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Sammanfattning 
Detta kandidatexamensarbete gjordes mot bakgrund av rostangreppen på kam- och vevaxlar som 
ägde rum sommaren 2010 på Scanias motorverkstad. Rosten på axlarna ledde till att ett stort 
antal axlar skrotades eller ompolerades, vilket kostade stora summor. Målet var att skapa rutiner 
och ta fram åtgärdsförslag för att reducera eller helst eliminera rostangreppen inför sommaren 
2011. De frågor som ställdes var: 

 Vilken/vilka var grundorsakerna till rostangreppen semestern 2010 på kamaxlarna? 
 Vilken/vilka var grundorsakerna till rostangreppen semestern 2010 på vevaxlarna? 
 Används idag en korrekt process vid bearbetning av axlar (typ av tvättmedel, 

koncentration, fukt på axlar mm)? 
 Hur ska axlar som ska stå i buffert under kommande semesterperioder hanteras? 

För att svara på de första två frågorna gjordes en processtudie, där slutstegen i kam- och 
vevaxelprocesserna studerades. Därtill intervjuades produktionsledare, tekniker och operatörer 
på de båda linerna. Tester gjordes också för att undersöka olika orsaker till rost. 

För att ta reda på om processerna för axlarna var korrekta konsulterades leverantörer av 
rostskyddande material och tvättmedel. Dessutom intervjuades verkstadens kunniga inom 
tvättmedel och förpackningar. På så sätt kunde en jämförelse mellan vad som gjordes och vad 
som borde göras genomföras. 

Den sista frågan besvarades genom att ta fram förbättringsförslag och rutiner för de övriga 
frågeställningarna. Förbättringsförslag och rutiner gällde främst tvättmaskiner, slutkontroll och 
paketering.  

De möjliga orsaker till rost som uppkom var tvättmedlets egenskaper, maskinernas ineffektivitet 
i tvättning, torkning och kylning samt att paketeringen och slutkontrollen inte skedde som den 
skulle. För att åtgärda dessa saker skapades en lista med konkreta förbättringsförslag och rutiner 
för slutkontroll och paketering. En lista med fortsatta studier skapades också för att peka på 
områden där tillräckliga undersökningar ej gjorts under examensarbetet. 
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Abstract 
This bachelor thesis was done in view 
engine shop, which took place during the summer 2010. The goal was to create routines and 
develop proposals for measures to reduce or eliminate rust attacks for summer 2011. The 
questions asked were: 

 Which were the root causes of corrosion during summer vacation 2010 on camshafts? 

 Which were the root causes of corrosion during summer vacation 2010 on crankshafts? 

 Is a proper process in use today, when machining shafts, in regard to washing and 
packing? 

 How should shafts be treated, which will be in a buffer during summer vacations? 
To be able to answer the first two questions a process study was made, with focus on the final 
steps of production for cam- and crankshafts. In addition production managers, technicians and 
operators on both lines were interviewed and tests were made to investigate the different causes 
of corrosion. 

To get an answer whether the processes for the shafts were correct, suppliers of corrosion 
preventive material and detergent were consulted. The workshops own experts in detergent and 
packaging were consulted. In that way a comparison between what was done and what should be 
done could be made. 

The last question was answered by develop proposals and routines for the other questions asked. 
These proposals and routines focused on washing machines, final inspection and packaging. 

The possible cases of corrosion that occurred were the detergents characteristics, the washing 
machines ineffectiveness in washing, drying and cooling and that the final control and packaging 

 To correct these things, a list with concrete proposals for 
improvement was made. A list with further studies was created to point out areas where adequate 

done within this thesis. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Scanias motorverkstad hade rost på kam- och vevaxlar efter semesteruppehållet 2010, efter att 
axlarna stått i buffert cirka 4 veckor. 

Majoriteten av alla vevaxlar i buffert rostade under sommaren. Av kamaxlarna hade 80 % 
rostangrepp vid uppstarten. Detta trots specialförpackning i form av rostskyddande påsar och 
papper enligt gällande rutin.  

Rost har även upptäckts på axlar som skickats till kunder från Scanias reservdelslager i Belgien. 

1.2 Mål 

Mot denna bakgrund fanns ett antal kriterier att uppfylla när detta arbete inleddes. Dels fanns ett 
effektmål inom produktionen och dels fanns ett antal frågor att besvara. 

Effektmål 

Att bufferten av kamaxlar och vevaxlar inte har något rostangrepp efter 2011 års 
semesterstängning. 

F rågeställningar att besvara 

 Vilken/vilka var grundorsakerna till rostangreppen semestern 2010 på kamaxlarna? 

 Vilken/vilka var grundorsakerna till rostangreppen semestern 2010 på vevaxlarna? 

 Används idag en korrekt process vid bearbetning av axlar (typ av tvättmedel, 
koncentration, fukt på axlar mm)? 

 Hur ska axlar som ska stå i buffert under kommande semesterperioder hanteras? 

Förhoppningsvis kan svar på dessa frågeställningar även hjälpa till för att undvika att rostiga 
axlar skickas från reservdelslagret i Belgien till kund. 

1.3 Avgränsningar 

Uppdraget var en studie som syftade till att skapa en rutin för paketering av kam- och vevaxlar 
samt ge förslag på eventuella åtgärder/förändringar i processen. 

Uppdraget var avgränsat till att enbart gälla kamaxlar och vevaxlar och att hos dessa undvika rost 
under kommande sommarstopp. 

Tester som utfördes kom att göras under vinter/vår. Det var oklart huruvida det påverkade 
resultaten, jämfört med om de skulle gjorts under sommaren. 
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2. Metod 
För att lösa problemen med rost intervjuades inblandade specialister, produktionsledare, 
produktionstekniker och operatörer. Utifrån detta inhämtades sedan material från 
underleverantörer, processer studerades och tester gjordes. 

2.1 Intervjuer 

Produktionsledare och produktionstekniker på vevaxel del 2 och kamaxel, som var på plats inför 
eller under sommarstoppet intervjuades om vad som hände förra sommaren. De intervjuades 
även om vilka rutiner som fanns kring tvättning och packning, samt hur dessa var utformade. 
Även flertalet operatörer intervjuades om hur de såg på det inträffade, vad de tror låg bakom, 
samt hur rutiner kring tvättning och packning såg ut. 

Verkstadens specialist inom tvättmaskiner och tvättmedel intervjuades om vad det var för 
skillnad på olika tvättmedel och maskiner, samt hur dessa skulle ha kunnat påverka axlarnas 
benägenhet att rosta. Underleverantörer av tvättmedel intervjuades. 

För att få veta mer om hur paketering och packmaterial fungerade, så gjordes en telefonintervju 
med verkstadens specialist på paketering. Dessutom kontaktades två leverantörer av VCI 
(Volatile Corrosion Inhibitor)-plast (Zerust och A-förpackning) för mer ingående beskrivning av 
hur produkterna fungerade. 

2.2 Informationssökning 

På kamaxel hade en mängd undersökningar och tester gjorts och man hade där kommit fram till 
vad man trodde var anledningen till rostproblemen. Dessa dokument har studerats. 

För att få en bredare bild av hur rostskyddande papper och plast, så kallad VCI-plast fungerade 
och användes, lästes instruktioner och produktblad till dessa, se bilaga A. Utifrån dessa utlästes 
optimal paketering, vilket sammanslaget med dåvarande paketering och förutsättningar gav 
förslag till nya paketeringsmetoder av kam- och vevaxlar.  

2.3 Processtudie 

Många frågor besvarades genom att studera tillverkningsprocessen av kam- och vevaxlar, med 
fokus på slutstegen.  

2.4 Tester 

Test genomfördes i omgångar, dels på grund av en låg tillgång på skrotaxlar och dels för att nya 
testidéer uppkom efter hand. Eftersom det var oklart huruvida årstiden spelar roll vid testning, så 
angav vecka för när varje test påbörjades. Eftersom testtiden kunde spela roll angavs även när 
testen avslutades. 

Testen gick till så att axlar som ej klarat slutkontroll, det vill säga i stort sett färdiga axlar som ej 
klarade toleranskraven, samlades ihop. När tillräckligt många axlar fanns genomfördes test. Alla 
axlar som deltog i testen tvättades före paketering. För vevaxlarna användes sluttvätten, med 
tvättmedlet Neutrapon 5088 och för kamaxlar användes den första tvättmaskinen, eftersom den 
innehöll tvättmedlet Neutracare 3300, vilket var det tvättmedel som orsakade problem på denna 
axeltyp under sommarstoppet. 

På balansaxel genomfördes också tester. Detta eftersom tvättmedlet Neutracare 3300 där 
användes i kombination med en vakuumtvättmaskin. Detta för att se huruvida torkprocessen 
påverkar axelns rostbenägenhet. 
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Först efter tvättningen gick axlarna skilja vägar i olika test. Testen av axlarna beskrivs kortfattat i 
tabell 1 och mer djupgående under denna. 

Tabell 1: Test av axlar 
Test- 

nummer 
Test 
inlett 

Test 
avslutat 

Axeltyp Antal 
axlar 

Benämning, test 

1 v. 6 
(mån) 

v. 12 
(mån) 

Vevaxlar 3 
3 
2 

referens 
 

reservdelsförpackning 
2:1 
2:2 
2:3 
2:4 
2:5 

v. 8 
(mån) 

v. 14 
(mån) 

Kamaxlar 3 
3 
3 
3 
2 

Referens 
Avtorkad 
Lufttät 
Avtorkad & lufttät 
Avtorkad & lufttät + papper 

3 v. 8 
(fre) 

v. 15 
(mån) 

Balansaxlar 4 
4 

Varma axlar + rostskyddspapper 
Rumstempererade axlar 

 

Test 1 

Referensen paketerades med ett VCI-papper och en VCI-påse över stålpallen, som ska skydda 
mot rost. Denna tejpades sedan cirka  ovanför bottenplattan i pallen, se figur 1. Axlarna 
packades direkt efter att de kommit ur tvättmaskinen. 

 
F igur 1, VCI-påsen är tejpad cirka 1 dm ovanför bottenplattan hos pallen. 

-papper och VCI-påse, som lades i 
stålpallen. När axlarna sedan var ilagda och fått svalna till rumstemperatur drogs ännu en VCI-
påse över pallen och de två påsarna tejpades noggrant ihop, se figur 2.  
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Förpackningen blev dock ändå ej helt tät, eftersom mellanläggen krävde att hål gjordes i VCI-
påsen. Dessa blev sedda som försumbara, eftersom de var små, samt igentäppta och med tryck, 
se figur 3. 

 
F igur 2, de två påsarna tejpades noggrant ihop med varandra för att behålla den skyddande 
miljön kring axlarna som VCI-påsen gav ifrån sig. 

 
F igur 3, hål gjordes i påsen för att få mellanläggen på plats. 
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De två axlar som förpackades i reservdelsförpackning paketerades styckvis. I en trälåda lades en 
mindre VCI-påse. I denna lades sedan axeln och när axeln svalnat förslöts VCI-påsen med tejp 
så tätt det gick, med så lite luft kvar i som möjligt i påsen, se figur 4. Sedan lades trälocket på. 

 
F igur 4, påsen förslöts med tejp efter att så mycket luft som möjligt pressats ur den. Sedan lades 
locket på. 

Test 2 

I detta test undersöktes dels huruvida noggrannare paketering av axlar förhindrar rost och dels 
huruvida avtorkning av rinnmärken på axlarna förhindrar rost. Se figur 5 och 6. 

 
F igur 5, till vänster syns en avtorkad axel och till höger en oavtorkad. Man ser tydligt rinn- och 
torkmärken på axeln till höger. 
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F igur 6, rinnmärken syns tydligt på axelns lagerytor. Dessa har uppkommit då vattendroppar 
som runnit längs med axeln har torkat. 

Eftersom tvättmaskin 1 användes fick axlarna först stå i en sluss på kylning i 1,5 timmar, 
eftersom tvättmaskinen saknade kylzon och axlarna kom ut mycket varma. 

Referensen paketerades, med Zerust gul påse och rostskyddspapper. Plastpåsen tejpades igen till 
75-80 %, resterande del lämnades öppen  Påsen lades runt 
mellanlägg och axlar, så att axlarna låg direkt emot mellanläggen.  

Axlarna  paketerades oavtorkade vid rumstemperatur, men med 
tätslutning av VCI-påsen med tejp och utan rostskyddspapper. I detta test låg plastpåsen mellan 
axeln och mellanlägget av trä. Se figur 7. 

 
F igur 7, kamaxlar som närmast i bild paketerats med rostskyddspapper och VCI-plast. Ovanför 
dessa ligger axlar som paketerats utan VCI-papper. 
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Axlarna Avtorkad stemperatur innan de torkades av 
med fuktig trasa för att få bort rinnmärken. Efter att eventuell tillförd fukt dunstat paketerades 
axlarna som vanligt. Se figur 8.  

 
F igur 8, Avtorkade axlar som paketerades med rostskyddspapper och -plast. 

Axlarna Avtorkad fick  
och paketerades sedan på samma sätt som det lufttäta testet. Se figur 9. 

 
F igur 9, avtorkade axlar som paketerades utan rostskyddspapper, men med VCI-påse som 
förslöts helt. 

För att se om rostskyddspappret gjorde skillnad, och i så fall hur stor denna skillnad var, 
 

rostskyddspapper lades i. 

Test 3 

Det tredje testet gjordes på balansaxel, eftersom det där fanns en tvättmaskin med vakuumtork. 
Detta gjordes med förhoppningen att undvika rinnmärken på axlarna. Efter tvätt såg axlarna ut 
som i figur 10. 
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F igur 10, balansaxel efter tvätt. 

Två olika deltester genomfördes. I det första testet paketerades axlarna i rostskyddspåse med 
rostskyddspapper direkt efter att de kommit ut ur tvättmaskinen. I det andra testet fick axlarna 
först svalna och lades sedan i en rostskyddspåse. I båda testen förslöts påsen väl.!
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3. Resultat 
Utifrån frågeställningar, metodval, tester och resultat skapades en 8-stegsmodell för kamaxel och 
en för vevaxel, se bilaga E. Dessa var tänkta som ett sätt för avdelningarna att själva gå vidare 
med undersökningarna. 

3.1 Intervjuer 
Utifrån intervjuer byggdes en bakgrund till rostproblemen sommaren 2010 upp. Dessutom intogs 
information kring hur de olika rostskyddande produkterna och tvättmedlen fungerade. 

Tvättmedel 

Det tvättmedel som användes för kamaxel var Emulpon 9710 och för vevaxel Neutrapon 5088. 
Emulpon 9710 var enligt verkstadens tvättmedelsexpert Hans Olsson är en föråldrad produkt 
som successivt byttes ut. Medlet tillverkades i små upplagor eftersom de flesta användare bytt 
bort medlet mot ett modernare. Lars Eriksson, från Henkel, instämde i detta och höjde ett 
varningens finger för att produkten var i farozonen för att försvinna. Emulpon 9710 var, enligt 

 en fet, oljig hinna som lätt drog åt sig smuts. Detta gjorde det 
svårt att uppfylla de renhetskrav som ställdes på axlarna. Denna hinna skyddade dock mot rost. 

Istället borde tvättmedlet Neutracare 3300 användas, vilket enligt Hans var ett nyare, modernare 
tvättmedel. I detta medel lade sig oljan ovanpå tvättmedelsblandningen, vilket gjorde den lätt att 
separera från tvättmedelsbadet. Neutracare 3300 ställde dock högre krav på utrustningen och 
processen än Emulpon 9710. För att tvättmedlets rostskydd skulle fungera krävdes att axeln var 
ren och torr. Rostskyddet höll då i 1-2 veckor, i jämn temperatur och låg luftfuktighet, berättade 
Lars. Emulpon 9710 kunde även i värsta fall motverka gasen i VCI-påsen. 

Neutrapon 5088 var enligt Lars en produkt som liknade Neutracare 3300, men som inte var lika 
modern och som skummade mer vid tvätt. 

VCI-påsar och -papper 

VCI-påsar och VCI-papper användes för att skydda detaljer mot rost. Enligt Fredrik Aldén som 
jobbade med förpackningslösningar i verkstaden borde påsarna förvaras stängda på rulle. Pappret 
höll 1-2 år i torr miljö och fanns dels på rulle, dels som pappersark. Pappersarken skulle förvaras 
i försluten påse, så att de inte gav ifrån sig gasen och blev mättade med fukt innan de skulle 
användas. För rullen gällde att det yttersta lagret skulle slängas om rullen stått oanvänd länge. 
Det tog enligt Fredrik ungefär en timme per pallkrage för VCI-påsens skyddsgas att utvecklas till 
tillräcklig koncentration. 

Påsarna måste enligt Hans förslutas noggrant. Eftersom hög luftfuktighet gav ökande rostrisk och 
temperatursänkning gav ökad luftfuktighet (-10 ger 2x luftfuktighet enligt Hans) borde vissa 
andra åtgärder också vidtagas vid paketering enligt Hans.  

 Packa ej varma axlar i tät påse. 

 Låt axlarna stå i samma temperatur tills gasen i VCI-påsen utvecklats. 

 Axlarna skulle kunna paketeras i avfuktat rum, detta finns på exempelvis Volvo. 

Att en temperatursänkning ger högre relativ luftfuktighet kan läsas ur figur 11. 

På logistik, där axlarna låg i buffert var det ofta svalare än i övriga fabriken, det är dock oklart 
hur stor temperaturskillnaden var på sommaren. 
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F igur 11, Relativa luftfuktigheten (3) som resultat av absoluta luftfuktigheten (1) och 
temperaturen (2).1 

Vevaxel 

Fredagen den första semesterveckan 2010 upptäcktes rost på vevaxlar, vilket det ofta blev under 
sommarstoppen berättade Dan Kvistedal, som var produktionstekniker på vevaxel. Även 
produktionsledarna för vevaxel del 2 intygade att det varit rost på axlarna varje sommar 
åtminstone de senaste 4 åren.  Enligt Christian Bergström, kvalitetssamordnare på vevaxel, var 
det ungefär lika mycket rost som vanligt på axlarna, runt 200-300 axlar. Axlarna paketerades 
som de brukar. Enligt operatörer på linen fanns inga rutiner för hur paketeringen skulle gå till. 

Rostangreppen skedde enligt Christian på alla bearbetade ytor, men började oftast längst ut på 
axlarna. Ibland började även rost på lagerytorna om det legat smuts där som stört rostskyddet och 
dragit till sig fukt. 

Enligt Lars Petterson och Jonnie Westberg, produktionsledare på vevaxel del 2, började 
rostangreppen i ändarna, ofta i gänghålen. Rosten kunde enligt dem bero på fukt, då axlarna 
paketerats vid 35-45  och luftfuktigheten sedan steg då temperaturen minskade. Fukt bildades 
på rostskyddspappret och vattendroppar kunde synas på insidan av plastpåsen. En annan orsak 
tros vara att emballaget ej slöts tätt. 

Det som gjordes annorlunda i sommaren 2010 jämfört med tidigare somrar var att tvättvattnet 
var nybytt och bufferten mindre, detta gav färre rostiga axlar, enligt Lars och Jonnie. 

Enligt operatörerna var det svårt att hantera tvättmedelsdoseringen, då vattenåtgången varierade 
mellan årstiderna. Fel dosering ledde till kladdig axel eller till att axeln var rostig när den kom ut 
ur maskinen efter 40 min. Att axlar rostade kan berott på att rutiner för hur och när tvättmedlet 
skulle fyllas på saknades eller inte följdes, enligt Lars Eriksson. 

Kamaxel 

Richard Larsson, produktionsledare på kamaxel, berättade att axlarna drabbades av stora 
rostangrepp sommaren 2010 och att man innan sommaren bytt ut tvättmedlet Emulpon 9710 mot 
Neutracare 3300. Han trodde att detta låg bakom rostangreppen hos axlarna, eftersom man 
tidigare år ej drabbats av rost. Tvättmedelsbytet skedde fort, utan tester, eftersom det var sagt att 
Neutracare 3300 var ett bättre tvättmedel. 

Anders Briland, produktionstekniker på kamaxel, fyllde i att rost upptäcktes sista helgen på 
semestern, då axlarna stått i 4 veckor. 
längs axlarna och på undersidan av dessa, där vattendroppar ansamlats innan de dunstade bort. 
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Richard trodde att orsakerna till rost var kloridhalten och tvättmedelshalten i tvättmedelsbadet 
samt vilket tvättmedel som användes. 

Lars Eriksson, från Henkel, rekommenderade att en skölj skulle användas efter sluttvätten. Detta 
för att öka renheten hos de tvättade axlarna.  

3.2 Informationssökning 
Informationssökningen gav inte direkta svar på frågeställningarna, den backade istället upp, 
förklarade och förstärkte det som kom fram från intervjuerna. 

En studie av dokumenten från tidigare undersökning enligt 8-stegsmodellen, se bilaga B, på 
kamaxel gav att det var tvättmedlet som verkade vara boven i dramat. Man hade där även 
kommit fram till att kloridhalten i tvättmedelsbadet spelade in. Detta efter att ha provtvättat axlar 
och samtidigt mätt kloridhalten. Ett gränsvärde från leverantören var 100 mg/l, vilket 
överensstämde med gjorda test där axlar som tvättats i högre kloridhalt hade rostat. 

Bilaga A visade hur produkter skulle packas, samt hur de skulle hanteras innan de paketerades. 
Från detta kunde utläsas att kamaxlarna och vevaxlarna måste vara rena och torra. Där kunde 
även utläsas att axlarna efter sluttvätt ej skulle komma i kontakt med hud. Vid paketering skulle 
axlarna vara rumstempererade och de skulle ej paketeras med organiska material, såsom trä och 
kartong. Vid paketering av stora paket skulle mer VCI-material tillföras för att den skyddande 
atmosfären skulle fungera. Förpackningarna skulle sedan förseglas genom svetsning eller med 
vattentät tejp. 

På Zerust hemsida2 stod det att VCI-påsarna efter 2-3 timmar mättat luften inuti påsen med 
Zerust VCI-molekyler. 

3.3 Processtudie 
Genom att studera processer och diskutera med chefer och specialister gjordes flera upptäckter. 
Tabell 2 och 3 omfattar dessa, vad som har gjorts eller skulle kunna göras, samt status. 

 

 

 

Problem identifierat 

 

 

Lösning framtagen 

 

 

Problemet löst 

 

Tabell 2, tänkbara orsaker i processen till rost på vevaxlar. 

Var Vad Lösning Status 

Tvättmaskin Axlarna var över 40  varma när de 
kom ut ur maskinen. 

Bättre kylning i kylzon. 

 
Tvättmaskin Axlarna var kladdiga när de kom ur 

tvätten. De hade även fastbrända 
fläckar de gångerna de undersöktes 
(27/1 och 15/3). 

Byt tvättmedel 

 
Transport Otvättade och tvättade axlar hanterades 

av samma robot, vilket innebar att 
smuts och fett från otvättade axlar 
överfördes till de tvättade via gripklon. 

Tvätta gripklor, tänk om. 
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Packstation Rostskyddspappret låg i öppen 
papperspåse och kunde på så sätt uppta 
fukt innan det användes. 

Förvara rostskyddspappret i 
en tillsluten påse. 

 
Packstation Axlar packades när de var varma, så 

kondens bildades i påsen. 
Låt axlarna svalna innan 
paketering. 

 
 

Packstation Påsarna slöts ej tätt. Stäng påsen. Eventuellt 
svetsa igen påsen. 

 
Packstation Påsen var för liten för att stängas över 

en pall. 
Skaffa större 
rostskyddspåsar 

 
Packstation När axlarna packades i påsen fanns där 

mycket luft när det borde vara så lite 
som möjligt. 

Byt packmetod. Flera 
förslag diskuteras under 
diskussion. 

 
Packstation För att kunna tätsluta påsen var 

antingen hela pallen tvungen att stå i 
påsen, vilken då skulle gå sönder 
undertill. Alternativt kunde hål göras 
för mellanlägg eller så kunde plastpåsen 
ligga tätt emot axlarna, vilket eventuellt 
skulle medföra risk för hål i påsen och 
kondens vilket kunde bidra till rost. 

Byt packmetod. Flera 
förslag diskuteras under 
diskussion. 

 

Packstation Ibland hanterades axlar utan handskar, 
vilket innebar att salt överfördes från 
händerna till axlarna. Handskar som var 
smutsiga användes, vilket ledde till att 
fett och smuts från handskarna 
hamnade på axeln. Fett, smuts och salt 
bidrog till en korrosiv miljö, se bilaga 
C. 

Använd rena handskar vid 
slutkontroll och paketering. 

 

 

Tabell 3, tänkbara orsaker i processen till rost på kamaxlar. 

Var Vad Lösning Status 

Härdning Släcktes i saltvatten, salt fastnade på 
axlar, kloridhalt ökade i 
tvättmedelsbadet. 

Släck bitarna på annat vis. 
Kan vara svårt, eftersom 
man vill ha en viss 
släckningstid, .3  

Tvättmaskin Kloridhalten i tvättmedelsbadet ökade 
successivt allt eftersom kranvatten 
ersatte det vatten som dunstat. Saltet 
bidrog till korrosiv miljö, se bilaga C. 

Sätt in saltavskiljare. 
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Tvättmaskin I/efter sluttvätten hade torkade droppar 
bildats på axlarna, i vilka rost uppkom. 

Effektivare torkning i 
maskinen. 

 
Tvättmaskin Efter sluttvätten fanns fett kvar på 

axlarna. Detta drog till sig smuts och 
underlättade för rostangrepp. 

Byt till effektivare 
tvättmedel. 

 
Slutkoll och 
paketering 

Ibland hanterades axlar utan handskar, 
vilket innebar att salt överfördes från 
händerna till axlarna. Handskar som var 
smutsiga användes, vilket ledde till att 
fett och smuts från handskarna 
hamnade på axeln. Fett, smuts och salt 
bidrog till en korrosiv miljö, se bilaga 
C. 

Använd rena handskar vid 
slutkontroll och paketering. 

 

Paketering Trämellanlägg användes, vilka var av 
organiskt material. Dessa kunde 
innehålla fukt och därför vara en 
bidragande faktor till rost. 

Lägg mellanläggen i VCI-
påsar som tätförsluts. Så 
undviks både fukt och smuts 
från mellanläggen, samtidigt 
som ett extra rostskydd 
tillförs. 

 

Paketering Påsarna stängdes ej helt, VCI-plasten 
gav då ej önskad korrosionsskyddande 
miljö. 

Förslut påsarna. 

 
Paketering Orangea plastmellanlägg som ibland 

användes var öppna in till en 
metallkärna som riskerade rosta vid 
tvätt. Rost skulle då kunnat sprida sig 
till axlar. 

Använd ej dessa, eller se till 
så att öppen metallyta ej 
finns. 

 

I bilaga D finns de rutiner som skapats som ett resultat av processtudien. 
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3.4 Tester 
Test 1 

Vid öppning av test 1 kunde några generella saker pekas på. Dessa var oberoende av 
paketeringsmetod, utan berodde snarare på tvättmaskinen och flödet vid vevaxel del 2. Dels 
fanns likadana fläckar på samma ställe hos 7 av 8 axlar, se figur 12. Dels var alla mellanlägg så 
pass smutsiga att smuts fastnat på de delar av axlarna som legat emot mellanläggen, se figur 13. 

 
F igur 12, sex tydliga fläckar syntes på 7 av 8 axlar. 

 

F igur 13, Axeln var smutsig där mellanlägget legat emot. På bilden har axeln blivit roterad för 
att denna yta skulle kunna visas. 

För att utläsa ett resultat jämfördes först referensen med den täta förpackningen. På grund av den 
låga rostnivån, vilket innebar att ingen rost hittades på lagerytor, gjordes en jämförelse av rost 
där den gick att hitta, nämligen i dubbhålen. Hos referensen hade 3 av 6 hål tydligt synbar rost 
och ett ytterligare hål såg ut att börja få rost, se figur 14. I den täta förpackningen återfanns bara 
rost i ett av dubbhålen, se figur 15. 
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F igur 14, Rosten i dubbhålen på referensaxlarna syntes tydligt. 

 
F igur 15, De noggrant paketerade axlarna uppvisade inte alls samma rostproblematik i 
dubbhålen. 

Något som däremot återfanns på alla axlar var feta fläckar, vissa med partiklar i, se figur 16 och 
figur 17.  
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F igur 16, stora delar av lagerytan hade beläggningar från tvätt- och torkprocess. 

 
F igur 17, fett på axeln som dragit till sig smuts. 

De två axlar som hade styckpaketerats uppvisade ingen rost. Däremot hade även dessa fettfläckar 
och rinnmärken från tvättmaskinen.  

Förslutning av påsar med tejp 

Att försöka tätsluta VCI-påsar med tejp till test 1 tog lång tid. För pall där två påsar skulle slutas 
till varandra tog det cirka 30 min, medan det för reservdelsförpackningen tog cirka 10 min. 
Operatörerna hade 1-2 min att lägga på att försluta en påse runt 12 axlar. 

Test 2 

Test 2:1, som var referens, hade många rinnmärken innehållande smuts, rost eller antydan till 
rostangrepp. Vissa torkmärken närmade sig 10 mm i diameter och en del smutsfläckar var upp 
till 3 mm i diameter. Rost sågs tydligt på några ställen och antydan fanns i de flesta rinnmärkena. 
F igur 18 visar intorkad smuts, indikation på rost och torkmärken, där torkmärkena innehåller en 
koncentration av ämnena i tvättmedelsbadet. Där kan alltså finnas tvättmedel och olika salter. 
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F igur 18, intorkad smuts, torkmärken och indikation på rost.  

På sina ställen hade axeln legat emot rostskyddspappret och där verkade smuts ha ansamlats. 
F igur 19 visar en smutsfläck från ett sådant ställe och den inklippta bilden visar motsvarande 
fläck på rostskyddspappret. 

 
F igur 19, smutsfläcken på axeln som motsvaras av en fläck på pappret under (uppe till vänster). 
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I test 2:2 där axlarna var avtorkade syntes spår av rinnmärken från torkningen i tvättmaskinen, se 
figur 20. Ingen rost hittades på axlarna, figur 21, de hade däremot lite lösa partiklar (damm) på 
sig. 

 
F igur 20, tre svaga torkringar syns på bilden. 

 
F igur 21, Rostfria axlar med lite damm på sina ställen. 
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Axlarna i test 2:3 hade, precis som test 2:1 torkmärken. Axlarna var däremot inte alls lika 
smutsiga som i 2:1 och hade heller inte lika mycket rost. Indikation på rost fanns dock även här. 
F igur 22 visar hur axlarna såg ut. 

 
F igur 22, torkmärken på axlarna 

I test 2:4 var axlarna fria från rost, men aningen dammiga, se figur 23. Det liknade i stort test 
2:2. Axlarna i test 2:5 såg också ut på detta vis, se figur 24. 

 
F igur 23, damm på axeln. 
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F igur 24, rostfria axlar i test 2:5 nästan helt fria från damm. 

För att ta reda på om de intorkade märkena i test 2:1 och 2:3 var tvättmedel eller salt användes 
lakmuspapper. Eftersom tvättmedlet var basiskt (pH 9,3)4 och salt är neutralt så fungerade 
lakmuspapper bra som mätmetod. Testet gjordes med hjälp av lakmuspapper och en behållare 
från Sandvik med kranvatten, se figur 25. 

 
F igur 25, Asken med vatten och lakmuspappren efter test. Det till vänster är för pH upp till 6 och 
de tre till höger är för pH mellan 6,5 10. De två provstickorna till vänster användes i 
torkmärken och gav ett pH-utslag högsta möjliga respektive kring pH 9. Provstickan näst längst 
till höger var referens och den längst till höger provades på en av de avtorkade axlarna. 
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Test 3 

I det första deltestet, där axlarna paketerats varma i tätsluten påse med rostskyddspapper, 
upptäcktes rost i dubbhål, fas och gänghål. Därtill fanns rinnmärken i vilka smuts fastnat. Ingen 
rost upptäcktes dock i rinnmärken, se figur 26. Rost på flera lagerytor upptäcktes. 

 
F igur 26, torkfläckar på balansaxeln. 

I det andra deltestet, där axlarna först fått svalna och sedan paketerats i rostskyddspåse, fanns 
rostfläckar på lagerytan hos en av fyra axlar. I dubbhålen upptäcktes också rost, se figur 27. På 
axeln fanns tunna rinnmärken, men ingen rost hade bildats i dessa. 

 
F igur 27, i dubbhålen upptäcktes rost. 

Med vakuumtorken undveks ej rinnmärken, men de verkar ha blivit mindre kritiska. 
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4. Diskussion 
4.1 Intervjuer och informationssökning 
Intervjuer är en subjektiv metod att hämta information vilket innebär att bara det personer vill 
berätta och kommer ihåg är den information som kommer fram. Dessutom gjordes intervjuerna 
vinter/vår 2011 om ett problem som ägde rum sommaren 2010. Mycket kan ha glömts och en 
persons idé om varför det rostade kan ha smittat av sig på andra. 

VCI-påsar och -papper 

VCI-påsar och VCI-papper förvarades inte som det skulle. Det är därför inte troligt att det höll 1-
2 år. Det fanns inga rutiner i verkstaden för hur pappret skulle hanteras. 

Påsarna skulle förslutas, vilket ej skedde. Om de förslöts skulle hänsyn till axelns temperatur 
behöva tas, eftersom den relativa luftfuktigheten varierar beroende av temperaturen. 

Vevaxel 

Rostangreppen skedde på alla bearbetade ytor, men började oftast längst ut på axlarna. Detta kan 
ha berott på: 

 Mer luftcirkulation längs kanterna i påsen, eftersom denna inte stängdes. Luften 
kontaminerade då axlarnas ändar mer, samtidigt som cirkulationen gjorde att rostskyddet 
blev ännu sämre. 

 Strukturen längt ut bidrog till att samla på sig och behålla vätska och smuts. Strukturen 
längt ut på axlarna var räfflig och borrhålen höll vatten och rostade eftersom de inte blev 
urblåsta tillräckligt under torkningen. 

 Axlarna var smutsiga efter tvätt, speciellt i ändarna. Var ej kladdigt, utan snarare 
fastbrända fläckar. Kan också varit smuts från härdningen. I så fall borde axlarna tvättats 
innan de härdades. 

Eftersom nybytt vatten i tvättmaskinen och mindre buffert gav färre rostiga axlar sommaren 
2010 bör detta vara ett bra första steg mot rostfria axlar under somrarna. 

Eftersom operatörerna tyckte det var svårt att hantera tvättmedelspåfyllningen hade en tydlig 
rutin kring detta behövts, så att tvättmedlet blev korrekt doserat. 

Kamaxel 

Tvättmedelsbytet i somras skedde utan tester. Något liknande bör ej upprepas och rutiner bör 
tagas fram för att undvika detta. De troligaste orsakerna till rost var kloridhalten i 
tvättmedelsbadet i kombination med tvättmedlet och tvätt- och torkmöjligheterna hos maskinen. 

Eftersom Emulpon 9710 användes och eventuellt motverkade gasen från VCI-påsen var det 
onödigt att lägga pengar på sådana. Behovet av dessa skulle uppkomma först då ett tvättmedel 
som tog bort allt fett från axeln användes. 

4.2 Processtudie 
En stor del av de brister som upptäcktes vid proseccstudien berodde troligtvis på okunskap, 
hemmablindhet samt bristande rutiner. 

Axlarna som kom ut ur sluttvättmaskinerna på både kam- och vevaxel var feta och drog därför 
till sig smuts från omgivningen. För att undvika detta skulle i första hand tvättmedel kunna bytas. 

Vid byte till ett tvättmedel som tvättar axlarna rena bör beaktas att rost kan uppkomma eftersom 
olja och fett skyddar mot rost, se bilaga C. Vid rätt hantering kommer förhoppningsvis 
rostangreppen kunna minskas genom rena axlar i kombination med VCI-skydd, samtidigt som 
renheten blir bättre då fett på axlarna undviks. 
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Vid slutkontrollen och paketeringen av axlarna användes ej handskar. Detta ledde till att salt från 
händerna hamnade på axeln och bidrog till en korrosiv miljö, se bilaga C. Hanskar borde därför 
alltid användas, i synnerhet då axlarna är tvättade. 

Vevaxel 

På vevaxel borde inte samma robot hanterat smutsiga och rena axlar, eftersom smuts från 
otvättade axlar överfördes till gripklorna, som i sin tur överföre smutsen till de tvättade axlarna. 
Slutligen borde inte smutsiga axlar transporterats ovanför nytvättade axlar, eftersom olja och 
smuts då kunde droppa ner på de tvättade axlarna.  

Tvättmaskinen på vevaxel kylde inte axlarna bra nog. För att lösa detta borde kylzonen i 
maskinen förbättras. Om det anses för dyrt borde axlarna iallafall få svalna till rumstemperatur 
innan de paketeras. Detta för att undvika kondens i påsen, som sedan bidrar till rostuppkomst. 
Om det ej finns plats eller tid att låta axlarna svalna på plats bör de läggas på pall och ställas på 
annan plats för svalning, för att när axlarna nått rumstemperatur låta VCI-påsen förslutas runt 
dem. 

Rostskyddspåsarna i kombination med stålpallarna vållade en hel del problem. Dels var 
rostskyddspåsarna för små för att kunna förslutas och dels gjorde stålpallens konstruktion det 
svårt att erhålla en tät påse runt axlarna. För att lösa detta fanns flera vägar att gå. 

Den troligtvis billigaste metoden är att skaffa större VCI-påsar och sedan lägga en sådan påse i 
botten på stålpallen. Allt eftersom mellanlägg läggs får då hål göras i påsen. Slutligen kan påsen 
förslutas i toppen, helst genom svetsning. Tejp går också bra, men kräver troligtvis lite mer 
precision. 

Ett alternativ till detta är att lägga VCI-påsen mellan axlarna och mellanläggen. Då undviks även 
att smuts från mellanläggen överförs på axlarna. 

En annan metod är att packa axlarna på pall. Då läggs en VCI-påse i botten och axlarna 
paketeras i 3 lager, med 4 axlar i varje. Till denna lösning krävs mellanlägg i plast eller att man 
plastar in de trämellanlägg som används på del 1 och använder dessa. Även här ska VCI-påsen 
förslutas upptill. Axlarna kan antingen läggas på pall precis som de kommer in på del 1 eller 
läggas i en pall med tillhörande pallkragar. Axlarna är dock för stora för en vanlig lastpall och 
specialpallar med tillhörande pallkragar skulle behövas, vilket troligtvis kostar en del. 

Genom att packa axlarna på träpall får man bort en del av den överflödiga luft som finns kring 
axlarna när stålpall används. Detta gör att axlarna tar mindre plats paketerade, samt att VCI-
gasen snabbare når rätt koncentration, då den inte behöver fördela sig över en lika stor volym. 

Vid paketeringen användes även rostskyddspapper, vilket troligtvis var bra. Dock låg pappret 
oskyddat i en papperspåse och kan därför ha tagit åt sig fukt, samt avgett en del av sin 
verksamma substans innan det var tänkt att användas. Risk fanns att pappret då stjälpte mer än 
vad det hjälpte. Rostskyddspappret borde därför förvarats i en tät, försluten plastpåse. 

Kamaxel 

Axlarna släcktes i saltvatten vid härdningen, vilket gav saltavlagringar på axlarna. Detta bör 
dock inte påverka sluttvätten så mycket, eftersom det är flera processteg och ytterligare en 
tvättmaskin innan sluttvätten på line. 

Kloridhalten i tvättmedelsbadet ökade successivt, då vattnet dunstade ur badet och kranvatten, 
innehållande klorider, tillsattes. En saltavskiljare installerades för att se om problemet på så sätt 
kunde avhjälpas. 

Torkningen i tvättmaskinen fungerade inte helt önskvärt. Vid torkning rann vattendroppar längs 
axlarna, som sedan torkade och lämnade rinnmärken. Det var i dessa som rost ofta uppkom. En 
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effektivare torkning var önskvärd, där vattnet snabbt kunde blåsas bort, så att dessa rinnmärken 
aldrig hann uppkomma. 

VCI-påsarna kring kamaxlarna stängdes ej helt, utan trycktes ihop i lådan. Påsen skulle behövt 
vara helt försluten för att all rostskyddande atmosfär skulle kunna behållits. Vid paketeringen 
användes trämellanlägg vilket stred mot rekommendationerna från VCI-leverantören, se bilaga 
1. Om, av kostnadsskäl, trämellanläggen ska fortsätta användas bör de läggas i VCI-påsar som 
försluts. På så sätt undviks både eventuell fukt från mellanlägget och träflisor, samtidigt som 
man får extra ytor som kan avge rostskyddande gas.  

Om det är försvarbart att byta ut mellanläggen så kan sådana i plast användas. Det har funnits 
och borde finnas kvar mellanlägg i ABS-plast med gummi runt. Dessa skulle kunna användas. 
De orangea plastmellanlägg som fanns var öppna in till en metallkärna, som vid tvätt riskerade 
att rosta. Dessa rekommenderas därför ej. 

4.3 Tester 
Tätförslutning av VCI-påsarna verkade hjälpa mot rost. Det var dock mycket tidsödande att 
försluta dem med tejp. Ett alternativ till detta skulle kunna vara att försluta dem genom 
svetsning. Detta är den metod Zerust själva förespråkade, eftersom påsen då skulle gå att 
tätförsluta.  

Test 1 

Axlarna rostade väldigt lite. En tänkbar anledning till detta var att axlarna provades i februari-
mars, istället för i juli-augusti. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom luftfuktigheten inomhus 
varierar mellan årstiderna.  

En annan eventuell felkälla var att det bara paketerades tre axlar, istället för tolv på stålpallen. 
Detta kan ha lett till annat svalningsförlopp hos axlarna, eftersom den omkringliggande luften 
kan ha blivit svalare än den annars skulle varit. 

Att axlarna generellt sett rostade så lite som de gjorde var bra, men det gjorde också att det var 
svårare att utläsa ett entydigt resultat. Testet gav i alla fall en indikation på att vevaxlar som 
paketerades noggrant (på stålpall eller i trälåda) löpte mindre risk för rost. 

Test 2 

Förpackningsmetoden spelade in, men den största skillnaden utgjordes av huruvida axlarna blivit 
avtorkade eller ej. Detta indikerade att tvättmaskinen gjorde ett dåligt torkarbete. 

Något som kan ha påverkat resultatet var att testerna gjordes i tvättmaskin 1, medan det var 
tvättmaskin 3 som gav rost i somras. Det är därför inte säkert att samma resultat hade fåtts om 
tvättmaskin 3 använts istället. Dock har tidigare studier visat på att även tvättmaskin 3 har 
genererat torkmärken, i vilka det blivit rost. 

Lakmustestet 

Det syntes tydligt att pH-värdet var högt i torkfläckarna. pH låg även över neutralt på de 
avtorkade axlarna, men skillnaden där var inte lika stor. Detta berodde troligtvis på att det där 
inte var samma koncentration av tvättmedel. 

Utifrån detta kunde slutsatsen dras att för mycket tvättmedel samlat på ett och samma ställe gav 
ökad risk för rost. Troligtvis eftersom VCI-gasen ej kunde tränga igenom och ge rostskydd när 
tvättmedlet slutat verka. 

Felkällor 

Efter tvättmaskin 3 fanns en kylzon, vilket saknades efter tvättmaskin 1. Detta innebar att 
axlarna var mycket varma när de kom ut ur maskinen. De ställdes därför i en sluss i 1,5 timmar 
för att svalna till rumstemperatur, vilket var den temperatur de brukade ha vid paketering. 
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Testerna som kallade  de paketerades på ett sätt som skulle 
motsvara gällande rutin, dock ej enligt gällande rutin, eftersom det skulle krävt att fler axlar 
testades, vilket ej fanns tillgängligt. 

Test 3 

Detta test gjordes i första hand för att se huruvida vakuumtorkning gjorde så att torkmärken 
undveks. Utifrån resultatet utlästes att så inte var fallet. Däremot verkade torkmärkena ha blivit 
tunnare och mindre kritiska.  

De axlar som paketerades varma uppvisade inga rostangrepp till följd av att rostskyddspapper 
legat emot, vilket inträffade på kamaxel. Detta tydde på att tvätt- och torkprocessen på 
balansaxel fungerade bättre än motsvarande på kamaxel. 

4.4 Förbättringsförslag 
Generella förbättringsförslag 

 Skriv ut Bilaga A och sätt upp vid alla slutkontroller/sluttvättar. 
 Tänk på att alltid använda rena handskar vid hantering av tvättade axlar. 
 Att torka bort smuts/fett om man ser. 
 Att se till så axeln är torr innan den paketeras. 
 Gå vidare med 8-stegsmodellerna, bilaga E. 

Förbättringsförslag vevaxlar 

 Tänk på att låta axlarna svalna innan de paketeras. 
 Att tätsluta VCI-påsen. 
 Att mäta kloridhalten på sluttvättmaskinen, för att få en indikation på när det är dags att 

byta vatten. 
 Gör fungerande rutin för tvättmedelspåfyllning. 

Förbättringsförslag kamaxlar 

 Torka bort rinnmärken på axeln, i alla fall inför sommaruppehåll. 
 Förslut alltid gula VCI-påsarna. 
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5. Slutsatser 
Generellt 

 Förvara rostskyddspapper i en sluten plastpåse så det ej tar åt sig fukt. 
 Fett skyddar mot rost, men drar åt sig smuts, vilket leder till att axlar bör avfettas och 

sedan rostskyddas. 
 Använd alltid handskar vid hantering av tvättade axlar som ska paketeras. 
 Tätslut alltid påsen, men gör det inte förrän axlarna nått rumstemperatur. 

Vevaxel 

 Vevaxlarna bör paketeras i rumstemperatur, vilket tvättmaskinen inte klarar av att 
leverera. Låt axlarna därför svalna innan påsen tillsluts. 

 Vevaxlar som ska stå i buffert bör paketeras noggrant för att löpa mindre risk för rost. 
 Paketera vevaxlarna i en tätsluten VCI-påse. 
 Byt tvättvatten innan axlarna som ska stå i buffert över sommaren tvättas. 

Kamaxel 

 Tvättmaskinen dåliga torkanläggning verkar vara en källa till rost eftersom torkmärken är 
en grogrund för rostangrepp. 

 Tvättmaskinen för kamaxel fungerar sämre än den för balansaxel. 
 När trämellanlägg används ska dessa läggas i rostskyddspåsar för att undvika att fukt och 

smuts tillförs axeln. 
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6. Fortsatta studier 
 

Generellt 

 Vilka olika sätt kan användas för att tätsluta VCI-påsarna på ett effektivt sätt? Går det 
exempelvis snabbare att svetsa igen dem än att tejpa? 

 Undersök hur stor temperaturskillnaden är mellan packstationerna och logistiks lager, 
eftersom en temperaturminskning på 10  ger ungefär dubblerad luftfuktighet. 

 Undersök hur pallarna med axlar förvaras mellan bearbetningen och monteringen. Helst 
ska de förvaras vid jämn temperatur och ej utsättas för stora temperaturdiffar. Lägg 
eventuellt en termometer som kommer ihåg max- och mintemperatur i en pall när den 
paketeras. Genom att sedan läsa av den innan delarna monteras fås en bra bild av hur 
pallen behandlats på vägen. 

 Pröva att byta tvättmedel till Neutracare 3300 i kombination med god övervakning 
(såsom kloridhalt, tork-/rinnmärken) och omlagda rutiner för slutkoll och paketering. På 
detta sätt kan feta, smutsiga axlar undvikas, samtidigt som rost undviks. 

 På vevstake användes sedan september 2010 Neutracare 3300. Sedan dess har 
rostproblem förekommit på axlarna. Detta trots vakuumtork, VCI-mellanlägg, tejpade 
påsar och robotpaketering. Rosten har där uppkommit i rinnmärken och föroreningar i 
vattnet har börjat mätas. Något resultat finns inte än, men det kan vara lämpligt att rikta 
ögon och öron dit efterhand. 

 Växellåda har haft liknande problem, de kanske har en bra metod för att hantera 
rostproblematiken. 

Vevaxel 

 Titta på om rost bildas på de ställen där gripklorna burit axeln. Om så är fallet bör 
roboten ha en tvättstation för gripklorna eller så bör kontakt med den roboten efter tvätt 
undvikas. 

 Olika metoder för att kunna paketera vevaxlarna i en tät påse beskrivs i diskussionen. 
Någon av dem kan vara ett vinnande koncept. 

 Om saltavskiljaren ger goda resultat på kamaxlarna bör en sådan även införas i 
vevaxlarnas sluttvätt. 

Kamaxel 

 Fungerar saltavskiljaren önskvärt? 
 Titta på om det går att göra något åt torkningen i tvättmaskinen eftersom den nu ej 

fungerar önskvärt och i test 2 visade sig vara en källa till rost. 
 Titta på alternativa mellanlägg. De bör ej vara/kunna bli rostiga och heller ej vara av 

organiskt material såsom trä. 
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Packa endast rena
och torra

komponenter!

Bär handskar och
undvik att lämna

fingeravtryck.

Vid packningen ska
komponenterna och

luften ha samma
temperatur.

Försegla
förpackningarna

genom svetsning eller
med vattentät tejp.

Placera ytterligare
ZERUST®

-förpackningsmaterial
i mitten av

tätt packade
komponenter.

Låt inte de förpackade
komponenterna

komma i kontakt
med trä, papper eller

kartong.

ZERUST® FÖRPACKNINGSMATERIAL OMFATTAR ETT BRETT SORTIMENT AV KORROSIONSSKYDD
SOM TAGITS FRAM FÖR SKIFTANDE KEMISKA EGENSKAPER HOS

OLIKA METALLER OCH LEGERINGAR.

(Klass - C) Aluminium, koppar, mäs-
sing, brons och helt galvaniserat stål
skyddas med de blå ZERUST® för-
packningarna av typ NE (C).

(Klass - S) Silver, mangan, magnesi-
um och legeringar av dessa metaller
skyddas med de blå ZERUST® för-
packningarna av typ NE (S).

ZERUST® förpackningsmaterial
kan förvaras under två år, och har
en användningstid på upp till fem
år. Rådfråga våra ZERUST® tekni-
ker för de mest lämpliga lösnin-
garna och förpackningstyperna.

Silver

Järn, stål och gjutjärn skyddas med
de gula ZERUST® förpackningarna av
typ E.

Järnhaltiga metaller

Produkter som innehåller kombinatio-
ner av de järn- och icke-järnhaltiga
metaller som nämnts ovan, skyddas
med de gröna ZERUST®-förpack-
ningarna av typ MM.

Silver skyddas genom att placeras i
ofärgade ZERUST® förpackningar av
typ NE.

Icke-järnhaltiga metaller

Kombinationer av olika metaller

produkter och hur de används

 Zerust AB  !  Box 77  !  431 21 Mölndal  !  Tel. +46 31 721 22 40  !  Fax +46 31 721 22 49
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76 L UBRI C A N TS PR O DU K T IN F O R M A T I O N 
  

76 R E D T A C G R E ASE 

 

 

A L L M Ä N T : 
76 REDTAC GREASE är ett så kallat multipurpose fett, det vill säga att det kan användas för en mängd olika 
applikationer till lastbilar, personbilar och även till rena industri applikationer. 76 REDTAC GREASE tillgodoser en 
mycket hög vidhäftning som i sin tur skyddar mot att vatten ska skölja bort fettet, det skyddar också mycket bra mot rost 
och korrosion.  
76 REDTAC GREASE ger ett mycket bra skydd mot slitage även under extrema förhållanden och har ett gott skydd mot 
oxidation. 
 
B ESK RI V NIN G : 

76 REDTAC GREASE är ett vidhäftande litiumfett som innehåller högkvalitativa parafin-basoljor med hög viskositet. 
Fettet innehåller även tillsatser så som EP tillsatser och speciella vidhäftningstillsatser för att ge fettet det extremt goda 
skyddet mot vatten-bortsköljning.  
76 REDTAC GREASE rekommenderas till alla typer av chassismörjning men rekommenderas även till hjullager för 
personbilar, lastbilar och entreprenadfordon. 
 
T YPISK A A N V Ä ND A R E : 
 Person/lätta lastbilar 
 Tunga lastbilar 
 Entreprenad maskiner 
 Industri 
 Marina utrustningar 

 
 

T EST R ESU L T A T : 

76 REDTAC GREASE 
 
Grade NLGI                                        2 
Density, ibs/gal  7, 47 
Color   red 
Dropping point  190 (374) 
Texture   Tacky 
Thickener, Lithium,wt%  7,5 
Timken ok load, lb  70 
Base Oil Data 
Viscosity 
cSt@ 40 C 420   
cSt@ 100C 26,8 
SUS@ 100 F 2,259  
SUS@ 210 F 132 
Viscosity Index 85 
Usable temp. Range C -18 to 132 
2008-03-06 
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Nr El
em

en
t-

bl
ad Elementnamn / Beskrivning

Verktyg 
Förnöd-
enheter G

ån
g-

tid

El
em

en
t 

tid

Ack. 
tid Sy

m
bo

l

1
Plocka bort saker som inte ska 
stå vid packstationen med 
jämna mellanrum.

0

2 Torka rent ytan.
Ren trasa, 

(rengörings-
medel)

0

3 Torka torrt ytan. Ren, torr 
trasa 0

4 Använd alltid rena handskar när 
axeln packas.

Rena 
handskar 0

5 Torka axeln ren. Ren trasa 0

6 Torka axeln torr. Ren, torr 
trasa 0

7 Packa axeln när den har 
samma temperatur som luften. 0

8 E56 Undvik trä och kartong i påsen 
och se till så påsen är tät. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt: 0 0 0

Snurra på axeln.

Smuts från bordet kan hamna på axeln 
och ge rost.

Även en liten smutsfläck ökar risken för 
rost.

Rörelseschema och arbetsplatsordningAtt tänka på:

SäkerhetsriskArbetsinstruktion: A 
47

Benämning:
Rostfri packstation

Avd/Fbgrp:
DMBC

Utfärdare:
Jennifer Hägg

Maskintyp och/eller artikeltyp: Kvalitetsrisk Total tidsåtgång:Datum:
2011-04-05 !

Kvalitetssäkrad av:Godkänd Scania:

\\global.scd.scania.com\home\Se\015\SSS892\KEX\Bilagor\Rutiner\Kamaxel\Rostfri_packstation



Nr Sy
m

bo
l

1

2

BilderAktivitet, Vad?

Undvik trä och kartong i påsen.

Stäng påsen.

Varför?Hur?
Använd mellanlägg av annat material 
eller packa trämellanläggen i gul 
rostskyddspåse.

Svetsa eller tejpa igen påsen, så den blir 
tät.

Trä och kartong kan ge ifrån sig fukt och 
bidra till rost.

Genom att påsen stängs stannar 
rostskyddet kvar i påsen. Risken för rost 
minskar.

Säkerhetsrisk
ELEMENTBLAD

!
Elementblad : 
E56

Benämning:
Paketering

Avd/Fbgrp:
DMBC

Utfärdare:
Jennifer Hägg

Godkänd Scania: Kvalitetssäkrad av: Maskintyp och/eller artikeltyp: Kvalitetsrisk Tid för elementet:Datum:
2011-04-05

Maskinstatus:

Auto Man

\\global.scd.scania.com\home\Se\015\SSS892\KEX\Bilagor\Rutiner\Kamaxel\E56



Nr El
em

en
t-

bl
ad Elementnamn / Beskrivning

Verktyg 
Förnöd-
enheter G

ån
g-

tid

El
em

en
t 

tid

Ack. 
tid Sy

m
bo

l

1
Plocka bort saker som inte ska 
stå vid packstationen med 
jämna mellanrum.

0

2 Torka rent ytan.
Ren trasa, 

(rengörings-
medel)

0

3 Torka torrt ytan. Ren, torr 
trasa 0

4 Använd alltid rena handskar när 
axeln packas.

Rena 
handskar 0

5 Torka axeln ren. Ren trasa 0

6 Torka axeln torr. Ren, torr 
trasa 0

7 Packa axeln när den har 
samma temperatur som luften. 0

8 E1 Undvik trä och kartong i påsen 
och se till så påsen är tät. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt: 0 0 0

Rörelseschema och arbetsplatsordningAtt tänka på:

Snurra på axeln.

Smuts från bordet kan hamna på axeln 
och ge rost.

Även en liten smutsfläck ökar risken för 
rost.

SäkerhetsriskArbetsinstruktion: A Benämning:
Rostfri packstation

Avd/Fbgrp:
DMBC

Utfärdare:
Jennifer Hägg

Maskintyp och/eller artikeltyp: Kvalitetsrisk Total tidsåtgång:Datum:
2011-04-05 !

Kvalitetssäkrad av:Godkänd Scania:

\\global.scd.scania.com\home\Se\015\SSS892\KEX\Bilagor\Rutiner\Vevaxel\Rostfri_packstation



Nr Sy
m

bo
l

1

2 Svetsa eller tejpa igen påsen, så den blir 
tät.

Trä och kartong kan ge ifrån sig fukt och 
bidra till rost.

Genom att påsen stängs stannar 
rostskyddet kvar i påsen. Risken för rost 
minskar.

Varför?Hur?
Använd mellanlägg av annat material 
eller packa trämellanläggen i gul 
rostskyddspåse.

Undvik trä och kartong i påsen.

Stäng påsen.

BilderAktivitet, Vad?

Säkerhetsrisk
ELEMENTBLAD

!
Elementblad : 
E1

Benämning:
Paketering

Avd/Fbgrp:
DMBC

Utfärdare:
Jennifer Hägg

Godkänd Scania: Kvalitetssäkrad av: Maskintyp och/eller artikeltyp: Kvalitetsrisk Tid för elementet:Datum:
2011-04-05

Maskinstatus:

Auto Man

\\global.scd.scania.com\home\Se\015\SSS892\KEX\Bilagor\Rutiner\Vevaxel\Rostfri_packstation_E1



Nr El
em

en
t-

bl
ad Elementnamn / Beskrivning

Verktyg 
Förnöd-
enheter G

ån
g-

tid

El
em

en
t 

tid

Ack. 
tid Sy

m
bo

l

1
Plocka bort saker som inte ska 
stå vid slutkontrollen med 
jämna mellanrum.

0

2 Torka rent ytan.
Ren trasa, 

(rengörings-
medel)

0

3 Torka torrt ytan. Ren, torr 
trasa 0

4 Använd alltid rena handskar 
när axeln hanteras.

Rena 
handskar 0

5 Torka axeln ren. Ren trasa 0

6 Torka axeln torr. Ren, torr 
trasa 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt: 0 0 0

Snurra på axeln.

Även en liten smutsfläck ökar risken för 
rost.

Smuts från bordet kan hamna på axeln 
och ge rost.

Rörelseschema och arbetsplatsordningAtt tänka på:

SäkerhetsriskArbetsinstruktion: A Benämning:
Rostfri slutkontroll

Avd/Fbgrp:
DMBC

Utfärdare:
Jennifer Hägg

Maskintyp och/eller artikeltyp: Kvalitetsrisk Total tidsåtgång:Datum:
2011-04-05 !

Kvalitetssäkrad av:Godkänd Scania:

\\global.scd.scania.com\home\Se\015\SSS892\KEX\Bilagor\Rutiner\Vevaxel\Rostfri_slutkontroll
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