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Sammanfattning  

Detta arbete syftar till att undersöka kongruensen mellan forskningen kring hårdsvarvning, 

verktygstillverkarnas rekommendationer kring verktygsskär och applikationer vid 

hårdsvarning samt hur hårdsvarvning används i praktiken jämfört med slipning.  

 

Hårdsvarvning, svarvning av härdat stål, introducerades som ett alternativ till slipning i slutet 

av 1970-talet, men det var först i slutet av 1980-talet som tekniken fick ett större genomslag i 

industrin. Fördelarna som framhölls var att hårdsvarvningen kunde reducera 

bearbetningstiden för härdade komponenter samtidigt som produktiviteten i bearbetningen 

ökade jämfört med den traditionella slipningen. Sedan slutet av 1980-talet har verktygsskären 

och svarvarna utvecklats för att bättre klara kraven för svarvning i härdat stål. Det som dock 

påverkar en tekniks framgång är hur tekniken används i praktiken och det gör 

överensstämmelsen mellan teori och praktik intressant att studera.  

 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en litteraturstudie kring bakgrunden för 

skärande bearbetning och forskningen som behandlar hårdbearbetning genomförts. 

Undersökning av vilka rekommendationer olika verktygstillverkare ger har skett genom 

kvalitativa intervjuer som kompletterats med företagens tekniska guider om hårdbearbetning. 

Till sist har även studiebesök och kvalitativa intervjuer genomförts med tre stycken 

tillverkande företag för att utreda hur deras hårdbearbetningsprocesser ser ut. 

 

Resultaten och slutsatserna som framkommit i studien är att det finns en relativt stor 

kongruens mellan forskningen, verktygstillverkarna och de tillverkande företagen som 

undersöktes gällande fördelar med hårdsvarvning och hur hårdbearbetningsprocesserna 

tillämpas, men att det också är vissa aspekter som skiljer mellan de undersökta företagen. 

Fördelarna som framhävs är att hårdsvarvningen kortar bearbetningstiden, svarvning är mer 

flexibelt gällande olika geometrier, processen är lättare att kontrollera med avseende på 

kvalitet och att hårdsvarvning leder till minskade tillverkningskostnader jämfört med slipning. 

Användningen av hårdsvarvningen hos de undersökta tillverkande företagen stämde också väl 

överens med rekommendationer från forskningen och verktygstillverkarna. Detta förklaras 

genom att verktygstillverkarna har ett nära samarbete med sina kunder för att optimera 

kundernas processer och att kunskapen kring hårdsvarvning är väl spridd i industrin. Andra 

slutsatser av undersökningen är att det inte är teknikens fördelar som avgör valet av 

bearbetningsoperationer, utan beslutprocessen är mer komplicerad. Inte sällan är beslutet 

tvärfunktionellt och i undersökningen fann vi att urvalskriterierna vid val av teknik framförallt 

utgick ifrån kvalitet och den totala kostnaden.  
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Abstract 

This report aims to investigate and compare the final manufacturing process when 

manufacturing high quality steel components. The study is focused on hard-part turning and 

grinding and how these processes are used in the manufacturing industry today. The main 

object has been to examine if there is congruence between the manufacturing firms, the tool 

producers and the latest research on hard-part machining. 

 

Hard-part turning was introduced as an alternative to grinding in the late 1970’s, but it was 

not until the late 1980’s that hard-part turning got a greater impact on the manufacturing 

industry. The major benefit from hard-part turning was a reduction of the processing time 

which led to increasing productivity compared to grinding. Since the late 1980’s there has 

been a vast development of the turning machines and the tools to optimize the hard-part 

turning process. How useful a process is determined by how frequently it is used in the 

manufacturing industry which makes it interesting to study how the industry uses hard-part 

turning and grinding and if it is consistent with theory. 

 

The method we have used is to analyze the literature thoroughly to understand what other 

research has been made on hard-part machining. To further deepen our knowledge we have 

done interviews with people working on three major manufacturing firms including visits to 

production units. Also interviews with two large tool producers have been made to investigate 

their recommendations for hard-part turning. 

 

The findings and conclusions emerging from the study suggest that there is a relatively high 

congruence between research, tool producers and the manufacturing companies surveyed 

regarding the benefits of hard-part turning and how they apply the hard-part machining 

processes, but there are also some aspects that differ between the investigated companies. The 

benefits with hard-part turning are a shortening of processing time, turning is more flexible on 

different geometries, and the process is easier to control regarding quality standards compared 

with grinding which results in reduced manufacturing costs. The use of hard-part turning on 

the manufacturing companies was well in line with the recommendations from research and 

tool producers. This is explained by the close collaboration between tool producers and 

manufacturing companies to optimize the manufacturing processes. The conclusion of the 

study is that it is not only the advantages of a process that determines the choice of process, 

the decision making is more complex and often cross-functional within the company. The 

criteria for selection of process in the companies studied were particularly based on quality 

and costs. 
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Begreppsdefinition 

 

BN Förkortning för bornitrid.  

 

CBN Förkortning för kubisk bornitrid. Används främst som 

verktygsmaterial vid hårdbearbetning. 

 

Hålhening Hårdbearbetningsprocess som genererar en kryssmönstrad yta för 

oljesmörjning i lagerhål.  

 

HRc Rockwellhårdhet. Skala för hårdhet i metalliska material. 

 

Hårdbearbetning Skärande bearbetning av härdat stål. 

 

Härdat stål  Stål som härdats till en hårdhet på minst 58 HRc. 

 

Kugghening  Efterbearbetning av kugg för att öka precisionen på kugghjulen

  

PCBN Förkortning för polykristallin kubisk bornitrid. CBN med keramisk 

eller metallisk bindefas. 

 

PVD Förkortning för Physical Vapour Deposition. Teknik för 

ytbeläggning av CBN-skär för ökad slitstyrka. 

 

Skavning Ny hårdbearbetningsteknik. En variant på svarvning som ska 

uppnå en yta som påminner om en slipad yta. Patenterad av 

EMAG. 

 

Slipning Skärande bearbetningsmetod. Roterande slipskiva med stort antal 

slipkorn som avverkar material. Avser slipning i härdat stål om 

inget annat anges. 

 

Svarvning Skärande bearbetning med skjuvande avverkning av material. 

Avser hårdsvarvning om inget annat anges. 
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1 Inledning 

Kapitlet ger en kort introduktion till arbetet genom en kortfattad bakgrundsbeskrivning kring 

problemområdet. En redogörelse av syftet görs och arbetets metoder, avgränsningar samt 

förutsättningar beskrivs i detta avsnitt. 

1.1 Bakgrund 

Förbättringar av arbetsprocesser och metoder är en viktig del för att minska kostnaderna för 

många tillverkande företag. Tillverkningen av en komponent kan beskrivas genom den 

förenklade uppdelningen i mjukbearbetning, härdning och hårdbearbetning. Vid 

mjukbearbetning sker den största formförändringen av komponenten eftersom det är enklare 

att bearbeta stålet när det är mjukt. Härdningen gör stålet hårdare. Det blir därför avsevärt 

svårare att bearbeta komponenten efter härdningen och av den anledningen anses 

hårdbearbetning vara en mer komplicerad process. (Jarfors et al., 2006) Hårdbearbetning har 

traditionellt skett genom slipning men för att minska kostnaderna introducerades 

hårdsvarvning. Med hårdsvarvning reducerades bearbetningstiden på produkter som annars 

slipades och genom kortare bearbetningstider kunde företagen minska sina kostnader. (Stier, 

1988) 

 

Hårdsvarning började användas i slutet av 1970-talet hos biltillverkarna, men det var först i 

slutet av 1980-talet som tekniken började spridas ordentligt inom industrin. De fördelar med 

hårdsvarvning som framhölls i slutet av 1980-talet var att slipprocessen kunde ersättas helt 

med hårdsvarvning vilket minskade bearbetningstiderna med mellan 25 och 40 % och ökade 

produktiviteten med 30 %.  Samtidigt kunde hårdsvarvningen uppnå samma ytfinhet som 

slipning, medan slipningens nackdelar som brännmärken och användning av skärvätska kunde 

undvikas. Den nya tekniken ställde dock ökade krav på maskinerna. Arbetsstycket utsätts för 

en stor sidokraft och för att undvika vibrationer och kunna uppnå krav på kvalitet och 

toleranser så måste svarven vara stabil (Stier, 1988). Dessvärre saknades stabila maskiner i 

början av teknikens utveckling och det ledde till att hårdsvarvningen hade svårt att uppnå 

önskvärda resultat (Stovicek, 1992). 

 

Eftersom hårdsvarvning är en relativt gammal och etablerad teknik inom skärande 

bearbetning är det av intresse att undersöka hur tekniken tillämpas idag. Verktygstillverkarnas 

kunskap kring hårdsvarvning och bearbetning av härdat stål har utvecklats sedan 

hårdsvarvning introducerats, men verktygstillverkarna söker konkurrensfördelar och deras 

lösningar och tekniker kan utvecklas på olika sätt. Det gör det intressant att studera 

överensstämmelsen mellan forskningen och verktygstillverkarnas applikation av 

hårdsvarvning. En annan aspekt är hur tekniken används i praktiken. Vad forskningen säger 

och hur tekniken används i industrin kan skilja sig och det är således av intresse att undersöka 

vilken kunskap som finns i Sveriges industri kring hårdsvarvning och hur tekniken används 

idag.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka kongruensen mellan forskningen 

kring hårdsvarvning, verktygstillverkarnas rekommendationer kring verktygsskär och 

applikationer vid hårdsvarning samt hur hårdsvarvning används i praktiken jämfört med 

slipning.  
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Syftet kan sammanfattas med följande forskningsfrågor som avses studeras och besvaras i 

arbetet: 

 

 Vad rekommenderar verktygstillverkarna för att uppnå ett bra resultat vid 

hårdsvarvning? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser forskare, verktygstillverkare och tillverkande företag 

med hårdsvarvning jämfört med slipning och överensstämmer dessa fördelar mellan 

de olika aktörerna?  

 Vilken hårdbearbetningsprocess använder sig svenska företag av och vad ligger till 

grund för valet av teknik? 

 Överensstämmer användningen av hårdsvarvning med teorin från forskningen och 

verktygstillverkarnas rekommendationer? 

 

1.3 Avgränsning och förutsättningar 

Arbetet har avgränsats till att framförallt behandla hårdbearbetningsoperationen svarvning 

utifrån dess tillämpningar samt framtida tendenser inom forskningen kring hårdsvarvning. 

Vidare har arbetet avgränsats till att endast ge en översiktlig beskrivning av tillämpningen av 

hårdbearbetning hos undersökta företag med hänsyn till arbetets storlek och syftets art. 

Studien har också begränsats till att enbart undersöka tillverkare av verktygsskär för 

hårdsvarvning samt deras rekommendationer kring hårdsvarvning. Arbetet undersöker inte 

maskintillverkare eller tillverkare av slipskivor. Fokus i studien har legat på hårdsvarvning 

men i undersökningen har vi även jämfört med hårdbearbetningsmetoden slipning.  

 

Förutsättningarna för resultatet beror till stor del på vilka företag som är villiga att ställa upp 

på studiebesök och intervjuer både gällande rekommendationer från verktygstillverkare samt 

undersökningen av hårdbearbetning i praktiken.  

1.4 Metod 

Metoden för kandidatexamensarbetet är en litteraturstudie och flertalet kvalitativa intervjuer. I 

litteraturstudien analyseras grundläggande kunskap kring hårdsvarvning samt forskningens 

landvinningar. De kvalitativa intervjuerna syftar istället till att undersöka frågeställningarna 

kring vilka rekommendationer verktygstillverkarna har gällande hårdsvarvning samt vilka 

hårdbearbetningsprocesser som valda företag i Sveriges industri använder. Intervjuerna med 

verktygstillverkarna kompletteras med produktkataloger och tekniska guider kring 

bearbetningsprocesser. Därefter analyseras och jämförs insamlat material för besvara 

frågeställningen på bästa sätt.  

 

Intervjuade företag och personer valdes med utgångspunkt från att ge en rättvisande bild av 

hårdsvarvning. Valet av de två stora verktygstillverkare Sandvik Coromant och Seco Tools 

gjordes för att säkerställa tillförlitligheten på informationen. De tillverkande företagen LEAX 

Mekaniska, Scania och Volvo Powertrain valdes både för att kunna jämföra hur 

hårdbearbetning tillämpas av olika typer av företag samt genomföra en jämförelse mellan 

Scania och Volvo Powertrain som är två företag som liknar varandra. Det är även av intresse 

att undersöka ny teknik inom hårdsvarvning, vilket motiverar intervjun med EMAG. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 

I inledningen beskrivs bakgrunden till hårdsvarvning och varför hårdsvarvning är intressant 

att studera utifrån kongruensen mellan vad forskningen och verktygstillverkarna förespråkar 

gällande hårdsvarvning och hur hårdbearbetningsprocesserna ser ut hos tillverkande företag. 

Syftet och frågeställningarna preciseras i avsnittet och det ingår en motivering till vald metod 

och avgränsningar. 

Kapitel 2 Teknisk bakgrundbeskrivning kring hårdbearbetning 

Kapitel 2 utgår för litteraturstudien i beskrivningen av härdat stål, verktygsmaterialet kubisk 

bornitrid samt bearbetningsprocesserna svarvning och slipning. I avsnittet undersöks även vad 

forskningen förespråkar gällande hårdsvarvning och vilka tendenser som kan skönjas i 

forskningsartiklarna som publicerats.  

Kapitel 3 Verktygstillverkarnas rekommendationer 

Verktygstillverkarna Sandvik Coromant och Seco Tools rekommendationer kring 

hårdsvarvning presenteras i kapitel 3. Fördelar och nackdelar som framhålls, 

rekommendationer kring tillämpning och framtida tendenser hos verktygstillverkarna 

undersöks. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som undersöker den nya tekniken skavning 

utifrån dess tillämpningar och möjligheter att ersätta slipning och hårdsvarvning.  

Kapitel 4 Hårdbearbetning i praktiken 

I kapitel 4 undersöks vilken hårdbearbetningsprocess som företagen Scania, Volvo Powertrain 

och LEAX Mekaniska använder vid tillverkning av sina produkter. Vidare utreds vad som 

ligger till grund för beslutet av vald teknik och vilka fördelar företagen ser med tekniken de 

använder.  

Kapitel 5 Diskussion och slutsats 

I sista kapitlet sammanställs resultaten och slutsatserna för att besvara frågeställningen om 

kongruensen mellan forskningen kring hårdsvarvning, verktygstillverkarnas 

rekommendationer kring verktygsskär och applikationer av hårdsvarning samt hur 

hårdsvarvning används i praktiken jämfört med slipning.  Avsnittet avslutas med en 

diskussionsdel kring resultatets giltighet och förslag på vidare forskningsområden. 
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2 Teknisk bakgrundsbeskrivning kring hårdbearbetning  

Detta kapitel beskriver bakgrundsinformationen kring hårdbearbetning. För att förstå 

processerna diskuteras egenskaperna hos härdat stål, hur slipning och svarvning fungerar, de 

karaktäristiska egenskaperna hos CBN samt forskningsresultaten gällande hårdsvarvning. 

2.1 Härdat stål 

Stål är en legering av järn och kol samt olika legeringsämnen såsom kisel, mangan, krom med 

flera. Stålet som används vid tillverkning av olika komponenter har ofta från början en 

hårdhet under 45 HRc och är lätt att bearbeta. För att den färdiga komponenten ska undvika 

brott och deformationer orsakade av de stora påfrestningarna som komponenten kommer att 

utsättas för i drift måste den härdas efter mjukbearbetningen. Härdningen gör stålet hårt och 

det finns flera olika sätt att härda stål. Vilken härdningsteknik som väljs beror dock på 

komponenten och stålets sammansättning. Vid tillverkning av transmissionsaxlar används ofta 

sätthärdning och vid lager används till exempel genomhärdning. Härdningen brukar ta en till 

två dygn och komponenten skickas genom härdningsugnen som har en temperatur på över 

850º C. Efter härdningen släcks materialet i antingen olja, luft eller vatten och materialet blir 

då hårdare och sprödare. För att bli av med sprödheten anlöps materialet i några timmar vid en 

temperatur på cirka 150-350º C. Temperaturerna varierar beroende på stålsort och 

härdningsmetod. Efter härdningen har materialet förändrade egenskaper som kräver andra 

bearbetningstekniker än vid mjukbearbetningen. (Callister och Rethwisch, 2011) 

 

Härdat stål har normalt en hårdhet på minst 58 HRc och är mycket hårdare än innan 

härdningen. Detta gör det svårare att bearbeta härdat stål. Vid härdningen får komponenten 

vissa defekter såsom form- och ytförändringar. För att bli av med defekterna och för att uppnå 

de högt ställda toleranskraven måste komponenten slutbearbetas efter härdningen. 

Hårdbearbetningen ställer därför höga krav på maskiner, metoder och verktygsskär. De 

metoder som i dagsläget är vanligast vid hårdbearbetning är hårdsvarvning och hårdslipning 

och vid tillverkning av kugghjul används även hening. (Childs et al., 2000) 

2.2 Slipning 

Slipning är en vanlig metod för att erhålla rätt ytfinhet och är ofta den sista 

bearbetningsoperationen.  Slipningen skiljer sig mycket från annan skärande bearbetning. Det 

går enbart att bearbeta bort lite material i en slipmaskin och det maximala skärdjupet är 0,4 

mm. I slipning är slipskivan verktyget och skären består av små slipkorn som fästs på 

slipskivan med ett bindemedel. Dessa små slipkorn slits, men eftersom en slipskiva består av 

tusentals slipkorn kan förslitningen vara ojämn vilket gör förslitningen svår att beräkna. 

Förslitning av verktyget leder till att bearbetningen måste justeras i takt med att verktyget slits 

vilket ställer höga krav på operatören. Det krävs därför lång erfarenhet hos operatören för att 

kunna bedöma hur slipningen ska anpassas. Detta varierar även från slipmaskin till slipmaskin 

och när en ny maskin tas i bruk kan det ta upp till ett par år innan operatören behärskar 

slipningen fullt ut. Formen som komponenten får är starkt beroende av hur slipverktyget är 

utformat och för varje ny form som ska slipas behövs ett nytt verktyg. (Jarfors et al., 2006) 

 

En nackdel med slipning är att tekniken har längre bearbetningstid än vad svarvning har och i 

många fall kan bearbetningstiden halveras vid ett byte från slipning till hårdsvarvning. (Trent 

och Wright, 2000). Anledningen till att bearbetningstiden är längre vid slipning beror främst 

på att skärdjupet är litet jämfört med svarvning. (Jarfors et al., 2006) En annan nackdel är att 
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det vid slipning behövs högre skärhastighet än vid annan skärande bearbetning. Hastigheten 

kan uppgå till 35 m/s vid slipning av härdat stål och det genererar en hög temperatur som 

måste kylas med kylvätska. Om inte arbetsstycket kyls tillräckligt mycket riskerar man istället 

att få brännmärken på komponenten, vilket i värsta fall leder till kassation. Dessvärre består 

kylvätskan av miljöfarliga ämnen som måste tas om hand. Det kan ibland vara dyrare att ta 

hand om avfallet från kylvätska än inköpet av vätskan (Sandvik Technical Guide, 2011). 

Ytterligare ett problem med slipningen är spånbildningen och de fina spånorna, slipdammet, 

som bildas. När slipdammet blandas med kylvätskan och avslitna slipkorn blir det svårt att 

separera och återvinna materialen (Jarfors et al., 2006). 

 

Idag anses slipning vara en bra metod för att få fram höga krav på ytfinhet och rundhet. De 

höga toleranskraven är ofta satta på lagerytor för att det inte ska bli glapp och på kuggarna i 

ett kugghjul för att få ett perfekt ingrepp (Jarfors et al., 2006). I figur 1 syns slipning av 

lagerytor på en axel.  

 

 
Figur 1. Slipning av lagerytor på en axel (Surface grinder and CNC Machine, 2011) 

2.3 Svarvning 

Svarvning är en mycket gammal metod som funnits i hundratals år. En svarvningsprocess 

består av två rörelser. Rotation av arbetsstycket samt matningen av verktyget som kan ske i 

två riktningar, se figur 2. Svarvning lämpar sig bra för rotationssymmetriska komponenter och 

tekniken lämpar sig väl för härdade stålkomponenter. En nackdel är dock att det kan bildas 

svarvränder efter svarvning som måste slipas bort efteråt. Svarvning har en kort 

bearbetningstid jämfört med slipning och processen är enkel att lära sig. Därför går det snabbt 

att utbilda nya operatörer. (Jarfors et al., 2006) 
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Figur 2. Svarvprocessen. Arbetsstycket roterar medan verktyget kan röra sig i två riktningar 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

Förr krävdes speciella hårdsvarningssvarvar för svarvning i härdat stål, men idag kan en 

modern svarv utföra hårdsvarvning. Eftersom hårdsvarvning ska uppfylla höga toleranskrav 

måste dock maskinen vara stabilare och ha en annorlunda lagerkonstruktion än en vanlig 

omodern svarv. Svarven får inte heller påverkas av vibrationer eller störningar. Moderna 

svarvar uppnår ofta detta men är en relativt dyr investering jämfört med en slipmaskin (Childs 

et al., 2000). 

 

Vid svarvning blir spånorna stora och det är viktigt att ha kontroll på spånbildningen för bästa 

resultat. Spånornas storlek gör även att de kan återvinnas. En annan fördel med svarvning är 

att processen är flexibel gällande olika geometrier på den tillverkande komponenten. En 

skäregg kan tillverka flertalet geometrier och även komplicerade geometrier kan bearbetas 

med en relativt kort bearbetningstid, se figur 3. Detta gör att det även är lättare att korrigera 

eventuella fel som uppstått i tidigare processteg. Hårdsvarvningen är med tanke på detta mer 

förlåtande än vad slipning är. (Trent and Wright, 2000) 

 

 
Figur 3. Svarvning (Secomax PCBN Technical Guide, 2010) 

Enligt Shi och Liu (2010) är det inom verkstadsindustrin vanligt att använda en kombination 

utav svarvning och slipning. Svarvningens främsta egenskaper är att den lätt tar bort material 

och att den går snabbt vilket gör den billig. Fler företag uttrycker även en vilja att gå mot att 

enbart hårdsvara komponenter, men i dagsläget är inte svarvningen tillräcklig för att uppnå de 

allra högsta toleranskraven på yta och rundhet. Därför används slipning efter svarvningen, 

ofta i kombimaskiner, men genom att övergå till enbart svarvning minskas både 
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bearbetningstiden och den totala ställtiden (Shi och Liu 2010). Forskningen idag tyder dock 

på att hårdsvarvningen kan uppnå toleranser på 0,1-0,2 µm, vilket är jämförbart med de 

toleranser som uppnås vid slipningen. Det krävs dock ändå mycket testning i produktion för 

att företagen ska kunna ersätta slipningen med endast svarvning. (Liu och Mittal, 1996)  

2.4 Verktygsskärens material, CBN 

Hårdsvarvning har utvecklats mycket sedan den introducerades. Det som bidrog starkt till den 

utvecklingen är att tillverkningen av verktyg i kubisk bornitrid (CBN-verktyg) blev mycket 

billigare tack vare forskningen på 80- och 90-talet. (Shi och Liu, 2010) Innan detta var de 

flesta verktygen för hårdsvarvning gjorda av keramer som på grund av sin sprödhet hade 

betydligt kortare livslängd. (LeMire, 1987) 

 

Bornitrid (BN) är en kemisk förening som består av ungefär lika stor andel bor och kväve. BN 

har en struktur som till stor del påminner om grafit och diamant med olika atomskikt där 

atomerna har kovalenta bindningar i hexagonala fält. Diamanten är det hårdaste kända 

materialet men det går inte att använda diamantskär för att bearbeta stålkomponenter. Detta 

beror på att diamanten består av kolatomer som reagerar med kolet i stålet, dels på grund av 

de stora krafterna som är inblandade och dels på grund av de höga temperaturerna. För att 

bilda CBN utsätts BN för högt tryck och hög värme. Då fås ett material som är mycket likt 

diamant och CBN är även det näst hårdast kända materialet efter diamant. CBN är därför 

blivit det vanligaste materialet att tillverka verktygsskär anpassade för hårdbearbetning. 

Tillsätts en keramisk eller metallisk bindefas fås polykristallin kubisk bornitrid (PCBN) som 

är det material som användes i verktygsskären. (Trent och Wright, 2000) 

 

PCBN-verktygens hårdhet och det faktum att materialet tål höga temperaturer är egenskaper 

som gör materialet mycket lämpligt vid bearbetning med höga skärdata, det vill säga 

bearbetning av svårbearbetade material som har en hårdhet över 45 HRc. Vid den typen av 

bearbetning blir det hög belastning på verktygsskäret (Tönshoff, 2000). PCBN har även en 

hög slitstyrka och hårdhet som gör att verktygsskären har en lång livslängd, verktygsbytena 

blir få och verktygsomslipning inte behövs. Det är tack vare utvecklingen av PCBN-verktygen 

som hårdsvarvning har blivit ett konkurrenskraftigt alternativ till hårdslipning (Sadik, 1994).  

2.5 Forskning om hårdsvarvning 

Hårdsvarvningen har många fördelar såsom att formen inte begränsas av verktyget till 

skillnad från slipning. Hårdsvarvningen orsakar färre skador på ytan eftersom kontakten 

mellan arbetsstycket och verktyget sker under kortare tid. Vid slipning slits slipskivan 

oregelbundet och slipningsprocessen bör därför korrigeras efter varje bearbetning. 

Svarvningen blir däremot nästintill identisk varje gång ända tills verktyget byts ut. Därför 

måste en operatör för slipning utbildas under längre tid än en operatör för svarvning och 

slipoperationen blir mer svårkontrollerad. En av nackdelarna med hårdsvarvning är dock att 

det bildas restspänningar i komponenten när mycket material bearbetas bort. I tidigare 

forskning har det även visats att större matnings- och skärhastighet leder till större 

restspänningar. Hårdsvarvningen kräver höga hastigheter och de höga restspänningarna som 

bildas gör att komponenten inte kan belastas lika mycket och utmattningslivslängden minskar. 

För att komma ifrån detta problem rekommenderas att först göra en grövre bearbetning, major 

cut, där mycket av materialet bearbetas bort. Sedan avslutas bearbetningen med en 

finbearbetning, finish cut, där endast lite material tas bort. När denna två-stegs bearbetning 
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utförs så blir restspänningarna i komponenten mindre. Samtidigt är det möjligt att med 

hårdsvarvning skapa ytor med lika hög ytfinhet som vid slipning. (Shi och Liu, 2010) 

 

Trots att fördelarna med hårdsvarvning är välkända och dokumenterade så går 

implementeringen av tekniken i verkstadsindustrin relativt trögt, men ju färre processteg som 

används desto effektivare blir bearbetningen, se figur 4. Därför bör företagen sträva mot att 

minska antalet bearbetningsoperationer. (Shi och Liu, 2010) 

 

Även Tönshoff (2000) har i en artikel jämfört hårdslipning med hårdsvarvning och kommit 

fram till att svarvning är att föredra. Han menar att toleranserna är lika bra som vid slipning 

och de största fördelarna med svarvning är att endast ett verktyg behövs för att bearbeta 

komplicerade former.  

 

 
Figur 4. Liu och Mittal (1996) har tagit fram ett exempel på hur tillverkningen stegvis har förbättrats. (c) visar 

hur bearbetningen skulle vara som mest effektiv, då sker hårdbearbetningen i endast ett steg -  svarvning 
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2.6 Sammanfattning av forskningen kring hårdsvarvning 

Slipning har länge varit den dominerande hårdbearbetningsmetoden, men under de senaste 

åren har hårdsvarvning börjat ersätta viss slipning. Det mesta av forskningen inom 

hårdbearbetning har även varit riktat mot att bevisa hur slipningen helt eller delvis kan 

ersättas med svarvning.  

 

De fördelar med hårdsvarvning jämfört med slipning som framhålls i forskningen är: 

 

 Svarvning är mer tidseffektivt 

 Flexibel, komplicerade former kan göras med ett verktyg 

 Utvecklingen leder till att fina toleranser även kan uppnås med svarvning 

 Lättare att kontrollera svarvprocessen 

 

Forskarna utvecklar även förslag och tekniker, så som major och finish cut, som optimerar 

hårdsvarvningen, gör processen effektiva samt reducerar kostnaderna. De senaste tendenserna 

inom forskningen är att hårdsvarvningen uppnår samma yttoleranser som slipning.  
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3 Verktygstillverkarnas rekommendationer 

Detta kapitel syftar till att utreda vilka fördelar verktygstillverkarna Sandvik och Seco Tools 

framhåller med hårdsvarvning. Vidare utreds vilka rekommendationer kring användningen 

som verktygstillverkarna ger samt vilka framtida tendenser som de kan skönja. I kapitlet 

undersöks även en ny teknik som kallas skavning och vilka användningsområden den har 

inom begreppet hårdbearbetning. 

3.1 Sandvik 

Sandvik koncernen är ett av världens ledande materialtekniska företag med en omsättning på 

83 miljarder SEK, 47 000 anställda och försäljning i 130 länder. Bolaget är idag uppdelat i tre 

affärsområden vilka är Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction samt Sandvik 

Materials Technology. (Sandvik, 2011) 

 

I det här avsnittet är fokus riktat mot affärsområdet Sandvik Tooling och dotterbolaget 

Sandvik Coromant. Affärsområdet Sandvik Tooling innefattar verktyg och olika 

verktygssystem för metallbearbetning samt även hårdmetallkomponenter och Sandvik 

Coromants verksamhetsområde är verktygstillverkning inom skärande bearbetning. (Sandvik, 

2011) Utgångspunkten till rekommendationer för användning av hårdbearbetning från 

Sandvik har varit en intervju med Tekn. D. Ibrahim Sadik som är projektledare och expert 

inom hårdbearbetning på Sandvik Coromant samt komplettering med tekniska specifikationer 

kring hårdbearbetning från Sandvik Technical Guide. 

3.1.1 Sandviks rekommendationer för användning av hårdbearbetning 

Sveriges industri idag  
Kunskapen kring hårdsvarvning är väletablerad i Sveriges industri idag, enligt Ibrahim Sadik. 

Tekniken har funnits relativt länge och Sadik anser även att tekniken tillämpas på 

applikationer där hårdsvarvningen fungerar väl. Dock är han av åsikten att slipningen inte går 

att utesluta helt och hållet med dagens teknik.  

 

 
Figur 5. För slipning behövs en slipskiva för varje ny form medan det för svarvningen räcker med ett skär för att 

göra komplicerade former (Secomax PCBN Technical Guide, 2010) 

Fördelar och nackdelar med hårdsvarvning jämfört med slipning  
Fördelarna med hårdsvarvning som Sandvik framhåller är att en egg kan svarva valfri profil, 

medan det behövs en slipskiva för varje form som ska slipas, jämför figur 5. Antalet 

uppspänningar minskar också ofta vid hårdsvarvning, vilket leder till att risken för att 

arbetsstycket skadas minskar och att bearbetningstoleranser och krav på hög ytfinhet uppnås. 
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Hårdsvarvning är även mer tidseffektiv och miljövänligare än slipning. Bearbetningstiderna 

kan minskas uppemot 70 % med hårdsvarvningen, då hårdsvarvningen har en högre 

avverkningshastighet än slipningen. Att svarvning är miljövänligare än slipning kommer ifrån 

att skärvätskan kan minimeras eller uteslutas helt samt att svarvningen genererar större spånor 

som kan återvinnas. Använd skärvätska är dessutom dyr att hantera och en minimering eller 

minskning av användningen resulterar således i minskade kostnader. Hårdsvarvning är också 

generellt sett mer kostnadseffektiv då svarvningen kan minska verktygskostnaden genom 

färre verktyg samt minska arbetskostnaden och olika fasta kostnader genom kortare 

bearbetningstid. Den största nackdelen som framhålls är att hårdsvarvningen inte kan uppnå 

de höga ytkrav som finns vid till exempel lagerytor som behöver smörjning. 

 

Nödvändigheter för att uppnå önskat resultat 

För att uppnå fördelarna med hårdsvarvning ställs det höga krav på svarven, verktygen och 

skärdata. Sandvik rekommenderar att svarvarna ska vara styva och ha en hög termisk stabilitet 

för att motverka uppkomsten av vibrationer och för att kunna producera högkvalitativa ytor, 

men en svarv avsedd för hårdsvarvning är ofta dubbelt så dyr som en vanlig svarv. 

Verktygstillverkaren Sandvik Coromant tipsar även om att det är viktigt att få bort spånorna 

från maskinen och arbetsstycket under hårdsvarvningen för att undvika värmeexpansionen. 

Därför bör svarven vara utformad så att spånorna avlägsnas från ytan med tyngdkraften eller 

så bör skärvätska eller tryckluft användas för att forsla bort spånorna från arbetsstycket.   

 

Samtidigt som svarven bör vara termisk stabil och spånorna avskiljas är det viktigt att 

generera en varm zon i kontaktytan mellan arbetstycket och verktyget. En varmare zon i 

skärytan gör att skärkrafterna kan minskas, vilket minskar risken för verktygsbrott. För att 

generera en högre temperatur i kontaktytan behöver skärhastigheten vara hög. En högre 

temperatur sliter dock mer på verktygsskären och ett slitet verktygsskär påverkar 

dimensionstoleranserna till det negativa. Vid hårdsvarvningen råder Sandvik att 

bearbetningen ska ske med antingen one-cut eller two-cut. One-cut innebär att 

hårdsvarvningen sker en gång och allt material avlägsnas i ett skär. Two-cut motsvarar det 

som tidigare benämnts som major cut och finish cut och innebär att avverkningen sker i två 

steg med två verktyg och en längre bearbetningstid jämfört med one-cut. Vid en stabil 

uppspänning och måttliga yttoleranser lämpar sig one-cut väl, medan då kraven på en finare 

yta är högre rekommenderar Sandvik Coromant istället att tekniken two-cut används. 

 

Chuckens utformning och uppspänningen påverkar också slutresultatet. Det är viktigt att 

uppspänningen är centrerad och chucken fördelar kraften jämnt eftersom det uppstår större 

krafter vid hårdbearbetning än mjuksvarvning och inte komponenten ska skadas vid 

bearbetningen. Är den bearbetade komponenten lång behöver den också stöd i båda ändarna 

för undvika deformation på grund av de stora krafterna som uppstår vid hårdsvarvning.  

 

Verktygets geometri är väsentligt för slutresultatet. Det är med denna förutsättning som 

Sandvik Coromants kärnprodukter kan påverka slutresultatet. Idag finns många alternativ på 

radier, vinklar och former på verktygsskären och beroende skärdata och bearbetningsgeometri 

finns det olika kombinationer som lämpar sig bättre än andra för olika användningsområden. 

3.1.2 Framtida forskning och tendenser hos Sandvik 

Sandvik Coromants forskning inom hårdsvarvning kan anses tredelad och vara inriktad på 

CBN-processer, geometrier och applikationer. CBN-processer fokuserar på utvecklingen av 

verktygsskären och vidareutveckling och optimering av CBN. Exempel på vad forskningen är 
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inriktad på är hur framställningen av CBN-skär kan optimeras och vilken koncentration av bor 

och kväve som ger skäret de efterfrågade egenskaperna. Geometriforskningen å andra sidan är 

inriktad på vilken verktygsgeometri som optimerar hårdsvarvningen. Applikationsforskningen 

är den forskningen som är koncentrerad på hur verktygen bör användas och på vilket sätt 

bearbetningen se ut.  

 

Mycket av Sandvik Coromants forskning sker genom ett nära samarbete med kunden och 

försök att lösa deras problem och utvecklingen följer därför de problem som kunderna har. 

Forskningen är också inriktad på optimering och små förbättringar eftersom det är lättare och 

billigare att utveckla en befintlig idé än att komma med en helt ny idé, även om den andra 

sortens forskning också bedrivs.  

3.2 Seco Tools 

Seco Tools ingår i Sandvik-koncernen, men är ett fristående börsnoterat aktiebolag. Företaget 

tillverkar verktyg för skärandebearbetning och erbjuder kundanpassade tekniska lösningar 

inom skärandebearbetning. Bolaget är verksamt i ett 50-tal länder med huvudkontoret i 

Fagersta. Produktion finns i bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, 

Kina, Japan, Australien och USA. Företagets affärsidé ”är att utveckla, tillverka och globalt 

marknadsföra produkter för skärande bearbetning till kunder som ställer höga krav på kvalitet, 

service och kostnadseffektivitet.” År 2010 hade Seco Tools en omsättning på 5 858 miljoner 

SEK. (Seco Tools AB, 2011) 

 

En intervju med Anders Wickman, produktchef för PCBN, har genomförts för att utreda 

rekommendationer för användning av hårdbearbetning samt framtida tendenser och 

forskningsområden. Detta har kompletterats med Secomax PCBN Technical Guide för 

tekniska detaljer och rekommendationer kring användning av hårdbearbetning. 

3.2.1 Seco Tools rekommendationer för användning av hårdbearbetning 

Sveriges industri idag  
Verkstadsindustrin idag har bra kunskap kring hårdsvarvning anser Anders Wickman. 

Framförallt är det under de senaste fem till tio åren som kunskapen kring hårdsvarvning har 

utvecklats från att ha varit relativt liten. Det är dock fordonsindustrin som Wickman menar 

har bäst kunskap kring hårdsvarvning, och det är också bilindustrin och tunga 

fordonsindustrin som står för över 70 % av försäljningen av CBN-produkter.  

 

Fördelar och nackdelar med hårdsvarvning jämfört med slipning  
Fördelarna med hårdsvarvning som Seco Tools framhåller är att hårdsvarvning är mer 

tidseffektiv, mer flexibel och mer miljövänlig än slipning. Det som industrin framförallt 

efterfrågar med hårdsvarvning är att bearbetningsprocessen sparar tid. För många av Seco 

Tools kunder finns kravet på att minska bearbetningstiden eftersom det ofta finns en komplex 

kostnadsbild kring ledtider och produktion. Det har gjort att en av de största fördelarna med 

hårdsvarvning är att processen kortar bearbetningstiden som ger kortare ledtider. 

 

Flexibiliteten som återfinns i en svarv jämfört med en slipmaskin är också viktig. I en svarv 

kan många operationer genomföras, medan en slipmaskin är mer statisk. Ett exempel är 

kugghjul som kan kräva tre olika slipmaskiner med tre olika tempon för att slipa hål, kona och 

plan. Detta leder till lång bearbetningstid men även lång tid för planering av logistik och 

transport. Komponenter med höga ytfinhetskrav kräver dock fortfarande slipning för att uppnå 



13 

 

yttoleranserna och då är ofta en kombimaskin med både hårdsvarvning och slipning i samma 

maskin bästa lösningen. 

 

Miljöfördelarna med hårdsvarvning är att svarvning ofta kan användas utan skadlig 

skärvätska. Minimering av skärvätskan är även bra för operatörerna och hälsorisken 

minimeras. Uteslutandet av skärvätska är även en kostnadsbesparing för företagen, som då 

inte behöver köpa in eller ta hand om den efteråt. Hårdsvarvning sparar också energi jämfört 

med slipning. Eftersom bara en liten del av verktyget är i ingrepp på slipning så drar det inte 

lika mycket energi som slipning som har hela slipskivan i ingrepp. 

 

Nödvändigheter för att uppnå önskat resultat 

Secos rekommendationerna för att uppnå ett bra resultat med hårdsvarvningen är att se till 

helheten. Svarven, uppspänningen, verktyget, skärvätska och operatörens kunskap är bara 

några exempel på vad som påverkar slutresultatet. Seco samarbetar också med sina kunder för 

att kunna specialanpassa lösningar efter kundens specifika behov. 

 

Bra svarvar är en av de viktigaste aspekterna för att uppnå ett bra resultat. Maskinen behöver 

vara stabil och god dämpning för att minimera vibrationerna. Moderna svarvar är idag ofta 

fullt dugliga för att uppnå förutbestämda toleranser för hårdsvarvning, men för bara några år 

tillbaka krävdes det speciella svarvar. Chuckarna och uppspänningen är också viktig för att 

skapa den stabilitet som behövs för att generera ett bra slutresultat. 

 

Verktygets geometri påverkar hur ytan som genereras blir samt spånans form. Olika 

komponenter och material kräver olika verktygsgeometrier och hårdheter för att generera ett 

bra resultat. Seco Tools har åtta till tio olika CBN-sorter som är anpassade för olika 

applikationer. Men även skärdata påverkar den bearbetade ytan och spånbildningen och 

skärdata har således lika stor betydelse som verktygets geometri. 

 

Även spånavskiljningen är en viktig del för att uppnå rätt temperatur mellan arbetsstycket och 

verktygsskären samt för att ge en bearbetningsyta fri från spånor. Rätt temperatur är viktig för 

att verktygsskäret ska få en optimal livslängd och determinerad förslitning. Det är i slutändan 

flera aspekter som påverkar resultatet och alla faktorer måste samverka och hålla en hög nivå 

för ett bra slutresultat. En del faktorer är lättare att förändra, medan andra innebär större 

investeringar som till exempel nya maskiner, nya verkstäder samt ombyggnation av linor. 

3.2.2 Framtida forskning och tendenser hos Seco Tools 

Seco Tools utvecklar inte CBN-materialet själva, utan framställningen av råmaterialet sker 

genom ett samarbete med ett annat företag. Däremot medverkar Seco Tools i projekten och 

utvecklingen av materialet och CBN-materialet som tillverkas åt Seco är exklusivt gjort för 

dem. Materialet som kommer till Seco är sintrade CBN-diskar med en diameter på mellan 60 

och 100 mm. Det Seco gör är att förädla råmaterialet, skära ut verktygsskären med laser och 

slipa fram skären. Utvecklingen Seco bedriver är framförallt att utveckla verktygsskärens 

geometri. 

 

Tendenserna som Seco sett under de senaste åren är att det börjar bli vanligare med belagda 

skär. CBN-skären har traditionellt sätt varit obelagda, då materialet är så hårt i sig självt. 

Moderna CBN-produkter har börjat beläggas med hjälp av tekniken Physical Vapour. 

Deposition så kallad PVD. PVD-beläggningen består av tunna skikt av till exempel av 

titannitrid eller titankarbonitrid. Fördelen med belagda skär är att friktionsbilden mellan skär 



14 

 

och arbetsstycket förändras. De olika lagren reducerar risken för gropförslitning på skären, se 

figur 6. 

 

 
Figur 6. Gropförslitning på verktygsskär (Secomax PCBN Technical Guide, 2010) 

3.3 EMAG 

EMAG är ett tyskt företag som grundades redan 1867. De tillverkar olika maskiner för 

bearbetning av stål som till exempel avancerade bearbetningsmaskiner för svarvning, 

fräsning, borrning och slipning. EMAG har försäljning världen över och år 2009 hade 

företaget en omsättning på 330 miljoner EUR. (EMAG, 2011) 

 

EMAG har utvecklat och patenterat en ny teknik som kallas skavning. Manuell skavning är 

egentligen en gammal bearbetningmetod men skavning används ändå som benämning för den 

nya tekniken, trots att begreppen är skilda från varandra. Detta stycke syftar till att beskriva 

hur den nya tekniken fungerar och ge en bild av den senaste utvecklingen inom 

hårdbearbetning. Idag har skavning börjat användas i produktion i Tyskland men tekniken är 

ännu inte etablerad i Sverige. Grunden till informationen kring skavning kommer från den 

intervjun som genomfördes med Tony Jansson som arbetar på EMAG:s svenska filial.  

 

3.3.1 En framtida teknik – Skavning  
Skavning är en ny teknik från Tyskland som EMAG har utvecklat och har patent på. Det är en 

ny process som syftar till att ersätta slipningen och uppnå ett resultat på den bearbetade ytan 

som liknar en slipad yta. Skillnaden mellan skavning och vanlig hårdsvarvning är att 

svarvränderna uteblir vid skavning. Svarvränderna är en defekt på ytan som i annat fall måste 

slipas bort.  

 

I skavning används CBN-verktyg som är bredare än för normal hårdsvarvning och hela skäret 

kommer i ingrepp vid bearbetningen. Hela skäret kommer dock inte i ingrepp samtidigt utan 

det sker en gradvis vinkling av verktyget vilket innebär att hela skäret är i ingrepp men inte på 

samma gång. Denna vinkelkontakt är största anledningen till att ytan blir fri från svarvränder. 

Detta gör även att kraven på svarven ökar markant eftersom maskinen måste kunna utföra en 

ytterligare rörelse, det vill säga revolvern ska kunna utföra en vinkelrörelse. Denna 

vinkelrörelse måste vara väl tajmad med övriga rörelser och det krävs därför relativt 

avancerad programmering för att få det rätt och större delen av patentet ligger i 

programmeringen av verktygets rörelse. Implementering av skavning i en verkstad skulle 

även innebära en stor maskininvestering.  
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Fördelarna med skavning är framförallt att ytan blir lika fin som vid slipning, därför kan hela 

hårdbearbetningsprocessen ske i endast ett steg och slipningen kan elimineras. I och med detta 

besparas även mycket tid vilket ger en kostnadsreduktion. Eftersom det mesta är 

förprogrammerat blir det enkelt att kontrollera processen jämfört med slipningsprocessen. 

 

De största problemen med skavning idag är CBN-skären som finns tillgängliga på marknaden 

inte är tillräckligt breda för att skavningstekniken ska vara optimal. Problemet ligger i 

tillverkningen av CBN-skär. Skären tillverkas genom en sintringsprocess där pulvret utsätts 

för högt tryck och hög temperatur. Nackdelen med denna process är att det ännu inte går att 

tillverka tillräckligt breda verktygsskär och den största bredden är idag 24 mm. 

 

Skavning har börjat användas ute i industrin med gott resultat men i Sverige är den 

fortfarande relativt okänd och det kommer förmodligen dröja några år innan den används i 

praktiken. Dels för att den kräver en stor investering i en ny maskin samt att 

implementeringen av ny teknik går långsamt inom verkstadsindustrin. Trögheten beror främst 

på att implementering av en ny process i en lina kräver mycket testning och provning för att 

säkerställa att kvaliteten bevaras.  

3.4 Sammanfattning av verktygstillverkarnas rekommendationer 

En jämförelse mellan rekommendationerna från Sandvik Coromant och Seco Tools tyder på 

stora likheter. Det visar på att kunskapen om hårdsvarvning är väletablerad hos dessa företag 

gällande fördelar och nackdelar samt tillämpningen av tekniken.  

 

Både Sandvik Coromant och Seco Tools poängterar följande: 

 

 Tekniken är välkänd inom svensk tillverkningsindustri. 

 Fördelar med hårdsvarvning: flexibilitet gällande form, förkortar bearbetningstider, 

miljövänligt, kostnadseffektivt. 

 Nackdelar med hårdsvarvning: svarvränder, svårt att uppnå de högsta toleranskraven 

på ytan. 

 Nödvändigheter för att uppnå bra resultat: stabil uppspänning, stabil svarv, 

verktygsgeometri, verktygsmaterial, skärdata. 

 För att uppnå bästa resultat är det viktigt att se till hela processen.  Alla delar påverkar 

resultatet. Därför är det även bra med nära samarbete med kunden. 

 

Det finns dock skillnader på hur företagen bedriver sin forskning. Seco Tools satsar mycket 

på beläggningar av CBN-skären medan Sandvik Coromant har delat in sin forskning på tre 

huvuddelar: verktygsgeometri, CBN-material och applikationer. 

 

Med skavning kan nackdelarna från hårdsvarvning undvikas samtidigt som fördelarna behålls 

och om tekniken och verktygsskären utvecklas positivt kan skavningen ersätta svarvning och 

slipning i framtiden.   
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4 Hårdbearbetning i praktiken 

Detta kapitel utreder hur hårdbearbetning används i praktiken på företagen Scania, Volvo 

Powertrain och LEAX Mekaniska samt vilka urvalskriterier som ligger till grund för val av 

teknik. Därefter presenteras ett resultat av vad som framkommit i studien med syfte att finna 

gemensamma element och skillnader mellan företagen. 

4.1 Scania 

Scania är idag ett av världens ledande företag inom tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer och företagets historia sträcker sig tillbaks till början av 1900-talet. År 2010 

hade Scania en omsättning på 78 168 miljoner SEK. Verksamheten finns idag i ett hundratal 

länder med produktion i Europa och Latinamerika. Huvudkontoret ligger i Södertälje, där 

även Forskning och Utveckling samt komponenttillverkning, växellådsmontering, 

motortillverkning och chassimontering finns. (Scania, 2011) 

 

Ett studiebesök på transmissionsverkstaden i Södertälje och en intervju med Björn Leksell 

som är teknisk chef för växellådor genomfördes med syftet att studera företagets användning 

av hårdsvarvning och slipning. I transmissionsverkstaden tillverkas framförallt kugghjul som 

används i företagets växellådor, men även centralväxelkugghjul och motorkugghjul. Figur 7 

visar ingående huvudaxelkugghjul som tillverkats i transmissionsverkstaden på Scania. 

Transmissionsverkstaden har använt hårdsvarvning sedan 2005. 

 

 
Figur 7. Ingående huvudaxelkugghjul (Scania, 2011) 
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4.1.1 Användning av hårdbearbetning på Scania 

Generellt sett kan bearbetningsprocessen för kugghjul på Scania beskrivas enligt figur 8. 

 

 
Figur 8. Exempel på bearbetningsflödet i Scanias transmissionsverkstad 

Mjukbearbetning 

I mjukbearbetningsprocessen är stålet lättbearbetat och ämnet bearbetas till nästan slutlig form 

genom bland annat svarvning och kuggfräsning. 

 

Härdning  
Kugghjulen härdas därefter i temperaturer omkring 900-1200ºC i härdningsugnarna under ett 

dygn. Energin som tillförs i form av värme gör att det bildas martensit och stålet blir hårt. 

Efter härdningsugnarna släcks kugghjulen omedelbart i ett oljebad. Sedan anlöps kugghjulen 

för att ta bort eventuella restspänningar. För att stärka kugghjulen ytterligare används en 

teknik som kallas shot peening där små kulor skjuts mot kugghjulen för att skapa ca 4 % 

spänningar i materialet med syftet att kugghjulen ska tåla högre belastning. Kugghjulen har 

efter härdningen uppnått en hårdhet på mellan 59 och 63 HRc.  

 

Hårdbearbetning  
Alla sorters kugghjul bearbetas på något sätt efter härdningen för att uppnå de uppsatta 

toleranserna. De första hårdbearbetningsoperationerna för kugghjul är hårdsvarvning följt av 

slipning. Hårdsvarvningen klarar av att bearbeta bort relativt stora mängder material jämfört 

med slipningen och kugghjulen uppnår då uppsatta toleransmått. Exempel på ytor som 

hårdsvarvas är kugghjulens axelhål samt planen, se figur 9. Slipningen följer hårdsvarvningen 

för att förbättra ytfinheten och ta bort svarvränderna som uppstod i bearbetningssteget innan. 

Beroende på ytkraven och ytans funktion slipas dock inte alla plan på ett kugghjul. Hålen i ett 

kugghjul slipas alltid på grund av ytkraven som finns. Dock är navplanen ett exempel på en 

yta som enbart hårdsvarvas, men som i undantagsfall även kan slipas. 

Mjukbearbetning

Härdning

Shot peening Hårdsvarvning

Slipning

Hålhening Kugghening
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Figur 9. Exempel på ytor(tjocka, rödmarkerade linjer) som hårdsvarvas på ingående huvudaxelkugghjul 

(Scania, 2011) 

Svarvningen och slipningen sker i en gemensam kombimaskin som är avsedd för bearbetning 

av härdat stål. I den kombimaskin Scania använder vid tillverkning av kugghjul sker först 

svarvning sedan förflyttas komponenten till en annan uppspänning där den slipas, se figur 10. 

Priset på en kombimaskin av sorten som Scania använder är omkring 8 miljoner SEK. För att 

säkra kvaliteten på det som tillverkas så har verktygsskären en viktig roll och skären byts var 

200:e eller var 400:e bit beroende på slitaget på verktyget och vilken kvalitet skäret har. 

Verktygsskären är anpassade med avseende på geometri och material utifrån komponenten 

som tillverkas i samarbete med verktygstillverkaren. 

 

 
Figur 10. Bearbetningsflödet i en kombimaskin. 

Beroende på kugghjulets användningsområde kan även kugghjulen hålhenas. Hålhening 

innebär att ett grunt kryssmönster skapas med ett specialverktyg i kugghjulens axelhål. Detta 

kryssmönster ska sedan tillåta olja att rinna i kanalerna och säkra smörjningen. Hålhening 

sker framförallt där nållager används på grund av nållagrens känslighet och behov på 

smörjning, eftersom nålarna ligger direkt mot kugghjul och axel utan ytterring. Det slutliga 

steget för dessa kugghjul är kugghening. Kugghening går till så att kugghjulen bearbetas i ett 

verktyg som liknar ett stort invändigt kugghjul, där kugghjulet får gå runt ett flertal varv. 
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Syftet med operationen är att göra kuggarna jämnare för att ge ett säkrare ingrepp om de 

skulle ha slagit sig under härdningen. Detta processteg är viktigt för att öka livslängden på 

kugghjulen och minska vibrationer och buller.  

 

Ett kugghjul där hårdbearbetningsprocesserna ser annorlunda ut är retardern. Retardern är ett 

kugghjul med bromsande funktion och är en komponent i lastbilar som syftar till att vara ett 

komplement till ordinarie broms för att minska slitaget på den. Retarderkugghjulet är smalare 

och har en större diameter vilket gör att det är känsligare vid härdningen och lättare slår sig. 

Därför specialslipas varje kugg på kugghjulet i en speciell maskin för att garantera att 

toleranskrav uppnås. 

4.1.2 Fördelar och nackdelar med hårdsvarvning enligt Scania 

På transmissionsverkstaden är man väl medveten om att bearbetningstiden kan halveras 

genom att enbart hårdsvarva jämfört med att använda slipning. Bearbetningstiderna är viktiga 

för ett företag som Scania där mycket kapital är låst i anläggningstillgångar och där en 

minskning av bearbetningstiden frisätter kapacitet och innebär att produktionseffektiviteten 

kan höjas utan nyinvesteringar. Tidsbesparingen och den frisatta kapaciteten är en av de 

viktigaste aspekterna för införandet av hårdsvarvning. Hårdsvarvningen blir också billigare än 

slipning utifrån denna aspekt, eftersom bundet kapital kan användas effektivare. Andra 

fördelar med hårdsvarvningen är att det är lättare att kontrollera och övervaka processen med 

dagens automatiska maskiner. Det är också lättare och tar kortare tid att utbilda personal att 

sköta en svarv än en slipmaskin. Scania ser det också som en fördel att det vid hårdsvarvning 

är möjligt att korrigera fel som uppkommit i tidigare processteg eftersom hårdsvarvningen 

avverkar mer material jämfört med svarvningen. En svårighet med hårdsvarvning, som 

teknikerna på Scania uppmärksammade oss på, är vid avbrott och spår i kugghjulen. Spåren 

gör att skären utsätts för stor påfrestning vid det hårda ingreppet vid spåret och slipningen kan 

då vara till fördel eftersom slipskivan fördelar kraften jämnt på en större yta. 

4.1.3 Motivering till vald teknik 

Valet av tekniken som används vid tillverkningen är ett samarbete mellan 

konstruktionsavdelningen, labb och testverksamheten, inköpsavdelningen samt berörd 

verkstad, i detta fall transmissionsverkstaden. De olika avdelningarna och yrkesrollerna har 

dock olika prioriteringar och uppfattningar kring vad som är bäst.  

 

Konstruktionsavdelningens uppgift är att designa produkterna. De bestämmer toleranser och 

krav utifrån tidigare erfarenhet och forskning. Dock kan toleranser vara snävare än vad som är 

nödvändigt på en specifik yta. Ett exempel på där toleranserna och använda 

bearbetningsmetoder ifrågasattes av produktionsavdelningen är att hålen på alla kugghjul 

slipas efter hårdsvarvningen för att få bort svarvränderna, trots att vissa hål även henas och 

heningen förändrar hela ytstrukturen en gång till.  

 

Teknikerna i transmissionsverkstaden har dock begränsade möjligheter att förändra 

produktionsprocesserna. Innan nya toleranskrav eller tillverkningsprocesser kan användas i 

produktionen måste de godkännas vid långtidstester i labbet.  

 

Vid tillverkningen av kugghjul finns det två yrkeskategorier som påverkar vilken teknik som 

används och hur den används. Den första yrkeskategorin är beredare vars uppgift är att 

förbereda för hur nya artiklar ska tillverkas. Beredarna fokuserar framförallt på hur 
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produktionsprocesserna ska se ut för att uppnå uppsatta toleranskrav och kvalitet som har 

preciserats hos konstruktionsavdelningen. Processteknikerna å andra sidan ansvarar för den 

dagliga driften i produktionen och ser till att kugghjulen som finns i produktion håller rätt 

kvalitet och är inom uppsatta toleranser. Deras uppgifter är även att försöka förbättra 

befintliga processer och minska kostnaderna på dessa. 

 

Scania har höga kvalitetskrav och använder endast beprövad teknik. De vi pratade med anser 

att ”andra får gå i bräschen och ta smällarna” med den nya tekniken. Det gedigna testarbetet 

innebär också att allt analyseras innan det tillämpas i produktionen och når kunden. 

 

För att få en bra lösning på sina tekniska problem finns också ett relativt nära samarbete med 

verktygstillverkare och leverantörer så att de ska kunna erbjuda skräddarsydda lösningar, men 

detta gäller oavsett om det handlar om hårdsvarvning eller slipning.  

4.2 Volvo Powertrain 

Volvo Powertrain är ett bolag som ingår i Volvokoncernen. Inom Volvokoncernen återfinns 

även bland annat Volvo Trucks, Renault Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction 

Equipment och Volvo Penta. År 2010 hade Volvokoncernen en omsättning på 264,7 miljarder 

SEK och antalet anställda inom hela koncernen uppgick till ungefär 90 000 personer. (Volvo 

Group, 2011) 

 

Volvo Powertrain ansvarar för drivlinans utveckling och produktion inom Volvokoncernen. 

Bolaget tillverkar tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Tillverkningsanläggningar finns 

bland annat i Köping och i Hagerstown, USA. (Volvo Group, 2011) 

 

I denna undersökning har tillverkning av transmissionskomponenter och framförallt 

kugghjulstillverkning i fabriken i Köping studerats. Carl Olov Johansson har intervjuats 

angående Volvo Powertrains syn på hårdbearbetning och vilka tekniker och processer som de 

använder i sin produktion. 

4.2.1 Användning av hårdbearbetning på Volvo Powertrain 

 Bearbetningen av ett kugghjul på Volvo Powertrain kan beskrivas enligt figur 11. 

 

 
Figur 11. Exempel på bearbetningsflödet vid tillverkning av huvudaxelkugghjul hos Volvo Powertrain 

Mjukbearbetning

Härdning

Hårdsvarvning Slipning

Hålhening

Kuggslipning Shot peening

Fosfatering
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Mjukbearbetning 

Bearbetningen av kugghjulen utgår från ett smitt ämne som svarvas på båda sidorna i två olika 

tempon. Därefter hyvlas kopplingskuggen som sitter på huvudaxeln. Kuggfräsning är nästa 

bearbetningsoperation på alla kugghjul och sista processen innan härdningen är 

fasning/gradning av kuggänden. Fasning/gradning är en plastisk bearbetningsprocess. 

 

Härdning 

Kugghjulen förs sedan till härdningen där de härdas. Därefter anlöps kugghjulen för att 

minska på spänningarna som härdningen gett upphov till. 

 

Hårdbearbetning 

Alla kugghjul hårdsvarvas efter härdningen. Ytorna som svarvas är axelhålet och vissa plana 

ytor på kugghjulen. Mellanaxelhjul hårdsvaras enbart, medan axelhålet på huvudaxelns 

kugghjul slipas och hålhenas på grund av att ytan kräver högre ytfinhet och oljesmörjning då 

ett lager ska placeras där. Nästa steg är kuggslipning där kuggarna slipas. 

 

De sista operationerna för kugghjulen är shot peening och fosfatering. Volvo Powertrain 

använder sig av shot peening för att bygga upp inre spänningar och öka sträckgränsen. 

Fosfatering är en ytbehandlingsmetod som syftar till att göra ytan mer korrosionsbeständig 

och fungera som smörjmedelsbärare.  

4.2.2 Fördelar och nackdelar med hårdsvarvning enligt Volvo Powertrain 

Den största fördelen med hårdsvarvning för Volvo Powertrain är att hårdsvarvningen är mer 

kostnadseffektiv än vad slipning är. Hårdsvarvningen förkortar bearbetningstiden och med 

kortare bearbetningstider frisätts bundet kapital. Fabriken kan då höja produktiviteten och 

tillverka fler komponenter utan nyinvesteringar. En annan fördel är att hårdsvarvning är en 

lätt process att övervaka och kontrollera kvaliteten på. Hårdsvarvningen är även mer flexibel 

gällande geometrier och är enklare att använda vid till exempel bearbetning av en axel som 

har två olika diametrar och där det är ett steg emellan. Med en slipskiva måste kanten på 

slipskivan användas och det finns risk för slipförändringar, medan det inte orsakar några 

problem alls vid hårdsvarvning. Den stora nackdelen med hårdsvarvning är dock att tekniken 

kräver en efterbearbetning i form av slipning på lagerytor på grund av svarvränder. 

 

Under de senaste fem till tio åren har Volvo Powertrain satsat mycket på att etablera 

hårdsvarvning i sina processer och ersätta slipning med hårdsvarvning. Idag börjar det dock 

finnas en tendens i företaget att återigen använda mer slipning. Slipmaskinerna har utvecklats 

mycket de senaste åren till att bli mer tidseffektiva och därmed försvinner slipningens största 

nackdel. Så när en yta kan färdigställas i en enda operation under rimlig tidsåtgång, blir enbart 

slipning ett alternativ för Volvo Powertrain där de i dagsläget använder kombimaskiner som 

både hårdsvarvar och slipar.   

 

4.2.3 Motivering till vald teknik 
Införandet av ny teknik i produktionen och förändring av bearbetningsprocesser är ett 

tvärfunktionellt beslut hos Volvo Powertrain. Besluten berör konstruktionsavdelningen, 

produktionsteknik och produktion. Konstruktion är intresserade av att tekniken som används 

skapar rätt förutsättningar för produkten. Produktion, å andra sidan, vill ha en pålitlig process 

som är säker för operatörerna. Det är viktigt för produktionsavdelningen att tekniken fungerar 

i vardagen. Produktionsteknik är istället fokuserade på att införa ny teknik i produktionen.  
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Det är dock relativt sällan som det sker större och omvälvande förändringar av 

produktionsprocesser eftersom det är dyrt och tar lång tid. Det är enbart då ett byte av metod 

och maskiner innebör en stor lönsamhetsökning som det är aktuellt. En ny metod måste 

verifieras i många prover hos konstruktion innan den kan börja användas. Det arbetet är 

tidskrävande och genomsnittstiden är tre år innan en ny teknik kan användas i full skala i 

produktionen. Maskinernas livslängd är också på 20 till 25 år och att byta ut välfungerade 

maskiner ses som en onödig kostnad. Istället försöker man förbättra befintliga processer för 

att höja effektiviteten i produktionen. Det sker ofta genom ett samarbete med 

verktygsleverantörerna, där deras uppdrag är att effektivisera bearbetningen med befintliga 

inventarier.  

4.3 LEAX Mekaniska  

LEAX är en svensk kontraktstillverkare som tillverkar sina kunders produkter efter deras 

önskemål och ritningar. LEAX fokuserar framförallt på skärandebearbetning och har 

spetskompetens inom rotationssymetriska detaljer med kuggprofil. Företaget är uppdelat i fem 

bolag och har produktion i Köping, Falun samt i Lettland. År 2010 hade LEAX Group en 

omsättning på 740 miljoner SEK. (LEAX, 2011) 

 

Produktionen vid en av LEAX Mekaniska två fabriker i Köping har studerats genom en 

intervju med Stefan Gåse, produktionsteknisk samordnare, för att undersöka hur 

hårdbearbetningen används på LEAX. LEAX Mekaniska är ett av fem bolag inom LEAX 

Group och företaget har kunder inom verkstadsindustrin och framförallt tunga 

fordonsindustrin däribland Volvo och Scania. Kugghjul, axlar såsom huvudaxlar, in- och 

utgående bakaxlar samt andra rotationssymetriska produkter är exempel på vad LEAX 

Mekaniska tillverkar åt sina kunder. (LEAX, 2011) 

 

4.3.1 Användning av hårdbearbetning på LEAX Mekaniska 
Bearbetningen av en ingående axel genomgår processerna enligt figur 12. 
 

 
Figur 12. Exempel på bearbetningsflödet vid tillverkning av axlar på LEAX Mekaniska 

Mjukbearbetning  
Ämnet ändbearbetas och svarvas som första bearbetningsoperationer. Därefter fräses splines 

på axeln och axeln uppnår en nästintill slutgiltig form. 

 

Härdning 
Härdningen av axeln sker genom induktionshärdning. För att bli av med restspänningar i 

axeln anlöps därefter komponenten. Axeln har efter induktionshärdningen och anlöpningen 

uppnått en hårdhet från 58 HRc och uppåt.  

Mjukbearbetning

Härdning

Riktning Hårdborrning

Slipning
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Hårdbearbetning  
Efter induktionshärdningen finns risk för att axeln har fått formförändringar och för att kunna 

uppnå kraven på rundhet, rundgång och diametrala mått med toleranser på ± 8 µm, så riktas, 

hårdborras och slipas axlarna. På axlarna hårdborras oljehål och oljekanaler som ska förse 

lagerytor med smörjning. Slipningen syftar till att uppnå de uppsatta toleranskraven. På den 

ingående axeln är det tre plan och fyra diametrar som slipas på grund av toleranskraven, 

jämför figur 13. 

 

 
Figur 13. Axel tillverkad av LEAX (LEAX, 2011) 

4.3.2 Fördelar och nackdelar med slipning enligt LEAX Mekaniska 

LEAX Mekaniska är en kontraktstillverkare/legotillverkare och allt de tillverkar sker på 

kundernas order och efter deras krav. Det innebär att det är kundernas önskemål som styr 

produktionen.  

 

I dagsläget är det två slipmaskiner som används till hårdbearbetningsoperationer på den av 

LEAX Mekaniskas fabriker som vi undersökt. Tidigare har LEAX Mekaniska använt sig av 

hårdsvarvning som slutoperation, men då de saknar maskiner som varit avsedda för 

hårdsvarvning har det varit svårt för fabriken att uppnå kundernas toleranskrav. Skillnaden 

mellan svarvarna som LEAX använder och en hårdsvarvar är att en anpassad svarv för 

hårdbearbetning är styvare för att klara av krafterna som uppstår vid svarvning i härdat stål. 

Användning av en svarv avsedd för mjukbearbetning på härdat stål ökar däremot risken för att 

det uppstår fel och komponenten måste kasseras. Kassationer i sista bearbetningssteget är 

dock väldigt kostsamt och undviks av LEAX i största möjliga mån.  

 

Många av LEAX Mekaniskas kunder kräver också att ytorna slipas efter hårdsvarvningen för 

att få bort svarvränderna och detta kräver då dubbla uppsättningar av maskiner eller alternativt 

en kombimaskin med både hårdsvarvning och slipning. Då en slipmaskin, enligt LEAX, 

kostar ungefär en miljon SEK medan en kombimaskin kostar närmare tio miljoner SEK, 

innebär hårdsvarvning en stor investering för LEAX Mekaniska. Då LEAX Mekaniska är en 

kontraktstillverkare styrs deras produktion av kundernas kontrakt och eftersom kontrakten 

enbart löper på ett eller två år blir det svårt för LEAX att göra långsiktiga investeringar. Trots 

att LEAX Mekaniska kan göra en tidsvinst genom att byta till hårdsvarvning från slipning 

anses investeringen för stor och osäker för att väga upp den tidsvinsten. Skillnaden jämfört 
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med Volvos och Scanias egentillverkning är att företaget planerar flera generationer framåt i 

tiden. Därmed kan fabriken sprida ut investeringen på flera år eftersom de vet att produkten 

kommer finnas i produktion i ett flertal år framöver.  

4.3.3 Motivering till vald teknik 

Det är LEAX Mekaniskas kunder som ger uppdrag åt LEAX att tillverka olika komponenter 

och det är kundernas krav och mått som används i tillverkningen. Kunderna påverkar även hur 

processerna ska se ut och godkänner tillverkningen. Vill då LEAX Mekaniska förändra något 

i sina processer måste kunden meddelas och godkänna de nya processtegen och som LEAX 

uttryckte det får de knappt byta verktygsskärsort utan att konsultera kunden innan. Däremot 

försöker LEAX genomföra ständiga förbättringar för att öka produktiviteten, men i slutändan 

handlar det enbart om att leverera rätt kvalitet till kunderna och uppnå de ekonomiska målen 

genom att minska kassationer och ha en effektiv produktion. 

4.4 Sammanfattning av undersökta företags tillämpning av 

hårdbearbetning  

Då antalet undersökta företag är begränsat till endast tre företag är underlaget för litet för att 

kunna dra några slutsatser. Däremot går det att se vissa tendenser i svaren och alla företag 

visar på kunskap om hårdsvarvning. En jämförelse mellan företagen visar på flertalet likheter 

mellan Volvo Powertrain och Scania, medan LEAX produktion skiljer sig från de båda andra 

företagen. 

 

Likheterna mellan Volvo Powertrain och Scania är framförallt: 

 

 De använder hårdsvarvning som är mer tidseffektivt och därför mer kostnadseffektivt. 

 Slipning används där kraven på ytfinhet är höga. 

 Valet av teknik är tvärfunktionellt och utgår till största del från kvalitetskraven och 

kostnadsbilden.  

 

Volvo Powertrain och Scania tillverkar liknande produkter och produktionen är likvärdig. 

Därför är det inte underligt att vi finner stora likheter mellan företagens användning och syn 

på hårdsvarvning. Det som däremot skiljer sig mellan företagen är framtidstendenserna. 

Volvo uttrycker en riktning mot att återgå mer mot slipning medan Scania försöker ersätta 

slipningsoperationer med hårdsvarvning. Som kontraktstillverkare skiljer sig LEAX 

produktion jämfört med Scania och Volvo. LEAX använder enbart slipning och valet av 

teknik är grundat på ekonomi och kundernas krav på slipade ytor.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Studiens resultat och slutsatser gällande kongruensen mellan forskningen kring 

hårdsvarvning, verktygstillverkarnas rekommendationer kring verktygsskär och applikationer 

av hårdsvarning samt hur hårdsvarvning används i praktiken jämfört med slipning 

presenteras i detta kapitel. Dessutom diskuteras resultatets giltighet och tips på vidare 

forskningsområden föreslås i slutet av avsnittet. 

5.1 Slutsatser 

Undersökningens urval av tillverkande företag är för få för att dra några generella slutsatser. 

Däremot har vi kunnat se ett flertal tendenser gällande fördelarna med hårdsvarvning, 

attityder och kunskap om hårdsvarvning samt hur valet av teknik går till väga.  

 

Under arbetets gång har vi fått en relativt samstämmig bild från forskningen, 

verktygstillverkarna och de tillverkande företagen gällande hårdsvarvningens fördelar. 

Fördelarna med hårdsvarvning är många. Hårdsvarvning kan förkorta bearbetningstiden, 

processen är lättare att kontrollera samt är mer flexibel vad gäller komplicerade former. Det 

många tillverkande företag framhåller som största fördel är den kostnadsreduceringen som 

kan göras vid tillverkning med hårdsvarvning. I forskningen och från verktygstillverkarna 

nämns även de miljömässiga fördelarna som hårdsvarvning kan generera genom uteslutning 

av skärvätska. Detta framkom dock inte när vi intervjuade tillverkande företag. En förklaring 

till det kan vara att det kan finnas vissa svårigheter med torrbearbetning vilket gör att någon 

typ av skärvätska ändå används vid hårdsvarvning och de miljömässiga fördelarna uteblir.  

Undersökningen visar även på att de miljömässiga fördelarna inte väger speciellt tungt vid 

valet av teknik utan att det oftast är kostnadsmässiga fördelar som prioriteras, vilket vi såg hos 

alla tre undersökta tillverkande företag. 

 

Vi har även sett en kongruens mellan företagen som använder hårdsvarvning och vad 

forskningen samt verktygstillverkarna förespråkar för att uppnå ett bra resultat med 

hårdsvarvningsprocessen. Bearbetningen hos Volvo Powertrain och Scania sker i stabila och 

styva kombimaskiner, det finns utvecklade rutiner för byte av verktygsskär, operatörerna är 

utbildade och företagen använder anpassade verktygsskär och uppspänningar. Företagen har 

ett intresse av att använda effektiva och tillförlitliga processer för att uppnå sina kvalitetskrav 

och använda en effektiv produktion. Därför är det inte speciellt förvånande att det finns en 

överensstämmelse mellan hur tillämpningen av hårdsvarvning ser ut i praktiken med vad som 

förespråkas av forskningen. Både verktygstillverkare och tillverkande företag antyder även att 

det finns samarbete dem emellan för att kunna skapa bra lösningar för bearbetningsprocessen.  

 

Hos alla undersökta företag som använder hårdsvarvning används även slipning där det krävs 

fina yttoleranser. Argumentet har varit att slipningen behövs för att garantera att ytkraven 

uppnås. Den senaste forskningen har däremot visat att även hårdsvarvning kan uppnå samma 

toleranser som slipning och att slipningen kan ersättas med hårdsvarvning. Motsättningarna 

mellan forskningen och användningen av tekniken i praktiken kan dock förklaras med att 

forskningen ofta sker med speciella utgångspunkter och förutsättningar som kan vara svåra att 

få till i produktionen. Tendenserna i utvecklingen mot att finare yttoleranser kan uppnås med 

hårdsvarvning samt introduktion av skavning gör däremot att trenden i framtiden kan vara att 

mer av hårdbearbetningen kommer att ske i en svarv och ersätta slipning och användningen av 

slipskivor. Företagen strävar mot effektiva och lätthanterliga processer vilket motiverar till att 
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ersätta slipning med hårdsvarvning. Även utvecklingen av verktygsskär talar för att 

hårdsvarvningen kommer att optimeras ytterligare. Däremot ska inte slipningen räknas bort 

helt, utan som Volvo Powertrain påpekar ser de en utveckling tillbaks mot slipning istället för 

hårdsvarvning eftersom de anser att även slipningen utvecklats mycket de senaste åren.  

 

LEAX Mekaniska var det företag som skilde sig mest från de andra två företagen och enbart 

slipar sina produkter. Företaget är kontraktstillverkare vilket gör att arbetsprocesserna i 

organisationen fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med arbetet på Scania eller hos Volvo 

Powertrain. De korta kontrakten och osäkerheten kring framtida produkter gör att LEAX har 

svårt att göra långsiktiga stora investeringar och beslutet att slipa produkterna grundar sig på 

ett ekonomiskt beslut. Kundernas krav på produkterna gör även att LEAX saknar flexibilitet 

att välja tillverkningsprocess, utan måste tillgodose kundernas vilja på ett kostnadseffektivt 

sätt.  

 

Kongruensen som finns beträffande fördelarna med hårdsvarvning och tillämpningen av 

hårdsvarvning tyder på att kunskapen om hårdsvarvning är väl spridd i våra undersökta 

företag. Dock upptäckte vi en tröghet mellan ny forskning och implementering av den nya 

tekniken. Detta är inte förvånande med tanke på att det ofta krävs dyra investeringar och att 

ny teknik alltid måste testas och verifieras innan företagen kan tillämpa processen i 

produktion.  

 

I vår studie undersökte vi även vad som påverkar valet av hårdbearbetningsteknik. Valet av 

bearbetningsteknik påverkas av många aspekter. I studien framkom att valet av teknik ofta är 

ett tvärfunktionellt beslut. Vid ett tvärfunktionellt beslut ska många yrkesgrupper samarbeta 

och det blir många olika intressen som ska tillgodoses eller kompromissas. Det är i stor grad 

organisationens utformning och storlek som påverkar de interna beslutsprocesser och hur 

komplicerat valet av bearbetningsprocess blir. Tendensen vi såg gällande tvärfunktionella 

beslut är att det inte är teknikens fördelar som avgör valet, utan andra aspekter som 

framförallt kvalitet och totalekonomi som avgör. Beroende på vilken komponent företaget 

tillverkar kan även valet av bearbetningsteknik skilja sig åt. Komponentens geometri, antal 

ytor och plan, toleranskrav med mera är skäl till att hårdbearbetningen måste anpassas.  

 

Det är därför svårt att ge en generell rekommendation för valet av bearbetningsteknik. Vid 

hårdbearbetning måste komplicerade aspekter tas i hänsyn och det är viktigt att alltid utgå från 

sin egen produktion och se till helheten. 

5.2 Diskussion kring resultatets giltighet 

Resultatets begränsning återfinns i hur villiga företagen var att ställa upp på studiebesök och 

intervjuer. Intervjuer med verktygstillverkarna Sandvik Coromant och Seco Tools täcker väl 

upp segmentet av stora verktygstillverkare och ger en rättvisande bild av verktygstillverkarnas 

rekommendationer och kunskaper kring hårdsvarvning. Då intervjuerna har backats upp med 

produktkataloger kan informationen betraktas som tillförlitlig. Fokus har legat på 

hårdsvarvning. För att ge en rättvisande bild kring slipningens förutsättningar i framtiden så 

borde undersökningen ha kompletterats med en intervju med slipskivetillverkare. Även 

intervjuer med maskintillverkare hade tillfört en dimension till arbetet. Den vetenskapliga 

forskningen inriktar sig framförallt på hårdsvarvning och vårt arbete har påverkats av detta. 

En annan begränsning av studien är att urvalet av undersökta tillverkande företag var för litet 

för att dra några generella slutsatser, dessvärre ställde endast tre företag upp på studiebesök 

och intervjuer. Med ett större antal företag hade resultaten kunnat bekräftas.  
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5.3 Förslag på framtida forskningsområden 

Då antalet intervjuer med tillverkande företag var för få för att kunna dra några generella 

slutsatser bör frågeställningen om kongruensen mellan forskning kring hårdsvarvning, 

verktygstillverkarnas rekommendationer och hur hårdsvarvning används i praktiken 

undersökas vidare.  

 

Andra intressanta framtida forskningsområden är skavning och dess applikationer samt 

fördelar. Även beläggning av CBN-skär är ett område att undersöka mer och till exempel 

genomföra en marknadsundersökning. Härdningsprocessen och dess påverkan på val av 

slutbearbetningsteknik är ett annat område att studera närmare. 
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