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Abstract 
High-precision cutting in metal is very complicated, a lot of parameters affect the result: 
what geometries to be manufactured, surface roughness and tolerances to be achieved, 
batch size etcetera. When pull-broaching internal parts this might be even more 
important, than in any other cutting operation. Everything is machined in one single 
stroke and the general technology is built in to the tool, therefore big investments must 
be made to change the process. Milling for an example: one piece at a time is machined 
away, and a lot of parameters can be changed easily. 
It is very high pressure on the cutting-edge when the broach is cutting. To achieve the 
specified product and to avoid unnecessary toolwear it is essential to use the right 
cuttingfluid and the right cuttingspeed for an example. 

An investigating interview has been made at Scania in Södertälje, to see how theory is 
related to practice. The result was not the expected. One reason might be that found 
literature in the subject was very old, and another might be that manufacturer of 
broaches work in secret and do not want to share their advantages so they can keep a 
market-leading position.
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Sammanfattning 
För att kunna utföra precisionsbearbetning av metaller är det många parametrar som 
spelar in. Vilka geometrier ska framställas, vad ska det vara för ytjämnhet och 
toleransvidd på den färdiga produkten, hur stor volym ska tillverkas etcetera. Vid 
dragbrotschning av invändiga profiler är detta om möjligt ännu viktigare än vid annan 
skärande bearbetning. Allt sker i en övergång och den styrande tekniken sitter i 
verktyget, för att ändra styrande parametrar måste stora investeringar i nya verktyg 
göras. Vid exempelvis fräsning bearbetas en bit i taget och processen går att justera på 
ett annat sätt. När brotschen skär är det en mycket stor kraft på skäreggen. För att kunna 
erhålla önskat resultat och undvika onödigt slitage på verktyg är det essentiellt att 
exempelvis skärvätskeflödet är korrekt och att rätt skärhastighet används. 

En undersökande intervju har genomförts på Scania i Södertälje för att se hur praktiken 
fungerar gentemot teorin. Det visade sig skilja en del mellan teori och verklighet. En del 
kan tänkas bero på att den litteratur som funnits i ämnet är relativt gammal och en annan 
att tillverkare av brotschar tycks arbeta i hemlighet, för att kunna behålla sin ledande 
position på marknaden. 
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1 Inledning 
1.1 Mål med arbetet 
Att ta reda på hur tillverkningsmetoden brotschning har utvecklats fram till idag och hur 
slitaget på verktyget påverkas av olika faktorer som exempelvis, olika verktygsmaterial, 
olika material att bearbeta, underhåll av maskiner och så vidare. Hur går det att minska 
slitaget? 
 
1.2 Avgränsningar 
Det finns många olika typer av brotschning; invändig och utvändig tryck- och 
dragbrotschning, ytbrotschning, finbearbetning av borrade hål och så vidare. För att få 
en snävare infallsvinkel har en inriktning mot studier av dragbrotschning av invändiga 
profiler valts.  
 
1.3 Syfte 
Med ett undersökande synsätt ska metodens fördelar och nackdelar belysas för att på så 
sätt finna möjliga lösningar till minskat verktygsslitage.  
När slitaget av verktyget är minimerat och processen är optimalt inställd går det att 
spara mycket pengar i massproduktion. 
 
2 Metodik 
För att ges grundläggande kunskap inom ämnet krävs att en litteraturstudie utförs. 
Teorin används för att på ett relevant sätt kunna angripa eventuella 
utvecklingsmöjligheter hos metoden och att bidra till ett teorikapitel i rapporten. Vidare 
kunskap vilken ej går att inhämta genom litteraturstudium ämnas tillföras genom 
studiebesök hos tillverkare av dragbrotschar, samt från verkstäder vilka använder sig av 
desamma. Frågor om möjliga problem och vinster med brotschning ska förberedas inför 
studiebesöken. 
Företag som avståndsmässigt, för ett studiebesök, befinner sig för långt bort, kan tänkas 
bidra med information genom telefon- eller mailkontakt. 
 
Möjliga Företag för studiebesök och informationsinhämtning 

• Scania, Södertälje  

• Ingenjörsfirman Helfer, (tillverkning av precisionsdetaljer för industrin sedan 
1959), Tyresö 

• X3m Tool AB(försäljning av brotschar), Täby 

• E.W.S Teknik AB, (Legotillverkning av mekaniska komponenter), Skogås 

• Wedevåg, (tillverkar och säljer verktyg för skärande bearbetning), Vedevåg 

• E-cira AB (försäljning av brotschar), Uppsala 
• Igelfors bruks ab, Finspång 
• Karl Klink (100 års erfarenhet), Tyskland 
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3 Teori 
Brotschning används för att skapa invändiga profiler genom att ett flertandat skärande 
verktyg, se Figur 3.1, dras genom ett arbetsstycke. Verktygets tänder ökar i radiell led 
och tar successivt bort mer material ju längre det dras genom arbetsstycket.  Metoden är 
mycket snabb och ger en hög noggrannhet.  

3.1 Historia 
Brotschning har använts sedan mitten på 1800-talet, då för att göra kilspår i kugghjul 
och axlar. Under 1920 och 1930 talet förbättrades brotschningsmaskinerna och 
formsliparna vilket medförde att bättre toleranser kunde åstadkommas och att 
kostnaderna sjönk. Metoden blev konkurrenskraftig gentemot andra och utvecklingen 
fortsatte framåt.  

Idag används metoden för att göra komplicerade profiler med krav på små 
toleransvidder och låga Ra-värden. 

3.2 Fördelar: 
• Hög noggrannhet: toleransklass IT61, Ra2 0.2 µm [4]  
• Hög produktivitet: då både grovskär och finskär sker i samma operation. Den tid 

det tar att bearbeta en detalj är bara några sekunder, jämfört med flera minuter 
för en annan metod, exempelvis fräsning. 

• Lätt att automatisera: I- och urladdning går lätt att ordna med lägesställare och 
robot 

• Låga krav på operatör, tekniken sitter i verktyget och maskinerna är lätta att 
manövrera 

• Lång verktygslivslängd; varje tand är i ingrepp endast en gång per tillverkad 
detalj 

• (Låg kassation) 

3.3 Nackdelar: 
• Verktygen är dyra att tillverka och slipa om 
• Stora volymer krävs för lönsamhet 
• Olämpligt att brotscha i bottenhål 
• Svårt att brotscha sköra material då de inte klarar att stå emot de höga krafterna 

utan att spricka 
• Kan inte göra ett hål, bara ändra form och dimensioner 

3.4 Brotschverktyg 
Verktyget består av tre olika grovlekar på skären: ett grovskär med kraftigt ökande 
diameter, ett halvfint skär som skapar rätt geometri och ett avslutande finskär som ger 
rätt mått och ytfinhet, denna sektion har ingen ökning i radiell led, se Figur 3.1. 
Varje verktyg konstrueras och tillverkas för en specifik applikation och blir därför 
väldigt dyr. Billigare alternativ i form av standardbrotschar finns, men prisskillnaden är 
inte så stor. 

                                                 
1 IT6: Se Bilaga 1 
2 Ra är ett ytjämnhetsmått som ges av medelvärdet på ytans uppmätta struktur.  Ra 0,2 µm är i närheten 
av att ge en speglande reflex [5] 
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Utbytbara segment som monteras på en dragstång används också, en så kallad 
skalbrotsch, se Figur 3.2. Med den typen av brotsch behöver man vid förslitning inte 
byta ut hela verktyget, utan det räcker med att byta ut det slitna segmentet. 
Skalbrotschen har sämre precision än en solid, då den inte är lika stum. 

Figur 3.1. Skiss på en dragbrotsch 

För att brotschen ska hamna rätt i hålet och ge rätt toleranser och ytfinhet, har den en 
främre och en bakre styrdel, se Figur 3.1. 
 

 
Figur 3.2. Skalbrotsch 

 
 
Spånvinkel 
En större spånvinkel, se Figur 3.3, används för att skära i sega material och mindre 
spånvinkel används för hårda material. Typiska värden på spånvinklar: Gjutjärn: 5-8°, 
Hårt stål 8-12°, Mjukt stål 15-20°, Aluminium > 10° [7] 
 
Släppningsyta och släppningsvinkel 
Släppningsytans bredd, se Figur 3.3, avgör skärets styrka och hur många gånger det går 
att slipa om verktyget. Valet av släppningsvinkel, se Figur 3.3, beror på vilket material 
som ska brotschas. Släppningsvinkeln väljs så liten som möjligt, för att minimera 
dimensionsminskningen vid omslipning. Ibland är släppningsvinkeln olika för grov- 
respektive finskär. Finskären har ibland ett område utan släppning, vilket blir större 
undan för undan, från det första till det sista skäret, vilket ger bäst livslängd för 
verktyget. Friktion och värme ökar med denna utformning, och dessa områden utan 
släppning får inte vara för stora. 
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Delning 
Delningen P, är avståndet mellan två efterföljande skärande eggar, se Figur 3.3. Vilken 
delning som väljs beror av ett flertal faktorer: skärets längd, material i arbetsstycket och 
valt skärdjup. När materialet har skurits bort, följer det under hela övergången med i 
spånutrymmet. Det är viktigt med rätt delning för att spånorna ska få plats och därmed 
inte orsaka verktygshaveri och skada på arbetsstycket. 

 
Figur 3.3. Tvärsnittsbild av dragbrotsch  

Skärdjup 
Allt för stora skärdjup a, se Figur 3.4, överbelastar skären och kan leda till haveri. 
För små skärdjup tenderar att minska brotschens friskärande egenskaper och ger 
glättning, kletning av materialet och repor i ytorna [7]. 

 
Figur 3.4. Illustration av skärdjupet a 
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Slipning 
För att hålla verktyget i gott skick och för att få ett bra resultat krävs att verktyget är 
korrekt slipat. Brotschen roteras kring sin egen centrumlinje samtidigt som slipskivan 
angriper brotschens spånyta, se Figur 3.5. Denna uppställning fungerar endast då 
brotschen har rak delning. Det vanligaste är numera att slipmaskinen är numeriskt styrd. 
 

 
Figur 3.5. Slipningsuppställning 

 
3.5 Maskiner 
I jämförelse med andra maskiner för skärande bearbetning är de kända för att vara enkla 
i utförande och konstruktion. Anledningen är att tekniken sitter i verktygets geometri. 
Skärrörelsen sker endast rätlinjigt parallellt med arbetsstycket, förutom vid tillverkning 
av exempelvis invändiga snedställda splines, då krävs en roterande rörelse hos verktyget 
eller arbetsstycket. Cirka hälften av alla maskiner är idag hydrauliskt drivna då de ger 
en jämn och säker rörelse. Det finns även de maskiner som är elektromekaniskt drivna. 
Fördelen med dessa är att de är mer energieffektiva, de nyttjas då en lång slaglängd och 
hög skärhastighet är önskvärd. Processen går att styra bättre, genom att skärhastigheten 
kan varieras under övergången. Exempelvis kan en högre hastighet nyttjas för 
grovskären, medans en långsammare används för finskären. Även underhållet av ett 
krävande hydraulsystem försvinner.  

Axelns rörelse är antingen vertikal, se Figur 3.6, eller horisontal. Valet av axelns rörelse 
styrs av önskad slaglängd och tillgänglig takhöjd. Horisontala maskiner kräver mer 
golvyta och vertikala maskiner kräver högre takhöjd. Vid slaglängd över 1.5 m brukar 
vanligen horisontala maskiner användas [4]. Horisontala maskiner har fördelen att de är 
mer åtkomliga då arbetsytan inte hamnar så högt upp som den kan göra i vertikala 
maskiner, detta problem löses då genom uppbyggnad av plattformar till arbetsytans 
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höjd. Verktygen håller upp till dubbelt så lång tid i vertikala maskiner jämfört med i 
horisontala maskiner. Ty flödet av skärvätska blir bättre och verktyget utsätts för mindre 
nedböjning på grund av bland annat egenvikten. 

Parametrar som styr valet av en specifik brotschningsmaskin är vanligen: 
• Maximal dragkraft [ton] 
• Maximal slaglängd [m] 
• Brotschningshastighet [m/min] 
• Maskinens utvändiga mått och totalvikt  

 

 
Figur 3.6. Skiss på en maskin med vertikal axelrörelse 
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3.6 Material  
De låga skärhastigheterna som används 2-12 m/min, gör att de flesta brotschar är 
tillverkade av höggradigt snabbstål3, vilka förändras mindre under värmepåverkan. 
Detta är viktigt vid tillverkning av långa brotschar. En utveckling som skett är 
användning av titanbelagda snabbstål, då denna ger en ökad livslängd. För bearbetning i 
gjutjärn beläggs verktyget med kobolt-karbid, det ger möjlighet till ökning av 
skärhastigheten, längre livslängd och bättre ytfinhet. Kobolt-karbid används inte till 
något annat stål då skäreggen tenderar att gå av vid första skäret på grund av brist på 
styvhet.  
 
Vändskärsbrotschar används för små detaljer i lättbearbetat material, då höga 
toleranskrav är ställda och en hög produktionstakt ett måste. Om hållaren för 
vändskären är tillverkad med en mycket hög noggrannhet, behöver man inte kontrollera 
skäreggarnas höjd efter byte. Bytet går dessutom enkelt att göra med brotschen på plats 
i maskinen [7]. 
 
Material med hårdhet 25-30 HRC4 anses bäst, men ett intervall på 10-35 HRC är 
acceptabelt, hårdare material sliter för mycket på skärtänderna och för mjukt material är 
svårt att få en jämn skäryta på. Metaller upp till 45 HRC har blivit brotschat [2]. 
 
3.7 Skärvätskor 
Vid brotschning är valet av skärvätska mycket viktigt. Den hjälper till så att spånorna 
inte kladdar fast i brotschen. En olja med EP-tillsatser är att föredra för bearbetning i 
stål, i andra material kan en emulsion användas[7].   
 

                                                 
3 Ett stål som har mycket goda skärande egenskaper vid höga hastigheter och höga temperaturer. Detta 
erhålls genom höga legeringshalter av volfram, vanadin, krom och molybden. 
 
4 HRC= Klassning av ett materialets hårdhet. Testas genom att en slipad diamantkon med 120° vinkel 
pressas ned i materialet med en anbringad kraft om 150kg. 
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4 Empiriska studier 
4.1 Scania 
För att få en verklighetsuppfattning om hur metoden fungerar har ett studiebesök hos 
Scania utförts. Jukka Närvikoski, produktionsberedare för bland annat ringhjul i deras 
växellådor har ställt upp på intervju samt visat hur processen fungerar ute i 
produktionen. Närvikoski har arbetat med dragbrotschning i närmare 40 år. Ringhjulen 
tillverkas till Scanias fabriker över hela världen så det är en mycket stor 
produktionsvolym varje år. 
Empirin i detta kapitel beskriver således huvudsakligen hur dragbrotschning för just 
ringhjulen fungerar. 

För att utveckla sina växellådor vill de ha sneda splines istället för nuvarande raka 
splines. Med dagens process är det inte möjligt, därför ska de investera i ny utrustning. 
Det som skiljer den nya utrustningen mot den gamla är att arbetsstycket dras istället för 
brotschen samt att brotschen roteras. 
Om operationen ska fungera krävs även en investering i ett nytt verktyg. Kostnad för 
verktyget är kring en miljon och för maskinen är det ungefär arton gånger så mycket.  
När en roterande rörelse läggs till krävs det högre kraft från maskinen, nuvarande 
maskiner använder sig av cirka 50 tons dragkraft, och den nya kräver nästan 100 ton 
(kapacitet 120 ton). 
Drivningen på den nya maskinen är elektromekanisk, vilket medför att olika 
skärhastigheter under grovskär och finskär går att utföra. Längden på brotscharna 
begränsas till 2,9 meter för att de ska få plats i den befintliga sliputrustningen. 
För att få plats med den nya brotschningsmaskinen måste en ny byggnad uppföras då 
den inte kommer att få plats i befintlig verkstad utan kraftig modifikation av 
produktionslinjen. 

Verktygen till den nya maskinen ska enligt tillverkaren slipas om efter 3500 detaljer och 
antalet omslipningar beräknas vara 25-30 gånger. 
Tillverkaren av de nuvarande brotscharna för tillverkning av raka splines, tror inte att 
Scania klarar av att köra 7000 detaljer innan omslipning, vilket de gör, de 
rekommenderar ungefär hälften så många detaljer även för detta. Antalet gånger de går 
att slipa om är 12-15. Den nya brotschen går möjligen att köra lika länge som den gamla 
vilket skulle ge ännu mer förädlingsvärde i Scanias produkter. 
Antalet tillverkare av brotschar med större diameter än 200 mm är väldigt få i världen. 
De Scania har haft att göra med finns i Tyskland, Spanien och Italien, uppskattningsvis 
finns det kring 6 stora tillverkare av den typen av brotschar. Tillverkare av mindre 
brotschar är däremot betydligt vanligare. 

Underhållet av hydraulsystemen beskrivs enligt [7] som mycket omfattande och 
krävande. Enligt Scania har man inga problem, endast ett årligt förebyggande underhåll 
som innefattar bland annat byte av olja och filter, kontroll av ventiler, utförs. Faran 
ligger i om en olycka sker, exempelvis att en ledning springer läck. För ett antal år 
sedan hände det på Scania och ett omfattande saneringsarbete fick genomföras. 
Lyckligtvis skadades ingen av den skenande hydraulslangen. Detta hör inte till 
vanligheterna, utan har under 40 års tid endast inträffat en gång. Nackdelen med 
hydrauliska maskiner är att hastigheten inte kan anpassas under övergången. 
 
 



 
 

  
  14 

Att rätt skärvätska används är en mycket viktig del i ett lyckat resultat. När de bytte från 
användning av en emulsion till en olja uppfyllande ISO KAT 500 ökade brotschens 
livslängd med tre gånger. 

De skärhastigheter som används styrs i huvudsak av produktionsflödet, för att optimera 
genomloppstiden. I vissa brotschningsmaskiner går det därför att köra mycket snabbare 
än vad man gör i dagsläget. Verktygsslitaget ökar med hastigheten, så att det går lite 
långsammare ger bara en längre verktygslivslängd. Skärhastigheter ligger mellan 1,5 
och 4 m/min. 

Mindre brotschar med en diameter kring 100 mm är alltid solida, men det finns de större 
som har utbytbara finskär. Att ett sådant behövs bytas ut är mycket ovanligt. Senast det 
hände på Scania var för cirka 30 år sedan. Då skickades det ner till tillverkaren i 
Tyskland och så fick de laga brotschen.  

Utbytbara skalbrotschar är något som idag inte finns i storskalig produktion. Senast det 
sågs på Scania var någon gång på 70-talet. 

Vändskärsbrotschar används mest för ytdriftning enligt Scania, vilket inte är intressant i 
denna rapport. Är omständigt att byta ut alla vändskär och svårt att få rätta toleranser 
efter ett byte. 

Monteringen i maskinerna är för de stora brotscharna permanent, medans de mindre 
brotscharna plockas i och ur oftare.  

De har nyligen köpt in en brotsch från en japansk tillverkare som garanterar en tre 
gånger så lång livslängd jämfört med de TiN-belagda brotscharna som används idag. 
Vad den japanska brotschen är tillverkad i för material och har genomgått för 
behandlingar är mycket hemligt. Tillverkare av brotschar är mycket hemlighetsfulla och 
delar inte gärna med sig av hårt inarbetad kunskap. 

Vid beställning av en ny brotsch ger de tillverkaren en ritning på det som ska tillverkas 
och anger de maximala måtten för att brotschen ska passa i brotschmaskinen och 
slipmaskinen. När tillverkaren har kommit fram till en lösning får Scania en enklare 
ritning på hur verktyget ska se ut, inga mått som avslöjar ny teknik finns utsatta. 

Geometrin på en nyligen beställd brotsch såg helt annorlunda ut mot tidigare använda. 
För Scanias produktionstekniker är det svårt att säga om det kommer att fungera eller 
inte. Då de inte besitter någon djupare kunskap i ämnet får de lita på tillverkarens 
rekommendationer. Utvecklingen av nya brotschar sker hos tillverkaren till större del. 
Ibland händer det att nya idéer dyker upp även hos Scania. De har bland annat provat att 
slipa om brotscharna och ändrat från positiv till negativspånvinkel, men utan önskat 
resultat. Att slipa ur spånutrymmet för att få plats med större spånrullar har gjorts då 
man brotschat i andra material. 

Släppningsvinkeln är normalt 0,5° på finskär och 1-2° för grovskär 

För att säkerställa att ringhjulen uppfyller de högt ställda kraven mäts alla mått upp en 
gång om dagen. Det är en mätning som tar cirka 45 minuter att utföra. Är det något mått 
som ligger utanför toleransvidden, görs en uppföljningsplan på hur det ska åtgärdas. 

En koncentricitet på 0.01-0.015 mm uppnås med dagens process vid tillverkning av ø 
230 mm ringhjulet. Konstruktörernas krav på koncentricitet är 0,02mm, men 
tillverkaren av brotschen kan endast garantera en koncentricitet på 0.05 mm. 
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Slipmaskinerna kontrolleras precis som brotschmaskinerna genom årligt förebyggande 
underhåll. Efter det senaste förebyggande underhållet var kastet på ø 230 mm endast 
0,08 mm. Upptäcks däremot avvikelser efter slipning som kan härledas till brister i 
slipmaskinen kallas en extern mätfirma in som får mäta upp slipningsuppställningen.  

Vid leverans av nya brotschar mäts total längd, styrände och dragände upp, därefter 
provkörs de och den bearbetade detaljen mäts upp för att se att den uppfyller kraven, 
innan den kan lagerhållas. Detta görs för att leveranstiden är mycket lång och vid ett 
eventuellt haveri måste de vara säkra på att en ny brotsch med rätt specifikationer finns 
redo. Leveranstiden för en brotsch som skär ringhjulen är cirka 18 månader.  

Ibland efter slipning kan man få högre Ra-värden än innan slipning, vilken beror på 
slipdamm som sitter kvar, detta försvinner efter ett par detaljer och då blir Ra-värdena 
lägre igen. På ringhjulen i växellådan ligger Ra-värdena som lägst på 1,0 och får som 
högst vara 1,6.  

Att slipa en ø 230 mm brotsch tar cirka ett dygn. Scania är de enda som slipar i 
vattenemulsion, alla andra slipar i olja. Det fastnar mer skräp om man slipar i olja, och 
brotschen måste således rengöras mer noggrant efter. Oftast går det ändå inte att få bort 
tillräckligt mycket slipdamm så resultatet blir sämre Ra-värden. 
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Analys och Slutsatser 
För att minska slitaget på verktyget går det att sänka skärhastigheten. På Scania har de 
redan mycket låga hastigheter på grund av att ingen brotschningsmaskin är flaskhals i 
produktionslinjen. Andra möjliga åtgärder är att ombesörja korrekt skärvätskeflöde, och 
regelbundet underhåll av skärvätskan.  
Vibrationer uppkom tidigare på grund av att antalet skär i ingrepp samtidigt varierade. 
Detta åtgärdades genom olikformig delning, det vill säga skären fick en stigning likt en 
gänga på en skruv. 
Med elektromekaniskt drivna maskiner går det att kontrollera processen bättre och en 
variabel skärhastighet går att uppnå. Olika skärhastigheter ger möjligheten att hitta 
minimalt slitage för de olika skärande delarna på brotschen. 
 
En hel del faktorer tycks skilja sig mellan den litteratur som funnits i ämnet och den 
samlade empirin. 
Enligt [4] spelar det stor roll hur mycket plats maskinen tar i verkstaden, men i 
verklighetens massproduktion ses det som ett litet problem, den nya tekniken som går 
att få anses mycket viktigare. 
Slaglängden på maskinen anses vara avgörande för om den ska vara horisontal eller 
vertikal, enligt [4] är maskiner med en slaglängd över 1,5 m horisontala. På Scania hade 
de endast vertikala, varav den största hade en slaglängd på cirka 3 m. 
Skillnaden beror möjligen att gammal litteratur använts. Nyare litteratur är svårt att få 
tag i då det inte verkar ske så mycket forskning som publiceras för allmänheten. 
Tillverkare av brotschar delar inte gärna delar med sig av den  kunskap som mångårig 
praktik givit. 
 
I litteraturstudier har två ord för denna metod dykt upp, nämligen dragbrotschning och 
driftning. Till en början söktes förklaringar till huruvida det var någon egentlig skillnad 
dem emellan. Efter vidare undersökning och bekräftelse hos Scania förklarades det att 
ingen skillnad fanns förutom i namnet. På Scania har man valt att kalla processen för 
driftning för att inte blanda ihop den med finbearbetningsoperationen av hål, kallad 
brotschning. I engelsk litteratur heter det uteslutande brotschning. 
 
Metodens framtid känns mycket säker, många nya idéer dyker ständigt upp. Bland annat 
tillämpas den för tillverkning av gigantiska ringhjul i vindkraftverk, vilka har en kraftigt 
växande marknad. Världens största brotschningsmaskin håller på att byggas för detta 
ändamål i Tyskland just nu. Noggrannheten och snabbheten talar för en fortsatt 
utveckling inom massproduktion, i mindre skala finns det en större chans att metoden 
tappar mark. 
 
Att förlita sig helt på ett studiebesök för utvärdering av denna rapport kan ses som en 
brist, men med tanke på den långa branscherfarenheten som bistods på Scania känns det 
som en pålitlig referens. 
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Bilaga 1 
Förklaring av metodens noggrannhet [1] 
 
Basmått 
mm 

Grundtoleransvidd  
µm 

över - till och med IT6 
3-6 8 
6-10 9 
10-18 11 
18-30 13 
30-50 16 
50-80 19 
80-120 22 
120-180 25 
180-250 29 
250-315 32 
315-400 36 
400-500 40 
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Bilaga 2: Frågeunderlag till intervju på Scania 

1. Underhåll av hydrauliken; är det omständigt? Hur ser årligt förebyggande 

underhåll ut? 

2. Varför används ej elektromekaniskt drivna maskiner? Används de 

överhuvudtaget? 

3. Typ av maskin: Dragkraft i Ton, max o min brotschningshastighet, slaglängd, 

kostnad?  

4. Hur fästs arbetsstycket på plats?  

5. Tillförsel av smörjmedel, hur sker det? Byts det ut ofta? Renas det?  Vad för typ 

av smörjmedel? 

6. Vilka skärhastigheter använder ni? Är det olika hastighet beroende på grov och 

finskär?  

7. Hur stor årlig produktionsvolym?  

8. Hur ofta lossar man på brotschverktyget?  Endast vid slipning?   

9. Hur kalibreras processen in efter att verktyget lossats ur maskinen? 

10. Hur ofta slipas brotscharna om?  

11. Hur många gånger går det att slipa om innan de måste kasseras?  

12. Hur ofta kontrolleras slipmaskinerna? Årligt förebyggande underhåll. Vad 

kontrolleras då? 

13. Mäter aldrig brotscharna, men slipar om dom. Varför gör man så? 

14. Avvikelser på de färdiga ringhjulen; hur vanligt med kassation? 

15. Vad har ni för ytfinhet på de färdiga ringhjulen efter brotschning, hur mycket 

kan det skilja vid slitna verktyg? Ni upptäcker avvikelser, men hur stora är de?  

16. Varför använder ni inte er av vändskärsbrotschar?  

17. Varför vertikal axelrörelse? Utrymme kontra slag? Har ni haft horisontala 

maskiner?  
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18. Material i brotscharna? Tillverkare? Har ni bytt material och märkt någon 

skillnad? Wedevåg och klink 

19. Hur påverkar spånbrytarna stabiliteten i processen? Vanligt med spånbrytare?  

20. Vad för skärdjup? 

21.  Varför kallas det för brotsch och ibland även drift? Finns det någon skillnad dem 

emellan?  
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