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Sammanfattning 
I Finspång ligger företaget Siemens Industrial Turbomachinery AB som konstruerar, tillverkar 
och säljer bl.a. ångturbiner. En av de ingående komponenterna i dessa turbiner är 
mellanväggarna, vars uppgift består i att rikta ångflödet mot de roterande skovlarna. 
Examensarbetet gick ut på att effektivisera tillverkningsprocessen kring dessa mellanväggar. 
Bakgrunden ligger i att tillverkningen av denna komponent utgör en flaskhals och med en ökad 
ordervolym är det oundvikligt att inte närmare studera vilka förbättringar som kan göras. 
Vid projektets början undersöktes hela bearbetningsprocessen varefter fokus lades vid de 
svarvningsoperationer som utförs av två stycken karusellsvarvar. För att på ett strukturerat sätt 
lägga upp utvecklingsarbetet följdes en metod kallad SMED. Metoden togs fram under 50-talet 
av Shigeo Shingo och går ut på att klassificera och minimera ställtid i produktionen. En annan 
metod som låg i åtanke var 5S, vilken kommer från 5 japanska termer för ordning och reda på 
arbetsplatsen. 5S var dock redan implementerad över hela verkstaden så inget vidare arbete lades 
ner på detta område. 
Den första förbättringspunkt som kom i åtanke var de skärplattor som används vid de olika 
svarvoperationerna. Här var det främst en standardisering av sortimentet och en uppgradering till 
nyare sorter som var målet.  
Verktygssystemet vid karusellsvarvarna var av en gammal och relativ ostabil typ som kallas Block 
Tool. Användandet av detta ledde till många tidsödande inmätningar för att bibehålla den 
uppsatta noggrannhet som tillverkningen kräver. Detta system var även från operatörernas sida 
önskvärt att komma bort ifrån. 
Utifrån klassificeringen av ställtiderna kom det fram att ett möjligt område där omvandling från 
inre till yttre ställ kunde ske var då byten av detalj skedde i svarvarna. Nuvarande förfarande sker 
utan förberedelse av nästa detalj vilket får till följd att allt arbete måste utföras då maskinen står 
stilla.  
Examensarbetet ledde fram till en rad förbättringsförslag av vilka några direkt tillämpades i 
produktionen. En ny verktygshållarmodul med utgångspunkt i det mer moderna Capto-systemet 
togs fram tillsammans med Sandvik Coromant. Användandet av Captoverktyg är för svarvning 
utbrett på företaget och erfarenhet finns. Detta kombinerat med en påvisad tidsvinst ledde till att 
en investering skedde. Med konsultering från Sandvik Coromant lades även förslag för nya 
skärplattor fram. Tester påvisade förbättrade hållfasthetsmässiga egenskaperna. Förutom detta 
visade ekonomiska kalkyleringar även att skärplattorna gav stora kostnadsbesparingar, främst 
genom tidsreducering. Förslaget gav som effekt att skärsortimentet vid de aktuella svarvarna, 
allteftersom de gamla plattorna slits ut, ersätts med de nya sorterna. 
Ett förslag togs även fram för detaljbyten, där en extern setupstation används till att förbereda 
detaljer genom bl.a. inmätning och fixering. Även om konceptet vidare behöver undersökas och 
utvecklas lades en god grund för en möjlig framtida tidsbesparande åtgärd. 
Detta var de tre områden där störst fokus lades, utöver dessa utreddes även flera andra 
möjligheter därav bl.a. en mätarm för automatisk inmätning av verktyg, nya infästningar och en 
utökad parameterprogrammering.  



Abstract 
One of the products which the company Siemens Industrial Turbomachinery AB designs, 
manufactures and sells is steam turbines. A main component in these turbines are the 
diaphragms, whose task is to direct the steam flow towards the rotating blades. The thesis aim 
was to make the manufacturing process around these diaphragms more efficient. As background 
lies the fact that the manufacturing of this component is a bottleneck in the production and with 
a constantly increasing ordervolume it is inevitable to not further study if any improvements can 
be done. At the initial phase of the project the whole working process was examined after which 
focus was put at the turningoperations that is performed by two vertical lathes. To be able to get 
some structure into the developementprocedure a method called SMED was applied. The 
method was developed during the 50's by Shigeo Shingo and basically concentrates on classifying 
and minimizing setuptimes during production. One other method that was in mind were 5S, 
which is based on five japanese terms used for order and cleanliness on the works site. However, 
this method was already applied throughout the workshop and no further work was put on this 
area. 
The first point of improvement that came to mind was the inserts which is used during the 
different turning operations. Here the foremost goal was to standardize the current stock and 
upgrade to newer sorts. 
The tool holding system at the vertical lathes was of an old and relatively instable type called 
Block Tool. The use of this system lead to many time consuming positionings to keep the set 
accuracy that turbines demands. It was also from the operators point of view desirable to get 
away from the system. 
From the classification of setup times it became appearant that one area where inner- could be 
made into outer setuptime was the moment when detail changes takes place in the lathes. The 
current procedure doesn't utilise any preparations of the next work piece which means that all 
setup work have to be done while the machines are being still. 
The thesis lead to a number of proposals in which some was instantly implied in the production. 
A new tool holder system based on the more modern Capto-system was, together with Sandvik 
Coromant, developed. The use of Capto-tools for turning is widespreed throughout the 
workshop and the experience is certainly there. Combined with a proven profit this lead to a 
investment in the developed tool holding system. Sandvik Coromant was also involved in the 
process of upgrading the insert assortment at the lathes. Tests showed a higher stressresistance in 
the proposed inserts, with higher cutting data and a more reliable cutting process as a result. An 
economical calculation showed that big costreductions could be made, foremost in the decreased 
cutting time. The recommendation lead to a gradual replacement of the old inserts as they wear 
out and empties out of stock. 
A proposition was also laid out to make the change of details smoother and less time consuming. 
The idea was to use an external setup-station to prepare the nextcoming operations in the form 
of fixing and positioning the detail. Even though the concept needs some more development a 
god ground for a future timesaving measure was laid. 
These were the three main areas where the biggest focus during the thesis was put. In addition to 
this a couple of other measures were examined. Among these were a measuring arm for an 
automatic positioning of the cutting inserts, new fixation devices and an extended 
parameterprograming of the control system. 
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1. Inledning 
Det första kapitlet i denna rapport beskriver bakgrunden och syftet med examensarbetet. De 
avgränsningar som har gjorts för att underlätta arbetet tas också upp  
 
1.1 Bakgrund 
Siemens Industrial Turbomachinery AB konstruerar, tillverkar och säljer ångturbiner främst till 
den industriella marknaden. En av de ingående komponenterna i dessa turbiner är 
mellanväggarna som utgör den statiska delen inuti ångkanalen. P.g.a. dess uppbyggnad och 
utformning innebär det en relativt lång tillverkningsprocess innan mellanväggen är helt färdig. 
Den bearbetningsmetod som står för största delen av tillverkningen är svarvningen, vilken 
uteslutande sker i karusellsvarvar. Här uppstår dock en flaskhals eftersom svarvningen tar lång tid 
samtidigt som antalet mellanväggar till varje turbin är relativt stort. Önskemålet är att minska 
mellanväggens ledtid genom att effektivisera arbetet vid karusellsvarvarna. Då detta redan nu är 
en angelägenhet blir det av ännu större vikt då företaget planerar att öka orderingången, vilket 
innebär tillverkning av ännu fler mellanväggar. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att hitta lösningar för att effektivisera arbetet kring två 
karusellsvarvar. Detta genom att identifiera vilka ställtider som arbetsprocessen innefattar samt 
att förbättra de metoder som används i det dagliga arbetet. Lösningarna skulle minska den totala 
tiden för mellanväggarna vid svarvarna men samtidigt ge en förbättrad ergonomi och säkerhet för 
operatörerna.  
 
1.3 Avgränsningar 
Målet var att komma så långt med de framtagna lösningar att en direkt implementering av dessa 
var möjlig. För att få tillräcklig tid till att ta fram och utveckla idéer sattes vissa avgränsningar på 
omfattningen av arbetet. Den första av dessa var att sätta fokus på svarvdelen av 
mellanväggstillverkningen. Vid karusellsvarvarna omfattar denna del den allra största tiden under 
en vanlig arbetsgång.  
Den andra avgränsningen som sattes var att enbart studera närmare på de mellanväggar som 
elektronstrålesvetsas och är av standardtyp. Detta var en mer naturlig avgränsning då 
kategorisering och dylikt arbete underlättas av att komponenternas utseende följer ett visst 
mönster. 
Även om dessa avgränsningar har varit satta så utesluter det inte möjligheten att ta fram förslag 
för att underlätta den allmänna arbetsgången, vilket innefattar såväl fräsning som borrning. 
 
1.4 Företagsbeskrivning 
Ångturbinstillverkning har förekommit i Finspång sedan 1913 då bröderna Birger och Fredrik 
Ljungström började tillverka motroterande radialångturbiner under namnet Svenska 
Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström – STAL. Vid 50-talets slut slår sig företaget ihop med en 
av sina konkurrenter, De Laval, och bildar STAL-Laval. Tillsammans inriktar de sig mot 
fartygsbranschen där de utvecklar den marina ångturbinen. Efter oljekrisen 1973 byts 
inriktningen mot kärnkraftsturbiner för att idag vara helt orienterad mot industriella 
applikationer. Företaget har sedan 1913 gått under ett antal namn bland dessa kan nämnas STAL-
Laval, ABB Stal, Alstom Power och det nuvarande Siemens Industrial Turbomachinery AB. 
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Siemens är en stor koncern med ungefär 475 000 anställda i ett flertal olika affärsområden. Under 
området power generation (PG) jobbar cirka 37 00 personer, varav 2 100 är placerade i Finspång.  
PG är si sin tur indelat i divisioner och underdivisioner där Siemens Industrial Turbomachinery 
är delaktiga i divisionen Industrial applikations och de fem underdivisionerna, I1-I5. 
Ångturbinssidan – I2 är en relativt liten del av verksamheten i Finspång, störst andel anställda 
ligger inom I4 vilket innefattar gasturbiner. Dessa kom in i bilden år 1944 då STAL samtidigt på 
uppdrag av Svenska Flygvapnet genomför ett utvecklingsprojekt för jetmotorer och på så sätt får 
en stor erfarenhet i området. De tre andra underdivisionerna som håller till i Finspång är I1 - 
Service, I3 -  Anläggning och I5 – Olja och Gas. 
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2. Förstudie 
För att få en bakgrund och en djupare förståelse i de komponenter som behandlas under 
projektets gång har en förstudie utförts. Syftet är ge en teoretisk medvetenhet när sedan 
tillverkningsprocessen studeras. I kapitlet beskrivs även produktionstekniska metoder som i 
många sammanhang världen över gett goda resultat och legat till grund för arbetsgången.. 
 
2.1 Ångturbiner 
En ångturbin omvandlar rörelseenergin i vattenånga av högt tryck och hög temperatur, till 
mekaniskt arbete. Genom skovlar tas energin i den expanderande ångan tillvara och kan tas ut 
från den roterande axel på vilken skovlarna är fästa. I elproduktion driver ångturbinen, genom 
den roterande axeln, en generator som alstrar den elektriska energin. Det skiljs mellan 
kondenseringsturbiner och mottrycksturbiner. Kondenseringsturbiner används i kraftverk, som 
enbart producerar el. Avloppsångan tas här hand om genom en kondensor där den under 
atmosfärstryck kyls ned och leds vidare till början av ångcykeln. Mottrycksturbiner används i 
applikationer där både el och värme är önskade produkter. Vid denna typ av turbin regleras 
avloppsångan av ventiler så att den med ett önskat tryck lämnar turbinen för vidare användning i 
den aktuella industrin. 
Även vid en kondenseringstyp kan ånga med specifika data tas ut ur systemet, detta sker då 
genom avtappningar från olika delar av turbinen. Denna ånga används dock i första hand till att 
förvärma vattnet från kondensorn för att ge systemet bättre verkningsgrad.  
De två turbintyperna kan kombineras för att ge en så kallad reheat-applikation. Detta kan 
åstadkommas antingen genom kombination i en enda turbin eller genom en sammankoppling 
mellan en turbin av vardera typ. Vid det första alternativet tas ånga ut ur turbinen, leds in i 
ångpannan för återvärmning och vidare till en bakre del av turbinen. Det andra alternativet utgörs 
av en mottrycksturbin där avloppsångan direkt leds in till en kondenseringsturbin.  
 
2.1.1 Impuls- och reaktionsturbiner 
De olika turbintyperna kan åstadkommas genom två tillvägagångssätt som kallas impuls- och 
reaktionsturbin. Det som skiljer dessa åt är sättet som tryckfallet över de olika stegen tas ut på. 
Då detta helt tas ut över mellanväggarna blir den så kallade reaktionsgraden noll och det är då en 
impulsturbin. Tas istället tryckfallet helt eller delvis ut över skovlarna kallas det en 
reaktionsturbin.  
Den konkreta skillnaden mellan de två fallen ligger i konstruktionen, då ett tryckfall finns över 
skovlarna uppkommer axialkrafter. För att minimera det böjmoment som uppstår vid skovlarnas 
infästning tillverkas rotorskivorna så korta som möjligt, vilket gör att de hamnar relativt långt från 
axelcentrum. Rotor tillverkas då ihålig för att inte dess massa ska bli alltför hög.  
En impulsturbin däremot har inte lika stort problem med axialkrafter, därför kan rotorn tillverkas 
i ett stycke och de skivor som skovlarna sitter på har oftast ett stort förhållande mellan 
skivdiameter och axeldiameter (Se Fig. 2.1) 
Dessa två utföranden ger en likvärdig verkningsgrad, det som istället kan vara avgörande för 
vilken av dessa som väljs att producera är de tillverkningsmöjligheter finns till förfogande. 

 
Fig. 2.1 Reaktionsturbin 
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2.1.2 Siemens turbiner 
I Siemens ångturbinfamilj finns både impuls- och reaktionsutförande vilket tillämpas i mottryck-, 
kondenserings- och reheatturbiner. Effektskalan varierar kraftigt, från de allra minsta med en 
effekt upp till 3 MW för tillämpning i mekaniskt drivna applikationer till de riktigt rejäla 
kärnkraftsturbinerna vars effekt kan uppgå till hela 1000 MW.  
 
2.1.3 Ångturbiner i Finspång 
Den vanligaste tillämpningen av Siemens turbiner ligger inom det industriella affärsområdet. Det 
är även här som de Finspångstillverkade turbinerna har sin främsta marknad. 
Två sorter, vilka har beteckningen SST700 och SST900, tillhör Finspångs ansvarsområde. Här 
sker all konstruktion och utveckling samt större delen av produktionen. 
SST700 innefattar en högtrycksturbin av mottryckstyp och en lågtrycksturbin av 
kondenseringstyp. Dessa finns i en rad olika storlekar för att täcka olika behov. SST900 är en 
mellantrycksturbin där möjlighet finns till både mottryckstyp och kondenseringstyp. Även här 
kan kundens önskemål uppfyllas genom ett antal storleksvarianter. De vanligast förekommande 
orderna är dock en kombination av antingen SST700:s högtrycksturbin och SST900:s 
mellantrycksturbin eller SST700:s båda turbiner i en reheatlösning. Det första alternativet (Se Fig. 
2.2) är det som ger möjlighet till den högsta effekten, vilken kan uppgå till strax över 200 MW.  
Samtliga av Finspångs ångturbiner är av impulsutförande. 
 
 
 

 
Fig. 2.2 Högtrycks- och mellantrycksturbin kopplade till generator 

 
Eftersom examensarbetet inriktar sig mot bearbetning vid två större karusellsvarvar är modellen 
SST900 av största intresse. Detta då det vid svarvarna är flest komponenter som tillverkas till 
denna typ. Den mindre högtrycksturbinen har mellanväggar med små diametrar vilket gör att 
bearbetning oftast förläggs vid andra mindre maskiner. Mellanväggarna till lågtrycksturbinerna 
tillverkas också vid de aktuella svarvarna, dessa turbiner är dock relativt ovanliga. 
SST900 är alltså en mellantrycksturbin som kundanpassas med hänseende för såväl längd som 
avloppsstorlek, vilka finns i området mellan 2 m2 och 9 m2. Många standardkomponenter finns 
att tillgå, vilket i viss mån även gäller mellanväggarna. Ångkanalen varierar från turbin till turbin 
men tillvägagångssättet vid tillverkningen förblir ändå oftast detsamma. Fig. 2.3 visar en typisk 
SST900 med de grundläggande delarna namngivna. 
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Fig. 2.3 Snittvy av en ångturbin, modell SST900 
 
1. Lagerbock 
Innehåller de lager som behövs för att ta upp de axiella- och radiella krafter som förekommer. 
 
2. Inloppsdel 
Genom detta parti leds ångan med högt tryck och temperatur in i turbinen. 
 
3. Mellanvägg 
I turbinen finns flera mellanväggar vars uppgift är att rikta ångflödet mot de roterande skovlarna. 
 
4. Rotor 
Den roterande delen i turbinen i vilken skovlarna är fästa. Rotorn överför ett mekaniskt arbete till 
elektricitet genom sin koppling till en generator. 
 
5. Skovel 
De komponenter i vilka den termiska energin från ångan överförs till mekaniskt roterande arbete. 
 
6. Flexibelt stöd 
Stödjer turbinen samtidigt som det har en tillräcklig flexibilitet för att ta upp den axiella rörelse 
som uppstår av den termiska expansionen. 
 
7. Avtappningslåda 
Används för att leda ånga ut ur turbinen, i detta fall till en förvärmare. 
 
8. Avloppshus 
Svetsad plåtkonstruktion vilken styr den färdiganvända ångan till kondensorn. 

7

6

1

2

3

4

5

1
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2.1.4 Mellanväggar 
Uppbyggnaden av en mellanvägg är i stora drag en innerring, ledskenor och en ytterring som 
tillsammans bildar en ring kallad mellanvägg.  
Dess uppgift består i att med ledskenorna rikta ångflödet mot rotorns skovlar för att få en 
optimal rotation och därmed effekt på turbinen. Rotorn som består av flera steg med skovlar har 
mellan varje steg ett mellanrum, i detta mellanrum ligger mellanväggen placerad.  
Beroende på turbintypen och diverse effektoptimeringar varierar antalet mellanväggar och dess 
storlekar samt utformningar. Eftersom ångan successivt expanderar framåt genom turbinen följer 
mellanväggarnas ångkanal med denna expansion vilket innebär att husets form, i vilket 
mellanväggarna är fästa, ökar diametralt längs ångflödets riktning. Husets uppbyggnad kan delas 
in i att antal olika delar där den första är en rak del vilken ser likadan ut för alla finspångsturbiner. 
Efter denna sitter en konisk övergång som angränsar mot den så kallade mellandelen, vilken finns 
i ett antal olika längder där Fig. 2.4 illustrerar det kortaste alternativet. Slutligen kommer den 
större konade delen, kallad avloppskona, där de sista och största av mellanväggarna sitter. För att 
mellanväggarnas yttersida ska passa in mot huset finns konade och plana varianter. 
Rotorns form varierar, precis som husets, genom att bli större i riktningen dit ångan expanderar. 
Övergångarna är här dock inte konade utan går direkt från en mindre till en större diameter. 
Mellanväggarna sitter här, i motsats till i taket, inte inspända i någonting men för prestandans 
skull sitter det i mellanvägarnas t-spår tätningar för att luftspalten mot rotorn ska minimeras. I 
princip finns då två stycken standarder för innerdiametrarna där undantaget är den allra sista 
mellanväggen, men denna faller utanför examensarbetets ramar. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Överblick av mellanväggarnas utformning och placering 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

2.1.4.1 Uppbyggnad/Utformning 
Gemensamt för samtliga mellanväggar är att de alltid har en innerring, ytterring samt ledskenor.  
Vanligtvis sitter ledskenorna i två stycken ledskeneband, som kan ses som en mindre ytter och 
innerring. Ledskenepaketet, vilket ledskenor monterade i ledskeneband kallas, svetsas sedan fast 
mot inner- och ytterringen (Se Fig. 2.5). P.g.a. hållfasthetskrav, då påfrestningarna är högre, är 
denna lösning ibland inte tillräcklig. Här används istället frästa ledskenor som även har ett tak och 
en botten, vilka är utformade så att de passar in varandra och bildar en ring liknande 
ledskenepaketet. Denna variant kallas för en bapsmellanvägg. Svetsning mot inner- och 
ytterringen sker även här och den metod som används i de båda fallen är elektronstrålesvetsning 
(EBW). Storleksbegränsningar finns dock i verkstadens utrustning vad gäller denna svetsmetod, 
vilket innebär att mellanväggen inte kan ha en ytterdiameter större än ungefär 2.5 meter. 
Svetsning av mellanväggar med större diametrar utförs då istället med mer konventionella 
metoder. Här ser även uppbyggnaden av mellanväggen annorlunda ut. Ledskenorna svetsas här 
direkt mot inner- och ytterringen, utan några ledskeneband eller tak- och bottenformationen på 
ledskenan.  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.5 Mellanväggens uppbyggnad 
 
I vissa fall där påfrestningarna är ännu större på mellanväggen krävs ytterligare en lösning för att 
upprätthålla hållfasthetskraven. Hela mellanväggen fräses då ut ur ett och samma stycke inklusive 
ledskenekanalen. Denna metod är ett förhållandevis dyrt alternativ men ibland nödvändigt. 
 
2.1.4.2 Standardmellanväggar 
En turbin består av flera olika sorters mellanväggar, oftast innehåller det första steget en dysring 
vilket är en variant av en bapsmellanvägg. Sedan består stegen av standardmellanväggar ändå tills 
de två sista, vilka utgörs av slutstegsmellanväggar. Standardmellanväggarna består alltid, med 
enstaka undantagsfall, av en ytterring, en innerring och ett ledskenepaket. Trots namnet 
standardmellanväggar är det väldigt sällan två mellanväggar ser exakt likadana ut. Främsta 
skillnaderna ligger i den ångkanal som ledskenepaketet utgör. Det är dock oftast måttavvikelser 
väggarna emellan som skiljer åt så en utseendemässig kategorisering är här möjlig. Nedan listas de 
olika standardmellanväggarna med tillhörande beskrivning. 
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Innerh-1 
Sitter alltid i början av turbinen och är inte direkt anslutna till huset utan är anslutna genom en så 
kallad mellanväggsbärare. På grund av detta har denna variant en rak yttersida med en klack för 
passning mot mellanväggsbäraren. 
 
Innerh-2 
Samma princip som för innerh-1, har dock en takring med tätningar även vid inloppssidan. 
 
STD-1 
Har en konisk yttersida vilket får till följd att den alltid är placerad i någon av de koniska delarna 
av turbinen. 
 
STD-2 
Har en plan yttersida och kan således vara placerad i något av de raka partierna av turbinen. 
 
Carrie-1 
I vissa fall behöver plats frigöras vid avtappningar, här bultas mellanväggarna ihop med varandra 
istället för att enskilt sitta infästa i huset. Carrie är den sortens mellanvägg i vilken andra 
mellanväggar kan bultas fast. Carrie-1 har en konad yttersida och på så sätt kan den placeras i en 
konad del. 
 
Carrie-2 
Har en rak yttersida så infästning kan ske mot de plana partierna, i övrigt som carrie-1. En 
mellanvägg i vilken andra mellanväggar kan bultas fast i. 
 
Suspen-1 
En upphängd mellanvägg med rak yttersida, har alltså möjligheten att bultas fast i en annan 
mellanvägg, med anslutningsmöjligheter från avloppssidan. Kan placeras både i koniska och raka 
delar av turbinen. 
 
Suspen-2 
Mellanvägg med rak yttersida med anslutningsmöjligheter för bultning från både avloppssidan 
och inloppssidan. Kan alltså bilda ett paket med suspen-1 och carrie-1 eller carrie-2. 
 

 
Fig. 2.2 Standardmellanväggar 



 

 15 

2.1.4.3 Material 
Materialet i mellanväggarnas olika delar skiljer sig åt men materialet skiljer sig även 
mellanväggarna emellan. Hållfasthetsberäkningar är det som bestämmer materialvalet och 
generellt kan sägas att eftersom det är högre tryck och temperatur i den främre delen av turbinen 
ställs här högre krav på materialet. Ledskenorna, vilka är de mest utsatta komponenterna, består 
alltid av 239095, ett varmhållfast martensitiskt rostfritt stål med höga hållfasthetsegenskaper.  
Materialet i ringarna varierar men i de tidigare stegen är de tillverkade i 239090 ett modifierat 12% 
kromstål och längre bak där kraven inte är lika stora används 221653 ett 13% kromstål med något 
sämre materialegenskaper, men där det sistnämnda ur produktionssynpunkt är de mest 
tacksamma att arbeta med. 
Precis som för ledskenorna utsätts ledskenebanden för en stor del varm högtrycksånga. Dessa 
består därför av ett material kallat 230264, vilket även detta är ett martensitiskt rostfritt stål men 
med något lägre hållfasthetsegenskaper än 239095-stålet. Dessa material är de som används till 
IP-turbinen, i HP och LP turbinen är förutsättningarna något annorlunda men dessa är relativt 
ointressanta då merparten av mellanväggarna i arbetet berör IP:n.  
 
2.2 Karusellsvarvarna 
Som tidigare nämnts handlade examensarbetet om arbetet kring två karusellsvarvar. Dessa 
maskiner var av tyskt fabrikat, närmare bestämt ifrån Schiess. Det som skiljer en karusellsvarv 
ifrån den betydligt vanligare horisontella svarven är att den roterande delen ligger vertikalt. 
Schucken utgörs här av ett bord vari t-spår är frästa för infästning av detaljerna. Fördelen med 
denna typ av svarvning är att betydligt otympligare och tyngre föremål kan bearbetas, vilket lett 
till att de aktuella karusellsvarvarnas främsta uppgift ligger i att bearbeta mellanväggar. Dessa kan 
ha en ytterdiameter uppemot fyra meter, vilket även motsvarar den större av svarvarnas 
bordsdiameter. Vissa turbinkomponenter kräver dock mer än svarvarnas maximala kapacitet, här 
används också en karusellsvarv men då av en större typ. 
Förflyttningen av skärverktyget sker med hjälp av två bommar, en horisontellt och en vertikalt 
placerad. I den vertikala bommen sitter maskinhuvudet, vari maskinkonan av typen ISO 50 är 
placerad, och det är med denna som genom en teleskopfunktion all rörelse i höjdled under 
operationens gång sker. Den horisontella bommen kan även den flyttas vertikalt, men detta är 
främst till för positionering innan bearbetningen då dess toleranser inte ligger lika högt. All 
rörelse i sidled sker genom en skruvmekanism i den horisontella bommen i vilken den vertikala 
bommen sitter fast i. Detta är en relativt stabil förflyttning men då karusellsvarvarna i fråga varit 
med i många år börjar även denna tappa i precision i form av glapp.  
Trots namnet karusellsvarvar är det inte bara svarvningsoperationer som är möjliga i de aktuella 
maskinerna, möjlighet finns även för fräsning och borrning. Detta tack vare de utbytbara 
maskinhuvuden som svarvarna är utrustade med. Huvudena sitter placerade i en växlare och 
genom styrsystemet kan operatörerna under en operation byta huvud och fortsätta med en annan 
typ av bearbetning. 
Bredvid maskinbordet står en höj och sänkbar plattform placerad varifrån operatörerna styr 
bearbetningsprocessen. Styrsystemet har viss parameterfunktion inbyggd men den allra största 
delen av manövreringen sker manuellt. Ur säkerhetssynpunkt har ett skydd mot bland annat 
spånor placerats kring hela maskinbordet. Skyddet fanns inte ursprungligen med i maskinens 
layout men ett behov för detta visade sig finnas då de varma spånorna kan flyga relativt långt 
under bearbetning vilket kan ge upphov till bl.a. ögonskador. 
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2.3 SMED-metoden 
SMED är en metod som går ut på att effektivisera arbetet som sker från det att en produkt är 
färdigbearbetad tills det att nästa produkt är redo att bearbetas. Metoden är en förkortning av 
Single Minute Exchange of Die och utvecklades av Shigeo Shingo under mitten av 1900-talet [2]. 
Som namnet antyder är målet med SMED att varje byte ska kunna ska under tio minuter. 
Metoden var ursprungligen framtagen för arbetet kring pressformar vid Toyota-fabriken i Japan, 
därav inte sagt att principerna är obrukbara i andra sammanhang. Metoden används nämligen 
framgångsrikt hos industrier av alla sorter runt om i hela världen. En av de fördelar som 
genereras är att möjligheten ges till en så kallad ”Just In Time” produktion där den stora och 
kostsamma lagerhållningen som ofta annars förekommer kan minskas. Genom detta får företaget 
en större flexibilitet mot kundernas krav, en kortare leveranstid, bättre kvalitet då lagerrelaterade 
skador och setupfel minskar samt att generella produktiviteten ökar. 
SMED kan delas upp i tre steg: 
 

• Separering av inre och yttre ställ 
Detta är den kanske viktigaste av de tre punkterna. Det är här en klassificering över vad 
som är inre ställ och yttre ställ sker. Med inre ställ menas allt arbete som utförs medan 
maskinerna står stilla. Yttre ställ är således allt som utförs medan maskinerna är igång. 
Självklara saker som att lägga fram aktuella verktyg och hämta material till nästkommande 
operation kan innebära att den inre ställtiden minskar drastiskt.  

 
• Omvandla inre ställ till yttre 

I detta skede granskas de tidigare grupperade ställtiderna för att kontrollera ifall någon 
eller några av de inre ställtiderna kan göras om till yttre ställtider. Antingen genom att 
omklassificera tidigare felantagna inre ställ eller modifiera nuvarande metoder så de kan 
utföras medan maskinen är igång.  

 
• Optimera alla aspekter av setup operationerna 

I denna sista punkt analyseras varje steg noggrant och optimeras. För detta arbete finns 
vissa standardprocedurer inom SMED-metoden som kan appliceras på de mesta 
problem. Fokus läggs till stor del vid de steg som innefattar inre ställ då detta är den 
dyrbara stilleståndstiden.  

 
Ett viktigt efterarbete ligger i att dokumentera och kontrollera den nya processen så att samtliga 
berörda vet hur arbetet bör ske för att upprätthålla en så effektiv produktion som möjligt. Dessa 
tre steg har en potential att rejält minska tidsåtgången för ett byte. För att ytterligare optimera 
arbetsgången kan en iterering av metoden genomföras. I vissa fall är detta även en nödvändighet 
för att få ett tillfredsställande inre ställ.  
 



 

 17 

2.4 5S 

 
                 Seiri         Seiton         Seiso        Seiketsu    Shitsuke 

 
5S är en strukturerad metod för att hålla ordning och reda på arbetsplatsen [6], [7]. Målet är att 
eliminera onödiga föremål så att operatören får en ordnad och fräsch miljö att arbeta i. Metoden 
utvecklades med inställningen att utan en ren, välorganiserad och säker miljö kan inte ett effektivt 
arbete ske. Namnet 5S kommer från 5 japanska termer som alla börjar på s.  
 
 
 
2.4.1 Sortera (Seiri) 
Den första punkten innebär att ta reda på vad som är nödvändigt och inte, i det dagliga arbetet. 
Det som är onödigt bör omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen. Att sortera innebär även att 
uppmärksamma inventarier som är trasiga och märka dessa tills problemet är åtgärdat. 
Sorteringen medför att golvplats och arbetsytor frigörs samt att den ”Just In Case” mentalitet 
som finns på många företag elimineras. Det finns tre huvudtyper som sorteringen kan uppdelas i: 
 
Verktyg 

• Används rätt verktyg?  
• Finns det verktyg som inte används?  
• Finns det trasiga och utslitna verktyg?  
• Finns det för många verktyg?  

 
Lager/Buffertar 

• Finns det material som inte hör hemma på denna arbetsplats?  
• Finns det för mycket i lager och buffertar?  
• Finns det för många tomma emballage?  
• Står materialet på fel ställe?  
• Är något material felaktigt?  

 
Utrustning 

• Behövs all utrustning för att utföra arbetet?  
• Finns det gamla fixturer, mätklockor etc. som inte används  
• Är alla bord nödvändiga? 

 
2.4.2 Systematisera (Seiton) 
Denna punkt bygger på att inga tveksamheter ska råda om vart utrustning, verktyg och material 
hör hemma. Var sak ska alltså ha sin utmärkta plats som dessutom bör ligga ergonomiskt till och 
förebygga gångtider. Med denna typ av systematisering kan följande slöserier reduceras eller helt 
elimineras: 
 

• Belastningsskador  
• Tidsslöseri vid behovet av att leta efter saker 
• Slöseri i form av ett för stort inköp 
• Förlust i långa gångtider 
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För att arbetsgången ska ske så smidigt som möjligt bör sådant som används frekvent vara 
placerat så nära arbetsplatsen som möjligt. Det kan även vara praktiskt att kategorisera verktyg 
och dylikt i olika funktionsgrupper som t.ex. vid en verktygstavla. 
Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid placeringsarbetet, dessa nedanstående punkter bör 
speciellt tas i beaktande: 
 

• Kommer den nya placeringen orsaka skador eller smuts?  
• Finns det någon fara med den nya placeringen, t.ex. blockering av dörrar?  
• Är det möjligt att hålla rent runt den nya placeringen? 

 
 
 
2.4.3 Städa (Seiso) 
Punkt tre innebär att det skall hållas rent kring arbetsområdet. En viktig del är även att kartlägga 
varifrån orenligheterna kommer ifrån. Då detta är gjort kommer operatörerna lättare att kunna 
upptäcka sådana problem på maskinerna och lokalen som t.ex. läckage, slitage och vibrationer. 
Om dessa fel inte hittas och åtgärdas kan de i värsta fall leda till haverier. Några exempel på 
orsaker till orenlighet kan vara: 
 

• Spån från bearbetning 
• Vatten och olja från bearbetning  
• Läckande olja  
• Flisor från träemballage 

 
2.4.4 Standardisera (Seiketsu) 
Standardisera innebär att skapa rutiner och följa upp arbetet med 5S. Viktigt är här att dessa 
rutiner är tydliga och att alla vet om sitt ansvarsområde. Om arbetet inte följs upp ordentligt är 
det lätt att falla tillbaka i gamla vanor som oftast innebär ett mindre strukturerat och produktivt 
arbetssätt. De fyra huvudaktiviteterna inom standardiseringen ser ut som följer: 
 

• Ansvarsområden och spelregler för 5S  
• Checklista 5S  
• Rengörings- och kontrollinstruktioner för utrustning  
• Visuell kontroll av utrustning 
 

2.4.5 Se till (Shitsuke) 
Detta är det steg där det ses till att den skapade ordningen hålls. Alla de orsaker till orenligheter 
som hittats åtgärdas och behovet av städning optimeras. Några exempel på åtgärder kan vara: 
 

• Modifiering av utrustning och skydd  
• Ändring av layouten/ flytt av maskiner och material  
• Anskaffning av rätt städutrustningen 
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3. Nulägesbeskrivning 
Vid förbättringsarbete runt en arbetsplats gäller det att först samla in information om hur arbetet, 
i detta fall bearbetningen vid karusellsvarvar, utförs i dagsläget. Tillräcklig bakgrund om hur och 
varför arbetet utförs på ett visst sätt behövs för samtliga utföranden för att kunna ge kunskap om 
vilka begränsningar och problem som finns. Eftersom det även är flera personer som arbetar vid 
karusellsvarvarna är det viktigt att se om några skillnader i utförandet finns från en operatör till 
en annan eller om de olika stegen genomförs på samma sätt. Följande kapitel handlar om hur 
bearbetningen av mellanväggar utförs vid karusellsvarvarna samt vilka verktyg och andra 
hjälpmedel som används.  
 
3.1 Flöde av mellanväggar i fabriken 
Vid tillverkningen av en mellanvägg går processen igenom ett antal steg innan mellanväggen blir 
till en färdig produkt. I följande stycke beskrivs de ingående svarvningsprocesserna närmare. 
Nedan listas alla de operationer runt om i fabriken som bidrar till framställningsprocessen av en 
mellanvägg. 
 
Ledskenebandssvarvning 
Vattenskärning 
Montering 
Paketsvarvning 
Krympning + Svetsning 
Bandstickning 
Areamätning 
Skrubbsvarvning 
Delning 
Fräsning av delningsplan 
Hopsättning 
Färdigsvarvning 
Diktning av tätkanter 
Tätkantssvarvning 
 
3.1.1 Ledskenebandssvarvning 
Här svarvas de ringar som ledskenorna sitter emellan, även kallade ledskeneband. Operationen 
börjar med att ett spår svarvas i ringen med hjälp av ett stickstål. Detta spår används till att 
spänna fast detaljen då den vänds och andra sidan bearbetas. Denna sida skulle kunna spännas in 
likadant med spännbackar men spåret är nödvändigt vid den efterkommande operationen, 
nämligen vattenskärningen. Innan detaljen har vänts svarvas även den övre delen av profilen. Det 
som svarvas först efter det att ledskenebandet är vänt är ringens yttre del, alltså den sida som inte 
är i anslutning mot kanalen. Den sida som är i anslutning mot kanalen har en så pass komplicerad 
form att bearbetningen måste programmeras, vilket är en av anledningarna till att det är den som 
bearbetas sist. 
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3.1.2 Paketsvarvning 
 

 
 

Fig. 3.1 Ledskenepaket 
 
När ledskenebandssvarvningen är gjord går ledskenebanden till vattenskärningen där hål till 
ledskenorna skärs ur. Efter monteringen kallas nu ledskenorna och de två ledskenebanden för 
ledskenepaket. I paketsvarvningen svarvas de angränsande ytorna mellan innerring och 
ledskenepaket samt ytorna mellan ledskenepaket och ytterring. 
Det som först svarvas är ledskenepaketet där de utstickande ledskenorna från inner- och 
yttersidan tas bort så de tillsammans med ledskenebandet bildar en jämn yta. Här finns alltså inte 
något förutbestämt diametermått utan det är de uppnådda måtten som styr vilken diameter inner- 
och ytterringarna ska ha. Ringarna är innan denna operation helt obearbetade, trots detta svarvas 
här bara angränsningsytorna mot ledskenepaketet då de ska vidare mot hopsättning genom 
krympning. 
 
3.1.3 Bandstickning 
 

 
 

Fig. 3.2 Mellanvägg innan bandstickning 
 
När mellanväggen kommer tillbaks från krympning och svetsning är den nu för första gången en 
hel enhet. Genom bandstickningen tas de kanter av ledskenebanden vars uppgift tidigare bestod i 
att underlätta infästningen bort. Kanterna finns egentligen på båda sidorna men det är bara de 
placerade vid utloppssidan som tas bort. Detta görs här för att en areamätning av kanalen ska 
kunna ske. 
Eftersom bearbetningen sker i nära anslutning till kanalen är det i denna operation viktigt att 
svarvningen sker varsamt så att spånor inte fastnar i ledskenorna och skadar dessa. En 
försiktighetsåtgärd är att bearbetningen sker baklänges så att de långa spånorna släpar i 
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ledskenornas riktning och inte hakar i. Ifall mellanväggen bearbetas i den vanliga riktningen är 
risken betydligt större att ledskenorna skulle kunna ta skada av de vassa spånorna. 
 
3.1.4 Skrubbsvarvning 
Här skapas i stora drag den färdiga geometrin, en marginal lämnas dock på de områden där höga 
toleranser finns. 
Skrubbsvarvningen inleds med att svetsfogen på mellanväggens inloppssida, vilken tillkommit då 
ringarna och ledskenepaketet svetsats ihop, tas bort. Eftersom det vid den största delen av 
skrubbsvarvningen inte är särskilt höga toleranser går bearbetningen här oftast ut på att ta bort så 
mycket material som möjligt på kortast tid. Svarvningen sker runt hela detaljen och en viss 
arbetsmån lämnas till den nästkommande operationen. Vid bandstickningen togs 
ledskenebandskanten bort från utloppssidan. I denna operation tas dock den kvarvarande kanten 
bort och t-spårsprofilen bearbetas även i grova drag. 
 
3.1.5 Färdigsvarvning 
Efter skrubbsvarvningen delas mellanväggen i en såg för att möjliggöra montering i turbinen. De 
delningsplan som sedan bildas fräses plana och spår för hopsättning skapas. Då mellanväggen 
satts ihop är den klar för färdigsvarvningen. Som namnet antyder är det vid denna operation det 
färdiga utseendet på mellanväggen skapas.  
Efter delningen, som medför att halvorna inte ligger helt plant mot varandra, är det första som 
görs att inloppssidan jämnas till så att mellanväggen ligger stabilt mot stolparna och backarna. För 
övrigt görs ingen mer bearbetning då detaljen ligger an åt detta håll. När mellanväggen sedan är 
vänd svarvas den så kallade ”läppen”, i de fall en sådan finns. Efter detta bearbetas hela 
utloppssidan till dess färdiga mått och toleranser. Sista svarvningsoperationen som sker är att t-
spåret bearbetas fram till sin färdiga geometri. 
 
3.1.6 Tätkantssvarvning 
I trappan diktas tätkanter fast för att hålla luftgången så jämn och tät som möjlig mellan rotor 
och mellanväggar. Vid tätkantssvarvningen jämnas tätkanterna tills så de får de mått som är 
angivna på ritningarna. Detta är det enda steget i operationen, vilket uppenbart är den minst 
tidskrävande av alla. Efter detta skede är mellanväggen helt färdig och redo för montage i 
turbinen. 
 
3.2 Infästningar av mellanväggar 
 
3.2.1 Ledskenebandssvarvning 
 

               
 

Fig. 3.3 Inspänning vid svarvning av spår  Fig.3.4 Inspänning mha spår 
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Vid denna operation används spännbackar till den första delen där spår för senare infästning 
svarvas. Eftersom ledskenebandet är relativt tunt så kan backarna lätt trycka ihop det och ge 
bandet en oval form. För att komma runt detta problem används backarna endast för att 
ledskenebandet inte ska flytta sig och med hjälp av skruvtvingar, som trycker från både in- och 
utsida, fixeras sedan detaljen. När detaljen vänts spänns den fast, med hjälp av speciella backar, i 
de spår som tidigare svarvats. Dessa backar skruvas fast så att de trycker neråt och inte från sidan 
för att på så sätt undvika formändringar som annars kan ske. 
 
3.2.2 Paketsvarvning 
 
Ledskenepaket:  

 
 

Fig. 3.5 Fastspänning av ledskenepaket 
 
Det första av de tre delarna som bearbetas vid paketsvarvningen är ledskenepaketet. Det anländer 
färdiginspänt för svarvning av yttersidan till maskinerna. Eftersom ledskenorna sitter löst i 
ledskenebandet är det viktigt att de fixeras noggrant under hela operationen. För att hålla fast 
dem under svarvningen av yttersidan sitter en solid ring placerad på insidan av paketet som håller 
emot de skärkrafter som vill trycka ledskenorna inåt. 
Hela paketet sitter fast på en platta med hjälp av skruvtvingar, vilka håller emot i alla riktningar. 
Radiellt genom skruvtvingarnas backar, som trycker på både hjälpringen och utsidan av paketet 
samt från ovansidan då tvingarna ligger an mot en platta, sitter pinnskruvar fastsatta. Denna 
platta finns till för att skydda ledskenorna genom att fördela kraften. 
När det är dags för att svarva innerdiametern måste skruvtvingarna flyttas till innersidan och 
hjälpringen tas bort så att de inte är i vägen för bearbetningen. Innan skruvtvingarna flyttas över 
en och en och hjälpringen tas bort så dras ett spännband fast på utsidan. Detta görs så att 
ledskenorna ska bibehålla den position de fått sedan svarvningen av yttersidan. Då hjälpringen är 
borttagen kan de backar som tidigare satt emot ringen flyttas in så att de ligger an mot och fixerar 
ledskenepaketet.  
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Innerring: 
 

       
 

Fig. 3.6 Fastspänning av innerring  Fig. 3.7 Skruvstolpar 
 
Under paketsvarvningen så svarvas utsidan av innerringen. Det är denna yta som sedan ska 
krympas och slutligen svetsas fast i ledskenepaketet. När svarvning sker av en yttersida på detta 
sätt så spänns ringen fast med hjälp av spännbackar inifrån och stolpar placeras ut på undersidan. 
Detta tillvägagångssätt gör att hela ytan är fri för bearbetning utan att detaljen behöver vändas på. 
Eftersom det även är viktigt att ringen är helt plan så används skruvstolpar i de fall där någon 
form av ojämnhet upptäckts. Dessa stolpar förs in i t-spåren, på samma sätt som med de andra 
stolparna, och med den övre delen justeras höjden på de ställen av detaljen där det behövs. 
 
Ytterring: 
Fastspänningen av ytterringen sker även den med spännbackar. Skillnaden är dock att 
svarvningen här sker vid insidan vilket gör att backarna måste flyttas till yttersidan så de inte är i 
vägen. Genom detta kan även här hela den aktuella ytan bearbetas. I övrigt så är infästningen lika 
som det vid svarvningen av innerringar. 
 
3.2.3 Bandstickning/Skrubbsvarvning/Färdigsvarvning 
 

 
 

Fig. 3.8 Fastspänning vid skrubbsvarvning 
 
Vid skrubbsvarvning och färdigsvarvning ska ytterringen i regel svarvas så att flera ytor uppstår. 
Förfarandet vid fastspänningen kan då ske genom att spänna fast detaljen vid en av dessa ytor 
och bearbeta de andra för att sedan vända på detaljen, spänna fast vid det som redan är bearbetat 
och ta det sista. Eftersom infästningen kan ske på detta vis så undviks en inspänning från insidan 
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och mycket tid kan sparas. De anordningar som används vid inspänningen är de vanliga 
grundbackarna och tillvägagångssättet är samma som för fastspänningen av inner- och 
ytterringarna vid paketsvarvningen. 
Eftersom bearbetningen vid bandstickningen varken sker på inner- eller yttersidan av 
mellanväggen så spänns mellanväggen även här in enligt samma princip. 
 
3.3 Block Tool 
I karusellsvarvarna används för närvarande ett hållarsystem från Sandvik Coromant som heter 
Block Tool (Se Fig. 3.9). Systemet är uppbyggt av ett antal enheter där stommen utgörs av en 
fyrkantshållare som sitter fast i svarvhuvudet med en ISO-50 kona. I fyrkantshållaren 
positioneras en verktygshållare genom att den förs in i ett spår och ner mot en kant. Dessa spår 
sitter runt hela fyrkantshållaren, förutom uppåt då det är här hållaren har sitt interface mot 
svarvhuvudet, vilket ger infästningsmöjligheter från tre håll. Själva fastspänningen av 
verktygshållaren sker med hjälp av skruvar. I denna hållare placeras slutligen skärhållaren där den 
bearbetande delen sitter (Se Fig. 3.12). På en verktygstavla vid maskinerna sitter de mest frekvent 
använda skärhållarna med fastmonterade skärt. Verktygshållaren uppgift består i att göra systemet 
mer modulärt genom att det oftast räcker att byta skärhållare. Eftersom det finns spår runt hela 
fyrkantshållaren finns möjligheten att fästa mer än ett verktyg åt gången. Detta kan leda till många 
insparade byten i de fall då åtkomligheten kring detaljen tillåter det.  
Karusellsvarvarna är relativt gamla och ger ingen möjlighet till invändig skärvätsketillförsel. Men 
även om hållarsystemet hade suttit på nyare maskiner där kanaler för detta finns så har Block 
Tool inte den möjligheten, inte minst på grund av det flertalet gränssnitten som utgör systemet. 
 
 

                
      

         Fig. 3.9 Block Tool-systemet                  Fig. 3.10 Skärhållare i verktygstavla 
 

       
  

Fig. 3.11 Stickstål i verktygshållare Fig. 3.12 Skärhållare i verktygshållare 
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3.4 Mätning 
 
3.4.1 Klockmått 
 

 
 

Fig. 3.13 Positionering av mellanvägg 
 
När ett nytt arbetsstycke placerats i maskinen måste det positioneras så att det är centrerat. Till 
hjälp används då ett klockmått som med hjälp av en magnet fästes på fyrkantshållaren. 
Klockmåttet fungerar genom att en fjäderutrustad prob förs mot ett föremål och då denna trycks 
in indikeras sträckan med ett motsvarande utslag på en klocka. Genom att rotera detaljen 
samtidigt som proben ligger an visar klockans utslag hur väl centrerat arbetsstycket ligger. 
Justeringen sker sedan med hjälp av backarna. Denna centreringsmetod används även då 
arbetsbordet lyfts in och positioneras på maskinens grundbord. 
 
3.4.2 Mätsticka 
 

      
 

Fig. 3.14 Mätsticka  Fig. 3.15 Närbild av mätsticka 
 
En mätsticka används vid mätning av innerdiametrar. Mätstickor finns för många olika diametrar 
och mätområdet för var och en är relativt litet. Den mätsticka som används är den där detaljens 
innermått, vilket framgår av ritningen, ligger inom mätstickans arbetsområde. Med mätstickan fås 
då det exakta måttet. Eftersom det vid inmätning av verktyg för invändig bearbetning inte finns 
något känt referensmått så måste denna metod här användas för att fastställa ett sådant. Detta 
gäller endast vid obearbetade ytor, då en bearbetad yta har ett givet mått från ritningen. Har redan 
en annan invändig yta bearbetats behövs dock inte denna mätning upprepas för att få fram ett 
referensmått. Det går lika bra att använda detta mått även om det inte är den aktuella 
bearbetningsytan. 
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3.4.3  Mätklocka 
 

  
 

Fig. 3.16 Mätklocka  Fig. 3.17 Mätklocka närbild 
 
En mätklocka fungerar ungefär på samma sätt som ett klockmått, den har en fjäderförsedd pinne 
och en klocka som indikerar hur mycket pinnen rört sig. Mätklockan är inställd på ett 
utgångsmått och klockans utslag motsvarar den diametrala skillnaden till det verkliga yttre 
diametermåttet. När mätklockan används är arbetsområdet lika snävt som mätstickans, skillnaden 
är dock att klockmåttet har möjligheten att kalibreras om för att täcka ett annat mätområde. Detta 
endast till en viss gräns så det finns även här ett flertal olika längder på instrumenten. 
 
3.4.4 Passbit 
En tunn passbit används när ett nytt verktyg ska mätas in mot en yta med ett sen tidigare känt 
mått. När ett nytt verktyg kalibreras tangeras referensytan med skärspetsen. Eftersom skäret är 
stumt kan det vara svårt att känna av exakt när det ligger an mot planet. Här används då den 
tunna passbiten som har ett känt mått, genom att den läggs mellan skärspetsen och planet. Precis 
då passbiten kläms åt förs värdet in i styrsystemet och verktyget är inmätt. Denna sorts inmätning 
kan göras mot alla redan bearbetade ytor, såväl invändiga och utvändiga diametermått som axiella 
mått. 
 
3.4.5 Skjutmått 
 

 
 

Fig. 3.18 Nedre delen av trappan 
 
Ett skjutmått används bl. a när det inte finns möjlighet att använda mätsticka eller mätklocka. En 
sådan situation uppstår då mätning ska ske av den nedre delen av trappan. Den närliggande 
diametern har då ett i förväg känt mått och med skjutmåttet tas avståndet reda på, vilket lätt kan 
översättas till en diameter. Skjutmått används även för mätning av tjocklekar, i axiell riktning, 
vilket är önskvärt då måtten utgår från en yta på andra sidan mellanväggen. Det finns även 
skjutmått modell större, vilka används vid mätning av ytterdiametrar då toleransen inte är så hög. 
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3.4.6 Mikrometermått 
 

        
     

Fig. 3.19 T-spår  Fig. 3.20 Specialanpassat mikrometermått 
 
Eftersom åtkomsten vid det inre spåret i T-profilen är starkt begränsad kan inte en mätklocka 
användas för att mäta diametern. Här kommer ett specialanpassat mikrometermått väl till hands. 
Tjockleken mäts på väggen och eftersom både inner- och yttermått av profilen går att ta reda på 
så kan tjockleken på det inre spåret räknas fram. Mikrometermått används även till mätning av 
tjocklekar då höga krav ställs på måtten, detta görs dock med ett konventionellt mikrometermått. 
 
3.5 Skärplattor 
Skärplattor finns i en uppsjö olika modeller. Valet baseras i första hand på i vilket material 
bearbetningen sker. Bearbetningssorten är även den avgörande. Då arbetsmån är stor, grov till 
medelgrov bearbetning, kan en viss skärgeometri vara fördelaktig medan vid mindre avverkning 
kan en helt annan sort vara bättre. Bearbetningstypen är inte heller helt oviktig då t.ex. ett 
intermittent skärförlopp kan ställa till problem för ett skär med annars goda egenskaper vid vanlig 
bearbetning.  
I nuvarande mellanväggstillverkningen används, beroende på förutsättningarna, olika sorter och 
former på skären. Nedan ges en beskrivning av vilka typer som används och varför.  
 
3.5.1 Skärsorter 
Materialvalet i en mellanvägg beror till stor del på hållfasthetsberäkningarna men det är alltid 
någon sorts rostfritt stål. Detta ger att till den största delen bearbetning av mellanväggarna 
används skärsorten 4025 (Se Bilaga 3). 4025 är ett CVD-belagt hårdmetallskär med god slitstyrka 
som lämpar sig bra till större delen av bearbetningen. Skäret har ett substrat för att öka dess 
seghet vilket gör att det även går att använda vid något intermittenta förlopp, t.ex. vid 
delningsplanen. Egenskaperna vid intermittent bearbetning är dock begränsad vilket innebär att 
skärdata ofta måste reduceras för att inte riskera brott.  
Vid tyngre intermittenta förlopp räcker dock inte 4025 till utan då behövs en ännu segare 
skärsort. Till detta används för närvarande 235 (Se Bilaga 3) vilket även det är en CVD-belagd 
skärsort med en mycket god eggsäkerhet. Detta gör att den väl lämpar sig för denna sorts 
förlopp. Skärdatan för 235 är emellertid inte lika hög som 4025 men skärsorten har en större 
tillförlitlighet. Ett exempel där 235 helt konkurrerar ut 4025 är vid spårstickning mellan ytter- och 
innerring mot paketet där ringarna svetsats på och svetsfogarna ska svarvas bort. Då svetsfogen 
inte är helt plan ger det ett skärförlopp med många kraftiga slag och 4025 är inte segt nog. 
Vid paketsvarvning svarvas de utstickande ledskenorna ner vilket leder till kraftiga slag. Dessa 
sitter dock löst i ledskenebanden och får inte flyttas från sin position under den skärande 
processen. För att klara påfrestningarna från ledskenorna skulle 235 kunna användas. Denna 
skärsort genererar emellertid höga skärkrafter vilket medför att ledskenorna flyttar sig ur sitt 
ursprungsläge. Istället används här en snabbstålssort med en skarpt slipad kant, vilket genererar 
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låga skärkrafter samtidigt som skärsorten har en tillräcklig seghet för att klara av slagen som 
uppkommer. Snabbstålsskär är i dagens läge relativt ovanliga då de arbetar i ett lågt arbetsområde 
beträffande skärdata. 
 
3.5.2 Skärform 
När det beslutas om vilken skärform som ska användas vid bearbetningen är det i stor grad 
åtkomligheten som spelar in. I de fall då åtkomligheten inte är till problem används med fördel en 
trubbig form på skäret då detta ger en högre styrka i skäret. För tillfället arbetas det med 4 olika 
sorters former på skären, 80, 60, 55 och 35 grader. Då den mesta av bearbetningen sker under 
lättåtkomliga förhållanden används främst 80-gradiga rombiska skär vid tillverkningen (Se Fig. 
3.21). Det finns dock vissa områden på en mellanvägg där andra former behövs, t.ex. vid nedre 
delen av trappan, undersidan av läppområdet och den programmerade svarvningen av 
ledskenebanden. Vid den nedre delen av trappan ska ett instickande spår med en avslutande klack 
svarvas, vilket resulterar i att sämst tänkbara åtkomlighet uppstår och ett 35-gradigt skär (Se Fig. 
3.22) är högst nödvändigt. Vid svarvningen på undersidan av läppområdet samt vid den 
programmerade svarvningen av ledskenebanden är åtkomligheten inte fullt så besvärlig, den är 
emellertid tillräcklig för att ett 55-gradigt skär är tvunget att användas. 
 

                           
     

    Fig. 3.21 80-gradigt skär         Fig. 3.22 35-gradigt skär 
 
Det är inte alltid åtkomligheten som spelar den största rollen. I paketsvarvningen används ett 35-
gradigt skär. Här utgör svarvningen bara en vertikal plansvarvning och anledningen till att ha ett 
skär med en sådan spetsig vinkel är att en vassare egg kan frambringas, vilket är nödvändigt i 
denna applikation.  
60-gradiga skär, så kallade trekantsskär, används som komplement till de 80-gradiga rombiska 
skären. En egenskap denna typ medför, vilket de andra saknar, är att fasning av kanter är möjlig 
från två håll. Således om bara en plansvarvning och inte några mer avancerade profiler ska utföras 
är det ett bra alternativ. Är operationen av en annan typ ger dess form dock en starkt begränsad 
åtkomlighet. 
 
3.5.3 Skärgeometrier 
Med skärgeometrin menas skärets spånbrytande överdel, men oftast även underdel. Geometrin 
har ett direkt inflytande på spånbildningsförloppet med hänsyn till verktygslivslängd, 
skäreggstemperatur, skärkrafter och ytjämnhet. Skärgeometrins uppgift består i att ge en gynnsam 
spånavgång och samtidigt göra skäreggen tillräckligt stark för bearbetningstypen, där det skiljs 
mellan fin, medelgrov och grov bearbetning.  
Själva skäreggsgeometrin finns i två olika typer av utföranden, positiv och negativ. Ett negativt 
skär ser likadant ut på över- och undersidan, det går således att vända på när den ena sidan är 
utsliten, alltså ett vändskär. Det positiva skäret har en kilvinkel på mindre än 90 grader vilket 
innebär att bearbetning endast kan ske på ena sidan. En fördel med detta skär är att undersidan är 
plan vilket ger en något stabilare angränsning mot skärhållaren. 
Nästan all bearbetning som sker vid karusellsvarvarna klassas som medelgrov bearbetning. Detta 
ihop med bearbetningsmaterialet har lett till att negativa skär med QM-geometri (Se Bilaga 3) 
nästan uteslutande används. 
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3.5.4 Nosradier 
Skärets nosradie bestäms till stor del av radiekraven hos detaljen som bearbetas. Det eftersträvade 
är att använda en så stor radie som möjligt då en större radie leder till en starkare skäregg och en 
bättre ytjämnhet. Det som dock kan vara en begränsande faktor är att en större nosradie leder till 
högre vibrationstendenser. 
Vid skrubbsvarvning, bandstickning och svarvning av ytter- och innerring finns inga radiekrav. 
Detta medför att en radie på 0.8 eller 1.2 oftast används, men ibland även 1.6 om arbetsmånen är 
väldigt stor, vilket kan vara fallet vid vissa konventionellt svetsade mellanväggar. Vid 
färdigsvarvning och ledskenebandssvarvning används uteslutande 0.8-radie, förutom i de enstaka 
fall där radiekraven är ännu högre. 
 
3.5.5 Kantlängder 
Beroende på vilket skärdjup som är tänkt att användas vid ett visst förlopp måste skärets har en 
tillräcklig kantlängd. Den effektiva skärkantlängden beror på skärets form. Med t.ex. ett 80-
gradigt rombiskt skär kan endast 2/3 av skärets totala kantlängd användas till ingrepp. En fördel 
med att använda större kantlängd är att skäret håller bättre, bl.a. då värmen som bildas vid 
ingrepp blir utspridd över en större volym. 
Eftersom skärdjupet huvudsakligen inte överstiger 4 mm används oftast kantlängderna 12 mm 
för 80-gradiga skär, 15 mm för 55-gradiga skär, 16 mm för 35-gradiga skär och 22 mm för 60-
gradiga skär. Ett undantag är vid bandstickningen då ibland en större skärkantlängd används för 
att kunna svarva hela ”bandet” på en gång. 
 
3.6 TDM – Tool Data Management 
TDM infördes 1996 som ett system för att hantera verktyg vid beredning och lagerhantering. 
Systemet är ett elektroniskt hjälpmedel innehållande en omfattande katalogisering och 
visualisering av verktyg och verktygslistor (Se Bilaga 4). Från TDM kan den mesta information 
som kan tänkas behövas i de olika skedena i beredning och tillverkning läsas av. 

 
 

Fig. 3.23 Verktygshantering i TDM 
3.6.1 Beredning 
Vid en beredning tas en rekommenderad arbetsgång samt lämpliga verktyg att arbeta med för 
varje detalj fram. TDM-systemet underlättar denna process genom att det: 
 

• Föreslår komponentkombinationer för att uppnå önskade verktygskriterier t.ex. längd 
• Ger möjlighet till visuell kontroll vid NC-beredning genom sanna verktygsbilder 
• Ger möjlighet att lagra erfarenhetsvärden från tidigare bearbetningar 
• Gör det enkelt att finna passande verktygskombinationer för att uppnå önskade kriterier 

t.ex. viss verktygslängd 
• Har en effektiv sökning, t.ex. på verktygens styrande mått 
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• Har möjligheten att integreras med andra system där TDM-informationen kan användas, 
t.ex. för att effektivisera processen vid nyinköp, NC-beredning 

• Har en enkel sökning för återanvändning av befintliga verktygskombinationer 
 

 
 

Fig. 3.24 Lagerhantering i TDM 
 
3.6.2 Lagerhantering 
Vid lagerhanteringen sätts de beställda verktygen ihop efter de verktygslistor beredarna tagit fram. 
Genom TDM förs statistik över hur många verktyg som finns och var de är lokaliserade. Om 
t.ex. ett verktyg redan finns i den aktuella maskinen som verktygslistan är gjord för så finns dessa 
uppgifter tillgängliga i TDM och risken för dubbla uppsättningar av verktyg minimeras. Vid 
lagerhantering underlättar TDM genom att det möjliggör :  
 

• En enkel sökning för återanvändning av befintliga verktygskombinationer  
• Enhetliga rapporter och dokument, t.ex. verktygsställblad, plocklistor och 

montageinstruktioner 
• Bokföring av varje verktygs placering och antal 
• Automatisk generering av enhetliga verktygsställblad 
• Lagring av maskinställblad på ett ställe 
• En effektivisering av ställarbetet genom plocklistor och montageinstruktioner 
• Att utprovade skärdata kan sparas och sökas 

 
3.6.3 Inköp 
Genom den statistik som förs över antalet verktyg och verktygskomponenter samt hur ofta de 
används blir inköpsplaneringen underlättad på många sätt. Ett välanvänt verktyg eller 
verktygskomponent kan då inhandlas i rätt tid, vilket gör att ett kontinuerligt flöde mellan nya 
och kasserade komponenter kan hållas. Risken för att helt sakna ett verktyg minimeras och en 
högre produktivitet kan därmed uppnås. Med TDM finns i detta avseende: 
 

• En möjlighet att integrera med andra system där TDM-informationen kan användas, t.ex. 
för att effektivisera processen vid nyinköp, NC-beredning 
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• Direkt tillgång till verktygsleverantörers katalogdata vilka enkelt kan laddas in i TDM-
systemet 

 
 
3.7 Arbetsbord 
För att ge operatörerna en mer ergonomisk arbetsställning används vid bearbetning av detaljer 
oftast arbetsbord i maskinerna (Se Fig. 3.25). Dessa arbetsbord är uppbyggda av ett grundbord 
med en permanent arbetsplatta fastskruvad. Borden sitter fastspända mot maskinbordet med 
rejäla backar. I plattan finns 20 stycken t-spår frästa för montering av backar och dylikt. 
Diametern på denna platta uppgår till 1848 mm. Då detaljerna emellanåt är större än arbetsbordet 
finns en modulplatta (Se Fig. 3.26) med samma utseende som grundplattan, men med diametern 
2200 mm. Detta gör således att arbetsområdet ökas och omfattar de allra flesta detaljer. I de fall 
då detaljernas diameter överstiger 2200 mm kan givetvis inte arbetsbordet användas. 
Inspänningen sker då direkt på maskinbordet. När sedan arbetsbordet åter ska nyttjas centreras 
det först med hjälp av ett klockmått för att sedan spännas fast med backarna. 
Positionering av modulplattan görs för närvarande med hjälp av frästa spår på undersidan som 
passar in mot arbetsbordets grundplatta. På detta sätt säkerställs centreringen, dock inte med 
särskilt stor repeterbarhet. Detta spelar emellertid ingen större roll då detaljerna ändå spänns fast 
och mäts in efter det att plattan kommit in i maskinen. För att sedan fixera modulplattan skruvas 
den fast ovanifrån genom grundplattan och arbetsbordet. När plattan först ska positioneras så att 
skruvhålen ligger an mot arbetsbordets hål så skruvas bultar utan huvud in i arbetsbordet. Sedan 
sänks plattan ned över dessa och bultarna ersätts med de riktiga som ska spänna fast plattan så 
den sitter stabilt och fixerat. 
 

         
 

Fig. 3.25 Arbetsbord i Maskin       Fig. 3.26 Modulplatta 
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4. Identifiering av problem 
Efter att ha studerat den process som sker kring bearbetningen och dess förutsättningar var det 
nödvändigt att identifiera vilka möjliga förbättringar som kunde tänkas göra får att öka 
produktiviteten och underlätta arbetet för operatörerna. För att denna del av projektet skulle få 
ett strukturerat upplägg användes den så kallade SMED-metoden. I Bilaga 1 visas en lista med de 
punkter som applicerades på den aktuella situationen. Under förstudien togs även 5S-metoden 
upp som en möjlig kandidat, denna var dock redan implementerad runt om i verkstaden varför 
inget vidare arbete genom metoden utfördes. 
Detta kapitel redogör för de bakomliggande orsakerna till de punkter som blev utvalda att jobba 
vidare med. 
 
4.1 Inmätningar 
Ett av de problem som tidigt upptäcktes var de många inmätningar av verktyg som dagligen sker. 
En reducering av dessa skulle innebära att mycket tid tjänas samtidigt som ergonomin förbättras, 
då operatörerna nu vid varje inmätning går ner från plattformen till maskinbordet. Ett annat 
problem är att de inmätningar som utförs varierar beroende på vilken bearbetning som sker, t.ex. 
är de olika vid invändig och utvändig svarvning. På grund av detta måste flera metoder användas 
för att mäta in verktygen. 
 
4.1.1 Verktygssystem 
En av orsakerna till att inmätningarna blir så många är en följd av det verktygssystem som 
används. Verktygssystemet som används heter Block Tool och är ett gammalt system från 
Sandvik Coromant. Systemet är uppbyggt av ett flertal gränssnitt, där varje enskilt gränssnitt har 
dålig repeternoggrannhet, vilket leder till en väldigt låg repeternoggrannhet vid byte av skär och 
skärhållare. Till och med vid öppna mått där verkstadstoleranser gäller måste verktygen mätas in 
då repeternoggrannheten är så pass dålig. 
 
4.1.2 Mätmetoder 
När verktyg mäts in används en känd diameter vilken tangeras med skärspetsen med hjälp av en 
tunn passbit mellan verktyg och diametern. Vid utvändig svarvning kan hjälp oftast ta av den 
platta detaljen ligger på, som exakta diametern är känd på. Vid invändig svarvning däremot måste 
mätningen ske mot en innerdiameter från detaljen. I vissa fall finns ingen i förväg känd 
innerdiameter vilket gör att en mätsticka måste tas till hjälp för att ta reda på diametern med. 
Eftersom dessa ej kända diametrar oftast är obearbetade eller ojämna på ett sätt eller ett annat så 
måste först dessa bearbetas så att de blir jämna. Detta för att ett tillförlitligt mått från mätstickan 
ska uppnås. Dessa mätmetoder är som sagt manuella och möjligen skulle dessa kunna 
effektiviseras och göra smidigare. Åtkomligheten för operatören kan i vissa fall ställa till problem 
vid användandet av passbiten, det är inte en särskilt ergonomisk metod.  
 
4.2 Mätningar 
Förutom vid inmätningen av verktyg finns även flera metoder för att mäta detaljen, denna så 
kallade kontrollmätning görs för att se till att rätt mått är uppnådda efter bearbetning. De två 
metoder som tar mest tid är användandet av mätklockor och mätstickor. Båda dessa måste 
hämtas ifrån ställrummet. Mätklockorna finns i olika längder och kan ställas om för olika 
mätområden. Varje inställning kräver dock kalibrering vilket också sker i ställrummet. Mätstickor 
kan däremot inte justeras utan omfattar ett fast mätområde. Detta leder dock till att antalet 
mätstickor blir stort då diametern på detaljerna kan variera mycket. Andra mätinstrument som 
används är bl. a klockmått, skjutmått och mikrometermått. Klockmåttet och mikrometermåttet 
har dock väldigt speciella användningsområden vilket kan göra det svår att ersätta dessa. 
Skjutmått används då det inte är så hög noggrannhet och de finns för olika applikationer, mindre 
skjutmått för att bl.a. mäta tjockleken och större för att mäta diametrar. De mindre skjutmåtten 
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har precis som klockmåtten och mikrometermåtten ett väldigt speciellt användningsområde och 
är således svåra att ersätta. De större skjutmåtten kan däremot, liksom de andra diametrala 
mätverktygen, tänkas förbättras eller standardiseras. 
 
4.3 Byten 
Varje gång ett byte sker, vare sig det är byte av detalj eller byte av arbetsbord, står den aktuella 
karusellsvarven stilla. Eftersom det inte finns någon möjlighet att förbereda kommande 
operationer sker allt detta i maskinen. Detta kan i många fall leda till långa stillestånd. Denna tid, 
som då blir ställtid, är något som bör hållas så låg som möjligt för att få en maximalt effektiv 
produktion. 
 
4.3.1 Byte av detalj 
Mellan varje operation vid ett byte av en detalj sker oftast följande process: 
 

• Karusellsvarven stannar 
• Backar lossas/tas bort  
• Detaljen lyfts bort  
• Bordet rengörs  
• Backar och stolpar flyttas/sätts in  
• Detaljen lyftes in  
• Detaljens centricitet mäts 
• Justering med hjälp av backar 
• Karusellsvarven startar 

 
I de få fall där både operationen före och efter är likadana, samt detaljerna har samma diameter 
för infästning, underlättas bytet då ingen justering av backar behövs. Detta hör dock till 
ovanligheterna då de flesta mellanväggar har olika diametrar. Dessutom görs sällan likadana 
operationer efter varandra. Detta medför att infästningarna varierar och det blir mer 
tidskrävande. Justeringarna av backarna går olika till beroende på om dem ska flyttas in eller ut, 
radiellt sett. Vid rengöringen av bordet används tryckluft för att blåsa bort spånor efter 
bearbetningen. Detta tar dock inte bort de spånor som ligger i t-spåren där backarna sitter. I de 
fall då backarna ska justeras inåt måste därför först backarna helt tas bort och spånorna manuellt 
avlägsnas. I det andra fallet då backarna ska justeras utåt, behöver inte denna rengöring göras 
vilket innebär att dessa fall inte tar lika mycket tid. 
Själva in- och utlyften av detaljerna sker med travers och lyftkrokar.  
 
4.3.2 Byte av arbetsbord 
Till båda maskinerna finns ett arbetsbord. De är till för att underlätta bearbetningsprocessen 
genom att distansera detaljen, vilket gör det smidigare för operatören vid bl.a. infästningen. 
Borden kan i sitt grundutförande ta detaljer med en maximal diameter på 1848 mm. Till borden 
finns även en större platta som kan skruvas fast och således ges möjligheten för större detaljer att 
spännas in. Maximal diameter uppgår med den här plattan till 2200 mm. Arbetsbordet är fäst med 
backar i maskinbordets t-spår. Då detaljerna som ska bearbetas är större än de 2200 mm som den 
största plattan kan ta så flyttas hela arbetsbordet och inspänningen sker direkt mot maskinbordet. 
Detta byte sker enligt följande förfarande: 
 

• Karusellsvarven stannar 
• Backar lossas 
• Detaljen lyftes bort 
• Arbetsbordet rengörs 
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• maskinbordets backar lossas 
• Arbetsbordet lyftes upp 
• Insidan av arbetsbordet rengörs 
• Arbetsbordet lyftes bort 
• Backar flyttas 
• Detaljen lyftes in 
• Centricitet mäts 
• Justering av detalj med hjälp av backar 
• Maskinen startar 

 
Detta gäller då arbetsbordet tas bort. Då arbetsbordet ska lyftas in i maskinen sker det på 
liknande sätt som när en ny detalj ska lyftas in. Centriciteten är väldigt viktig i båda fallen och 
med hjälp av klockmåttet positioneras arbetsbordet på samma förfarande som för detaljerna. Den 
mesta av bearbetningen sker i bägge maskinerna med arbetsborden på maskinbordet då 
majoriteten av mellanväggarna är eb-svetsade och dessa väldigt sällan är större än 2200mm i 
diameter. Eftersom en av karusellsvarvarna är något större och har ett större maskinbord är det 
oftast i den som bearbetning utan arbetsbord sker. 
 
4.4 Maskinprestanda 
När arbetet kring en maskin ska effektiviseras är dess prestanda en avgörande del. Beroende på 
maskinens uppbyggnad, slitage och vad dess huvuduppgift är kan prestandan leda till 
begränsningar. 
De aktuella karusellsvarvarna är byggda för att bearbeta större detaljer vid låga varvtal. Detta 
innebär t.ex. att vid bearbetning av en liten diameter begränsar varvtalet vilken skärhastighet som 
kan uppnås. Maskinerna är även av en äldre modell och har använts flitigt genom åren. Detta har 
resulterat i en del slitage, bl.a. glapp i maskinbordets lager, vilket innebär att operatörerna 
försöker hålla hastigheten under maximala varvtalen. Med nyare modeller undviks ofta detta 
problem, de är många gånger även byggda för användande av högre data. 
En del i maskinens prestanda som undersöktes vidare om den kunde förbättras var 
snabbmatningen, alltså när svarvhuvudet rör sig då skäret inte är i ingrepp. Att öka hastigheten på 
denna matning skulle kunna leda till kortare bearbetningstider. Denna idé fick dock överges redan 
på ett tidigt stadie då det kom fram att svarvhuvudet drevs i x-led med en skruvmekanism. Då 
snabbmatningen blir för hög börjar denna framdrivning glappa, vilket har blivit fallet i den 
mindre av karusellsvarvarna. Att ytterligare öka denna snabbmatning skulle då innebära att 
noggrannheten tappas ännu mer i x-led. 
Ytterligare ett exempel på maskinernas bristande prestanda som resultat av slitage är det glapp 
som finns i svarvhuvudet. Glappet blir kännbart då bearbetning sker med väl tilltagna matningar 
eller/och skärdjup. I dessa fall vrider sig huvudet vilket resulterar i positioneringsosäkerhet. Det 
här blir också en begränsande faktor då operatörerna måste ha det i åtanke och inte använda allt 
för hög skärdata. 
 
4.5 Skärplattor 
Det som oftast vill uppnås med att byta skärplattor är att korta ner skärtiderna, få ett minskat 
slitage samt att minska antalet olika sorter och hitta varianter som klarar ett bredare 
arbetsområde. Utvecklingen av skär pågår ständigt för att försöka förbättra de ovan nämnda 
punkterna. För att få en så effektiv produktion som möjligt och uppnå bästa resultat gäller det att 
hålla sig uppdaterad om marknadens tillgängliga sorter och dess utveckling. Möjligheten att 
förnya och förbättra dagens sortiment fick redan på ett tidigt stadie en hög prioritering. 
 
 



 

 36 

4.5.1 Skärtider/slitage 
När arbetet vid en maskin ska göras effektivare är det alltid ett mål att försöka korta ner så många 
tider som det går. Trots att skärtider oftast inte utgör en särskilt stor del av den totala tiden vid 
produktionen så kan här ändå rejäla vinster göras då utvecklingen på skärfronten är så pass stark. 
Vid de aktuella maskinerna finns den största potentialen inom detta område vid 
paketsvarvningen. Här används snabbstål för att det tidigare inte funnits möjlighet att tillverka 
tillräckligt skarpa skäreggar i hårdmetall. Detta användande genererar väldigt låga skärdata och 
om en hårdmetallsort som klarar av paketsvarvningens tuffa krav hittas kan detta leda till en 
avsevärd höjning av skärdata. 
Vid den resterande bearbetningen används redan hårdmetallsorter så här kommer troligtvis inte 
skärdatan kunna ökas lika mycket. Detta betyder dock inte att det inte finns någon potential, 
eftersom en betydligt större del av bearbetningen utgörs av andra operationer än 
paketsvarvningen. 
Förutom ökning av skärdatan är en annan aspekt skärets slitage. För att svarvningen ska ske så 
smidigt som möjligt är det önskvärt att skäret ska ha en gynnsam förslitning med tillförlitlig 
livslängd. Eftersom förbrukningen av skär i dessa maskiner inte är så hög blir förtjänsten av 
insparade skärplattor mindre än tidsbesparingens förtjänst. Vid införande av nya skär försöker 
nötningsbeständigheten bibehållas eller om möjligt förbättras, därmed ökas livslängden på skäret. 
 
4.5.2 Stort antal olika skärplattor 
Förutsättningarna mellan och inom olika operationer kan variera stort vilket gjort det nödvändigt 
att ha en viss variation i sortimentet. Det finns av denna anledning olikheter beträffande former, 
sorter och nosradier. En annan anledning till att sortimentet av skär är så omfattande är att det 
inte finns någon definierad arbetsgång utan operatörerna själva väljer hur och med vilka skär 
bearbetningen ska utföras. 
Vid en standardisering av skären gäller det att en typ av skär som ersätter befintliga variationer 
hittas. Det är omöjligt att ersätta alla typer av skär med ett enda, men målet är ändå att så stor del 
av tillverkningen som möjligt ska bearbetas med så få skär som möjligt. Det är dock viktigt att 
standardiseringen inte gör avkall på de befintliga skärens egenskaper, vilket skulle kunna leda till 
att livslängden blir kortare och viktigast av allt att skärdatan försämras. De förbättringar som är 
önskvärda att få till stånd genom att införa en standardisering är bl. a att göra det smidigare för 
operatörerna genom att undvika en hel del byten. Det sker även underlättningar beträffande 
lagerhållningen och inköpet av skären, då det blir ett mindre antal sorter att registrera och hålla 
reda på. 
 
4.6 Lyftanordning 
När operatörerna ska lyfta detaljer och bord in och ut ur maskinen sker detta med hjälp av en 
travers. I verkstaden finns ett antal traverser med olika lyftkapacitet för att klara allt från mindre 
detaljer till hela turbiner. Dessa är placerade högt uppe nära taket bl. a för att klara av att lyfta 
över de höga förvaringshyllor som finns stationerade på diverse platser i fabriken. Vid många av 
maskinerna finns lyftkranar för att underlätta arbetsgången, detta är dock inte fallet vid 
karusellsvarvarna. En av anledningarna kan vara att operationstiderna är relativt långa vilket 
medför att inte lika många lyft här utförs. När t.ex. en mellanvägg ska lyftas så hakas stroppar fast 
på traversens lyftkrok och sedan placeras en mindre lyftkrok vid vardera stropp. Dessa lyftkrokar 
placeras sedan under ytterkanten av mellanväggen och lyftet kan därpå utföras. På grund av 
karusellsvarvens utseende kan dessa lyft bli riskabla. Den horisontella bommen är nämligen 
placerad väldigt nära maskinbordets centrum vilket bara gör det möjligt att använda två 
lyftkrokar. För att få plats måste dessa vara placerade horisontellt med bommen, vilket får till 
följd att detaljen riskerar att välta vid införandet till maskinen om hastiga stopp sker. Detta har 
inträffat och bevisligen kan det få stora konsekvenser i form av skador på detalj och maskin. I 
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bästa fall skulle en tappad detalj bli en tidsförlust men i allra värsta fall skulle enheten kasseras, 
stora skador på maskinen uppkomma eller en operatör blir skadad. 
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5. Åtgärder 
Då förbättringspunkterna har tagits fram kommer det naturligt att kolla närmare på 
lösningsförslag. Shigeo Shingo har i sin bok [2] skrivit om ett flertal exempel där hans metod 
tillämpats. Många av dessa har varit svåra att tillämpa men själva filosofin har genomsyrat de 
förslag som tagits fram. I detta kapitel tittas det närmare på dessa och fördelarna som kommer ur 
dem. 
 
5.1 Capto 
För närvarande används ett verktygshållarsystem från Sandvik Coromant som heter Block Tool. 
Systemet består av fyra gränssnitt, maskinkona - fyrkantshuvud, fyrkantshuvud – verktygshållare, 
verktygshållare – verktyg, verktyg - skär. Verktygsbyten och dylikt sköts manuellt men eftersom 
inspänningarna mellan gränssnitten fyrkantshuvud – verktygshållare och verktygshållare – verktyg 
inte har särskilt bra styrning blir repeternoggrannheten otillräcklig. Denna osäkerhet i 
positioneringen leder till att inmätningar måste göras vid varje verktygsbyte oavsett 
bearbetningens toleranskrav. Varje inmätning innebär en minskning av produktiviteten i form av 
en tidsförlust. 
Varje gränssnitt innebär även en försämring av stabiliteten och så få gränssnitt som möjligt är att 
eftersträva. En dålig stabilitet kan ge uppkomst av vibrationer som i sin tur innebär en försämrad 
ytfinhet och större påfrestningar på skären. Detta får naturligtvis inte förekomma och 
vibrationerna måste då motverkas med en minskad metallavverkning som följd. 
Block Tool systemet är idag ett relativt föråldrat verktygssystem, vilket förutom de mekaniska 
nackdelarna kan innebära problem då nya komponenter behövs. För tillfället finns ett lager av 
Block Tool enheter men då ingen nytillverkning äger rum kommer alla enheter i framtiden att 
behöva specialbeställas. 
För att få bukt med dessa problem så föreslås att det verktygssystem som används idag ersätts av 
Capto, ett nyare system även det från Sandvik Coromant.  
 
5.1.1 Allmänt om Capto 
Capto är namnet på ett modulärt vertygshållarsystem framtaget av Sandvik Coromant. Systemet 
är utbyggt för såväl svarvning, fräsning och borrning. Systemet för svarvenheterna bygger på 
erfarenheter från Block Tool-systemet men med klara förbättringar inom många områden. 
Enheterna kan integreras i allt från ett enskilt verktyg i maskinkonan till växlade revolversystem. 
Uppbyggnaden sker genom att skärhållaren placeras i en grundenhet. Infästningen sker med hjälp 
av en flänsförsedd polygonisk kona vilken hålls på plats med en dragstång. Konan finns i olika 
storlekar, där C3 är den minsta och C8 den största. Valet av storlek baseras på bearbetningstypen 
och dess kriterier. Sker bearbetningen under väldigt gynnsamma förhållanden kan C3 användas, 
men då förutsättningarna är svårare kan så stora konor som C8 vara nödvändiga. Fastspänningen 
av dragstången kan ske på två olika sätt, antingen med en centrumbult eller genom en 
frontinspänning. Centrumbult används främst vid tung bearbetning och innebär att åtdragning 
och lossning av skärhållaren sker rakt ner mot den polygoniska kopplingen, vilket får till följd att 
enheten måste lossas från maskinkonan vid byte. Detta är inte fallet med frontinspänning där 
skärhållaren direkt kan lossas från sidan av dess grundenhet tack vare en differentialskruv.  
 

   
        Fig. 5.1 Skärhållarens polygoniska koppling        Fig. 5.2 Centrumbult resp. frontinspänning 
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Den polygoniska kopplingen med dragstångslåsningen ger Capto en repeternoggrannhet på ± 2 
µm, vilket är avsevärt bättre än Block Tool där positioneringen måste skötas manuellt. Den höga 
repeterbarheten är en av de klart viktigaste aspekterna vid införande av Capto i karusellsvarvarna 
då det minskar behovet av mätskär och inmätningar av verktyg. Den höga noggrannheten bidrar 
även till att stabiliteten förbättras avsevärt jämfört med Capto. En annan fördel förutom en större 
noggrannhet och högre stabilitet är att antalet gränssnitt minskar. Eftersom skärhållaren monteras 
direkt i grundenheten blir det som i Block Tool var verktygshållare och verktyg till en enda enhet. 
Ett minskat antal komponenter innebär även en enklare hantering och montering med tidsvinster 
som följd. 
Till skillnad från Block Tools enheter så ger Capto möjligheten att använda en invändig 
skärvätsketillförsel. Istället för att rikta en extern slang mot skäret finns i skärhållarna 
genomgående kanaler. Skärvätskan blir därför direkt riktad mot skäreggen och på så sätt erhålls 
en mer kontrollerad vätsketillförsel och underlättad spånavgång. Därav minskar belastningen på 
skäret och således ökar livslängden. 
För att möta alla krav som kan ställas på en bearbetning finns ett stort utbud av enheter. Förutom 
de vanliga hållarna för invändig och utvändig allmän svarvning så finns t.ex. enheter för att 
förlänga och reducera verktygen. Med reducering menas att en mindre konstorlek än den aktuella 
kan användas. Detta kan vara en fördel då åtkomligheten är begränsad, t.ex. vid invändig svarning 
av små hål. Är hålen tillräckligt djupa kan även förlängare vara nödvändig. Då ett långt verktyg 
har större benägenhet att vibrera finns även vibrationsdämpade bommar i sortimentet. Vid 
karusellsvarvarna finns ibland behovet att använda fyrkantsinfästning. Detta beror på att 
skaftverktyg kan behövas av åtkomlighetsskäl samt att de egentillverkade stickstålen som används 
vid vissa operationer måste kunna spännas in. Detta löses i Capto genom adaptrer som finns för 
både axiellt och radiellt utförande. Adaptern fästs på samma sätt som en vanlig skärhållare, 
varefter skaftverktyget skruvas på plats. 
 

   
Fig.5.3 Radiell och axiell fyrkantsadapter        Fig. 5.4 Förlängnings-/reduktionsdelar 

   
5.1.2 Modulen 
Möjligheten att kunna svarva utvändigt, invändigt och plansvarva utan att byta verktyg är en 
önskvärd egenskap vid införande av Capto. Denna möjlighet finns i Block Tool då plats finns för 
att spänna in mer än ett verktyg åt gången. För att kunna åstadkomma detta med Capto behöver 
flera enheter integreras i en modul. När verktyg på detta sätt undviker att bytas mellan olika 
svarvsätt sparas mycket tid.  
Spännenheterna till denna modul är på grund av bearbetningstyp valda till C6-storlek. C5 hade 
förmodligen också fungerat men C6 är ett säkrare alternativ. En annan anledning till att välja C6 
som konstorlek är att det är den allra vanligaste typen på företaget. Det innebär att utbudet av 
skärhållare redan är stort och ett mindre antal nya sorter behöver föras in i systemet. 
Spännenheterna är manuella enheter med frontinspänning. Detta då det är smidigare vid denna 
sorts applikation. Centrumbult används oftast vid maskiner med automatisk verktygsväxling eller 
då få byten förekommer. 
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Fig. 5.5 Capto spännenhet med skärhållare 

 
För att uppnå en smidig bearbetningsgång i karusellsvarvarna bör antalet skärenheter i modulen 
vara två stycken. Med två enheter ges tillräckliga möjligheter för samtliga bearbetningstyper.  
Fördelarna med att ha tre stycken är att det går att utföra både en grov- och finbearbetning utan 
att byta verktyg. I karusellsvarvarna utförs dessa operationer dock med hjälp av samma sorts skär, 
vilket innebär att tre enheter blir överflödigt. Att ha fler enheter och verktygshållare kan 
dessutom innebära problem med åtkomligheten, t.ex. vid innersvarvning av en ring med liten 
diameter. 
Den grundläggande utgångspunkten vid modulkonstruktionen var skärspetsarnas positionering i 
x-led. Det är förståss önskvärt att ha en så liten och smidig modul som möjligt men vissa 
minimimått måste dock uppfyllas. Avståndet mellan spetsarna är tvungen att vara större än den 
vertikala bommen. Då detaljen är högre än modulen blir bearbetning omöjlig om inte 
skärspetsarna ligger längre ut än bommen. Ett annat kriterie är att skärhållarna placeras så 
skärspetsarna hamnar i centrum av maskinbordet. Om inte detta uppfylls försvåras operatörernas 
arbete avsevärt. Det går då inte direkt följa ritningen utan en kompensering måste göras och nya 
indata räknas ut. Den ogynnsamma positioneringen kan även medföra en större belastning på 
skären. Placeringen av skärenheterna måste vara så att så många operationer som möjligt kan ske 
utan behov av adaptrer och förlängare för att underlätta bearbetningen och bibehålla stabiliteten. 
Första tanken var att ha en enhet för invändig och en för utvändig svarvning samt att möjligheten 
att plansvarva var lika goda för båda. Målet var att kunna ha båda skärhållarna fastspända i 
modulen under så stor del av arbetsgången som möjligt. För att möjliggöra detta måste 
skärhållarna placeras så att skärspetsarnas vertikala positionering är relativt lika, vilket gör att den 
i z-led placerade skärhållaren inte riskerar att slå i bordet eller detaljen vid invändig och utvändig 
svarvning med den andra hållaren. Avståndet mellan skärspetsarna måste dock vara tillräckligt för 
att plansvarvning med intermittent skärförlopp ska kunna ske utan att den icke bearbetande 
skärenheten går i ingrepp. Plansvarvning då båda skärhållarna sitter i modulen blir dock bara 
möjlig för den hållare där skärspetsen är längst ner av de två, vertikalt sett. Vid detta 
utvecklingsskede uppstod ett problem. Beroende på operationen är det ofta nödvändigt att 
verktyget har ett visst utligg från modulen, p.g.a. åtkomlighetsskäl. Som modulen var tänkt att 
arbeta från början hade endast en skärhållare haft möjlighet till utligg, vilket inneburit att det 
antingen hade gällt invändig eller utvändig bearbetning, inte för bägge. Detta gav två förslag 
beroende på om prioriteten låg vid att ha utligg för invändig eller utvändig svarvning.  
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Fig. 5.6 Förslag 1   Fig. 5.7 Förslag 2 
 
Ett avgörande fakta för Captomodulens slutgiltiga utformning var när det uppdagades att 
svarvhuvudet var roterbart. Detta gjorde att problemet med utligget var löst och att även om 
skärspetsarnas vertikala positionering inte var relativt lika skulle det inte vara något problem med 
åtkomligheten. Därför placerades inför den sista layouten den i z-led placerade skärhållaren längre 
ner. Tidigare när skärspetsarna låg närmre varandra fanns en möjlighet att spånor från 
bearbetningen klämdes emellan modulen och detaljen, vilket kunde få till följd att dessa tryckte 
upp mot modulen och antingen kunde skada den eller få den att vibrera. Det kunde även få till 
följd att spånorna skrapas längs ytan, vilket gör att ytfinheten kan bli sämre och i vissa fall till och 
med så pass dålig att ytkraven inte uppnås. Den nya placeringen ger ett större utrymme för 
spånavgången och dessa företeelser är inte längre ett problem. 
Modulens mått i z-led fanns det inga krav på men eftersom den nuvarande Block Tool enheten 
har en lämplig höjd baserades Captomodulen på detta. Att svarvhuvudet är roterbart satte dock 
upp ett nytt krav på måtten i x-led. För att göra svarvningen så smidig som möjligt bör 
skärspetsarnas position vara lika långt ifrån modulens rotationscentrum. Om då huvudet roteras 
ett halvt varv positioneras skärspetsarna på samma diameter som den innan. 
För närvarande i Block Tool enheten används utvändig kylning, med hjälp av en slang, vid 
bearbetningen. Captoenheterna är byggda så att de ger en möjlighet till invändig kylning, vilket 
alltid är en fördel. För att dra nytta av detta måste den utvändiga kylningen vid karusellsvarvarna 
kunna kopplas till en invändig kylning i modulen. Genom att tillverka kanaler från enheterna i 
modulen till en koppling där slangen fästes så kan detta problem lösas. Eftersom det inte är 
önskvärt att leda kylvätska till båda skärhållarna samtidigt bör det finnas en utvändig ventil som 
gör att en valmöjlighet till vilken hållare skärvätskan går finns. Ventilen är tänkt att sitta utvändigt 
på de slangar som är anslutna till kanalerna. Ett alternativ hade varit att direkt implementera den i 
modulen. Nackdelen är då att modulen blir krångligare att bygga och vinsten mot att ventilen 
sitter externt är alltför liten.  
Vid montering av Captomodulen kan detta ske på två sätt. Antingen infäst med kona i 
maskinhuvudet eller infäst direkt i svarvbommens fäste. Det senare alternativet gör det möjligt att 
byta ut hela Captomodulen mot ett huvud med inspänd Block Tool modul. Istället för att 
manuellt lossa modulen från maskinhuvudets kona byts hela modulen från bomfästet, vilket sker 
automatiskt. En sådan konstruktion blir dock mer avancerad att bygga vilket innebär ökad 
kostnad. Dessutom finns egentligen inte behovet att använda Block Tool fyrkantshuvud eftersom 
adaptrer i Captomodulen istället kan användas (Se Fig. 5.3). Valet blev därför att modulen 
utrustades med en kona, modell SK 50 DIN 2080, och montering sker i maskinhuvudet. Men i de 
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få fall där det ändå kan tänkas behövas Block Tool så finns ändå möjligheten att byta modul 
eftersom båda är utrustade med samma sorts kona. 
Vid karusellsvarvarna utförs förutom svarvning även borrning och fräsning. En utredning av 
möjligheter att införa Capto även till dessa bearbetningstyper var dock bara på planeringsstadiet. 
Detta eftersom svarvning med bred marginal är det dominanta förfarandet och således finns det 
mest att vinna, i form av tid och pengar, vid byte till ett bättre verktygssystem för just svarvning. 
En annan aspekt är att det på företaget nästan inte finns Captoenheter för fräsning och borrning, 
för dessa applikationer används så gott som uteslutande Varilock.  
 

 
 

Fig. 5.8 Slutgiltig Captomodul framtagen med hjälp av Sandvik Coromant 
 
5.2 Mätarm 
Inmätningar av verktyg sker idag på flera olika sätt. Vid införande av Capto minskar antalet 
inmätningar som behöver utföras eftersom repeternoggrannheten är betydligt bättre än med 
Block Tool. Det innebär dock inte att samtliga inmätningar försvinner då de i z-led och de med 
hög tolerans i x-led fortfarande är kvar. Även om verktygen med Capto har en smidig infästning 
betyder det inte att utförandet av inmätningarna förändras. Fortfarande måste operatören 
förflytta sig till maskinbordet och manuellt mäta. 
Första tanken för att underlätta dessa inmätningar var att använda en mätprob med optisk signal 
(Se Fig. 5.9). Vanligtvis används denna sorts mätverktyg till att mäta på detaljer genom att den 
placeras i spindeln och en ljussignal avges då proben tangerar en yta. För att mäta in verktyg 
skulle den behöva placeras på en fix punkt vid en känd diameter och proben tangeras med 
verktyget. Kantavkännaren måste då monteras i en speciell hopfällbar ställning, detta för att 
möjliggöra inmätning från bägge håll. För att inte försvåra åtkomligheten vid bearbetning vore 
det en klar fördel om den vore hopvikbar. Kantavkännaren i sig har en noggrannhet på fem 
mikrometer men ett problem kan vara att det är svårt att tillverka en ställning som bibehåller den. 
Ett större problem som uppdagades efterhand var det faktum att en rund mätspets inte är lämplig 
vid inmätning av annat än plana ytor. Detta p.g.a. att det är väldigt svårt veta exakt vart på 
spetsen verktyget tangeras. Träffas inte centrum exakt av probspetsen kommer ett felaktigt värde 
visas vilket medför att den bearbetade detaljen får ett felaktigt mått. Ett måste är alltså att 
mätytan är helt plan. Ett alternativ skulle då kunna vara att använda så kallade 
axialinställningsfixturer. Användningsområdet för dessa är egentligen vid inmätningar av verktyg 
främst i axiell riktning (Se Fig. 5.10). Vid användning av detta sorts mätverktyg i denna 
applikation måste det även här tillverkas en hopfällbar ställning att montera fixturerna på. Här 
räcker det dock inte att använda en utan, beroende på var den sitter, två eller tre stycken för att 
klara att mäta in invändiga och utvändiga verktyg.  
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Fig. 5.9 Optisk Kantavkännare  Fig. 5.10 Axialinställningsfixtur 

 
Förutom att eliminera mätskär och standardisera de olika inmätningsförfarandena är mätarmen 
även tänkt att förbättra ergonomin för operatörerna. Detta innebär att hopvikningen av armen 
inte bör ske manuellt utan måste ha möjligheten att styras direkt från den plattform där 
operatörerna sköter själva bearbetningen. 
 
5.2.1 Renishaw mätarm 
En egenskap som inmätningsverktygets utformning måste ha är alltså att verktyget ska gå att fälla 
in och ut med en hög repeterbarhet. Detta leder att den bästa lösningen måste vara att montera 
en mätarm vid karusellsvarvarna. Denna sorts mätverktyg är vanligt förekommande vid mindre 
svarvar. Där kan de lätt monteras intill svarvchucken och fällas in vid inmätning. Då positionen 
tagits fram med hjälp av mätarmen förs värdet automatiskt in i styrsystemet och i vissa fall även 
direkt in i ett program. Renishaw har tre utföranden av dessa mätarmar varav den motoriserade 
varianten är den intressanta i karusellsvarvarnas fall. Av de andra utförandena finns en stationär 
men där in- och utfällning sköts manuellt och ett tredje alternativ med en flyttbar arm som 
monteras fast vid behov och ingen in- och utfällning sker. På grund av att ergonomin var en 
viktig faktor så är de två sistnämnda inte av intresse. Även om inmätningarna skulle kortas ned 
och pengar skulle tjänas in så skulle operatörerna fortfarande behöva gå ner till maskinbordet och 
mäta in verktyget. 
 

   
 

Fig. 5.11 Stationär mätarm   Fig. 5.12 Löstagbar mätarm 
 
Alla de tre mätarmarna har samma sorts mätprob för inmätning av verktyg. Kontaktdelen är av 
kvadratisk form vilket innebär att det är möjligt att mäta i x-, y- och z-led. När verktyget går emot 
proben i x- och y-led registreras detta av den rotationsgivare som kontaktdelen är fäst vid. 
Registreringen till styrsystemet sker direkt vid kontakt. Proben tillåter dock att verktyget 
överskrider avståndet till viss del, detta för att minska risken att mätproben tar skada.  
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Fig. 5.13 Prob till mätarm 
 
Beroende på olika utrymmeskrav med avseende på bl.a. placering av armen och skärverktygets 
storlek finns proben i ett antal olika storlekar. Den största varianten har en höjd på 49.5 mm och 
den minsta 14.2 mm. Då det är fördelaktigt att ha en viss marginal vid inmätningen av liggande 
verktyg väljs helst någon av de högre proberna. 
 
5.2.2 Placering 
Eftersom mätarmen måste sitta i en känd position i x-led så är problemet med denna lösning 
placeringen.  
Svårigheten med placeringen av mätarmen beror till stor del på svarvhuvudet och den vertikala 
bommens begränsningar. Eftersom huvudet inte kan förflyttas längre bort än maskinbordets 
centrum är en placering bortanför detta avstånd omöjlig. Möjligheterna att placera mätarmen vid 
kanterna av maskinen är om inte omöjligt så väldigt svårt. Detta på grund av de stora avstånden 
mot kanterna i y-led och att bommen kan gå så pass långt ner i z-led att den blir i vägen vid 
placering mot kanterna i x-led. Det alternativ som återstår är då att fästa armen på den 
horisontella bommen. Denna placering gör dock att inmätningar i z-led blir omöjliga med 
mätarmen då bommen inte har någon skala i vertikalt led. Varje gång bommen flyttas erhålls en 
ny utgångsposition.  
I skrubbsvarningen är detta inget problem då alla mått i z-led utgår från ledskenorna vilket i 
förväg inte är ett, med höga toleranser, känt mått. I de flesta andra operationer finns inte heller 
där något känt höjdmått. Detaljens infästningar distanserar avståndet till bordet, detta avstånd 
kan variera från operation till operation, det medför svårigheter att med hög noggrannhet kunna 
använda inmätta värden i z-led. Dessa faktorer innebär att behovet av att med mätarmen kunna 
mäta i z-led inte är speciellt stort. 
Den vertikala bommen består grovt sett av två delar där den nedre av dom sitter inuti den övre så 
en periskopfunktion uppstår. Det är på denna nedre del som huvudet sitter och i det sitter i sin 
tur verktygssystemet. Eftersom det minsta avståndet från horisontala bommen till verktyget blir 
relativt stort måste en utbyggnad göras så mätproben på mätarmen kommer i kontakt med 
skärspetsen.  
Utformningen hos de horisontella bommarna för de olika maskinerna är olika. Under den del av 
bommen där rörelsemekanismen för den vertikala bommen sitter finns hos den större av 
karusellsvarvarna en uppsamlare för spillolja. Denna är tillverkad i lite tunnare plåt och gör att det 
kan bli problem om en utbyggnad fästs här. Här bör därför utbyggnaden placeras bakom denna 
del. På den mindre av maskinerna är det dock här uppsamlaren sitter. Placeringen bör ändå ske 
här vilket innebär att vissa modifikationer måste göras av oljeuppsamlaren.  
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Fig. 5.14 Placering av mätarm 

 
 
För att utbyggnaden ska få stabilitet, vilket är en förutsättning för att mätarmen ska ge tillförlitliga 
data, bör strukturen inte ha några rörliga delar.  
Ett problem som utbyggnaden kan orsaka är att den kan vara ett hinder för åtkomligheten Vid 
mellanväggstillverkningen där detaljerna är relativt tunna axiellt kommer utbyggnaden inte vara 
ett hinder. Det förekommer dock emellanåt bearbetning av detaljer som är betydligt högre i z-led. 
Där kan mätarmens utbyggnad innebära att den horisontella bommen måste höjas så pass mycket 
att verktyget inte når över hela detaljen. 
Renishaws mätarmar är konstruerade för att primärt sitta i mindre svarvar vid en chuck. Här 
sitter detaljen horisontellt och således är armen utvecklad för den sortens bearbetning. För att 
inmätningen vid karusellsvarvarna ska kunna ske så smidigt som möjligt är det nödvändig att 
modifiera mätarmen något genom att rotera armen och probens position. 

   
Fig. 5.15 Ordinarie utförande  Fig. 5.16 Modifierat utförande 

 
5.3 Arbetsstation 
För närvarande ligger alla detaljer som ska bearbetas på träpallar vid maskinerna eller i en 
närbelägen hylla. Förberedelser av jobb sker endast till viss del vid paketsvarvning där detaljen är 
färdiginspänd på en platta. Precis som vid resterande jobb görs dock all inspänning och 
inmätning i maskinen som då står stilla.  
Vid byte av detalj är för närvarande all ställtid inre ställ. Så mycket som möjligt av denna tid är 
önskvärd att omvandlas till yttre ställ, alltså tid medan maskinen är igång. Tiden för ett detaljbyte 
blir i många fall lång och här finns ofta tid att spara, vilket kan ses av arbetsgången i de aktuella 
maskinerna att så är fallet. Redan i ett tidigt skede var uppenbart att det var här mest tid fanns att 
spara. Med en arbetsstation skulle det vara möjligt att göra om all tid, förutom in- och utlyftning, 
till yttre ställ.  
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5.3.1 Funktion/Arbetsgång 
 

 
 

Fig. 5.17 Schematisk översikt av flödet kring arbetsstationen 
 
Själva grundtanken är att ha ett stationärt arbetsbord med löstagbara plattor där detaljerna fästs 
och mäts in för att sedan föras över till maskinerna. Mer specifikt är det tänkt att när en 
bearbetning är slutförd förs plattan med den färdigtillverkade detaljen till arbetsstationen (1). En 
redan förberedd detalj plockas efter detta från ett mellanlager in i maskinen (2) och en ny 
bearbetningsprocess kan börja. Medan maskinen är igång demonteras den tidigare bearbetade 
detaljen från plattan (3) och monteringen av detaljen till nästa bearbetning sätter igång. När denna 
montering är klar flyttas plattan över till mellanlagret och cykeln kan fortsätta vidare. 
Det finns också en annan fördel med att ha denna sortens arbetsgång. I de fall då bearbetningen 
måste avbrytas utan att operationen är klar, exempelvis vid fel på ritningsunderlag, kan plattan tas 
bort och maskinen laddas med en ny detalj. Detta görs givetvis endast då det är troligt att det kan 
ta lång tid att fixa felet och i dessa fall så innebär arbetsgången att stilleståndstider minskar 
avsevärt. 
 
5.3.1.1 Laddare 
En av möjligheterna är att operatörerna själva laddar nästa jobb medan maskinerna är igång. Då 
många operationer kräver noggrann övervakning samt att operationsstegen inte tar särskilt lång 
tid kan det ofta bli tidsbrist för operatören att själv ladda. Ifall operatören blir stressad kan 
misstag ske och detta innebär troligtvis en betydligt större förlust.  
En annan lösning är att ha en tredje person vid karusellsvarvarna som helt jobbar med laddning 
av nya jobb. Laddaren skulle i så fall kunna förbereda ett antal jobb i förväg under sitt skift så 
undviks behovet att ha en extra anställd under varje skift. Färdigladdade plattor kan lagras vid 
sidan av arbetsstationen eller kanske till och med i hyllagret. Om denna tredje person även är 
operatör kan arbetsuppgifterna roteras de tre emellan.  
I maskinerna stationerade bredvid karusellsvarvarna är arbetet upplagd efter en liknande princip. 
Här finns dock inget nattskift utan laddaren finns tillgänglig under all tid. Det bästa alternativet 
skulle vara att denna person även har ansvar över förberedningen av detaljer vid 
karusellsvarvarna. För att samarbetet mellan operatör och laddare ska bli så smidig som möjligt är 
det en förutsättning att laddaren har en tillräcklig kunskap om arbetet vid karusellsvarvarna. Detta 
är dock ett smärre problem då en kortare utbildning skulle tillgodogöra detta behov. 
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5.3.1.2 Antal 
Antalet arbetsbord som behövs beror väldigt mycket på vem som ska förbereda jobben. Ifall 
operatörerna själva ska agera laddare bör åtminstone ha två stycken bord finnas tillhands. Då 
ingreppstiderna inte är tillräckligt långa för att utförandet av hela inspänningen ska hinnas med 
under ett skär behövs mer än ett bord för att laddningen ska kunna ske när tid finns. 
Kostnads- och utrymmesmässigt är det självklart önskvärt att ha så få bord som möjligt. Vid 
användandet av en extern laddare, vare sig det är en enkom anställd för karusellsvarvarna eller om 
det är laddaren från de intilliggande maskinerna, så behövs bara ett bord. Prioriteringen blir då att 
ladda till den maskin där bearbetningen verkar bli klar först.  
För att slippa transporter av detaljer upp och ner från borden är det givetvis en fördel med många 
bord. Att ha tre stycken vore bättre än två ur ställtidssynpunkt då detaljtransporten minskar, i 
detta fall blir dock ett bord ständigt outnyttjat vilket ur många synpunkter inte är särskilt effektivt. 
 
5.3.1.3 Layout 
Layouten beror givetvis på hur många bord som används men den styrs även till stor del av 
platstillgänglighet. Om tre stycken bord används kommer troligtvis platsåtgången för detta vara 
för stor då vissa detaljer kan vara svåra att lagra vid något annat utrymme än vid maskinerna. Ifall 
två arbetsstationer istället utses finns två alternativ, antingen placeras arbetsstationerna vid 
respektive maskin eller så samlas de ihop mitt emellan maskinerna. Vid det första alternativet blir 
in- och uttransporterna kortare och smidigare. Fördelarna med att placera borden bredvid 
varandra är att det blir smidigare på så sätt att verktyg och dylikt kan förvaras på ett och samma 
ställe. Alla röranslutningar och spånsugarslangar kan med denna bordsplacering dras mellan 
maskinerna, vilket för närvarande är en tom yta som inte kommer att skapa utrymmesproblem. 
Detta innebär även att städningen runt omkring underlättas jämfört med det första alternativet. 
Vid centrering av detaljerna behövs en fast punkt i form av en mätstolpe. I detta alternativ kan 
stolpen placeras mellan borden i stället för att ha en vid varje maskin. Ifall en extern laddare 
arbetar blir det även en smidigare arbetsgång då jobbet samlas till ett ställe. Eftersom det vid den 
mindre av maskinerna finns väldigt lite plats till övers kan detta leda till utrymmesproblem vid 
alternativet att placera ett arbetsbord vid varje maskin.  
Om endast ett bord används (Se Bilaga 5) så blir en placering mellan maskinerna ganska given. 
Att ha bordet bredvid ena maskinen ger inga tänkbara fördelar. 
 
5.3.2 Nollpunktssystem 
Vid införande av arbetsstationer med plattor som lyfts in och ur maskinen gäller det att på ett 
smidigt sätt kunna fixera plattorna mot grundplattan. Fixeringen ska vara så exakt att ingen 
efterföljande inmätning och positionering skall behövas. Om så vore fallet försvinner hela idén 
med arbetsstationerna och problemet har då vänts om, inmätta detaljer men ingen inmätt 
arbetsplatta. Med ett nollpunktssystem löses detta problem. 
 
 
5.3.2.1 Funktion/Utförande 
Nollpunktssystem är utvecklade för att minska de kostsamma ställtiderna i maskiner genom att 
smidigt och med hög noggrannhet låsa fast palletter, fixturer eller arbetsstycken. 
Nollpunktssystemet, ett s.k. unilocksystem, består av en låsdel (hona) och en spännbult (hane). 
Dessa enheter placeras på ytorna som bildar interface mot varandra och kopplingen innebär att 
ytorna låses mot varandra. Denna låsning ger en repeternoggrannhet på fem mikrometer. 
Låsdelen är uppbyggd med en kort cylindrisk form vilken monteras på önskat ställe genom att ett 
hål fräses ut från arbetsplattan som motsvarar honans omkrets. Med skruvar fästs den sedan i 
plattan. Beroende på behovet av låskraft som behövs finns varianter av honan med en storlek 
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som varierar mellan 90-196mm i diameter. Hanarna placeras på undersidan av ytan som bildar 
interface mot plattan där honan finns. 

 

             
Fig. 5.18 Nollpunktssystemets hona  Fig. 5.19 Nollpunktssystemets hane 

 
Kopplingen/låsningen av hanen genomförs genom att honan låser tag om hanen m. h. a. 
klämslider vilka hålls på plats med fjäderkraft. För att lossa hanen tillförs tryckluft till honan för 
att överkomma fjäderkraften så att sliderna går isär. Tryckluften ansluts antingen från sidan eller 
underifrån. Ett unilocksystem behöver oftast fler än en låsmodul, hona/hane koppling, för att ge 
tillräcklig stabilitet. För att då åstadkomma hög repeternoggrannhet är det bara en av modulerna 
som bidrar till positionering och fixering i x och y – led, en som bidrar till positionering i 
rotationsled och de övriga håller bara fast plattan i axiell riktning.   
 
5.3.2.2 Placering av nollpunktssystem 
Ytorna som ska låsas mot varandra vid arbetsstationerna och maskinborden är gränssnittet 
mellan modulplattan och grundplattan. Placering av hane respektive hona skulle i allmänhet 
kunna ske på bägge dessa plattor, men p.g.a. de befintliga modulplattornas utseende minskar 
valmöjligheterna. De mindre plattorna är nämligen viktreducerade genom bortfräsning av 
material på undersidan, vilket innebär att områden att placera ut hanar eller honor minskar.  
 

      
 

Fig. 5.20 Undersida av modulplatta  Fig. 5.21 Placering av hane 
 
Randen som går runt hela undersidan av modulplattan är det område där nollpunktssystemet 
lämpligast placeras. Bredden på randen är 40mm vilket innebär att hanarna passar in då deras 
angränsningsyta är just 40mm. Detta medför att det radiella måttet för nollpunktssystemet är 
fastställt och honorna placeras vid motsvarande position på grundplattan. Vart hanarna ska 
placeras längs detta radiella mått bestäms av utseendet på randen, men även av utseendet på 
ovansidan. Detta på grund av att på denna sida finns 20 stycken infrästa t-spår vilka används för 
infästning av detaljer. Dessa t-spår sitter längs de streck som kan ses vid Fig. 5.20, så en lämplig 
placering av hanarna skulle då bli emellan något utav dessa streck (Se Fig. 5.21).  
För att inte påverka kopplingen mellan honan och hanen om det skulle komma smuts eller 
spånor på grundplattan, placeras honorna så att deras angränsningsyta ligger en bit upp från 
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grundplattan. Det innebär att modulplattan bara vilar på honorna och får då ett visst spel mot 
grundplattan 
 
5.3.2.3 Underlättad positionering av nollpunktssystem 
Då nollpunktssystemets moduler är små relativt sett till plattorna de sitter på och då de har en så 
pass hög noggrannhet kan själva inpassningen av modulplattan mot grundplattan bli besvärlig. 
Detta underlättas genom att montera två koniska detaljer på modulplattan och motsvarande hål i 
grundplattan för att agera som riktmärke åt operatören vid byte av modulplatta. Konerna måste 
axiellt vara längre än nollpunktssystemets hanar så att de lättare ska kunna passas in. När de ligger 
i rätt position ligger även hanarna rätt positionerade mot honorna. För att inte inverka på 
noggrannheten är det viktigt att hålen för konorna har ett visst spel eftersom de endast har till 
uppgift att underlätta positioneringen och inget mer. Tanken var från början att placera en kona i 
mitten av modulplattan för passning i x- och y- led, och genom en märkning på sidan av 
plattorna även ha positionering i rotationsriktningen. En av de befintliga modulplattorna gjorde 
dock att denna lösning inte var möjlig. För att underlätta vid en viss bearbetningsoperation hade 
ett hål i centrum av modulplattan frästs ur vilket innebär att det inte finns något material att fästa 
konan i. För att positioneringen skall ske på samma sätt för alla plattor blir därför lösningen med 
två koner nödvändig. Placeringen av konerna bör vara på samma obearbetade rand som 
nollpunktssystemet sitter vid. 
 
5.3.3 Arbetsbord  
För att detta system ska fungera behöver ett bord i vardera maskin finnas samt minst ett bord 
utanför. Förberedelserna är då tänkta att ske på bordet som står utanför maskinerna och för att 
processen ska bli effektivt så måste möjligheten finnas att med en relativt hög noggrannhet kunna 
positionera detaljerna För att göra detta möjligt bör bordet vara roterande så att en mätning av 
centriciteten kan ske. Det är även väldigt viktigt att ett system finns för att bibehålla dessa 
inmätningar så att plattorna placerar sig på en likadan position i maskinen. Om ett sådant system 
inte finns skulle hela palettförslaget fallera då det blir nödvändigt att positionera om detaljen i 
maskinen för att bl.a. möta toleranskraven. 
 
5.3.3.1 Arbetsbord i maskin 
De bord som ska stå i maskinen är tänkta att ha samma funktion som de som finns i dagens läge, 
nämligen att agera distans. Dessa föreslås vara uppbyggda av en grundstomme, en grundplatta 
och en modulplatta. Grundstommen och grundplattan bildar en enhet då de är permanent 
fastskruvade i varandra, dess tänkta användningsområde gör att de inte behöver kunna rotera då 
maskinbordet ändå gör det. 
 

 
 

Fig. 5.22 Uppbyggnad av stationärt arbetsbord 
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5.3.3.2 Roterande arbetsbord 
Det första alternativet som togs fram för ett roterande bord baseras på distansborden från 
maskinerna. Uppbyggnaden med en grundstomme och grundplatta är densamma med skillnaden 
att en delning av stommen är gjord så ett hålrum skapas nedanför och ovanför. Den roterande 
delen blir således övre delen av stommen och den fastskruvade grundplattan. Att delning är gjord 
på detta sätt beror på att nollpunktsystemet behöver tryckluft för att fungera. För att minska 
tillverkningskostnaden på grundplattan är det lämpligast att anslutningen av tryckluft sker 
underifrån nollpunktsenheterna. Detta genererar ett rörsystem under grundplattan som tar 
utrymme. Ifall anslutningen skett från sidan av enheterna hade invändiga kanaler i plattan varit 
nödvändiga, vilket kan bli kostsamt. I underdelen av grundstommen upptas hålrummet av den 
elmotor som driver rotationen av bordet. För att kunna ge motorn service och underhåll är det 
nödvändigt att sidorna på nederdelen är löstagbara, alternativt att det finns luckor.  
 

 
 

Fig. 5.23 Principskiss av roterande arbetsbord, alternativ 1 
 
Det andra alternativet bygger även det på distansborden från maskinerna. Skillnaden mot det 
första alternativet är att tryckluft används för att lyfta den roterande delen. Trycklyften skapar en 
"luftkudde" vilket gör att en rotation kan skapas väldigt lätt. Drivningen kan då antingen ske 
manuellt eller med en ansenligt mindre dimensionerad elmotor än i alternativ 1. Den stora 
fördelen här är den lägre tillverkningskostnaden. Om rotationen sköts manuellt undviks den stora 
kostnad som ett eldrivet system innebär. Det behövs visserligen tryckluft men eftersom det redan 
finns anslutningar vid maskinerna, samt att vilket alternativ som än väljs kommer tryckluft var en 
nödvändighet till nollpunktssystemet, är detta problem inte så stort. 
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Fig. 5.24 Principskiss av roterande arbetsbord, alternativ 2 
 
5.3.3.3 Modulplattor 
En stor del av kostnaden vid införandet av arbetsstationer är införskaffandet av modulplattor. 
För att minimera denna kostnad är det bra att så gott det går utnyttja de inventarier som redan 
finns. Om de två plattor som för närvarande permanent sitter fastskruvade i grundbordet räknas 
in så finns det sammanlagt tre stycken plattor tillgängliga, där den tredje är den lösa plattan på 
2200 mm. För att göra palettsystemet så smidigt som möjligt behövs två flyttbara plattor till varje 
maskin, detta innebär att ytterligare en platta behövs ifall de som redan finns utnyttjas.  
Vid närmare granskning av de senaste årens tillverkade ångturbiner visas det att i ungefär 95 % av 
svarvoperationerna hos karusellsvarvarna har mellanväggarna en bearbetningsdiameter som är 
under 2200 mm. Det framgår även att 90 % har en diameter som understiger 1800 mm. Med 
dessa fakta i åtanke är det lämpligt att använda de existerande plattorna och att den extraplatta 
som måste tillverkas har en diameter på 2200 mm. 
De detaljer som har en diameter som överstiger 2200 mm varierar kraftigt i storlek. Detta innebär 
att om en platta ska tillverkas för att täcka in alla variationer behöver den göras med en väldigt 
stor diameter. Resultatet blir att plattan blir tung och osmidig att hantera, självklart skulle det 
även medföra en ökad tillverkningskostnad. För att lösa problemet med de detaljer som inte ryms 
på de större av modulplattorna bör arbetsbordet i maskinen ha samma egenskap som i dagens 
läge, nämligen att den går att ta bort då det önskas. 
 
5.3.3.4 Grundplattor 
Eftersom de nuvarande grundplattorna används som modulplattor måste det tillverkas nya 
grundplattor. Dessa behöver emellertid inte förses med t-spår utan utgör bara den övre stommen 
av arbetsbordet och ingen infästning av detaljer sker nu här. I grundstommen fästes denna platta 
på samma sätt som de nuvarande grundplattorna är inspända, vilket sker med bultinfästning i 
flänsen av grundstommen. De behöver heller inte ha samma diameter som de nuvarande 
grundplattorna utan behöver endast vara så stora att nollpunktssystemet får plats. 
 
5.3.4 Mellanlager 
Eftersom detaljerna läggs åt sidan i väntan på att de nya infästa detaljerna förs över till maskinen 
behövs ett mellanlager. Denna mellanstation är bara en avlastningsplats och har inga större krav 
på sig. Det går dock inte att använda de träpallar som detaljer för tillfället placeras på då det är 
nödvändigt att undvika att emotstötningar med nollpunktssystemets hanar och 
positioneringskonan. Lösningen behöver emellertid inte vara speciellt komplicerad utan bara en 
konstruktion där det finns tillräckligt med plats för att inte komma i kontakt med de utstickande 
delarna. Eftersom plattorna med detaljerna väger en hel del bör dimensioneringen vara ganska väl 
tilltagen. Sedan för att ställningen inte ska väga så mycket bör någon slags hålprofil användas. Ska 
plattan vidare skyddas och risken för glidning minimera så kan den övre ytan beläggas med en 
gummimatta. Bilderna i Bilaga 6 visar några varianter på hur en lösning skulle kunna se ut.  
Antalet mellanlager som behöver användas beror på antalet modulplattor och arbetsstationer. I 
det framtagna förslaget med fyra modulplattor måste fyra stycken finnas tillgängliga. Situationen 
då samtliga utnyttjas uppstår när ingen platta ligger vare sig på de externa arbetsstationerna eller i 
maskinen. Under vanlig arbetsgång behövs dock alla ligga framme, används t. ex två 
arbetsstationer behövs endast två stycken och vid användandet av en arbetsstation behövs det tre. 
 
5.3.5 Tillbehör 
Vid en extern arbetsstation behövs vissa tillbehör för att möjliggöra och underlätta arbetet.  
Den kanske viktigaste utrustningen är den mätstolpe varifrån centriciteten mäts. Stolpen placeras 
intill det roterande bordet så att en beröring av kanten på detaljerna kan ske med ett klockmått. 
Då de diametrala måtten kan variera mellan 600 – 2200 mm kan det från mätstolpen behövas ett 
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utligg för att komma åt i alla situationer. Eftersom det inte bara är diametermåtten som varierar 
utan även höjden är det nödvändigt att utligget är höj- och sänkbart, exempelvis genom att 
placera det på en kuggstång. Används två stycken bord placeras mätstolpen med fördel mellan 
dem så att lika god åtkomlighet åt bägge håll ska kunna ske. För att inte inverka på mätningen 
eller ge osäkerhet måste stolpen vara fast förankrad i golvet.  
Ett annat nödvändigt tillbehör är en spånsugare. Till skillnad från vid maskinerna finns ingen 
spåntransportör som tar bort spånorna utan det måste helt skötas av laddaren. Att använda en 
sopkvast och skyffel blir väldigt tidskrävande så det bästa alternativet är att installera en 
spånsugare. Runt om i verkstaden finns ett system för detta och anslutningsmöjligheter finns nära 
karusellsvarvarna. Det som behöver göras är då att ansluta slangar till systemet och placera de vid 
arbetsstationen, vilket inte borde generera något större problem. 
För att snabba på infästningsprocessen av detaljerna används idag pneumatiska bultåtdragare. 
Dessa bör naturligtvis även användas vid arbetsstationen och för att göra det möjligt behövs en 
tryckluftsanslutning nära borden. Många andra komponenter i och runt omkring arbetsstationen 
behöver även tryckluft. En kompressor i närheten löser uppgiften och är inte heller det en stor 
eller komplicerad tillämpning. 
 
5.4 Skärplattor 
Som beskrivs i kapitel fyra är tanken med att byta skärplattor att bl.a. att få en starkare skäregg 
och en kontrollerad förslitning. Uppnås detta leder det till att skärdatan kan ökas vilket i sin tur 
leder till kortare skärtider och en effektivare produktion. Ett annat mål vid de aktuella maskinerna 
är att standardisera sortimentet av skärplattor och på så sätt minska antalet byten. 
Först gjordes en nulägesanalys av vilka skär som används samt bearbetningens förutsättningar. 
Fokus har legat där den största delen av bearbetningen sker, således har bl.a. spårstickning 
uteslutits. I samarbete med Sandvik Coromant togs ett antal nya sorter fram för testning med de 
framtagna utgångspunkterna i åtanke.  
 
5.4.1 Radieökning 
I nuläget används samma sorts skär i skrubbsvarvning och färdigsvarvning. Skillnaden är dock att 
de har olika nosradier. Om inga radiekrav finns är det fördelaktigt att använda en så stor radie 
som möjligt, upp till en viss grad då vibrationer kan uppstå på grunda av höga skärkrafter. Då 
skrubbningen inte har några radiekrav används det här en radie på antingen 1.2 mm eller i vissa 
fall 1.6 mm. I färdigsvarvningen skapas den färdiga profilen och toleranserna är således högre, 
här har en radie på 0.8 mm valts att använda. 
Vid närmare granskning av standardmellanväggarna konstaterades att vid färdigsvarvningen finns 
inga radiekrav som leder till att en radie på 0.8 mm måste användas. Ett frågetecken var dock den 
trappa som finns på utloppssidan av mellanväggarna (Se Fig.5.26), vilken inte hade några angivna 
radiemått. Då denna del inte ska angränsa direkt mot någon annan del i turbinen fastställdes det 
med konsultation från konstruktionsavdelningen att även denna del kan bearbetas med en radie 
på 1.2 mm. Den här iakttagelsen resulterar i en standardisering av skären då samma skär nu kan 
användas vid båda operationerna. En annan positiv aspekt är att skäreggen blir starkare i och med 
radieökningen. Med en starkare skäregg erhålls en högre livslängd och en möjlighet till 
skärdataökning. Eftersom radien är större bibehålls även ytfinheten vid den högre skärdatan. 
I vissa undantagsfall finns radiekrav på mellanväggarna som är 0.4 mm. Eftersom det endast är 
vid en enstaka radie som detta krav finns sker övrig bearbetning för närvarande med skär som 
har 0.8 mm radie. Byte till ett skär med radie 0.4 mm sker endast vid det aktuella området, detta 
då det skulle ta betydligt längre tid att bearbeta hela detaljen med den mindre radien. Det här 
innebär dock inga problem vid byte från 0.8 till 1.2 mm då förfarandet kan ske på samma sätt. 
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Fig. 5.25 Mellanvägg  Fig. 5.26 Närbild av ”trappan” 

 
5.4.2 4025 och 235 blir till 4225 
En viktig aspekt som ofta leder till att sortimentet av skärplattor är svårt att standardisera är 
bearbetningstypen. I dagsläget används olika typer av skär beroende på om förloppet är 
intermittent eller inte. Om dessa två sorter kunde ersättas med en sort som uppfyller kraven att 
både tåla slag samt generera hög skärdata vid den allmänna bearbetningen vore det förståss 
optimalt.  
Under senaste tiden har ett utvecklingsarbete genomförts hos Sandvik Coromant med målet att 
förbättra egenskaperna och utvidga arbetsområdet hos 4025, den mest sålda hårdmetallsorten i 
världen. Arbetet har bl.a. resulterat i en ny skärsort, 4225, som lanserades i början av 2006.   
 

 
 

Fig. 5.27 80-gradigt 4225-skär 
 
Skillnaden mellan 4225 och 4025 ligger i hur de är tillverkade [5]. Båda sorterna har ett övre lager 
av Al2O3 som har till uppgift att bl.a. ge en minskad gropförslitning och verka som en termisk 
barriär för den värmekänsliga hårdmetallen. Genom en förbättrad efterbehandlingsteknik vid 
framställningen av skären, som inneburit ett gynnsammare spänningsförhållande, kan lagret göras 
tjockare. Detta har lett till att slitstyrkan ökats och att värmebarriärfunktionen förbättrats. Denna 
metod har även gett förbättrade egenskaper när det gäller segheten, alltså det är mer 
motståndskraftigt mot stötar. 
För att verifiera att skäret ger ett ökat arbetsområde vid mellanväggstillverkningen har tester 
utförts vid olika bearbetningstyper. Undersökningarna har visat att vid den allmänna 
bearbetningen kan vissa skärdataökningar göras samt att skäret visar tillräckliga egenskaper för att 
täcka in det arbetsområde där tidigare 235 behövde bytas till. Testerna har främst gjorts vid 
skrubbsvarvning och färdigsvarvning där ingreppstiderna är längst. Detta har också gett en 
indikation på livslängdsegenskaperna, vilket även det uppvisar ett bättre resultat än vid 
användandet av 4025.  
Sammantaget ger bytet från 4025 till 4225 och radieökningen till 1.2 mm en ökad livslängd 
motsvarande tre gånger den tidigare. Beträffande skärdatan visar testerna en ökning av matningen 
vid den allmänna bearbetningen med 10 – 20 %. Skärhastigheten ökas endast marginellt eftersom 
maskinens prestanda angående varvtalet gör att det är svårt att utnyttja höga hastigheter till fullo. 



 

 54 

5.4.3 Snabbstål blir till hårdmetall 
Som tidigare nämnts är paketsvarvningen den operation där störst potential till förbättring finns. 
Vid bearbetningen används nämligen snabbstål vilket får till följd att skärdatan hålls på en låg 
nivå. Önskemålet för att öka produktiviteten är att hitta en hårdmetallsort som klarar 
paketsvarvningen speciella krav. 
Undersökningen av möjliga kandidater till att ersätta snabbstålsskäret mynnade ut i tre stycken 
olika skärplattor.  
Den första sorten som var uppe som förslag var en ny sort från Sandvik Coromant som heter 
1105. Det som gör den sorten lämpligt för paketsvarvningen är att genom ny produktionsteknik 
kan eggarna på 1105:s slipade skär göras skarpare än tidigare. En vass skäregg ger en låg skärkraft 
vilket är ett av kriterierna vid paketsvarvningen. Problemet är dock att denna sort är väldigt 
känslig för mekaniska stötar och klarar således inte den påfrestning som svarvningen av 
ledskenorna ger.  
Den andra skärplattan som undersöktes var ett triangulärt kniveggwiperskär. Även detta skär är 
från Sandvik Coromant och har en väldigt vass skäregg. Skillnaden mot 1105 är att 
kniveggwiperskäret har en något högre motståndskraft mot slag. Tester visade dock att skäret inte 
var tillräckligt segt för att klara av paketsvarvningen. Brott inträffade även vid relativt låga 
skärhastigheter vilket gör skäret alltför opålitligt. 

    
 

Fig. 5.28 Coroturn 107 kniveggwiperskär  Fig. 5.29 35-gradigt 1105 
 
Det sista skär som utreddes var precis som 1105 skäret 35-gradigt. Sorten heter 1025 och det som 
gör den speciell är TiAlN-TiN beläggningen i kombination med ett mycket finkornigt substrat. 
Denna sammansättning ger skäret en hög slagseghet och möjligheter till en vass skäregg. Testerna 
med 1025 uppvisar mycket goda resultat vid svarning av ledskenepaketen. Skärhastigheten har 
kunnat höjas från 40 m/min till 120 – 140 m/min. Likaså har matningen kunnat ökas i viss grad. 
Trots den rejäla ökningen av skärdatan blir resultatet i form av ytfinhet och bibehållningen av 
skovlarnas position inte på något sätt en försämring. Tidigare har snabbstålen som användes bytts 
efter ett till två skär. Med 1025 sker bytena lika ofta men skäreggen uppvisar dock ett mer 
kontrollerat och tillförlitligt slitage (Se Bilaga 7). 
 
5.4.4 Kantlängdsökning 
Storleken på skärets kantlängd beror i första hand på vid vilket skärdjup bearbetningen sker. 
Användandet av en större kantlängd kan även förbättra värmefördelningen över skäret och på så 
sätt öka dess livslängd och minska risken för brott.  
Det var den livslängdsökande egenskapen som undersöktes med förhoppning om att reducera 
förbrukningen av skärplattor vid maskinerna Tester utfördes med skärkantlängder på 12 och 16 
mm vid samma bearbetningsförhållanden. Ökningen innebar en viss minskning av eggens slitage 
vilket alltså betyder att livslängden kan ökas med ett större skär. Dock måste detta resultat ses i 
förhållande till vilken kostnadsökning det innebär att byta skär. Den marginella 
livslängdsökningen och således det minskade antalet använda skär blir i jämförelse med den 
nästan dubbla kostnaden inte ett lönsamt byte. 
 
5.4.5 Wiper 
Hos de aktuella karusellsvarvarna kan skärhastigheten vara svår att öka då varvtalet är begränsat. 
För att uppnå en sänkning av skärtiderna är då matningen den faktor som oftast har den största 
rollen. När konventionella nosradier används ökas radien för att klara av en höjning av 
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matningen, både med tanke på ytfinheten och med tanke på eggens hållbarhet. Här finns dock 
vissa restriktioner då en alltför stor radie kan generera vibrationer, otillfredsställande 
spånbrytning och kortare livslängd. 
 

 

 
 

Fig. 5.30 Wiper kontra konventionell nosradie 
 
Wiperteknologin innebär att nosradien har modifierats genom att den byggs upp av flera 
sammansatta radier samt att den spånbrytande geometrin är ändrad bl.a. för att följa radien. 
Utformningen medför att eggen får ett mer plant ingrepp och en förlängd skärkant, på sätt blir 
den bearbetade ytan mer jämn. Jämförs wiper mot ett konventionellt skär blir ytfinheten dubbelt 
så hög vid samma matning. Om då resonemanget vänds på kan matningen fördubblas med en 
bibehållen ytjämnhet.  
Eftersom profilen inte är helt rund innebära det att wiperskärens effekt uteblir då svarvningen 
inte är helt plan. Istället kan då utformningen medföra att ytans mått inte stämmer överens med 
de inmatade värdena från ritningen, vilket då måste kompenseras för i programmet. Då den 
mesta av bearbetningen vid karusellsvarvarna sker manuellt är denna korrigering tvungen att ske 
direkt av operatören till styrsystemet. Ett annat problem med eggens plana ingrepp och förlängda 
skärkant är att större skärkrafter genereras. I vissa fall kan detta vara ett problem då höga 
skärkrafter kan skapa vibrationer. 
Då en stor del av detaljerna inte är helt plana, vilket antingen innebär byte vid dessa områden 
eller en tidskrävande korrigering, skulle ett införande av wiper innebära ett steg bakåt i 
tankegången att standardisera. 
  
5.5 Infästningar 
Den mest tidskrävande inspänningen är den som används vid svarvning av ledskenepaket. 
Paketet kommer färdiginspänt från monteringen på en platta, dock måste infästningarna flyttas 
från utsida till insida efter halva bearbetningen. Det är denna procedur som genererar långa 
ställtider. En idé för att få bukt på detta problem var att infästningen skulle ske genom 
ledskenepaketet, alltså mellan ledskenorna. Genom att spänna in detaljen på detta sätt behöver 
inga fästanordningar flyttas och omplaceras utan endast tas bort, vilket kortar ställtiderna 
avsevärt. Problemet med denna lösning ligger i att ledskenornas utformning och placering 
varierar kraftigt från mellanvägg till mellanvägg. I vissa fall är ledskenorna relativt raka och glest 
placerade vilket möjliggör denna sorts inspänning. I andra fall är ledskenorna däremot vinklade 
och sitter väldigt tätt tillsammans, vilket gör det väldigt svårt att använda en infästning som går 
mellan dem. 
Vid de allra flesta operationer används så kallade spännbackar. Dess uppgift består i att 
positionera detaljerna och hålla dem på plats. Utformningen finns i olika utföranden vilka 
undersöks mer i nästkommande del. 
 
5.5.1 Spännbackar 
Spännbackar finns i olika utförande bland annat beroende på hur de sitter fastspända i 
arbetsbordet. Antingen är spännbacken fastspänd i två t-spår som sitter parallellt med varandra 
längs spännriktningen eller så är den endast fastspänd i ett centralt t-spår. Den sistnämnda 
varianten spänns endast med två bultar medan den förstnämnda spänns fast med fyra stycken. 
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Båda dessa har för- och nackdelar. Parallella spår ger bättre åtkomlighet av åtdragning och 
lossning av backen, den är även mer kompakt och tar mindre plats. Nackdelen är dock att den 
har hela fyra bultar att lossa och dra åt. Fördelen med ett centralt placerat t-spår är att den endast 
använder sig av två stycken bultar, dock kan placeringen av bultarna innebära svårigheter då 
spännbackens flyttbara överdel vid utdraget läge minskar åtkomligheten. På grund av att bultarna 
är placerade fram och bak på spännbacken ökar det den totala längden. 
 

   
 
Fig. 5.31 Spännback med 
parallella spår. Hel härdad back 

 
Fig. 5.32 Spännback med 
parallella spår. Grundback  
och härdad överback. 

 
Fig. 5.33 Spännback med 
radiella spår. Hel härdad back. 

 
 
Oberoende av vilken sorts spännback som används finns alternativet att använda en hel back 
eller en back uppdelad i grundback och överback. Brukas en uppdelad back ges fördelen att valet 
mellan en mjuk och en härdad överback finns. Mjuka backar utnyttjas vid de tillfällen då 
bearbetning sker i ett relativt mjukt material så kan märken i ytan av fastspänningen undvikas. 
Detta är betydelsefullt när höga toleranser på den aktuella ytan eftersträvas. Härdade backar 
används vid fastspänning av hårdare material då den ger ett bättre motstånd mot slirning av 
detaljer både i rotations- och i axiell riktning.  
 

   
Fig. 5.34 Grundback Fig. 5.35 Härdad överback Fig. 5.36 Mjuk överback 

 
Vid bearbetningen i karusellsvarvarna varierar storleken på mellanväggarna. Inte sällan är spelet 
mellan arbetsbordets ytterkant och detaljen marginellt. Det innebär att bultarnas position på 
spännbackarna vill hållas med så litet radiellt avstånd som möjligt. Därför är varianten med 
parallella spår att föredra då den ger bearbetningsmöjligheter över större diametrar. Att det med 
fyra bultar kan ta längre tid är i jämförelse en liten nackdel när utrymmet här är så pass viktigt. 
Materialet mellanväggarna mestadels är tillverkade i är rostfritt stål. Behovet av mjuka backar 
finns därför inte och en delad back är följaktligen onödig då den ger fler lösa delar. 
En alternativ variant på en spännback skulle kunna vara att ha infästning i parallella t-spår men 
endast använda en bult i vardera spår för åtdragning. Detta skulle minska den tid det tar för 
fastspänning och borttagning av spännbacken. Varianten skulle kunna ge en kompaktare 
spännback med viktminskning som följd. Praktiskt sett så skulle den dock inte kunna användas 
till fastspänning av detaljer med större diametrar än den med fyra bultar. Ett problem skulle 
kunna vara att den inte blir lika stabil som de andra nuvarande varianterna. 
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5.6 Faro mätarm 
Den här sortens mätarm fungerar på samma sätt som en koordinatmätmaskin (CMM), med den 
skillnaden att den är portabel. Detta innebär att vid inmätning kan armen lätt monteras direkt vid 
maskinen. Dess flexibilitet medför även att en enhet kan användas till flera maskiner, detta då 
dess smidiga montering gör det möjligt att flytta den mellan maskinerna och koppla in den till 
den tillhörande mjukvaran. Det kan dock finnas andra orsaker som gör att det behövs en mätarm 
till varje maskin, men möjligheten finns likväl. Armen är ett mätinstrument med multipla axlar 
vilket ger en tillräcklig rörelsefrihet för att kunna mäta komplexa ytor och konventionella 
prismatiska mätelement. Mätningen sker direkt kopplad till en mjukvara som grafiskt ger en bild 
av detaljen. Mjukvaran kan dessutom jämföra indata mot befintliga cad-modeller för att visa och 
analysera avvikelser.  
 
5.6.1 Arbetsområde 
Mätarmen kan ersätta de mätningar som idag sker med hjälp av klockmått, mätsticka och 
skjutmått. Dessa tre mätverktyg har alla begränsningar både beträffande arbetsområdet samt 
mätutförande. Mätområdet begränsas av mätarmens längd, därför finns armar med olika längder 
för att kunna mäta på detaljer av varierad storlek. Den största armen i Faros [10], och även 
Romers [9], sortiment har ett arbetsområde som sträcker sig upp till 3.7 meter i diameter. 
Karusellsvarvarna har visserligen en kapacitet att bearbeta detaljer med en diameter på fyra meter 
men detta är dock sällsynt så den största armen är ur denna aspekt tillräcklig. 
 
5.6.2 Mätnoggrannhet 
Mätarmar används oftast i industrier där det inte är så högt ställda krav på mätnoggrannhet. Även 
om den i vissa fall kan ersätta en CMM så kan den inte mäta med lika höga toleranser. Då armen 
är uppbyggd med leder innebär det att noggrannheten begränsas av arbetsområdets storlek, dvs. 
försämras med en ökad armlängd. Detta får till följd att för att uppnå en tillräckligt hög 
mätnoggrannhet måste en arm kortare än vad som krävs för att mäta majoriteten av 
mellanväggarna användas. I de fall där tillräckligt monteringsutrymme finns kan detta dock lösas 
genom att använda skenor som armen kan röra sig fritt längs. Dessa skenor är i sin tur 
integrerade med mjukvaran så att positionen registreras med samma noggrannhet som innan även 
om armen rör sig. 
 

 
Fig. 5.37 
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Model  

(Measuring Range) 
Repeatability 
Sphere test 

Repeatability 
Cone test 

Length 
Accuracy 

FaroArm 
Weight 

Platinum ± 0.019 mm ± 0.025 mm ± 0.036 mm 9.5 kg 
Titanium ± 0.041 mm ± 0.051 mm ± 0.072 mm 9.5 kg 
Advantage ± 0.102 mm ± 0.127 mm ± 0.180 mm 9.5 kg 

Tabell 5.1 Noggrannhet för mätarmar med mätområde 2.4 m 
 

Model  
(Measuring Range) 

Single Point 
Sphere test 

Point 
Repeatability test 

Length 
Accuracy 

Romer Arm 
Weight 

Romer 3000i ± 0.015 ± 0.022 ± 0.032 7 kg 
Tabell 5.2 Noggrannhet för mätarm med mätområde 2.4 m 

 
5.7 Snabbmatning 
Jämfört med andra maskiner har de två karusellsvarvarna en relativt låg snabbmatning. Att öka 
denna matning skulle medföra en kortare operationstid då förflyttningarna mellan skärens 
ingreppspunkter skulle bli snabbare. 
När svarvhuvudet, som är fäst vid den vertikala bommen, förflyttas sker detta genom en 
skruvmekanism vilken sitter placerad i den horisontella bommen. Svårigheterna med att öka 
snabbmatningen ligger i att denna mekanism inte är dimensionerad för högre matning samt att  
maskinerna är förhållandevis gamla. Det som kan inträffa är då att delar i mekanismen slits och 
glapp uppstår vilket leder till en viss osäkerhet i tillverkningen. Denna effekt är redan påträffbar 
vid den mindre av maskinerna eftersom matningen där är något snabbare. Vid införande av en 
högre snabbmatning skulle det kortsiktigt bli en operationstid men då slitaget påskyndas 
överskuggas det snabbt av de negativa aspekterna.  
 
5.8 Lyftanordning 
Den metod som används i dagens läge för att lyfta och flytta detaljer tar visserligen inte lång tid 
men kan vara riskabel. Den horisontella bommen är placerad väldigt nära maskinbordets centrum 
vilket gör att fästanordningar inte kan placeras runt hela detaljen. Detta får till följd att vid tvära 
stopp så kan detaljen glida ur dess lyftkrokar. 
Ett alternativ till den befintliga anordningen skulle kunna vara att använda en lyftfixtur där 
detaljen fästs in. Nackdelen med den här sortens fixtur är att arbetsområdet är begränsat och då 
storleken på t.ex. mellanväggarna varierar kraftigt behövs ett flertal lyftfixturer för att täcka in de 
olika diametrarna. Även de axiella skillnaderna kan skapa problem. Ifall fixturen inte är tillräckligt 
hög riskerar stropparna att ta i detaljerna. Å andra sidan blir lyftfixturen tung och klumpig om 
den dimensioneras för att klara alla variationer i axiellt led. 
Vid införande av arbetsstationer skulle hanteringen av modulplattorna kunna ändras så att den 
blev något säkrare. Om krokar fästes på plattorna, på ett sånt sätt att dom inte är i vägen vid 
arbete, skulle stropparna kunna fästas direkt i dessa. Detta eliminerar risken att plattorna glider ur 
greppet och skador uppkommer. Alternativt kan krokar liknande karbinhakar fästas i dessa 
krokar för att göra infästningen smidigare. Vid vissa delar av arbetets gång kring maskinerna 
måste ändå dagens lyftkrokar användas då detaljerna behöver lyftas av och på plattorna. 
Eftersom det kom fram att en ny och säkrare lyftanordning redan hade tagits fram och var på väg 
att införas lades vidare undersökningar på området ner och fokus riktades mot andra 
förbättringar av bearbetningsprocessen. 
 
5.9 Axialinställningsfixtur 
Ursprungligen var axialinställningsfixturen var tänkt användas i samband vid en mätarm, där 
inmätning av verktyg skulle ske i horisontell riktning. Vid den applikationen blir dock inte detta 
mätinstrument lämpligt, bl.a. på grund av dess storlek och hur den var tänkt att tillämpas. 
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Axialinställningsfixturens egentliga tillämpningsområde är som namnet antyder att mäta in 
verktyg och detaljer i axiell riktning. Vid inmätning placeras mätfixturen på den aktuella ytan där 
den hålls på plats av en magnetisk botten. Därefter förs verktyget mot mätytan som vid kontakt 
avger en signal i form av ljus. 
För närvarande används en tunn passbit vid inmätning av verktyg mot redan bearbetade ytor. 
Genom att byta metod till användandet av en axialinställningsfixtur, med optisk signal vid 
avkänning, underlättas inmätningarna för operatörerna. Där de tidigare varit osmidigt att komma 
åt med en passbit och manuellt känna av, behövs nu endast mätfixturen placeras ut och verktyget 
sakta sänkas ner mot mätytan. 
Passbitarna kommer dock inte helt att kunna ersättas av axialinställningsfixturen då det kan vara 
problematiskt att med en tillförlitlig noggrannhet placera ut den på annat än plana ytor. Metoden 
är därför vid mellanväggstillverkningen endast lämplig vid axiala inmätningar. Vid diametermått 
måste därför, även efter ett införande av mätfixturen, en passbit användas för inmätningar. 
 
 

 
 

Fig. 5.38 Axialinställningsfixtur 
 
5.10 Parameterprogrammering 
Ett alternativ vid införandet av en arbetsstation är att operatörerna själva står för setupen vid 
borden. Närmare studier av ingreppstider på standardmellanväggar visar att i dagens läge finns 
inte, i tillräckligt stor grad, tid för detta. För att göra det möjligt för operatörerna att själva stå för 
setupen, utan att öka ställtiden, behöver tid frigöras. Eftersom den mesta av bearbetningen sker 
utan programmering var detta ett område som undersöktes lite närmare.  
Den programmeringstyp som skulle kunna vara aktuell vid karusellsvarvarna är så kallad 
parameterprogrammering. Typen innebär att en grundläggande form och verktygsbana finns 
förprogrammerad med vissa styrande mått som förs in beroende på den aktuella detaljens 
utseende. Vid arborrverket, som ligger nära karusellsvarvarna, används denna teknik för att fräsa 
delningsplanen efter att mellanväggen sågats itu. Förfarandet vid bearbetning är här alltid 
detsamma vilket gör att parameterprogrammeringen lämpar sig mycket väl. 
Eftersom det inte finns verktygsväxlare vid karusellsvarvarna måste programmeringen av 
mellanväggarna delas upp i mindre partier. Även om de olika standardmellanväggarna ser olika ut 
är ett flertal av partierna återkommande i konstruktionerna.  
Det är dock endast vid skrubbsvarvningen som mycket tid kan sättas samman till en 
sammanhängande längre tid så operatörerna kan stå vid arbetsborden. Vid de övriga 
operationerna är oftast ingreppstiderna kortare samt att bearbetningen mestadels sker med en 
passering. Vid färdigsvarvningen måste det även ligga i baktanke att varje yta kontrollmäts för att 
säkerställa toleranserna vilket gör att det är svårt att länka ihop flera ingrepp med programmering.  
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6. Slutsats 
Även om tid bevisligen kan sparas in med de förslag som tagits fram finns även andra faktorer 
som spelar in när ett företag bestämmer sig för att göra en investering. SMED-metoden går till 
stor del ut på att reducera den totala ställtiden till under 10 minuter. Ett sådant system är alltid 
möjligt att ta fram men investeringen måste även vara lönsam ekonomisk, och allra helst med en 
så låg payoff-tid som möjligt. I följande kapitel redovisas slutsatserna i vilka fördelarna med 
förslagen har vägts mot eventuella nackdelar. 
 
6.1 Capto 
En övergång till Capto från Block Tool skulle innebära att företaget får ett modernare och mer 
tillförlitligt system. För operatörernas del blir verktygsbytena smidigare samt inmätningarna färre. 
Eftersom Capto redan är ett beprövat och utbrett system i verkstaden blir en övergång inte vidare 
besvärlig då de flesta skärhållare redan finns både på lager och inregistrerat i verktygshanteringen. 
I och med Capto:s utbredda verktygsutbud finns ingenting av Block Tool:s enheter som inte kan 
ersättas. 
De ekonomiska beräkningar som utförts (Se Bilaga 8) är baserade på 200 mellanväggar per år. 
Vid uppskattningen av insparade inmätningar har tider för alla typer av inmätningar tagits. 
Därefter har samtliga svarvoperationer i mellanväggstillverkningen studerats närmare för att 
fastställa vilka inmätningar som kan reduceras eller helt tas bort. Det visade sig att vid 
bearbetning som sker med en måttolerans under 0.2 mm är repeternoggranheten med Capto 
tillräckligt hög för att ingen inmätning skall behövas. De tider som tagits är ett snitt över flera 
mätningar där tiderna hållits i underkant för att inte ge ett utopiskt resultat. Eftersom 
Captomodulerna är specialtillverkade för karusellsvarvarna bör för säkerhets skull en extra 
beställas. Detta för att väntetiden på en ny, om en sådan situation skulle uppstå, kan bli väldigt 
lång. Kostnaden är därför räknad på tre stycken moduler. I och med att Block Tool utgått från 
standardsortimentet innebär det att hållare framöver måste specialbeställas. Det som sparas in är 
då skillnaden mellan den specialbeställda Block Tool hållaren och genomsnittspriset av de 
Captohållare som är tänkt att användas vid maskinerna. 
 
Insparade inmätningar: 163 085 kr/år 
Insparat hållare: ~1500 kr/st 
Kostnad captomoduler: 127 675 kr 
 
Resultatet av de ekonomiska beräkningarna visar tydligt att genom det minskade antal 
inmätningar som uppstår under bearbetningsprocessen täcker besparingarna redan under 
inköpsåret investeringen med god marginal. Hållarna ger också en viss besparing, men då dessa 
inte förbrukas i en särskilt hög takt bidrar de mer marginellt till den totala vinsten. Då 
utvecklingsarbetet med modulen kommit till ett sådant stadie att en offert är framlagd ses inga 
hinder för ett direkt införande av detta system. 
 
6.2 Mätarm 
Främsta orsaken till att införa en mätarm vid karusellsvarvarna är den förbättrade ergonomin för 
operatörerna den för med sig. Utan armen sker inmätningarna manuellt vid detaljen medan med 
en mätarm kan operatören sköta detta vid den plattform där den övriga bearbetningen styrs från. 
Antalet inmätningar minskar visserligen inte men tillvägagångssättet blir enhetligt för samtliga 
inmätningar. Detta medför att sådana anordningar som mätsticka och mätklocka nu endast 
behöver användas vid kontrollmätning.  
De tider som använts till de ekonomiska beräkningarna (Se Bilaga 8) är desamma som vid 
kalkylen för Capto.  
I mätarmens fall har dock inga tider reduceras utan endast bytt kategori. Relativt stora tider har 
ändå kunnat sparas då t.ex. inmätningar mot ej bearbetade ytor, där mätning av diametermått 
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med hjälp av mätstickor eller klockmått måste göras, nu klassas som inmätning mot ett känt mått. 
Investeringskostnaden är beräknad enligt en offert från Renishaw av en mätarm. Då två stycken 
armar behövs har denna summa helt enkelt dubblerats för att få en jämförbar summa med de 
insparingar som gjorts. 
 
Insparade inmätningar: 63 688 kr/år 
Kostnad mätarm: 83 524 kr 
 
Resultatet visar att trots att inte lika stora minskningar av inmätningar gjorts som med Capto 
täcks investeringen av insparingarna inom en payoff-tid på två år. Som tidigare nämnts är 
mätarmen främst tänkt att förbättra ergonomin för operatörerna. Beräkningarna gör dock 
investeringen försvarbar även på ett ekonomiskt plan. Det som ligger till nackdel för förslaget är 
de svårigheter som uppkommit med placeringen. Eftersom vissa delar av tillverkningen innefattar 
annat än mellanväggar, vissa standarddetaljer från företaget och emellanåt externa åtaganden, kan 
det vara svårt att förutse ifall lösningen med en utbyggnad på den horisontella svarvbommen är 
möjlig.  
 
6.3 Arbetsstation 
Vid karusellsvarvarna sker i dagsläget samtliga detaljbyten och förberedelser då maskinerna ej är 
igång. Detta kan leda till långa ställtider då vissa operationer är tidskrävande att förbereda. Det 
primära målet med att införa en extern arbetsstation är att omvandla de inre ställtiderna till yttre 
ställtider och således öka maskinernas utnyttjandegrad. En positiv bieffekt av detta system är att 
möjligheten finns att snabbt byta in en ny färdigt inspänd detalj i de fall en operation måste 
avbrytas.  
För att få en uppfattning om hur mycket tid som kan sparas har tider för byten tagits. Tiderna har 
delats in i de olika moment som ett byte medför för att fastställa vilka tider som reduceras, då de 
moment som kan utföras vid arbetsstationen blir yttre ställtid. Ett medelvärde över fler tagna 
tider vid de olika momenten har använts och baserat på en årsproduktion av 200 mellanväggar 
har sedan en total tidsvinst tagits fram (Se Bilaga 8). Enligt operatörerna verkar dock de 
framtagna värdena ligga alldeles för mycket i underkant. En alternativ beräkning gjordes då 
genom att använda ett snitt över denna tid och de tidigare framtagna, detta för att även här 
försöka hålla resultatet i underkant. 
Arbetsstationen är det enda förslaget som inte har en färdig kostnadskalkyl då vissa detaljer inte 
är fullt utredda. Det som finns uppgifter på är nollpunktssystemet och spännbackarna. Antalet 
nollpunktsenheter råder det dock vissa tvivel om hur många som behövs. Enligt den ursprungliga 
uppskattningen med konsultation av Schunk, som levererar enheterna, kom det fram att 4 
stycken behövs i varje bord. Beräkningar av de krafter som honorna och hanarna utsätts för visar 
att 2 stycken är tillräckligt för att tillgodose de påfrestningar enheterna utsätts för. De senaste 
uppgifterna från schunks beräkningsavdelning visar dock att 12 enheter måste sitta vid varje 
bord, då nollpunktssystemets egentliga användningsområde inte innefattar roterande 
applikationer är de heller inte byggda för att klara av det. Låsningsmekanismen består av en hane 
med en konisk angränsningsyta. Mot denna yta låser fjäderbelastade cylindrar i honan fast hanen 
och denna anordning är väldigt känslig mot krafter som verkar åt ”fel” håll. Ifall det verkligen är 
så att varje platta behöver 12 stycken enheter blir kostnaden väldigt hög. För att fästa detaljerna 
vid borden behövs spännbackar till varje platta, alltså behöver två nya uppsättningar införskaffas. 
Priset är framtaget av den nuvarande leverantören Skandinaviska Chuckfabriken.   
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Insparade byten:   
 Ursprunglig beräkning: 278 041 kr/år 
 Modifierad beräkning med operatörernas input: 384 258 kr/år 
  
Kostnad: 
 Nollpunktsenhet: 12 000 kr/st 
 Spännbackar: 27 320 kr/4st 
 
Om investeringen ska ha en payoff-tid på två år betyder det att ifall 12 enheter per bord används 
och den ursprungliga uppskattningen av besparingen gäller så blir inte investeringen lönsam. Om 
istället det värde som baseras på operatörernas erfarenhet används blir skillnaden mellan 
besparingen över två år och investeringskostnaden av nollpunktssystemet plus spännbackarna 
209 876 kr. Det blir då det pris arbetsbord, plattor och övrigt får kosta för att payoff-tiden på två 
år ska hålla. 
Enligt avdelningschefen ser möjligheterna goda ut till att, vid behov, använda den externa laddare 
som för närvarande arbetar vid de setupstationer som finns hos de intilliggande maskinerna. 
Detta innebär att endast ett arbetsbord behövs till förberedande av detaljer. Således verkar den 
summa som bordet, plattor och övrigt får kosta vara rimlig. 
Den senaste tidens orderuppgång gör att behovet av en ökad tillverkningskapacitet är stor. 
Förslaget med arbetsstationer behöver visserligen vidare utveckling men en extern setupstation 
skulle vara till stor hjälp för att hålla den produktionsnivå som efterfrågan kräver. 
 
6.4 Skärplattor 
En starkare skäregg, standardisering, mindre slitage och en mer kontrollerad förslitning är några 
av de anledningar till att en studie av de skärplattor som använts är gjord. Ett antal nya sorter togs 
fram för testning i samarbete med Sandvik Coromant. 
Skärtider har tagits fram genom att göra beräkningar över den senaste tidens EB-svetsade 
mellanväggar (Se Bilaga 9). För skärsorten 4225 har uträkningarna fokuserats på 
skrubbsvarvningen då den operationen har längst skärtider. Vid övriga operationer kan endast 
marginella förbättringar göras eftersom ytkraven inte tillåter höjningar av matningen. 
Skärhastigheten är vid karusellsvarvarna starkt begränsad av varvtalet, därför har den hållits 
konstant vid alla tester av 4225 då endast små tidsvinster skulle kunna erhållas. Vid 
paketsvarvningen är förutsättningarna tvärt emot skrubbsvarvningens, matningen måste här 
hållas låg så att ytan blir jämn och skärkrafterna hålls låga. Skärhastigheten däremot har kunnat 
ökas avsevärt då den tidigare varit väldigt begränsad av skärspetsens hållbarhet.  
Vid testerna har även livslängden kunnat relateras till de gamla skären. På så sätt kan 
förbrukningen uppskattas och jämföras med den tidigare (Se Bilaga 8).  
 
1025: 
 Insparade skärtider: 379 889 kr/år 
 Insparade skär: 79 908 kr/år 
 
4225: 
 Insparade skärtider: 133 889 kr/år 
 Insparade skär: 3 918 kr/år 
 
Enligt tester verkar de nya skären hålla bättre samt ge en högre skärdata. Detta gäller i synnerhet 
för skärsorten 1025 där en betydlig ökning av skärhastigheten möjliggjorts vilket resulterar i en 
markant sänkning av skärtiderna. Med 1025 uppnås även en viss minskning av förbrukningen 
men framförallt görs en stor besparing då inköpskostnaden uppgår till ungefär en fjärdedel av de 
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nuvarande skären. 1025 borde vara ett förstaval i detta skede och efter fler tester förhoppningsvis 
det enda valet.  
4225 medför en relativt stor livslängdsökning, dock är priset högre än 4025 vilket betyder att 
besparingen här inte blir så stor. Vissa ökningar av skärdata kan även uppnås med den nya sorten. 
Det mest positiva med ett införande av 4225, ihop med en radieökning till 1.2 mm, är den 
standardisering som blir genomförbar. Detta eftersom kombinationen tillsammans har 
egenskaper som täcker ett område där tidigare flera olika skärsorter behövde användas. I fallet 
4225 finns ingen anledning att inte ersätta 4025 med denna sort. Testerna vid intermittenta 
förlopp har hittills gett goda resultat, men precis som vid paketsvarvningen kan ytterligare tester 
behövas för att visa att även 235 kan ersättas med den nya sorten.  
 
6.5 Övrigt 
Som bekant är den mest tidskrävande infästningen den som används vid ledskenepaketen. Här 
skulle mycket tid kunna sparas om de justeringar som sker vid byte från ytter- till innersvarvning 
elimineras. Ledskenekanalernas varierande utseende gör att en infästning emellan dessa är väldigt 
svår och i vissa fall nästan omöjlig då mellanrummet är extremt litet. En sådan lösning skulle även 
kunna leda till skador på de känsliga ledskenorna ifall infästningen inte är tillräckligt stabil. 
Slutsatsen blir att, på grund av operationens komplexa förutsättningar, är det svårt att hitta en 
lösning som är bättre än den nuvarande.  
En annan infästning som undersöktes var de spännbackar som används vid de flesta operationer. 
Det som framkom då var att av de varianter som finns tillgängliga är de nuvarande de mest 
lämpliga. En egen alternativ spännback togs dock fram med ett mindre antal bultar. Men en 
jämförelse mellan den relativt korta tidsvinsten som två mindre bultar per back ger och den 
mindre stabila infästningen det genererar så blir den alternativa varianten inte försvarbar att 
införskaffa.  
Mätarmen från Faro var tänkt att ersätta flera av de mätverktyg som används idag. På så sätt hade   
de många mätningar som dagligen utförs kunnat ske smidigare och inte minst snabbare då 
operatören slipper gå till ställrummet för att hämta det aktuella verktyget. Mätarmens tolerans 
försämras med längden vilket vid denna applikation är ett stort problem. Då mellanväggarna kan 
ha en relativt stor diameter måste den största av Faros mätarmar användas för att täcka hela 
mätområdet. Detta gör då att toleranserna närmar sig tiondelar, vilket vid alla operationer inte är 
tillräckligt. I teorin skulle en kortare arm kunna användas om samtidigt skenor implementerades, 
men praktiskt sett blir då placeringen ett allt för stort problem. En lång mätarm med högsta 
möjliga tolerans gör även att priset blir därefter. Kostnaden för hela systemet inklusive mjukvara 
hade legat mellan $40,000 till $65,000, en prisnivå som sträcker sig långt över de tider som kan 
sparas in. Då investeringskostnaden framkom lades inte mer ansträngning på att försöka lösa de 
placeringsproblem som mätarmen medför. 
För att underlätta inmätningar av verktyg mot redan bearbetade ytor, där idag en tunn passbit 
används, har en axialinställningsfixtur undersökts. Huvudsakliga området är vid inmätning i z-led. 
Inga utförliga ekonomiska beräkningar har gjorts i detta fall då den endast kostar omkring 3 000 
kr. Vissa tidsbesparingar är troligtvis möjliga men här är det ergonomin som ligger i första hand.  
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7. Diskussion 
Under projektstarten fanns få begränsningar satta inom ramen av arbetets utformning. Eftersom 
målet var att examensarbetet skulle mynna ut i ett antal förslag där en direkt implementering 
kunde ske kom det naturligt att fokus lades vid vissa områden. För två av de framlagda förslagen 
har så också kunnat ske utan större skepsis. Här har en väsentlig förbättring kunnat påvisas med 
hjälp av beprövade metoder. T.ex. så har paketsvarvningen effektiviserats 57 % jämfört med 
tidigare. Detta resultat är dock en relativt grov uppskattning men precis som för alla annan 
insamling av data har här mätvärdena hållits i underkant för att inte visa ett allt för optimistiskt 
slutresultat. 
För de resterande förslagen så har idéer och material har tagits fram vilket ger en god grund för 
vidare efterforskning i ämnet. Vid förslaget för en extern setupstation så har de ekonomiska 
förutsättningarna tagits fram och kontakter med möjliga leverantörer skapats, två koncept finns 
men det är de grundläggande lösningarna som får anses som viktiga här och inte detaljerna i 
förslagen. Beträffande axialinställningsfixturerna så är det en liten investering och operatörerna 
har underrättats om att de finns och dess användningsområde, sedan är det upp till dem att känna 
efter ifall den kan tänkas förbättra deras dagliga arbete. 
Eftersom tanken om att använda en så kallad mätarm för inmätningar av verktyg kom så pass 
sent under examensarbetets gång så löstes inte det största problemet, placeringen av armen, med 
en tillräcklig tillfredsställelse. Beräkningar har visat att genom inmätningar med den här sortens 
metod så kan en hel del tid sparas samtidigt som ergonomin för användaren förbättras. Så om ett 
fortsatt arbete med placeringen utförs så ser utsikterna goda ut för det framtagna konceptet. 
Även om nya skärsorters testats och visat goda resultat så är det viktigt att företaget i 
fortsättningen håller en kontinuerlig uppsikt över marknaden. Den utveckling som sker inom 
området är i sig själv kraftig men även starkt beroende av kundernas förutsättningar och 
önskemål. Det är därför även viktigt att föra en dialog med de olika leverantörerna av skär som 
finns, vilket historiskt sett har varit situationen vid företaget. 
Slutsatsen som kan dras är att examensarbetet mynnat ut i en del konkreta förslag som företaget 
tagit till sig och drar användning av vilket hela tiden varit målet. De har även fått ut ett antal 
uppslag för vidare utveckling med potentialen att bli tidsbesparande och ge en smidigare 
arbetsgång. 
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SMED 
I det första skedet av examensarbetet gjordes en förstudie om SMED. En lista med 8 punkter 
kom fram [8] innehållande ett strukturerat tillvägagångssätt över hur produktionen kan ökas med 
metoden som grund. Kommentarer gjordes till var punkt över hur SMED skulle kunna tillämpas 
för processen kring karusellsvarvarna. 
 
1. Minska vikten 
 Minskad vikt på t.ex. backar för underlättad hantering. 
 
2. Simplifiering 
a) Minska antalet mekanismer. 
 Minska antalet infästningar i ledskenepaket. 
c) Ta bort hela moduler som kan bli förberedda off-line istället för att byta många små delar när 
maskinen står stilla. 
 Arbetsstation för förberedning av nästa jobb/modifierat palettsystem 
f) Reducera antalet komponenter i ett verktyg 
 Ändra verktygshållarsystem från Block Tool till något annat, exempelvis Capto 
g) Använd ett Poka Yokesystem 
 Tillgång till rekommenderade skärhastigheter och matningar 
 
3. Standardisering 
 Minska antalet olika verktyg som används. 
 Eliminera olikheter i arbetsprocessen, operatörer emellan. 
  
4. Säkerställning 
a) Minimera antalet manuella fästanordningar förenliga med styrka 
 Gör om från helt manuella till halvautomatiska 
 Bättre manuella fästanordningar, quick-release. 
c) Använd snabbfixturer 
 Snabbfixturer/arbetsplattor till möjlig arbetsstation/modifierat palettsystem 
d) Använd hydrauliska, pneumatiska eller elektromagnetiska fixturer. 
 Ej aktuellt 
 
5. Lokalisering och justering 
a) Eliminera justeringar på maskinen 
 Ändra verktygshållarsystem från block tool för att eliminera verktygsjusteringar. 
d) Förse maskinen med stoppositionering. 
 Ej aktuellt 
e) Förse maskinen med centraliseringssprint och hål. 
 Mekanism som snabbt fixerar arbetsplattan mot grundbordet 
g) Möjliggör off-line kontroll av produkter för att säkerställa kvalitet 

Gör det möjligt att mäta och kontrollera alla sorters mått vid den externa arbetsstationen 
h) Förse med mätinstrument med digitala displayer. 
 Finns redan. 
 
6. Handhavande 
a) Eliminera behovet eller möjliggör lätt rengöring. 
 Installera något slags dammsugarsystem för rengöring vid arbetsstation? 
 Svårt att effektivisera rengöring av spånor i maskin 
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d) Förse med lyftverktyg. 
Placera en travers/lyftkran avsedd för dessa specifika maskiner för att slippa köbildning. 

g) Gör det lättåtkomligt vid maskinen 
 Fixa en praktisk layout 
 
7. Off-line aktiviteter 
a) Förse med fixturer som kan ställas medan maskinen är igång. 
 Fixturplattor som kan sitta i en arbetsstation. 
 
8. Övrigt 
a) Use rolling bolsters instead of cranes. 
 Införa ett komplett palettsystem (Väldigt mycket ombyggnad av maskin o s v) 
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Svarvförfarande 
För att kunna göra ekonomiska beräkningar över införandet av Capto behövde tider tas på de 
olika sorters verktygsinmätningar som sker i operationerna. Ett svarvförfarande togs därför fram, 
med hjälp av operatörerna, för fyra av de operationer som sker vid tillverkningen av en 
mellanvägg. De områden där verktygsbyten för Capto respektive Block Tool är nödvändiga 
identifierades såväl som den sorts inmätning som medföljer.  
 
"Inmätning mot ej" = Inmätning mot en ej bearbetad yta vilket innebär att en minimal bearbetning 
av ytan behöver göras för att ett representativt mått ska kunna mätas upp. 
 
"Inmätning" = Inmätning mot bearbetad yta 
 

 
Svarvning av ledskeneband 
 
Inmätning mot ej i (z-led) och inmätning (x-led) 
1 och 2, 80-gradigt 4025 med vänsterinfästning 
 
Inmätning mot ej (x-led) och inmätning (z-led)  
(Inmätning Capto i (x-led)) 
3, 80-gradigt 4025 med högerinfästning 
 
Inmätning (x-led och z-led) 
4, Stickstål 235 
 
Inmätning mot ej (z-led) och inmätning (x-led) 
(Inmätning Capto i (z-led)) 
5, 6 och 7, 80-gradigt 4025 med vänsterinfästning 
 
Inmätning mot ej (x-led) och inmätning (z-led) 
(Inmätning Capto (x-led) och (z-led)) 
8, 55-gradigt 4025 med vänsterinfästning 
 
Inmätning (x-led och z-led) 
(Inmätning Capto i (x-led)) 
9, 80-gradigt 4025 med vänsterinfästning 
 
Använda skärplattor 
 
CNMG 120408 – QM 4025 
 
N151.2 - 400 - 5E 235 
 
DNMG 150608 – QM 4025
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Paketsvarvning 
 
Ingen inmätning (Bara att köra på tills den blir slät sen mäta i efterhand) 
1 Paket yttersida, Alesa med vänsterinfästning 
 
Ingen inmätning (Bara att köra på tills den blir slät sen mäta i efterhand) 
4 Paket innersida, Alesa med liggande högerinfästning 
 
Inmätning (x-led) 
(Inmätning Capto x-led) 
3 Innerring, 80-gradigt 4025 med vänsterinfästning 
 
Inmätning mot ej (x-led) 
(Inmätning Capto (x-led)) 
4, Ytterring, 80-gradigt 4025 med liggande högerinfästning 
 
Använda skärplattor 
 
Alesa, VCFT 160408 – FL HSS/TiN  
 
CNMG 120408 – QM   4025 
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Skrubbsvarvning 
 
 Inmätning (x-led) och inmätning mot 
bit (z-led) 
(Inmätning Capto mot bit (z-led)) 
1 och 2, 80-gradigt 4025 med 
vänsterinfästning 
 
Inmätning mot ej (x-led) och inmätning 
(z-led) 
3 och 5, 80-gradigt 4025 med 
högerinfästning 
 
Inmätning (z-led) 
4, 80-gradigt 4025 med 
vänsterinfästning 
 
Inmätning (z-led och x-led) 
6, 80-gradigt 4025 med liggande 
högerinfästning 
 
Inmätning (z-led och x-led) 
7, stickstål Mircona vass utan 
speciell profil 
 
vänder på detaljen 
 
Inmätning (x-led) och inmätning 
tjocklek (z-led) 
8 och 9, 80-gradigt 4025 med  
Högerinfästning 
 
Inmätning (z-led och x-led) 
10, 80-gradigt 4025 med  
Vänsterinfästning 
 
Inmätning (z-led och x-led) 
11, stickstål Mircona med profil 
 
Använda skärplattor 
 
CNMG 120408 – QM  4025 
 
Mircona, MP – 6 TNC150 
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Färdigsvarvning 
 
Ingen inmätning (Bara svarva så det 
blir helt plant) 
1, 80-gradigt 4025 med höger- 
eller vänsterinfästning  
 
Vänder på detaljen 
 
Inmätning (x-led) och inmätning 
tjocklek (z-led) 
(Inmätning Capto i (z-led)) 
2, 55-gradigt 235 med liggande 
vänsterinfästning 
 
Inmätning (x-led) och inmätning (z-
led) 
3 och 4, 80-gradigt 235 med 
vänsterinfästning 
 
Inmätning mot ej (x-led) och 
inmätning (z-led) 
(Inmätning Capto i (x-led) och (z-
led)) 
5, 7 och 8, 80-gradigt 235 skär 
med högerinfästning 
 
Inmätning (x-led och z-led) 
(Inmätning Capto i (x-led) och (z-
led)) 
6, 55-gradigt 235  
 
Inmätning (x-led) 
(Inmätning Capto i (x-led)) 
9, 80-gradigt 235 skär med liggande högerinfästning 
 
Inmätning (x-led och z-led) 
(Inmätning Capto i (z-led)) 
10, stickstål Mircona vass utan speciell profil 
 
Inmätning (x-led och z-led) 
(Inmätning Capto i (x-led)) 
11, Stickstål Mircona litet med profil 
 
Använda skärplattor 
 
CNMG 120408 – QM  235 
 
Mircona, MP – 6 TNC150 
 
DNMG 150608 – QM 235
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Layout i TDM 
Detta är ett exempel på hur det kan se ut när ett verktyg har tagits fram i TDM. De viktigaste 
måtten framträder, samt en figur över komponentens utseende.. 
I den ruta som betecknas Identnummer visas företagets benämning på verktyget, även kallat w-
nummer. Denna beteckning är endast ett administrativt nummer och ger ingen uttömlig 
information över verktygen. Benämning 1 visar beteckningen som leverantören använder för 
komponenten, i detta fall en captohållare från Sandvik Coromant med konstorlek C5 och 
skruvfastspänning. Alla verktyg och dylikt på företaget är registrerade i en databas och från båda 
dessa rutor kan en sökning göras. Komponenterna är även indelade efter klasser och grupper, 
genom detta kan en mer grafisk sökning göras t ex i de fall då ingen av de två benämningarna är 
kända på förväg. 

 

 
 

Fig. 1 Verktygshantering i TDM 
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Layout arbetsstation 
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Mellanlager 
Här visas några exempel på hur ett mellanlager till modulplattorna skulle kunna se ut. Det finns 
inga större krav på dem förutom att nollpunktssystemets hanar inte ska stöta emot mellanlagret 
eller marken. På bilderna ses mellanlagrena underifrån, de fyra små ringarna symboliserar hanarna 
från nollpunktssystemet och den större ringen symboliserar modulplattan. 
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Förslitning 
De framtagna skären har testats vid tillverkningen, främst med tanke på skärdata och livslängd, 
men närmare studier har även utförts på det slitage som uppkommit. För att få en tillförlitlig 
bearbetning är det viktigt att en jämn förslitning kan påvisas. Fokus har legat på de 
hårdmetallskär som är tänkta att ersätta snabbstålen som i dagens läge används för svarvning av 
ledskenepaket. Detta då det är vid denna operation som de tuffaste kraven ligger vid 
tillverkningen. Skäreggarna har efter bearbetningen fotograferats i ett mikroskop för att sedan 
granskas. 
I fallet med snabbstålen visar fotografierna att det förekommer löseggsbildning (built-up edge) [1] 
vilket ofta kan vara förödande för skären. Ett exempel på ett skärbrott från en sådan typ av 
förslitning kan ses i den andra, ovanifrån, av bilderna över alesa-skären. 
Då 1025 har använts vid samma typ av bearbetning har en fasförslitning (flank wear) uppkommit. 
Det är denna typ av förslitning som eftersträvas då det är den mest kontrollerade formen. 
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Ekonomi 
 
Capto 
Med det nya verktygssystemet kan en mycket högre repeternoggrannhet uppnås, vilket får till 
följd att antalet inmätningar av verktyg som behöver göras minskas drastiskt. För att få en 
uppskattning över om dessa insparingar är tillräckliga för att bära investeringskostnaden har en 
ekonomisk beräkning gjorts. Verktygsinmätningarna sker på lite olika sätt beroende på ett antal 
faktorer bl a ifall de sker mot en bearbetad yta eller inte eller om de utförs både i x-led och z-led. 
Bearbetningen vid de olika operationerna har närmare studerats, se Bilaga 2, och var de olika 
inmätningarna bör ske med de olika verktygssystemen har dokumenterats. Efter en tidsstudie har 
en slutlig inbesparing tagits fram genom att jämföra med karusellsvarvarnas timkostnad, vilken är 
965 kr/h. 
Det finns även andra ekonomiska fördelar med att byta system till Capto. Eftersom Block Tool 
är ett väldigt gammalt system har det numera utgått från standardsortimentet. Det finns 
visserligen fortfarande vissa reservdelar och hållare kvar i lager men inom en snar framtid 
kommer alla komponenter måsta specialbeställas. Detta är betydligt kostsammare än att köpa in 
standardprodukter och på hållarna kan en 50%ig vinst påvisas med Capto. 
 
 

Block Tool 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ledskenebandssvarvning 2   2 2      

Paketsvarvning      1 1    

Skrubbsvarvning 4 1   1   1   

Färdigsvarvning 4  1  1  1    

Tätkantssvarvning               1   

Capto           

Ledskenebandssvarvning         1 1 1   1 

Paketsvarvning      1 1    

Skrubbsvarvning  1         

Färdigsvarvning 1  1  1  2 1   

Tätkantssvarvning                   

Tidsåtgång                   [min] 3 9 0 7 8 7 2 1 5 

[s] 26 42 0 27 23 2 5 21 22 

Tid 1 2 9   9  1  5 

  45 42   0  46  22 

Tid 2 4    7  2    

  8       46   24     
 

Inmätning  
(x-led och z-led) 1 
Inmätning (x-led), 

inmätning mot bit (z-led) 2 
Inmätning (x-led), 

inmätning tjocklek (z-led) 3 
Inmätning(x-led), 

inmätning mot ej (z-led) 4 
Inmätning mot ej (x-led), 

inmätning(z-led) 5 
Inmätning mot ej 

(x-led) 6 
Inmätning 
(x-led) 7 

Inmätning 
(z-led) 8 

Inmätning mot ej 
(z-led) 9 
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BLOCK TOOL  Total tid per år    Total Kostnad/år 

Ledskenebandssvarvning  126 h 13 min 20 s  121 804 kr 

Paketsvarvning  30 h 23 min 20 s  29 325 kr 

Skrubbsvarvning  108 h 43 min 20 s  104 917 kr 

Färdigsvarvning  80 h 40 min 0 s  77 843 kr 

Tätkantssvarvning  4 h 30 min 0 s  4 343 kr 

  350 h 30 min 0 s  333 889 kr 

           

CAPTO   Total tid per år    Total Kostnad/år 

Ledskenebandssvarvning  58 h 20 min 0 s  56 292 kr 

Paketsvarvning  30 h 23 min 20 s  29 325 kr 

Skrubbsvarvning  30 h 30 min 0 s  29 433 kr 

Färdigsvarvning  57 h 46 min 40 s  55 756 kr 

Tätkantssvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

  176 h 0 min 0 s  170 806 kr 

           

Total besparing per år        

  Total insparad tid per år  Totalt Insparat/år 

Ledskenebandssvarvning  67 h 53 min 20 s  65 513 kr 

Paketsvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

Skrubbsvarvning  78 h 13 min 20 s  75 484 kr 

Färdigsvarvning  22 h 53 min 20 s  22 088 kr 

Tätkantssvarvning  4 h 30 min 0 s  4 343 kr 

  173 h 30 min 0 s  163 085 kr 
 
 

Besparing av hållare    

Block Tool – Capto    

Kostnad för Block tool hållare  1 264 kr 

Kostnad för Captohållare   1 464 kr 

Insparat  -201 kr/st 

    

Besparing av hållare – Då Block Tool helt måste 
specialbeställas 
Block Tool – Capto    

Kostnad för Block tool hållare ~ 3 000 kr 

Kostnad för Captohållare   1 464 kr 

Insparat  1 536 kr/st 
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Mätarm 
Även om ett införande av Capto innebär att antalet inmätningar minskar drastiskt så finns det 
ändå vissa ställen med hög tolerans där verktygen behöver mätas in. Detta sker manuellt genom 
att operatören går ner till maskinbordet och ställer in verktyget mot detaljen. För att göra denna 
process smidigare har ett förslag bestående av en mätarm tagits fram. Med denna kan alla dessa 
inmätningar utföras direkt från plattformen vilket ger en tidsvinst och ökad ergonomi som följd. 
Vid alla investeringar bör en ekonomisk undersökning göras för att se att införandet lönar sig, 
vilket även är fallet här.  
Under den studie över bearbetningen som uträttades under utredningen av Capto så undersöktes 
även fördelarna med en mätarm. Genom den tidsstudie som utfördes togs den insparade tiden 
fram och jämfördes med den investeringskostnad som ett införande av en mätarm innebär. 
 
 
 

Capto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ledskenebandssvarvning         1 1 1   1 

Paketsvarvning      1 1    

Skrubbsvarvning  1         

Färdigsvarvning 1  1  1  2 1   

Tätkantssvarvning                   

Med mätarm                   

Ledskenebandssvarvning 1      2  1 

Paketsvarvning       2    

Skrubbsvarvning  1         

Färdigsvarvning 2  1    2 1   

Tätkantssvarvning                   

Tidsåtgång                   [min] 3 9 0 7 8 7 2 1 5 

[s] 26 42 0 27 23 2 5 21 22 

Tid 1 2 9   9  1  5 

  45 42   0  46  22 

Tid 2 4    7  2    

  8       46   24     
 

Inmätning  
(x-led och z-led) 1 
Inmätning (x-led), 

inmätning mot bit (z-led) 2 
Inmätning (x-led), 

inmätning tjocklek (z-led) 3 
Inmätning(x-led), 

inmätning mot ej (z-led) 4 
Inmätning mot ej (x-led), 

inmätning(z-led) 5 
Inmätning mot ej 

(x-led) 6 
Inmätning 
(x-led) 7 

Inmätning 
(z-led) 8 

Inmätning mot ej 
(z-led) 9 
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CAPTO    Total tid per år   Total Kostnad/år 

Ledskenebandssvarvning  58 h 20 min 0 s  56 292 kr 

Paketsvarvning  30 h 23 min 20 s  29 325 kr 

Skrubbsvarvning  30 h 30 min 0 s  29 433 kr 

Färdigsvarvning  57 h 46 min 40 s  55 756 kr 

Tätkantssvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

  176 h 0 min 0 s  170 806 kr 
           

Med mätarm    Total tid per år   Total Kostnad/år 

Ledskenebandssvarvning  25 h 20 min 0 s  24 447 kr 

Paketsvarvning  13 h 53 min 20 s  13 403 kr 

Skrubbsvarvning  30 h 30 min 0 s  29 433 kr 

Färdigsvarvning  41 h 16 min 40 s  39 833 kr 

Tätkantssvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

  110 h 0 min 0 s  107 116 kr 

           

Total besparing per år        

    Total insparad tid per år  Totalt Insparat/år 

Ledskenebandssvarvning  33 h 0 min 0 s  31 845 kr 

Paketsvarvning  16 h 30 min 0 s  15 923 kr 

Skrubbsvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

Färdigsvarvning  16 h 30 min 0 s  15 923 kr 

Tätkantssvarvning  0 h 0 min 0 s  0 kr 

  66 h 0 min 0 s  63 691 kr 
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Arbetsstation 
Genom att införa en extern setupstation kan de ofta tidsödande bytena av detaljer underlättas. 
Eftersom en arbetsstation innebär en relativt stor investering är det här extra viktigt att utreda 
ifall de tidsbesparingar som sker kan bära investeringskostnaderna. 
För att lättare få en överblick om vid vilka skeden tid kan sparas in så delades detaljbytena in i 
olika moment. Enskilda tider togs över ett flertal tillfällen för dessa indelningar och en ekonomisk 
sammanställning utfördes. 
 

 

 
 

 

Tidsstudie - Byte av detalj
  Skruva loss Lyfta ur detalj  Städa bord Justera  Justera backar   Lyfta in ny  Rikta detalj

backar backar och städa bord detalj

Tot 0 min 0 s 8 min 21 s 2 min 37 s 8 min 1 s 7 min 50 s 8 min 25 s 7 min 55 s

1 - min - s 11 min 40 s 3 min 30 s 4 min 20 s

2 6 min 5 s 11 min 45 s 4 min 35 s

3 11 min 22 s 11 min 51 s

4 6 min 35 s

5 5 min 3 s 2 min 37 s 9 min 57 s 6 min 15 s 7 min 20 s

Kostnader - Byte av detalj

Nollpunktssystem 12000 kr/enhet
Spännbackar 27320 kr/4 st enheter

Besparing - Byte av detalj

Antal mellanväggar per år 200 st
Antal byten per mellanvägg 5 st
Maskinkostnad 965 kr/h
Total tid/byte 32 min 31 s
Tid för in- och utlyft/byte 16 min 46 s
Tid sparad/byte 17 min 17 s

Total tid sparad per år 288 h 7 min 30 s  ==> 278041 kr/år
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Skärplattor 
Den besparing som nya skärplattor först och främst är tänkt att generera är en kortare skärtid, där 
maskinens timkostnad ställs emot insparingen i tid. Men det finns även en till aspekt som är av 
intresse, nämligen den minskning i inköpskostnad som både en längre hållbarhet och ett lägre 
pris av skären ger. 
Den skillnad i skärtid som uppkommer har uppskattats genom att beräkna skärtiderna, före och 
efter ett byte till de nya skären, för ett relativt stort antal mellanväggar och genom ett medel 
erhålla den årliga inbesparingen (Se Bilaga 9 för en mer ingående beskrivning av dessa 
beräkningar).  
 

 
 
 

Besparing av skär Rabattsats Sandvik:

4025 - 4225 Skär 57 %
Antal skäreggar per skrubbsvarvning, 4025 3 st
Antal skäreggar per skrubbsvarvning, 4225 1 st
Antal skrubbsvarvningar per år 200 st
Antal skär för skrubbsvarvningar, 4025 150 st
Antal skär för skrubbsvarvningar, 4225 50 st
Antal skär insparade per år 100 st
Kostnad för skär, 4025 41 kr
Kostnad för skär, 4225 45 kr
Insparat 3 918 kr/år

Besparing av skär
Alesa - 1025
Antal skäreggar per paketsvarvning, Alesa 4 st
Antal skäreggar per paketsvarvning, 1025 4 st
Antal paketsvarvningar per år 200 st
Antal skär för paketsvarvningar, Alesa 400 st
Antal skär för paketsvarvningar, 1025 400 st
Antal skär insparade per år 0 st
Kostnad för skär, Alesa 280 kr
Kostnad för skär, 1025 80 kr
Insparat 79 908 kr/år



 

 

Bilaga 9 

Skärtidsberäkningar 
De beräkningar som genomförts på skärtider vid mellanväggstillverkningen har haft två 
egentligen syften. Dels att få en uppskattning över hur omfattande tidsbesparingarna kan bli (Se 
Fig. 1.6 och Fig. 1.7) men även för att i viss mån kartlägga processen (Se Fig. 1.5). Den senare för 
att undersöka hur logistiken kring en tänkt arbetsstation skulle kunna se ut. 
Eftersom storleken och utseendet på mellanväggarna kan variera i relativt stor grad har 
uträkningar genomförts för ett flertal olika turbiner, vilket resulterat i att indata från totalt 129 
stycken mellanväggar och 135 stycken ledskeneband förts in i programmet. För att sedan på ett 
överskådligt sätt kunna tolka resultaten har statistiken presenterats på ett flertal sätt anpassat till 
de olika utdata som är önskvärda. 
Själva uträkningarna som utförts är baserade på två formler. Ena för ett vertikalt ingrepp av 
skäret (Se Ekv. 1.1) och den andra för ett horisontellt (Se Ekv. 1.2). 
 
t=Dv*(Dy-Di)* π *vc*1000/fn    1.1 
 
t=(Dy

2-Di
2)* π *vc*1000/(4*fn)     1.2 

 
I de allra flesta fall sitter begränsningarna i skärplattorna, de klarar inte en obegränsad påfrestning 
i skärhastighet och matning. Det är oftast hur högt dessa rekommenderade skärdata är satta som 
avgör tidsåtgången i ett ingrepp. Vid vissa situationer kan dock maskinens prestanda vara den 
bristande faktorn. Matningen är sällan ett problem för maskinen att hantera då denna hastighet är 
relativt låg jämfört med den massa som rör sig. Karusellsvarvar har dock generellt stora och tunga 
maskinbord. Detta resulterar i ett lågt maximalt varvtal, vilket tillsammans med svarvdiametern 
direkt påverkar skärhastigheten enligt Ekv. 1.3. 
 
vc=n*π/(Dk*1000)      1.3 
 
För att kompensera för detta har villkor satts i programmet då den bearbetade diameter går under 
den kritiska diametern för skärhastigheten. De aktuella maskinernas maximala varvtal har även 
tagits fram och förts in som konstant i dokumentet. 
För att underlätta införandet av indata har fokusen legat vid de mer tidsomfattande ingreppen 
dvs där de större av ytorna bearbetas (se Fig . 1.1) 

Fig. 1.1 Bearbetningsytor för STD-1 som implementerats i programmet 
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Avsikten med beräkningar är, som tidigare nämnts, bland annat att jämföra skärtider mellan ett 
antal olika skär. För att möjliggöra detta behöver programmet innehålla ett antal variabler för att 
återspegla de olika skärvillkoren som uppkommer. Fyra parametrar har lagts in varav två är 
specifika för de skärdata som varierar med skärplattorna, nämligen matningen fn och 
skärhastigheten vc.  
Varvtalet påverkar även den slutgiltiga skärtiden men denna varieras sällan mellan olika skär, 
däremot så skiljer sig det mellan de olika maskinerna. Det kan även ställas in manuellt genom en 
ändrad indata i styrsystemet och för att inte slita på de rörliga maskindelarna sätts detta ofta till ett 
värde något under det maximala. Därför har varvtalet valts till en parameter som kan varieras 
mellan de olika körningarna. 
Skärdjupet skulle kunna vara en skärspecifik parameter, då kantlängden direkt påverkar hur stort 
ingrepp som kan användas. I de fall som testats har dock kantlängden varit vald med en så pass 
stor marginal att denna inverkan inte spelat in, här har den ökade hållfastheten som kommer med 
en större skärkantslängd varit den faktor som undersökts. Vid vissa operationer skiljer sig dock 
skärdjupet vilket är anledningen till att det tagits med som variabel i programmet. För att få en 
smidig arbetsgång har ett speciellt setup-blad för de båda typerna skapats till vilket bladen med 
indata är kopplade så att variablerna genomgående ändras (se Fig. 1.2). I indatabladen (Se Fig 1.3 
och Fig 1.4) finns dock även möjligheten att individuellt ändra parametrarna i de fall då 
förutsättningarna kräver det. 
 

 
Fig 1.2 Setup-blad med programmets olika variabler 

 

SETUP Standardmellanväggar
Djup Matning Skärhastighet Varvtal Strypning

[mm] [mm/varv] [m/min] [varv/min]

4 0,3 200 80

SETUP Ledskeneband
Djup Matning Skärhastighet Varvtal Strypning

[mm] [mm/varv] [m/min] [varv/min]

1 0,12 40 80
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Fig 1.3 Indatablad för standardmellanvägg Innerh-1 nr. 1CSP 372 270 

 

 
 

Fig 1.4 Indatablad för alla ledskeneband i turbin med B-nr. B002571 
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Fig. 1.5 Fördelningar av de skärtider som studerats. 

 
Fig. 1.6 Sammanställning av skärtider för standardmellanväggar. 

Tid [min] Tot.

|0 - 1| 70

|1 - 2| 193

|2 - 3| 150

|3 - 4| 168

|4 - 5| 115

|5 - 6| 94

|6 - 7| 64

|7 - 8| 65

|8 - 9| 42

|9 - 10| 61

|10 -   | 400 12
1422

Tid [min] Tot. Max

|0 - 1| 0

|1 - 2| 0

|2 - 3| 0

|3 - 4| 1

|4 - 5| 3

|5 - 6| 0

|6 - 7| 9

|7 - 8| 1

|8 - 9| 3

|9 - 10| 15

|10 -   | 71

Skärtider

0

200

400

600

|0 - 1| |1 - 2| |2 - 3| |3 - 4| |4 - 5| |5 - 6| |6 - 7| |7 - 8| |8 - 9| |9 - 10| |10 -   | 

Tid [min]

A
n

ta
l 

[s
t]

Största skärtiden på varje vägg

0
20
40
60
80

|0 - 1| |1 - 2| |2 - 3| |3 - 4| |4 - 5| |5 - 6| |6 - 7| |7 - 8| |8 - 9| |9 - 10| |10 -   | 

Tid [min]

A
n

ta
l 

[s
t]

Totalt Antal Total Tid Gällande för

Innerh-1 26 20,2 % 36 h 35 min 20 s dessa inställningar

Innerh-2 8 6,2 % 6 h 27 min 46 s Skärhastighet

Carrie-1 7 5,4 % 29 h 37 min 30 s [m/min]

Carrie-2 6 4,7 % 15 h 57 min 17 s Matning

Suspen-1 12 9,3 % 11 h 1 min 54 s [mm/varv]

Suspen-2 1 0,8 % 1 h 18 min 3 s Skärdjup

STD-1 19 14,7 % 72 h 1 min 38 s [mm]

STD-2 50 38,8 % 101 h 50 min 31 s Varvtal

Total tid, alla mellanväggar 274 h 49 min 59 s [varv/min]

Totalt antal mellanväggar 129 (Variabla värden)

Medeltid per mellanvägg 989399 2 h 7 min 49 s

Skärhastighet Matning Varvtal Strypning (Avlästa värden)
[m/min] [mm/varv]

200 0,40 216 h 57 min 13 s 1 h 40 min 54 s

200 0,32 260 h 57 min 14 s 2 h 21 min 5 s

Tidsvinst per mellanvägg 0 h 40 min 10 s

Vinst per år i SEK kr/år133889

200

0,3

4

80

80

Djup

80

[varv/min][mm]

4

4
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Fig. 1.7 Sammanställning av skärtider för ledskeneband. 

 

Total Tid 455 h 52 min 31 s Antal Ledskenepaket 136

3 h 21 min 7 s

Skärhastighet Matning Djup Varvtal Strypning

[m/min] [mm/varv] [mm] [varv/min]

1 455 h 52 min 31 s 40 0,12 1 80

3 h 21 min 7 s

2 197 h 33 min 50 s 120 0,12 1 80

1 h 27 min 9 s

3 179 h 8 min 8 s 140 0,12 1 80

1 h 19 min 1 s
6838

2-1 1 h 53 min 58 s -6838 ===> 379889 kr/år
7326

3-1 2 h 2 min 6 s ===> 407000 kr/år


