** Räknat på en snittkostnad på 6,72 kr/axel (enligt produktmix för steg 3) 
Tabell 11:4. Total driftskostnad. 
 
Personalkostnad 
En operatör per skift antas vara nödvändig och tillräcklig för att sköta 
induktionshärdningen. Kostnad: 1,56 miljoner per år med modifierat 3-skift.76 
 
Materialkostnad 
Då materialet för induktionshärdning inte är utprovat är det omöjligt att säkert säga 
vad det skulle kosta. Det är inte troligt att några dyra legeringsämnen kommer att 
vara nödvändiga för att klara ritningskraven. Förutsatt att endast kol och mangan 
skall tillsättas materialet kan materialkostnaden antas lika med dagens material.77 

11.1.4 Säkerhet/miljö 
Arbetsmiljö 
Ett automatiserat flöde utan manuella förflyttningar eliminerar tunga lyft och farliga 
förflyttningar av gods. Ljudnivån är relativt låg och värmestrålningen är obetydlig vid 
induktionshärdningsanläggningar. Det finns risk för bakterie och svamptillväxt i 
släckmediet som kan innebära hälsofara om inte rutiner sköts ordentligt.78 
 
Vid induktionshärdning uppstår höga elektromagnetiska fält. Scania jobbar enligt 
försiktighetsprincipen: ”så länge man inte vet hur man påverkas ska man inte utsätta 
sig för gränser som överstiger ett max tillåtet värde”. Det är enligt leverantörer av 
induktionshärdningsutrustningar möjligt att reducera och skärma av dessa fält så att 
de möter kraven i Scanias tekniska föreskrifter för produktionsutrustning (TFP). Vid 
induktionshärdning uppstår även lågfrekventa ljud som av vissa kan upplevas som 
ett obehag som yttrar sig i huvudvärk och illamående.79 
                                                 
74 Erik Sandqvist, Materialteknik Scania och Mathias Andersson, Vevaxeltillverkningen Scania 
75 Uppskattning baserad på rapport av Ronny Rönngren (1999-09-22) 
76 Åsa Larsson, Redovisningsansvarig, Scania Transmission (DXE) 
77 Kristian Andersson, Ovako Steel 
78 Hans Öhgren, Miljösamordnare, Scania Transmission 
79 Lars Allensten, Skyddsingenjör, Scania Transmission 
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Miljöpåverkan 
Elförbrukning: ca 5,7 kWh per axel (produktmix steg 3). 
Rening av kasserat släckmedia (tensider) är nödvändig. 
Miljöpåverkan från induktionshärdning är relativt liten och inga miljörelaterade hinder 
finns för införandet.80 

11.1.5 Användarvänlighet/kompetens 
Befintlig kompetens och erfarenhet inom Scania 
IVF har en utbildning inom induktionshärdning som operatörer på vevaxel-
tillverkningen på Scania går. Kompetensen bygger även på erfarenhet, vilket gör att 
viss framförhållning är nödvändig gällande bemanning, för att inte helt plötsligt tappa 
kompetensen. Det vore enkelt att överföra kompetens från vevaxel till kamaxel och 
en fördel att ha mer induktionshärdning inom organisationen. Detta skulle innebära 
fler operatörer med hög kompetens och mindre negativ inverkan om operatörer 
lämnar företaget.81 
 
Möjlighet till helhetsbild  
Integrering av mjukbearbetningen och värmebehandlingen ger berörd personal bättre 
möjlighet att få en helhetsbild av materialflödet. Kunskapen ökar även om vad som 
händer i värmebehandlingen och värmebehandlingen slutar att uppfattas som ett 
”svart hål” där ingen riktigt vet vad som händer. Att härderiet hamnar under samma 
tak och inom samma organisation leder till bättre kontroll och ökat ansvarstagande. 

11.1.6 Implementeringstid 
Implementeringen av induktionshärdning är komplex och tidskrävande. Enligt 
avdelningen för materialteknik ligger tiden för implementering på 3-4 år från förstudie 
till igångkörning. Införandet av induktionshärdning kan delas upp i följande faser82: 
 
1 Förstudie 
2a Ämnen i rätt stålsort 
2b Rullar för ren kontaktutmattningsprovning i IM-rigg 
3 Uppstart prover, provhärdningar, optimering etc. 
4 Hållfasthetsprover i rigg, motor 
5 Utvärdering, omtag, optimering (eventuellt tillbaka till punkt 4a/4b igen) 
6 Slutrapport 
7 Klart för upphandling 
8 Upphandling, utvärdering av olika leverantörer 
9 Maskintillverkning (cirka 1 år) 
10 Igångkörning, kapabillitetsstudier etc. 
11 Färdigt 
 
För att klara av att tillgodose det ökade behovet av kamaxlar under 
implementeringstiden, blir det nödvändigt att importera axlar från Brasilien samtidigt 
som nuvarande produktion fortsätter. 

                                                 
80 Hans Öhgren, Miljösamordnare, Scania Transmission 
81 Mikael Franzon, beredare vevaxeltillverkningen Scania 
82 Erik Sandqvist, Materialteknik Scania (UTMA) 
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11.2 Alternativ 2: Sätthärdning som Scania i Brasilien (SLA) 
I utredningen har teknisk data och intervjuer från Scania Brasilien (SLA) legat till 
grund för bedömning. Resultat som uppnåtts på SLA antas kunna uppnås även på 
Scania i Södertälje. Se kapitel 9.2 för en närmare beskrivning av processen på SLA. 
Produktionsstyrningen bygger på Scanias Produktionssystem (SPS) och är utformat 
för att passa in i den produktionsstyrning som är planerad för motorverkstadens nya 
utformning (sommaren 2006). Utöver detta bygger förslaget även på 
förbättringsförslagen från kapitel 8. 

11.2.1 Flöde/layout 
Layout 
För att klara av kapacitetskravet 120 000 axlar per år på modifierat treskift krävs: nio 
gropugnar, fem svalgropar, två robotar, en bläster, en riktmaskin samt en 
avhärdningsanläggning med pusherugn, härdkar, anlöpningsugn och transportbanor. 
(Här antas att uppkolningstiden kan sänkas med tre timmar enligt 
förbättringsförslagen i kapitel 8, samt att härderiet håller 85 % OCE enligt Scanias 
riktlinjer för kapacitetsplanläggning.) 
 
Vid utredning om var en framtida sätthärdningsprocess skulle kunna placeras har tre 
alternativ beaktats. Dels byggnad 081 där processen är placerad idag och dels 
byggnad 001 eller 003, som båda tillhör motorverkstaden. Fördelen med att flytta 
processen till 001 eller 003 är att värmebehandlingen skulle komma närmre mjuk- 
och hårdbearbetningen. Hela tillverkningen skulle dessutom ligga inom samma 
organisation vilket leder till bättre kontroll och ökat ansvarstagande. Alternativen att 
flytta härderiet i dess nuvarande form till motorverkstaden har dock avskrivits. De 
aktuella byggnaderna ligger på gammal sjöbotten vilket troligtvis innebär pålning 
under källargolvet för att kunna bära upp tyngden av utrustningen. För att kunna 
bedöma dessa alternativa placeringar krävs en omfattande utredning.  
 
Kvar återstod att utreda var i byggnad 081 den nya utrustningen skulle placeras. 
Eftersom en ny process bör startas parallellt med driften av den nuvarande, är det 
inte möjligt att placera den nya utrustningen på ytan som idag används. Samtidigt är 
det önskvärt att placera den nya utrustningen nära den gamla, då befintliga 
gropugnarna och svalgroparna kommer att ingå i den nya processen.  Den mest 
lämpade platsen att placera en ny avhärdningsutrustning är i en angränsande area 
(Kappfältet) där det idag står annan utrustning. Denna utrustning har litet samband 
flödesmässigt med andra operationer och bedöms också relativt lätt att flytta. 
Förslaget på layout presenteras i bilaga 8. 
 
Materialflöde  
Motorverkstaden (DM) mjukbearbetar och lägger sina axlar i en visuell buffert. Från 
den visuella bufferten skickas axlarna till härderiet. Härderiet monterar axlarna på 
stjärnor i ”Robotcell 1”, varefter stjärnan lyfts med travers till uppkolning och 
avsvalning i gropugnar och kylgropar.  
Efter avsvalning lyfts stjärnan tillbaka till ”Robotcell 1” där axlarna läggs på brickor för 
återuppvärmning och släckning i genomskjutningsugnen samt anlöpning i 
anlöpningsugnen. Efter anlöpningen plockar roboten axlarna från brickan till ett 
transportband som fungerar som mellanbuffert. Transportbandet skickar axlarna till 
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”Robotcell 2” där axlarna blästras och riktas. Efter riktningen paketeras axlarna för 
leverans till DM där axlarna läggs i styrbuffert före slipning, se layouten i bilaga 8. 
 
Produktionsstyrning 
Värmebehandlingen fungerar i den framtida produktionsstyrningen så som planeras 
på motorverkstaden, se bilaga 6. Värmebehandlingen fungerar som en extern 
leverantör till DM och kan leverera de axlar som skickas på en bestämd maxtid. 
Material och informationsflödet illustreras i figur 11:2 
 
Skiftgång och taktat flöde 
För att snabbare kunna leverera till motorverkstaden (DM) efter behov, bör 
öppettiderna vara samma i värmebehandlingen som på DM. Värmebehandlingen bör 
därför anpassa sin skiftgång efter DM och jobba modifierat treskift. Treskiftet på DM 
ger dock 5550 arbetstimmar per år medan det endast ger 5400 arbetstimmar på 
transmissionsverkstaden, beroende på skillnader i avtal mellan organisationerna.  
För att inte gå miste om produktionstid i gropugnarna, kan gropugnarna laddas med 
axlar innan helg, även om uppkolningscykeln inte kommer hinna klart. Gropugnarna 
kan stå i viloläge och starta med hjälp av timer så att de blir klara i jämn takt lagom till 
att första skiftet går på efter helg.83 På detta sätt återfås de timmar som inte kan 
nyttjas innan helg och takten jämnas ut. När gropugnarna blir klara med jämna 
mellanrum underlättas arbetet att sköta dem. 
 
Genomloppstid 
Ledtiden genom värmebehandlingen är beroende av hur ofta transporterna går 
mellan motorverkstaden och härderiet. Idag går transporten dagtid under 
veckodagar. För att kunna sänka genomloppstiden för en sats till under två dygn 
kommer det vara nödvändigt med tätare transporter. Transporterna bör ske vid 
bestämda tider varje dag för att slippa extra buffertar, se exempel tabell 11:5. 
Den visuella styrbufferten efter mjukbearbetning innehåller, när den är full, tre 
dagsbehov av alla högvolymsaxlar. När axlar efterfrågas ställs dessa först att vänta 
på transport på DM. Där får de ett turnummer för att härdas i rätt ordning på 
härderiet. De axlar som först plockas ur styrbufferten får vänta längst på DM men 
minst i värmebehandlingen (totalt ca 8 timmar för alla axlar vid tre transporter/dygn). 
 
Bufferten innan uppkolning skall innehålla axlar för att täcka oregelbundenheter i 
transporter och begränsas med antalet ställ. Efter uppkolning finns ställ för att 
buffertera om avhärdningen stannar, vid normalläge är bufferten begränsad även 
efter uppkolning med antal ställ där satser kan stå. Efter anlöpning finns en mindre 
buffert för att göra robotarna oberoende av varandra. Där finns möjlighet att 
buffertera alla de axlar som ligger i avhärdning och anlöp men i normaldrift kommer 
bufferten vara t.o.m. Efter riktning och paketering transporteras axlarna till visuell 
styrbuffert före hårdbearbetningen som innehåller alla högvolymsaxlar. Axlarna 
väntar upp till 8 timmar på transport (vid transport tre gånger/dygn). Se figur 11:2 och 
tabell 11:5. 
 

                                                 
83 Tommy Gutman, Processteknik Scania transmission  
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Figur 11:2. Materialflödet för kamaxlar från mjukbearbetning till hårdbearbetning. 
 
 
Steg Ledtid vid transport tre 

gånger per dag* 
Ledtid vid transport en 
gång varje dag* 

Transport (väntan DM) 8 till 0 timmar 24 till 0 timmar
Transport 0,5 timmar 0,5 timmar
Mjukt lager  0 till 8 timmar 0 till 24 timmar
Montering på stjärna 0,5 timmar 0,5 timmar
Buffert innan uppkolning 2 timmar 2 timmar
Uppkolning 12 timmar 12 timmar
Avsvalning 3 timmar 3 timmar
Buffert efter uppkolning 2 timmar 2 timmar
Robotcell 1 2,85 timmar 2,85 timmar
Buffert mellan robotceller 0,5 timmar 0,5 timmar
Robotcell 2 2,65 timmar 2,65 timmar
Transport (väntan DX) Till nästa transport Till nästa transport
Total genomloppstid 34-42 timmar 50-74 timmar
* Ledtiden avser en stjärna á 35 axlar, från att behov uppstår till leverans, transport till och från 
värmebehandling sker samtidigt. Ledtiderna i buffertar är uppskattningar. 
Tabell 11:5. Total genomloppstid vid transport varje dag respektive transport tre gånger per dag. 
 
Maximal ledtid 42 timmar, från att behov signaleras till styrbuffert efter 
värmebehandling, innebär att produktionen kan börja i slipningen efter två dygn. Om 
en serie tar lång tid att producera, så att hela serien inte hinner härdas klart innan 
slipningen börjar, finns det minst 6 timmars buffert mellan värmebehandling och 
slipning. 
 
För att få rätt mix av axlar genom härderiet måste slipningen, som bearbetar tre 
axeltyper parallellt, hämta en pall åt gången till slipning. När axlar hämtas ur 
styrbufferten efter härderiet, ställs motsvarande axlar för transport till härdning från 
den föregående styrbufferten, där de får ett turnummer för värmebehandling. När 
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pallarna skickas en och en enligt ”först in först ut” principen, ger det samma takt 
genom både härderiet och slipningen för alla axeltyper. 
 
Transporter 
Placeringen av värmebehandlingen kommer fortsatt att vara avskild från mjuk- och 
hårdbearbetningen vilket kräver transporter mellan byggnader.  
Även interna transporter för förflyttning av pall till robot, stjärna till gropugn, svalgrop 
och tillbaka till robot kommer att finnas kvar och utföras med truck och travers. 
 
Störningskänslighet 
Användandet av flera parallella gropugnar respektive svalgropar minskar 
störningskänsligheten i uppkolningen. Även om en gropugn eller svalgrop går sönder 
kan produktionen fortsätta i övriga så att produktionen inte stannar helt. Gropugnarna 
har stor tendens att krångla vilket gör att reparatörer måste kunna jobba med en 
gropugn medan övriga fortsätter producera. (Detta är den främsta anledningen till att 
gropugnarna inte kan automatiseras med en gantryrobot). Härdning, släckning och 
anlöpning sker dock i en enda enhet vilket gör att hela flödet stannar om denna 
anläggning går sönder. Detsamma gäller för riktpress och bläster. 
 
Flexibilitet 
Kamaxelhärdningen är helt flexibel, så länge axlarna anländer i batcher om 35 är 
processen oberoende av artikeltyp. Serierna i hela flödet bör vara multiplar av 35 för 
att värmebehandlingen skall fungera bra. 

11.2.2 Kvalitet 
Hårdhet 
Processen i Brasilien klarar Scanias krav på kamaxlar, vilket inte skall vara ett 
problem i en liknande process i Södertälje. 
 
Rakhet 
Axlarna som härdas i Brasilien kastar 4-5mm innan riktning.84 Riktningen utförs för 
hand så att operatören alltid ser hur stort kastet är. Härddjupet är större i Brasilien 
men det är okänt om axlarna har mer kast före hårdbearbetningen eller om 
härddjupet är ”onödigt” stort. Ingen loggning sker av kastet i Brasilien, uppgiften 
bygger på erfarenhet. 
 
Kassaktioner 
SLA har en kassationsnivå på cirka SS%. Denna relativt låga siffra beror enligt SLA 
delvis på att de utför riktningen av axlarna manuellt och på så sätt får rakare axlar 
men det är okänt vad som egentligen görs bättre där. Få kassationer beror på 
härdfel.85  
 
Återkoppling 
Kvalitetskontroller kan ske efter varje bearbetningssteg så att produkter i styrbuffertar 
”alltid” är korrekta. Det går att mäta kast före och efter riktning i riktmaskinen samt 
mäta ythårdheten efter härdning. Det går inte att se om härddjupet är tillräckligt men 

                                                 
84 Fabio Barreto, Scania Brasilien 
85 José Sanchez, Scania Brasilien 
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eftersom processen är väl kontrollerad uppstår dessa fel mycket sällan eller aldrig.86 
Kast och ythårdhet kan loggas för varje axel och återkopplas i realtid till processen. 

11.2.3 Ekonomi 
Investeringskostnader 
De investeringar som behöver göras för detta alternativ och kostnader för dessa är 
sammanställda i tabell 11:6.  
 
Utrustning Uppskattad kostnad (kkr) 
5 gropugnar (inkl. installation) 10 000 
1 svalgrop (inkl. installation) 500
Genomskjutningsugn 9 000
Härdkar 200
Anlöpningsugn (inkl banor) 1 000
Riktmaskin 3 000
Bläster 2 500
Robot 500
Elinstallation 1 200
Summa: 27 900

Tabell 11:6. Uppskattade investeringskostnader för SLA-alternativet. 
 
Driftskostnad (energi, underhåll och verktyg) 
Vid en kortare cykeltid för uppkolning på 12 h förbrukar en batch på 35 axlar 550 
kWh i gropugnen. Karusellugnen som används idag drar 400 kWh per batch och här 
antas att en genomskjutningsugn har ungefär samma elförbrukning. Detta innebär en 
total elförbrukning på 950 kWh per batch. Den årliga elkostnaden blir därmed 1 417 
000 kronor. 
 
Brickorna som används i Brasilien kostar $US 2 000 per styck. Brickorna kan 
användas för att härda ca 1300 axlar innan de kasseras.87 Det ger en kostnad på ca 
10,50 kronor per axel ($US 1 = 6,80 sek) och årskostnaden 1 265 000 kronor.  
(Ingen hänsyn har tagits till skotvärdet) 
 
I genomsnitt uppkolas ca 5000 axlar på varje stjärna innan de kasseras. Stjärnorna 
kostar 38 000 kronor/st. Det ger styckkostnaden 7,60 kronor per axel och en 
årskostnad på 912 000 kronor.  
(Ingen hänsyn har tagits till skrotvärdet) 
 
Underhållskostnad för detta alternativ är sammanställt i tabell 11:7. 
 
Underhåll Kostnad (kkr/år) 88

Gropugnar 1 638
Genomskjutningsugn 400
Blästermaskin 400
Summa 2 438
Tabell 11:7. Kostnad för underhåll. 
                                                 
86 Tommy Gutman, Processteknik Scania Transmission 
87 José Sanchez, Scania Brasilien 
88 Linus Ringqvist, Underhåll (Dynamate) 
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 Den totala driftskostnaden är sammanställd i tabell 11:8. 
 
Drift Kostnad (kkr/år) 
Energi 1 417
Brickor 1 265
Stjärnor 912
Underhåll 2 438
Summa 6 032
Tabell 11:8. Driftskostnad. 
 
Personalkostnad 
Uppskattningsvis kommer det fram till steg 2 räcka med en operatör/skift. Från och 
med steg 2 kommer 2 operatörer att behövas för att sköta processen.89 En operatör 
kostar 390 000 kr/år90 vilket ger 1,56 respektive 3,12 miljoner per år vid modifierat 3-
skift (4 skiftlag). 
 
Materialkostnad 
Scania använder samma material i Brasilien som i Södertälje. Materialkostnaden är 
idag SSSSSSkr/axel91 beroende på modell.  

11.2.4 Säkerhet/miljö 
Arbetsmiljö 
Operatörerna utsätts för värmestrålning vid lyft ur gropugnarna. Lyften av batcher till 
och från gropugnar respektive svalgropar utförs med travers, där operatören står 
mycket nära hängande last för att kunna placera stjärnan rätt på ställen. När 
stjärnorna slitits hänger axlarna inte stadigt, vilket medför att operatören riskerar 
träffas av fallande objekt som kan vara varma. Det blir många lyft när en gropugn är 
klar var 80: nde minut. 
Övriga förflyttningar i härdprocessen sker med robotar och transportband. Ugnarna 
är varma vilket medför risk för brännskador. Reparationer och underhåll blir särskilt 
riskfyllda eftersom dessa ibland utförs medan ugnarna är varma. Bärgasen i 
uppkolningsugnarna är giftig (kolmonoxid) och varma brännbara gaser i gropugnarna 
medför explosionsrisk. Användningen av gas ställer höga krav på utrustning och 
hantering. 
 
Miljöpåverkan 
Det är nödvändigt att blästra axlarna efter sätthärdning vilket medför deponi av 
blästerstoff.92 Saltvattnet från släckningen behöver inte renas. Elförbrukningen är ca 
27kWh per axel. 

11.2.5 Användarvänlighet/kompetens 
Befintlig kompetens och erfarenhet inom Scania 
Avhärdningsmetoden kommer från Scania i Södertäljes systerfabrik i Brasilien, vilket 
gör att kunskap och kompetens om processen i viss mån kan hämtas från Brasilien. 

                                                 
89 Tommy Söderström, Produktionsledare 
90 Åsa Larsson, Ekonomiavdelningen Scania Transmission 
91 Marcus Lindborg, Ekonomiavdelningen Scania Motor 
92 Hans Öhgren, Miljösamordnare, Scania Transmission 
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Processen liknar i mycket dagens process så den kompetens som finns på 
processteknik om härdning kan utnyttjas. 
 
Möjlighet till helhetsbild  
Värmebehandlingen kommer att vara skild från mjuk- och hårdbearbetning, vilket gör 
det svårt att få en klar bild av hela kamaxeltillverkningen. Inom värmebehandlingen 
kommer samma operatörer sköta hela processen och få direkt återkoppling från kast- 
och ythårdhetsmätningen. Operatörerna på värmebehandlingen vet om resultatet är 
bra och kan se på sina buffertar hur de ligger till tidsmässigt. Arbetsområdet är 
begränsat och lättöverskådligt. 

11.2.6 Implementeringstid 
Tid från att beslut tas om att implementera detta alternativ till att utrustningen står i 
produktion uppskattas till cirka 2 år.  
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11.3 Alternativ 3: Sätthärdning som Scania i Södertälje (SSS) 
Utredningen bygger på en sammanställning av uppgifter från nulägesanalysen, 
intervjuer och befintlig data. Produktionsstyrningen bygger på Scanias 
Produktionssystem (SPS) och är utformat för att passa in i den produktionsstyrning 
som är planerad för motorverkstadens nya utformning (sommaren 2006). Utöver 
detta bygger förslaget även på förbättringsförslagen från kapitel 8. 
Eftersom alternativ 3 har stora likheter med alternativ 2, kommer endast de delar 
som skiljer alternativen åt att behandlas. 

11.3.1 Flöde/layout 
Layout 
För att klara av kapacitetskravet 120 000 axlar per år med modifierat 3-skift, krävs 
nio gropugnar, fem svalgropar, två robotar, en bläster, en riktmaskin samt en 
avhärdningsanläggning med karusellugn, härdkar och anlöpningsugn. (Här antas att 
uppkolningstiden kan sänkas med tre timmar enligt förbättringsförslagen i kapitel 8, 
samt att härderiet håller 85 % OCE enligt Scanias riktlinjer för 
kapacitetsplanläggning).  
 
Vid placering av utrustningen gäller samma förutsättningar som för alternativ 2: 
Sätthärdning som Scania i Brasilien (SLA), se kapitel 11.2.1. Förslaget på layout 
presenteras i bilaga 9. Anledningen till att en separat anlöpningsugn föreslås är för 
att minska komplexiteten i materialflödet och robotprogrammen. En separat rak 
anlöpningsugn eliminerar också den cirkulära rörelsen vid framtaktning av axlarna 
vilket är ett stort problem i dagens process. 
 
Materialflöde  
Motorverkstaden (DM) mjukbearbetar och lägger sina axlar i en visuell buffert. Från 
den visuella bufferten skickas axlarna till härderiet. Härderiet monterar axlarna på 
stjärnor i ”Robotcell 1”, varefter stjärnan lyfts med travers till uppkolning och 
avsvalning i gropugnar och kylgropar. Efter avsvalning lyfts stjärnan tillbaka till 
”Robotcell 1” där axlarna placeras i karusellugnen för uppvärmning. Efter 
uppvärmning plockar roboten axeln till härdkaret för att sedan placera den i 
anlöpningsugnen. ”Robotcell 2”, som står efter anlöpningsugnen, sköter laddning av 
axlarna till blästermaskinen och riktmaskinen för att sedan paketera axlarna i pall för 
leverans till DM där axlarna läggs i styrbuffert före slipning. Se layouten i bilaga 9. 
 
Produktionsstyrning 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 
 
Skiftgång och taktat flöde 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 
 
Genomloppstid 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 
Karusellugnen och anlöpningsugnen har samma processtid som 
genomskjutningsugnen vilket gör att genomloppstiden kommer att vara den samma. 
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Transporter  
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 
 
Störningskänslighet 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 
 
Flexibilitet 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.1. 

11.3.2 Kvalitet 
Hårdhet 
Processen är den samma som idag, därför antas hårdheten även i fortsättningen 
motsvara ritningskraven.  
. 
Rakhet 
Kastet på axlarna efter värmebehandling kommer att vara lika stort som det är idag. 
Hur stort kastet är idag är svårt att säga eftersom det inte loggas vid 
riktningsoperationen. En ny riktmaskin antas kunna rikta axlarna bättre än den 
nuvarande. För att klara steg 2 måste ett nytt härdkar utvecklas.  
Det fristående härdkaret i detta alternativ ger större frihet att utforma härdkaret än 
alternativet ”Sätthärdning som SLA” ger. Det är troligt att härdkarets utformning och 
funktion inverkar på kastets storlek. 
 
Kassationer  
En bättre riktningsprocess kan minska andelen kassationer. Hur mycket är dock svårt 
att säga eftersom det inte är känt i dagens process hur många kassationer som beror 
på krokiga axlar. 
 
Återkoppling 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.2. 

11.3.3 Ekonomi 
Investeringskostnader 
De investeringar som behöver göras och kostnader för dessa är sammanställda i 
tabell 11:9.  
 
Utrustning Uppskattad kostnad (kkr) 
5 gropugnar (inkl. installation) 10 000 
1 svalgrop (inkl. installation) 500
Karusellugn (inkl. installation) 4 000
Anlöpningsugn (inkl banor) 1 000
Riktmaskin 3 000
Bläster 2 500
Robot 500
Elinstallation 1 200
Summa: 22 700

Tabell 11:9. Uppskattad investeringskostnad för SSS-alternativet. 
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Driftskostnad (energi, underhåll och verktyg) 
Karusellugnen uppskattas kräva ungefär lika mycket underhåll som 
genomskjutningugnen i alternativ 2, vilket innebär att underhållskostnaden blir 
samma som i alternativ 2, se kapitel 11.2.3. 
 
 Den totala driftskostnaden blir också lika som i alternativ 2 frånsett att kostnaden för 
brickor försvinner. Driftskostnaden är sammanställd i tabell 11:10. 
 
Drift Kostnad (kkr/år) 
Energi 1 417
Stjärnor 912
Underhåll 2 438
Summa 4 767
Tabell 11:10. Driftskostnad. 
 
Personalkostnad, skiftgång 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.3. 
 
Materialkostnad 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.3. 

11.3.4 Säkerhet/miljö 
Arbetsmiljö 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.4. 
 
Miljöpåverkan 
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.4. 

11.3.5 Användarvänlighet/kompetens 
Befintlig kompetens och erfarenhet inom Scania 
Genom att detta förslag bygger på samma princip som dagens process finns redan 
kunskap inom organisationen. 
 
Möjlighet till helhetsbild  
Samma som för alternativ 2: Sätthärdning som SLA, se kapitel 11.2.5. 

11.3.6 Implementeringstid 
Tid från att beslut tas om genomförande till att utrustningen står i produktion 
uppskattas till cirka 2 år. Det nuvarande härdkaret kommer inte att klara en 
fördubblad kapacitet vilket innebär att ett nytt härdkar måste utvecklas. Detta bör 
göras redan steg ett för att släckningen skall hinna ske i takt med den nya 
karusellugnen. 
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12. Utvärdering och val av alternativ  
I detta kapitel kommer de sex huvudkriterierna säkerhet/miljö, kvalitet, flöde/leverans, 
ekonomi, användarvänlighet/kompetens och implementeringstid att diskuteras. 
För respektive huvudkriterium utreds vilket av de tre alternativen som är bäst, för att 
uppnå en så bra produktion som möjligt. Slutligen rekommenderas ett alternativ. 

12.1 Säkerhet/miljö 
Samtliga alternativ uppfyller de krav på säkerhet och arbetsmiljö som ställs på 
Scania. Att föredra är dock induktionshärdning som eliminerar lyft av tunga och 
varma artiklar. Detta alternativ innebär mindre buller och operatörer utsetts inte för 
värmestrålning som vid sätthärdning. Elektromagnetisk strålning är ett litet problem 
då maskinerna går att skärma, dock uppstår lågfrekventa ljud som kan upplevas 
obehagliga. Induktionshärdning är även att föredra ur miljösynpunkt då 
elförbrukningen är betydligt lägre. 

12.2 Kvalitet 
I alla tre alternativen förväntas det att kamaxlarna kommer klara ritningskraven för 
hårdhet. För induktionshärdning finns dock risken att axlarna inte klarar motorproven 
som måste göras för att kunna godkänna processen. Övriga två processer används 
redan och förutsätts även i fortsättningen kunna leverera godkända axlar. Om 
axlarna inte klarar proven kan induktionshärdning inte införas. 
 
Idag kasseras en stor del av produktionen av kamaxlar i Södertälje. Det finns stora 
brister i statistiken över vad felen beror på, men både Volvo Lastvagnar i Skövde och 
Scania i Brasilien (SLA) visar upp betydligt lägre kassationstal än Scania i Södertälje. 
Induktionshärdningsprocessen är lättare att kontrollera än sätthärdningen vilket 
underlättar kvalitetsarbetet. Många, speciellt på motorverkstaden, tror att stora delar 
av kassationerna beror på härdningen, men det finns inga siffror som tydligt visar 
detta.  
Troligt är dock att många kassationer beror på att axlarna inte kommer raka till 
hårdbearbetningen. Induktionshärdning är det alternativ som innebär minst påverkan 
och risk för kast på axlarna och ger störst möjlighet till kontroll av härdningen. 
 
Förutsatt att induktionshärdade axlar klarar kraven från konstruktion är 
induktionshärdning att föredra ur kvalitetssynpunkt. Det går inte att säga hur mycket 
mindre kassationer det skulle ge, men arbetet med att minska kassationer skulle 
underlättas.  
 
I alla tre fallen går det att följa upp processen med hjälp av individmärkningen och 
loggning av processdata samt resultat. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden som 
måste göras för att möjliggöra framtida kvalitetsarbete. 
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12.3 Flöde/leverans 
Det alternativ som bäst passar in i kamaxelflödet är induktionshärdning genom att 
begränsa transporter och minska buffertar och total ledtid.  
De två sätthärdningsalternativen är identiska ur flödessynpunkt och kan även de ingå 
i ett reaktivt produktionssystem på motorverkstaden. Dessa innebär dock fortsatta 
transporter till en extern leverantör (Transmissionsverkstan) samt behov av en extra 
styrbuffert jämfört med induktionshärdning. 
Även när det gäller störningskänslighet är induktionshärdning att föredra. 
Induktionsutrustningar har mindre tendens att krångla och reparationer är snabbare 
utförda då maskinen inte är varm och behöver svalna. Det gör att stopp för planerat 
och oplanerat underhåll blir kortare och troligtvis färre. 
Alternativen skiljer sig åt vad gäller flexibilitet. Sätthärdningen är begränsad till att 
köra alla axlar i multiplar om 35. Induktionsanläggningar har ställtider, men 
omställningarna är mycket korta och kan ske automatiskt när samma induktorer kan 
användas, (vilket är fallet för Scanias kamaxlar som alla har samma diameter). 
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12.4 Ekonomi 

12.4.1 Investeringar 
Den totala investeringen som krävs för respektive alternativ för att uppnå en 
kapacitet på 120 000 kamaxlar/år är sammanställda i tabell 12:1. Se bilagorna 10, 11 
och 12 för information om hur investeringskostnaderna beräknats. 
 
År: 2007 2010 2014 2018  
  Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4:  
     120 000 st  
      
Alternativ 1: INDUKTION  
Induktionsanläggning   16000      
Anlöpningsugn   1000      
Borstgradningsmaskin   2000      
Stationär robot   500      
Robot på bana   700      
Riktmaskin   3000      
Elinstallation   1100     Totalt: 
Summa   24300     24300 
      
Alternativ 2: SLA  
Gropugn 4000 2000 2000 2000  
Svalgrop      500  
Genomskjutningsugn 9000        
Härdkar 200        
Anlöpningsugn 1000        
Riktmaskin 3000        
Robot 500        
Bläster 2500        
Elinstallation   1200     Totalt: 
Summa 20200 3200 2000 2500 27900 
      
Alternativ 3: SSS  
Gropugn 4000 2000 2000 2000  
Svalgrop       500  
Karusellugn 4000        
Anlöpningsugn 1000        
Riktmaskin 3000        
Robot 500        
Bläster 2500        
Elinstallation   1200     Totalt: 
Summa 15000 3200 2000 2500 22700 
Tabell 12:1. Kostnad för investeringar (kkr) för respektive alternativ och kapacitetssteg. 
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12.4.2 Driftskostnader 
Driftskostnaden är betydligt lägre för induktionshärdning jämfört med de två andra 
alternativen. En induktionsanläggning kan dock inte vara i drift förrän vid 
kapacitetssteg 2, vilket innebär fortsatt drift av dagens process under tiden. 
Driftskostnaderna för alternativet med induktionshärdning blir under steg 1 därför 
driftskostnaderna för dagens befintliga utrustning och en årsproduktion på 62 000 
axlar. Årliga driftskostnader för respektive alternativ och steg är sammanställda i 
tabell 12:2. Se bilagorna 13, 14 och 15 för information om hur driftskostnaderna 
beräknats. 
 
År: 2007 2010 2014 2018
  Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4: 
      
          
Alternativ 1: INDUKTION 
Energi 296
Induktorer 806
Underhåll 500
Stjärnor 

(Sekretess) 

 
Summa:  1602
          
Alternativ 2: SLA 
Energi 1417
Brickor 1265
Stjärnor 912
Underhåll 

(Sekretess) 

2438
Summa:  6032
          
Alternativ 3: SSS 
Energi 1417
Stjärnor 912
Underhåll 

(Sekretess) 
2438

Summa:  4767
Tabell 12:2. Sammanställning av driftskostnader (kkr) för respektive alternativ och kapacitetssteg. 

12.4. 3 Kostnad per axel 
Vid framtagandet av kostnaden för att värmebehandla en axel för varje 
kapacitetssteg, inklusive blästring/borstgradning och riktning, har hänsyn tagits till att 
vissa kostnader (särskilt driftskostnader), ökar i takt med att produktionsvolymen 
stiger. Eftersom alternativet med induktionshärdning inte kan vara i drift förrän vid 
steg 2 bygger alla kostnader i steg 1 på vad dagens utrustning kostar vid en 
årsproduktion på 62 000. Vid beräkningar av ränta har en räntesats på 11 % använts. 
Kostnad per axel för respektive alternativ och kapacitetssteg är sammanställt i 
tabell12:3. Se bilagorna 16, 17 och 18 för information om hur kostnaden per axel 
beräknats. 



 

 80

 
År: 2007 2010 2014 2018
  Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4: 
      
     
Alternativ 1: INDUKTION 
Drift 1602
Personal 1561
Avskr. ny utrustn. 2017
Ränta 1337
Interna avtal 990
Lokaler 365
Avskr. gammal utrustn. 0
Import   
Summa: 

(Sekretess) 

7871
Kostnad/axel (kr) 133 86 76 66
     
Alternativ 2: SLA 
Drift 6032
Personal 3122
Avskr. ny utrustn. 2316
Ränta 1535
Interna avtal 990
Lokaler 730
Avskr. gammal utrustn. 0
Summa: 

(Sekretess) 

14724
Kostnad/axel (kr) 162 145 135 123
     
Alternativ 3: SSS 
Drift 4767
Personal 3122
Avskr. ny utrustn. 1884
Ränta 1249
Interna avtal 990
Lokaler 730
Avskr. gammal utrustn. 0
Summa: 

(Sekretess) 

12742
Kostnad/axel (kr) 142 126 117 106
Tabell 12:3. Kostnad per axel (kkr) för respektive alternativ och kapacitetssteg. 

12.4.4 Personalkostnad 
Vid sätthärdning som SSS och SLA uppskattas ett behov på två operatörer/skift från 
och med steg 2 och framåt, jämfört med induktionshärdning där endast en operatör 
uppskattningsvis behövs. 
Induktionshärdning innebär därför 1,56 miljoner kronor lägre personalkostnad/år 
jämfört med de två andra alternativen, från och med steg 2. 
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12.4.5 Ekonomisk analys med MIKA 
SLA jämfört med SSS 
I nuvärdesanalysen (som gjorts med hjälp av MIKA se kapitel 4.6.3) har alternativen 
SLA och induktion jämförts var för sig med SSS-alternativet. I analysen används 
Scanias internränta som kalkylränta (11 %). Den första analysen visar att SLA-
alternativet är dyrare än SSS-alternativet, se figur 12:1.  
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Figur 12:1. Alternativet SLA jämfört med alternativet SSS.  
 
Grundinvesteringen är 5 miljoner dyrare i SLA-alternativet som dessutom är dyrare i 
drift. Den dyrare driften beror på kostnaden för brickorna som måste användas i 
genomskjutningsugnen. Figur 12:1 visar att SLA-alternativet, fram till år 2020, har ett 
nuvärde på minus 12 miljoner kronor jämfört med SSS-alternativet. 
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Induktion jämfört med SSS 
Jämförelsen mellan induktionshärdning och SSS-alternativet, ger investeringen i 
induktionshärdning ett nuvärde på mer än 20 miljoner kronor fram till år 2020, se figur 
12:2. Investeringen i SSS-alternativet sker redan det första året medan investeringen 
i induktion först kan ske tre år senare. Det diskonterade värdet på 
induktionsutrustningen är därför nästan identiskt med investeringarna i SSS-
alternativet, se staplarna år 2006 och 2009 i figur 12.2.  
Fram till dess att induktionsutrustningen kan tas i drift kan axlar stödköpas från 
Brasilien. Kostnaden för import av axlar från Brasilien är lägre per axel än kostnaden 
för produktion i Södertälje. För att göra alternativen jämförbara tas här ingen hänsyn 
till den ekonomiska vinst som Scania i Södertälje gör på att köpa axlarna från SLA 
istället för att producera dem själva. Innan införandet av induktionshärdning kommer 
produktionen att vara begränsad till dagens kapacitet i härderiet. Kostnaden för att 
härda som idag är i stort sett den samma som för att härda alla axlar som planeras i 
kapacitetssteg 1 med SSS-alternativet (utan hänsyn till kapitalkostnader). Därför är 
det ackumulerade nuvärdet nästan konstant de första tre åren. 
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Figur 12:2.Alternativet Induktion jämfört med alternativet SSS.  

12.5 Användarvänlighet/kompetens 
Induktionshärdningen skulle placeras i samma byggnad som mjuk- och 
hårdbearbetning. Det skulle ge bättre överblick över materialflödet än om 
värmebehandlingen är separerad från övrig tillverkning. Även inom avdelningen för 
värmebehandlingen får operatören en bättre överblick över processen eftersom 
induktionshärdning kräver mindre area än de två övriga alternativen. 
Induktionshärdning innebär också att hela processen hamnar inom samma 
organisation vilket leder till bättre kontroll och ökat ansvarstagande. 
 
Kompetens inom sätthärdning som SSS finns redan på Scania eftersom det är den 
process som används idag. Operatörerna på kamaxelhärderiet behöver dock 
vidareutbildas och instruktionerna och processen förtydligas för att processen ska 
kunna skötas på rätt sätt. 
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Alternativet med sätthärdning som SLA innebär samma avhärdningsmetod som 
Scania i Brasilien, vilket gör att kunskap och kompetens om processen i viss mån 
kan tas därifrån. Processen liknar i mycket dagens process så den kompetens som 
finns på processteknik kan utnyttjas. 
 
Även kompetens om induktionshärdning finns inom Scania. Fördelen med att införa 
induktionshärdning på kamaxlar är att Scanias motorverkstad skulle få fler operatörer 
med kompetens inom induktionshärdning. Det skulle leda till en bredare kompetens 
och mindre störningar vid bortfall av operatörer. (Sätthärdningen i 
transmissionsverkstaden kommer även utan kamaxelhärdningen vara omfattande) 

12.6 Implementeringstid 
Alternativen sätthärdning som SLA och sätthärdning som SSS har en 
implementeringstid på cirka 2 år från förstudie till att produktionen är igång. 
Alternativet med induktionshärdning har en längre implementeringstid på cirka 4 år. 

12.7 Valt alternativ 
Med tidigare utvärdering som grund, se kapitel 12.1-12.6, rekommenderas 
induktionshärdning som en framtida produktionsstrategi vid kamaxelhärdning. Detta 
alternativ innebär både en säkrare arbetsmiljö, bättre logistik samt ekonomiska 
fördelar.  
Om detta alternativ visar sig vara ogenomförbart rekommenderas SSS-alternativet 
framför SLA-alternativet. Dessa två alternativ är mycket lika gällande bland annat 
flöden och layout med SSS-alternativet är billigare både i investering och i drift. 
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13 Genomförandeplan 
Att införa induktionshärdning med materialbyte, tester, inköp och utprovning av 
utrustning mm uppskattas ta ca 4 år. I de följande beräkningarna antas att arbetet 
startar i slutet av 2005 och att induktionshärdningen är införd till steg 2, år 2010. 

13.1 Produktion fram till 2010 
Under de ca 5 åren innan induktionshärdningen kan införas kommer nuvarande 
härderi behållas i drift. Förbättringsförslagen i kapitel 8 och beskrivningen av 
sätthärdning i kapitel 11, beskriver hur produktionen i härderiet kan förbättras. 
Framförallt är det kvaliteten och produktionsstyrningen som måste åtgärdas. Med en 
förändrad produktionsstyrning kan det nuvarande härderiet passa in i ett reaktivt 
produktionssystem på kamaxeltillverkningen. Genomloppstiden kommer att kunna 
sänkas genom att flytta på buffertar och ha tätare transporter mellan 
mjukbearbetning, härderi och hårdbearbetning. Skillnaden i skiftgång kommer dock 
inte att kunna åtgärdas utan nyinvesteringar. Mjukbearbetningen kommer därför att 
behöva skicka extra axlar under veckan som härdas över helgen, vilket driver upp 
genomloppstiden. 

13.2 Import 
Under steg 1 då induktionshärdning utreds, kan kapaciteten klaras genom import från 
Scania i Brasilien (SLA). Under år 2008 och 2009 kommer SLA att behöva utöka 
med ett skift för att kunna leverera till Södertälje (när produktionen approximeras öka 
linjärt mellan steg 1 och 2). Tabell 12:4 visar behovet av import under steg 1 vid linjär 
produktionsökning. 
 
Produktion i Södertälje Steg0 Steg1 Steg1 Steg1 Steg2
Efterfrågad kapacitet 
Behov 
Kapacitet i Södertälje 
Import från Brasilien 

(Sekretess) 

Tabell 12:4. Behovet av import under steg 1. 

13.3 Utredning och testning  
Arbetet med att genomföra processbytet till induktionshärdning ligger i huvudsak på 
utvecklingsavdelningen. Först måste material väljas. Sedan skall kamaxlar 
provtillverkas och provhärdas. Därefter följer ungefär två års tester i rigg och 
provbilar. När materialet väljs måste hänsyn tas till materialpris och till hur 
mjukbearbetningen påverkas av det nya materialet.  
 
Skillnaden i mjukbearbetning mellan sätt- och induktionshärdningsmaterial 
uppskattas till cirka 25 %. Induktionshärdningsmaterialet innebär alltså 25 % lägre 
skärhastighet. Om skärhastigheten sänks innebär det 12-15 % högre total 
bearbetningskostnad, då den direkt påverkar maskinkostnaden per detalj.  
Om det skärhastighet bibehålles betyder detta istället cirka 25 % högre 
skärkostnader och bara 1-2 % högre total bearbetningskostnad inklusive mertid för 
tätare skärbyte.93 
                                                 
93 Veiko Simonen, Scanias Metodlaboratorium 
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Förutsatt att hänsyn tas till det nya materialet i upphandlingen av maskiner till 
motorverkstan fram till 2010 kommer det vara möjligt att bibehålla 
skärhastigheterna.94 Då kommer bearbetningskostnaden att öka med maximalt 10 
kronor per axel.95 
 
Hårdbearbetningen bedöms inte påverkas av härdmetod. För att få en mer precis bild 
på hur induktionshärdning påverkar mjuk- och hårdbearbetningen krävs ytterligare 
utredningar. 
 
Det är ännu inte känt vilket material som kommer att användas vid 
induktionshärdning vilket gör det svårt att säga någonting om materialkostnaden. 
Indikationer från stålleverantörer säger att priset inte kommer att ändras mycket. 
Materialkostnaden utgör idag drygt 20 % av den totala kostnaden och har således 
ganska stor inverkan på totalekonomin. Det är därför av stor vikt att i ett tidigt skede 
få en uppskattning på hur mycket dyrare/billigare det nya materialet kommer att bli. 
 
År 2010 kommer det endast tillverkas XPI kamaxlar i Södertälje (utan injektornock). 
Inget tyder på att injektornocken kommer tillbaka. Det betyder att induktionshärdning 
endast behöver godkännas för denna typ av axlar (där kontakttrycket mellan rullar 
och nockar är lägre). De reservdelsaxlar med injektornock som i fortsättningen 
kommer att behövas kan tillverkas i Brasilien eller köpas från extern leverantör, för att 
slippa fortsätta sätthärda kamaxlar i Södertälje. Det kommer även att minska antalet 
artiklar i kamaxelflödet och underlätta produktionsstyrningen. 
Motorverkstaden bör ta hänsyn till och lämna plats för induktionshärdning i det 
ombyggnadsarbete som kommer att ske av kamaxeltillverkningen till sommaren 
2006.  

13.4 Förberedelser inför produktion efter 2010 
Under tiden som induktionshärdning utreds och axlarna provas bör inköp av både 
induktionsutrustning och alternativ härdutrustning (”Sätthärdning som SSS”, kapitel 
11.3) förberedas. Tiden från idé till att ny utrustning står i fabriken är normalt två år. 
Förbereds inköpen, så att utrustningen kan beställas när det står klart vilken metod 
som skall väljas, kan ledtiden reduceras. 
Ett materialbyte kommer förutom utprovning och godkännandeprocess av den 
färdiga produkten, innebära ett omfattande beredningsarbete för mjuk- och 
hårdbearbetningen. Beredningsarbetet kan starta så snart materiallabb har bestämt 
vilket material som skall användas i axlarna, vilket ger beredaren ca 3 år att 
förbereda materialbytet.  

13.5 Produktion efter 2010 
Ifall induktionshärdade kamaxlar får godkänt gäller förslaget i kapitel 11.1. Klarar inte 
de induktionshärdade kamaxlarna testerna bör ”Sätthärdning som SSS” kapitel 11.3, 
införas. 

                                                 
94 Magnus Mattison, Produktionstekniker motorverkstan 
95 Per Södergren, Beredare motorverkstan 
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13.6 Tidsplan för genomförandet 
I figur 12:3 illustreras hur avdelningarna för utveckling, motor respektive transmission 
kommer att beröras vid införandet av induktionshärdning. 
 
 

 
Figur 12:3. Tidsplan för hur avdelningarna utveckling, motor respektive transmission kommer att 
beröras vid införande av induktionshärdning. 
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Inköp och installation Start 
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Förbättringar och fortsatt drift av nuvarande värmebehandling 
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14 Diskussion 
 I detta kapitel diskuteras rapportens trovärdighet. En diskussion kring  kvaliteten på 
källor, tillförlitlighet på insamlad data och hur val av alternativ har gjorts redovisas. 
 
Teori 
Antalet källor i teoriavsnittet kan anses lågt. Det beror framförallt på bristen på 
litteratur som behandlar produktion i värmebehandlingsanläggningar. De referenser 
som använts anser vi dock är av sådan karaktär att innehållet är tillförlitligt. 
 
Data 
Data till ekonomiska analyser och värdeflödesanalyser har till viss del tagits från PUS 
(Scanias Produktionsuppföljningssystem) och KST (Scanias ekonomiska system). 
När data saknats har vi, med hjälp av berörd personal på Scania samt leverantörer, 
gjort antaganden och uppskattningar. Tack vare att vi vid uppskattningar har kunnat 
ta hjälp av personer som är kunniga inom det aktuella området anser vi emellertid att 
resultaten är relativt trovärdiga. 
 
Kostnadskalkylerna för de tre alternativen har genomförts främst för att kunna göra 
en rättvis jämförelse mellan alternativen. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till 
småkostnader som kommer att göra härdningen något dyrare för samtliga alternativ. 
Ingen hänsyn tas heller till löne- och prisutveckling under kommande år.  
Skillnaderna mellan alternativen som visas är trovärdig men materialkostnad, 
påverkan på mjukbearbetningen och eventuellt minskade kassationer är inte med i 
beräkningarna.  
 
Val av alternativ 
Eftersom våran kunskap om värmebehandlingsprocesser är begränsad har vi vid val 
av vilka alternativ som skulle behandlas tagit hjälp av den processtekniska 
avdelningen på Transmission. Tack vare deras hjälp anser vi att vi inte missat att 
undersöka något alternativ som är realiserbart och av intresse för Scania. Denna 
uppfattning stärks ytterligare av litteraturstudien, benchmarkingen och intervjuade 
personer utanför Scania. 
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Bilaga 1. Kostnadsfördelning maskingrupp 0971, kamaxelhärdningen  
 



 

 

Bilaga 2. Beskrivning av symboler som används vid VSM  
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Bilaga 3. Sammanställning av funktionskrav för maskingrupp 0971  
 
Relativa vikten av behoven: 
    
A  = Absolut nödvändigt 
E  = Extra inflytelserikt 
I    = Inflytelserikt 
O  = Ordinärt behov 
― = Ej erforderligt 
    
    

Yta totalt 
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Nr Benämning m² * m ton/m² A, E, I, O eller ― 
1 Gropugn 1 2,9×3,2  A A A A A 
2 Gropugn 2 2,9×3,2  A A A A A 
3 Gropugn 3 2,9×3,2  A A A A A 
4 Gropugn 4 2,9×3,2  A A A A A 
5 Svalgrop 1 2,9×3,2  A ― ― A A 
6 Svalgrop 2 2,9×3,2  A ― ― A A 
7 Svalgrop 3 2,9×3,2  A ― ― A A 
8 Svalgrop 4 2,9×3,2  A ― ― A A 
9 Karusellugn 4,3×4,3  ― ― ― A ― 
10 Härdkar 2,7×1,7  A ― ― ― A 
11 Bläster 3,3×2,5  ― A ― ― ― 
12 Robot 1,6×1,6  ― ― ― ― ― 
13 Travers ― N
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* Måtten är inte utrustningens verkliga area utan den yta som krävs för att kunna placera den. 

 



 

 

Bilaga 4. Materialflöde kamaxeltillverkning Volvo, Skövde  
Visualisering av ett av de två identiska flödena. 



 

 

Bilaga 5. Layoutförslag alternativ 1: Induktionshärdning i byggnad 002 
 

 



 

 

Bilaga 6. Framtida produktionsstyrning i kamaxeltillverkningen 
 
Motorverkstaden (DM) planerar att till semestern 2006 ha flyttat 
kamaxeltillverkningen. Målet för utformningen av härderiet, är att kunna svara till de 
krav som ställs från det nya produktionssystemet och kunna leverera efter behov till 
produktionen på DM. Produktionsstyrningen i den nya kamaxeltillverkningen som är 
tänkt att fungera enlig följande: 
  
Kamaxelflödet kommer att utformas så att produktionen blir förbrukningsstyrd. För att 
skapa ett reaktivt produktionssystem bör styrbuffertar införas mellan de fyra avsnitten 
mjukbearbetning, värmebehandling, slipning och polering. I styrbuffertarna kommer 
högvolymsaxlarna (sju typer) att lagerhållas. Värmebehandlingen, som ligger avskilt, 
kommer att betraktas som en extern leverantör av motorverkstaden (DM). Sugande 
flöde skapas genom att ordersignalen går bakåt i produktionskedjan.  

 
 
DM strävar efter att varje tillverkningssats av högvolymsaxlar skall motsvara 3 dygns 
kundbehov. Färdigvarulagret skall ha en lägsta nivå på två dygnsbehov och lagret 
skall vara återställt ett dygn efter att behov Styrbuffertarna bör alltså innehålla hela 
antal serier om tre dygns kundbehov.  
 
Behovssignal av en hel serie skall skickas bakåt så snart som ett avrop kommer till 
styrbufferten. Genomloppstiden mellan två styrbuffertar måste vara mindre än 2 
dygn, för att varje styrbuffert endast ska behöva lagerhålla en tillverkningssats av 
varje högvolymsaxel. Då hinner styrbufferten börja återuppbyggas innan nästa order 
kan komma (med ett dygns marginal för störningar och varierande kundbehov). Är 
ledtiden längre måste efterliggande styrbuffert innehålla fler satser. Krav kommer att 
ställas på kunden (motormonteringen) så att behovet av varje axel blir utjämnat. 
Nivåerna i färdigvarulagret av alla högvolymsaxlar kommer att övervakas så att 
behov inte uppstår av ”för många” axeltyper samtidigt. 
 
Utöver högvolymsaxlarna finns ett antal lågvolymsaxlar som endast utgör en liten del 
av den totala produktionen. Dessa bör inte lagerhållas i styrbuffertar utan tryckas 
igenom produktionen och lagerhållas i färdigvarulagret. Planeringen för produktionen 
av lågvolymsaxlar bygger på en garanterad högsta genomloppstid genom hela 
tillverkningskedjan och ett färdigvarulager som täcker behovet under denna tid. 
Lågvolymsaxlarna tillverkas under inplanerad tid för att inte störa övrig produktion. 
 
Styrningen av värmebehandlingen sker från DM. Värmebehandlingen, som av DM 
antas fortsätta fungera som idag, är helt flexibel så länge axlarna kommer i multiplar 
om 35. När axlar hämtas ur styrbufferten efter värmebehandlingen för att slipas, 
skickas motsvarande mjuka axlar till härdning. Detta kontrolleras med transportkort 
eller genom att styrbuffertarna ligger bredvid varandra på DM (visuellt). 

Mjukbearbetning Värmebehandling Slipning Polering 

Färdigvarulager Råvarulager StyrbuffertStyrbuffertStyrbuffert 



 

 

Bilaga 7. VSM över induktionshärdning i byggnad 002 



 

 

Bilaga 8. Layoutförslag alternativ 2: Sätthärdning SLA i byggnad 081 
 



 

 

Bilaga 9. Layoutförslag alternativ 3: Sätthärdning SSS i byggnad 081 
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Bilaga 10. Redovisning av investerings- och avskrivningskostnader för 
induktionshärdning 
 
 År: 2007 2010 2014 2018  
   Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4:  
   (74 280 st) (87 500 st) (100 535 st) (120 000 st)  
       
 Alternativ 1: INDUKTION  
1) Induktionsanläggning   16000      
2) Anlöpningsugn   1000      
3) Borstgradningsmaskin   2000      
4) Stationär robot   500      
5) Robot på bana   700      
6) Riktmaskin   3000      
7) Elinstallation   1100     Totalt: 
 Summa   24300     24300
8) Avskrivningar 0 2017 2017 2017  
 
1 Riktpriser på induktionsanläggningar har mottagits av två olika leverantörer; EFD Induction 

och Elotherm. 
 

2 Uppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 
 

3 Prisuppskattning baserad på samtal med Ronny Rönngren samt rapporten ”Gradproblem på 
kamaxlarnas nockar”, Ronny Rönngren, 1999-09-10 
 

4 Uppskattningar gjorda av produktionstekniker på DXTA. 
 

5 Uppskattningar gjorda av produktionstekniker på DXTA. 
 

6 Uppgifter från försäljare av Galdabini riktmaskiner. 
 

7 Uppskattningar av Sven Lindqvist, DynaMate QPP. 
Elinstallationer som behöver göras är: Högspänningsskåp, högspänningskabel, 
manöverkabel, jordlina, arbetsbrytarskåp, transformator, lågspänningsbrytare och 
strömskena.  
 

8 Avskrivningstiden är satt till 12 år (efter rådfrågning med ekonomiavdelningen på 
Transmission). Detta för att få en jämn fördelning av avskrivningskostnaderna över de fyra 
stegen vilket ger en mer rättvis bild över hur kostnaden per axel ser ut vid respektive steg. 
 

 



 

 

Bilaga 11. Redovisning av investerings- och avskrivningskostnader för 
sätthärdning som SLA 
 
 År: 2007 2010 2014 2018  
   Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4:  
   (74 280 st) (87 500 st) (100 535 st) (120 000 st)  
       
 Alternativ 2: SLA  
1) Gropugn 4000 2000 2000 2000  
2) Svalgrop      500  
3) Genomskjutningsugn 9000        
4) Härdkar 200        
5) Anlöpningsugn 1000        
6) Riktmaskin 3000        
7) Robot 500        
8) Bläster 2500        
9) Elinstallation   1200     Totalt: 
 Summa 20200 3200 2000 2500 27900
10) Avskrivningar 1677 1942 2108 2316  
 
1 Prisuppskattning på 2 miljoner kr/gropugn gjord av Mats Bremberg, produktionstekniker DXTP. 

 
2 Prisuppskattning gjord av Mats Bremberg, produktionstekniker DXTP. 

 
3 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
4 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
5 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
6 Uppgifter från försäljare av Galdabini riktmaskiner. 

 
7 Prisuppskattning gjorda av produktionstekniker på DXTA. 

 
8 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
9 Prisuppskattning gjord av Sven Lindqvist, DynaMate QPP. 

Elinstallationer som behöver göras är: Högspänningsskåp, högspänningskabel, manöverkabel, 
jordlina, arbetsbrytarskåp, transformator, lågspänningsbrytare och strömskena.  
 

10 Avskrivningstiden är satt till 12 år (efter rådfrågning med ekonomiavdelningen på 
Transmission). Detta för att få en jämn fördelning av avskrivningskostnaderna över de fyra 
stegen vilket ger en mer rättvis bild över hur kostnaden per axel ser ut vid respektive steg. 
Avskrivningskostnaden ökar för varje steg eftersom fler gropugnar och en svalgrop köps in 
efter hand. 
 

 



 

 

Bilaga 12. Redovisning av investerings- och avskrivningskostnader för 
sätthärdning som SSS 
 
 År: 2007 2010 2014 2018  
   Steg 1: Steg 2: Steg 3: Steg 4:  
   (74 280 st) (87 500 st) (100 535 st) (120 000 st)  
       
 Alternativ 3: SSS  
1) Gropugn 4000 2000 2000 2000  
2) Svalgrop       500  
3) Karusellugn 4000        
4) Anlöpningsugn 1000        
5) Riktmaskin 3000        
6) Robot 500        
7) Bläster 2500        
8) Elinstallation   1200     Totalt: 
 Summa 15000 3200 2000 2500 22700
9) Avskrivningar 1245 1511 1677 1884  

 
1 Prisuppskattning på 2 miljoner kr/gropugn gjord av Mats Bremberg, produktionstekniker DXTP. 

 
2 Prisuppskattning gjord av Mats Bremberg, produktionstekniker DXTP. 

 
3 Prisuppskattning gjord av Mats Bremberg, produktionstekniker DXTP. 

 
4 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
5 Uppgifter från försäljare av Galdabini riktmaskiner. 

 
6 Prisuppskattning gjorda av produktionstekniker på DXTA. 

 
7 Prisuppskattning gjord av Göran Lööf, underhållsteknik DXTU. 

 
8 Uppskattningar gjord av Sven Lindqvist, DynaMate QPP. 

Elinstallationer som behöver göras är: Högspänningsskåp, högspänningskabel, manöverkabel, 
jordlina, arbetsbrytarskåp, transformator, lågspänningsbrytare och strömskena.  
 

9 Avskrivningstiden är satt till 12 år (efter rådfrågning med ekonomiavdelningen på 
Transmission). Detta för att få en jämn fördelning av avskrivningskostnaderna över de fyra 
stegen vilket ger en mer rättvis bild över hur kostnaden per axel ser ut vid respektive steg. 
Avskrivningskostnaden ökar för varje steg eftersom fler gropugnar och en svalgrop köps in efter 
hand. 

 



 

 

Bilaga 13. Redovisning av driftskostnader för induktionshärdning 
 



 

 

Bilaga 14. Redovisning av driftskostnader för sätthärdning som SLA 
 
 
 



 

 

Bilaga 15. Redovisning av driftskostnader för sätthärdning som SSS 



 

 

Bilaga 16. Redovisning av kostnad per axel i varje steg för 
induktionshärdning 
 



 

 

Bilaga 17. Redovisning av kostnad per axel i varje steg för sätthärdning 
som SLA 
 



 

 

Bilaga 18. Redovisning av kostnad per axel i varje steg för sätthärdning 
som SSS 
 
 




