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Sammanfattning 

Projektet utfördes på Scania Tekniskt Centrum och omfattade att ta fram en ny arbetsmetod för att 
mäta och utvärdera hur vissa av motorernas skruvförband ändrar sig under drift med avseende på 
åtdragnings- och restmoment. Detta skulle ske genom användning av fyra nyinköpta elektroniska 
momentnycklar och målet var att man då skulle kunna skapa möjlighet till uppföljning och 
förbättringsarbeten av skruvförband som tappade mycket moment under drift. Genom att 
möjliggöra dokumentation och skapa ett systematiserat arbetssätt som bidrar till korrekt användning 
av momentnycklarna och minskand spridning vid användandet skulle detta ske. Ett arbetsdokument 
behövde skapas där både mekanikerna och utvecklingsingenjörerna enkelt kan hitta och skriva in 
eller få ut sin information om specifika skruvförband. 
 
Runt 90 % av ett skruvförband momentet går åt för att övervinna friktionen som uppstår mellan 
skruv och gods. Resterande ca 10 % av kraften skapar en klämkraft vilken är, i de flesta fall, är den 
kritiska kraften för att skapa ett hållbart skruvförband. Osäkerheten i relationen mellan klämkraften 
och friktionskoefficienten, som endast kan bestämmas genom praktisk provning då ingen inpassning 
är den andra lik, gör att man inte exakt kan bestämma ett skruvförbands klämkraft genom teoretiska 
beräkningar. Genom att mäta ett förbands åtdragnings- och restmoment skapas i och med 
friktionskoefficienten att man inte direkt mäter den kritiska kraften som är klämkraften vilket i sin 
tur ger osäkra resultat. Skillnaderna i friktionskoefficienterna beror på bland annat passningen 
mellan godset och skruvens gänga.  
 
Instruktioner och arbetsmetod för mätningarna togs fram genom att teoretiskt och praktiskt 
analysera momentnycklarnas funktion och sen skapa ett överskådligt Excel dokument där 
infästningsmetod, förbandsnummer och arbetsmönster visas för att minska spridningen orsakat av 
utförandet. Lathundar om momentnycklarnas användbara funktionerna togs fram tillsammans med 
mekanikerna och visar steg för steg hur man utför de olika mätningarna.  
 
Genom att använda den framtagna arbetsmetoden och dokumentera förändringen av förbandens 
moment under drift kan en säkerhet inom +/- 56 % av klämkraften säkerställas vid utmätning samt 
ca +/- 25 % vid inmätning. Spridningen orsakas till viss del av momentnycklarnas noggrannhet men 
till största del av mätmetod och omräkningen från moment till klämkraft. Det anses ovist att fatta 
beslut från datan som samlas in med dessa verktyg.  



Förbättringar kan göras genom att byta mätmetod till trådtöjningsgivare eller ultraljudsmätare som 
mäter faktisk förlängning vilket har en direkt linjär relation till klämkraften 
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Abstract 
The project was conducted at Scania Technical Centre and involved developing a new method for 
measuring and evaluating how some of the engines bolted connections changes during operation 
regarding tightening and residual torque. This would be done through the use of four newly 
purchased electronic torque wrenches and the goal was to then be able to create the opportunity for 
follow-up and improvement of the bolted joints which lost much torque during operation. By 
enabling documentation and create a systematic approach that contributes to the proper use of 
torque wrenches and reduces the spread of deviation from the use of this would happen. A working 
document needed to be created where both the mechanics and the development engineers easily can 
enter or get their information about specific bolted joint. 
 
Around 90% of the torque applied to a screw joint is spent on overcoming friction that occurs 
between the screw and the goods. The remaining 10% of the torque creates a clamping force which 
is, in most connections, the critical force for creating sustainable bolted joints. The uncertainty in the 
relationship between the clamping force and the coefficient of friction, which can only be 
determined by practical tests on each individual bolted joint, means that you cannot accurately 
determine a connections clamping force by theoretical calculations. The uncertainty in measuring a 
unit's tightening and residual torque is created because they do not directly measure the critical 
clamping force. The differences in friction coefficients depend on, among other things, the fit 
between the goods and the screw thread. 
 
Instructions and working method for the measurements was developed by theoretical and practical 
analysis of the torque wrenches functions and a clear and comprehensible Excel document was then 
created where attachment method, bolt number and work pattern is shown to reduce the spread 
caused by the execution. Tutorials about the torque wrenches useful features were also developed in 
conjunction with the mechanics and show step by step how to perform the various measurements.  
By using the developed working method and documenting the change in the joints torque during 
operation, a security within +/- 56% of the clamping force is ensured when loosening and 
approximately +/- 25% on tightening. The spread is caused to some extent by torque wrench 
accuracy but for the most part the methods of measurement and conversion of torque to clamping 
force.  
 
It is unwise to make decisions from the data collected with these tools.  



Improvements can be made by changing the measurement method for strain gauge or ultrasonic 
meter that measures actual extension which has a direct linear relationship to the clamping force. 
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Förord 
Examensarbetet, Systematiserad arbetsmetod för elektorniska momentnycklar samt dess 

mätnoggrannhet och resultat, som är utfört av Markus Olsson på Scania CV AB’s avdelning 

Scania Tekniskt Centrum leder till en högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik från KTH. 

Projektet utfördes för att skapa ett systematiskt arbetssätt att registrera, avregistrera och analysera 

vissa skruvförbands moment i provmotorerna.  

Jag skulle vilja tack min handledare Nils Arkevid och avdelningschefen Thomas Stjernberg för 

vägledning och hjälp under projektets gång. 

Tack till de ingenjörsgrupper från NMBP, NMBC, NMGV som varit med och tagit fram vilka 

skruvförband som varit av intresse för denna studie och tack för den information ni delat med er 

av angående dessa förbands påfrestningar och krav.  

Tack till mekanikerna Christer Olsson och Per-Erik Dahlberg som har lärt mig de olika 

skruvförbandens utformning och dess positioner samt visat hur dagens metod utförs. De 

fungerade även som bollplank för mina ideer och för att testa så att teorin fungerade i praktiken. 

Jag skulle även vilja passa på att tacka Patricio Donoso Riffo från AVL som under 

introduktionsveckan introducerade mig för Scanias motorer, dess komponenter och avdelningens 

arbetssätt.  
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Inledning 
Examensarbetet, Systematiserad arbetsmetod för elektorniska momentnycklar samt dess 

mätnoggrannhet och resultat, utfördes på Scania Tekniskt Centrums grupp MNOP. Projektet är 

en del av Kungliga Tekniska Högskolans högskoleingenjörsprogram Maskiningenjör med 

inriktning mot industriell ekonomi och produktion och det utfördes av Markus Olsson. Projektet 

utfördes för att skapa ett systematiskt arbetssätt att registrera, avregistrera och analysera 

skruvförbandens moment i provmotorerna.  

Projektet innefattar 15 högskolepoäng och avser en ny arbetsmetodik för att registrera och spara 

vissa av provmotorernas skruvförbands åtdragnings- och restmoment. Dagens metod är inte 

tillräckligt informativ och för att kunna öka kvaliteten på dagens motorer så behövs mer 

information och möjlighet till uppföljning om hur angivna skruvförband förändras under drift. 

Fyra elektroniska momentnycklar hade inhandlats innan projektet startade och det är 

användandet av dessa projektet ska kretsa kring. I slutet av projektet tillkom det även att innefatta 

en analys på hur exakta resultaten är då den initiala teorin om deras noggranhet var felaktig.  

Bakgrund/problemställning 
Scania använder idag momentnycklar med inbyggda analoga mätdon som sitter i skaften som vid 

uppnått moment ”knäcker till” eller momentnycklar utan mätning som då används tillsammans 

med en extern vinkelskiva när ett gradtal ska dras. Dessa momentnycklar används idag på 

skruvförband över hela motorn från vevaxeln och dess intilliggande komponenter till sump och 

grenrörsfästen. Denna process är dock osäker och ger inga möjligheter till uppföljning då allt 

ställs in för hand och ingen dokumentation kan göras. Det har lett till att nya elektroniska 

momentnycklar har inhandlats som ska ingå i morgondagens process. Det handlar om ett flertal 

moment som man idag inte har någon uppföljning på och då inte kan gå tillbaka och felsöka vad 

som kan ligga bakom vissa haverier. Dessa momentnyckar med minne som kan spara och 

överföra data till en PC var dock inte användbara före projektet då det inte fanns någon 

arbetsmall på hur och var de skulle användas. För att optimera mekanikernas arbete skulle en 

enkel arbetsmetod för hur momentnycklarna ska användas tas fram för att underlätta 

användarvänligheten samt att det behövdes tas fram ett arbetsformulär där all viktig och relevant 

data från mätningarna skulle presenteras. Resultaten från mätningarna kommer underlätta att 

hitta fel och avvikelser som orsakar sprickor och haverier och genom att utföra in- och utmätning 

på samma sätt varje gång kommer spridningen att minskas. Skruvförbanden som inkluderats i 

detta uppföljningsarbete är alla kritiska och utsätts för antingen pulserande krafter eller värme 

vilket påverkar förbandens kvalitet. 
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Omfattning 
Projektet innefattar att: 

Bestämma vilka skruvförband som är av intresse för studien. 

Skapa en systematiserad arbetsmetod för att undersöka bestämda skruvförband som sitter i 

anslutning till motorn.  

Granska, utvärdera och analysera framarbetad metod.  

Frågeställningar som undersökts: 

Vad orsakar osäkerheten i gamla metoden, vad blir bättre med dessa momentnycklar och vad kan 

göras ännu bättre? 

- Hur förhåller sig moment, klämkraft och friktionskoefficient till 

varandra? 

- Hur påverkar vridspänning, monteringsfriktion, glidfriktion, sättning, 

hålplanstryck, klämkraft, klämlängd osv. skruvförbandets kvalitet? 

Hur ska man arbeta med de nya momentnycklarna? 

- Vilka åtdragnings- och lossdragningsmetoder kan utföras med dessa 

momentnycklar? 

- Hur och var ska de olika momentnycklarna användas? 

- Med vilkna mönster ska man fästa och lossa de olika momenten? 

Hur skapar man en tydlig arbetsinstruktion? 

- Hur ska designen utformas? 

- Ska den likna Scanias tidigare arbetsark? 

- Vilken information bör finnas tillgänglig för mekanikerna och 

ingenjörerna? 

Hur stor spridning kommer resultaten att ge? 

- Spridning skapad vid inmätning? 

- Spridning skapad vid utmätning? 

- Spridning orsakad av de olika mätmetoderna? 

Avgränsningar 

Projektet kommer endast att beröra skruvförband som sitter på eller i anslutning till motorn. 

Val av momentnycklar kommer inte att utvärderas.  
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Metod 
Detta projekt utgick från en praktisk kunskapsbas då praktiskt handhavande av dagens teknik och 

arbetsmetod genomfördes och testades under introduktionsveckan. Det gick sedan vidare till en 

teoretisk litteraturstudie genom att läsa manualer till momentnycklarna, Scanias standarder för 

arbetsmetoder och mätmetoder samt egenskaper om skruvförband. Nästa steg var att utföra 

intervjuer med konstruktörer vars komponenters skruvförband var av intresse för studien. 

Intervjuer utfördes även med mekaniker som förklarade förbandens position, design och vad de 

utsätts för under drift. Hur dessa olika drift miljöer förändrar ett skruvförbands egenskaper 

undersöktes sen genom att läsa artiklar och hemsidor om ämnet. Åtdragnings- och 

lossdragningsmetoder bestämdes efter detta för alla skruvförband och workshops utfördes för att 

undersöka om de fungerade likväl i praktiken som i teorin.  

De metoder som tagits upp i projektet är de som går att utföra med de inköpta momentnycklarna 

som projektet kretsade kring.  

Tillverkarna av momentnycklarna har under projektets gång varit med i ett sidoprojekt som tyvärr 

inte hann slutföras. Mer information i avsnittet Diskussion.  
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Företaget – Scania CV 
Scania grundades 1891 och ingår nu i Volkswagen Group och är en av dagens ledande aktörer 

inom tung fordonsindustri. Förutom lastbilar och bussar tillverkas även industri- och 

marinmotorer och försäljningen för året 2012 uppgick till nästan 80 000 miljoner kronor. Under 

samma år tillverkades och levererades över 61 000 lastbilar, 7000 motorer och 6350 bussar 

samtidigt som de har ca 38 600 anställda. Huvudkontoret ligger i Södertälje tillsammans med en 

stor tillverkningsfilial och tillverkning sker utöver Sverige i ytterligare 6 länder och Scania som 

företag är representerade i över 100 läder (Scania, Key figures Scania , 2013). 

Scania Tekniskt Centrum 

I byggnaden Scania Tekniskt Centrum som examensarbetet utfördes på sker mestadels av all 

forskning, utveckling och testning på både dagens och morgondagens motorer. Detta resulterar i 

att det sker många tester av prototypkomponenter och motorer här då dessa måste godkännas 

innan de kan börja säljas. Testerna som utförs i testcellerna är bland annat långtidsprov, 

funktionsprov och stressprov. 

MNOP 

På avdelningen arbetar en grupp mekaniker med ansvarar och fokus på att inspektera och 

preparera motorerna före och efter prov i testcell. Motorerna som kommer till Tekniskt Centrum 

för tester är många gånger tagna direkt från produktionen och är då inte preparerade och 

förberedda med t.ex. temperatur och tryckgivare osv. vilket krävs för att samla in nödvändig 

information om de olika motorernas egenskaper och gränsvärden. Många av motorernas 

komponenter behöver även bytas då testerna inte utförs på motorer med enbart 

orginalkomponenter. Därav skruvas flertalet av motorerna isär innan de ska in i testcellen för att 

få dessa komponenter utbytta. Även efter test skruvas motorerna isär för inspektion och de olika 

konstruktörsgrupper samlar in sina resultat ifrån testet. 
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Skruvteori 
I detta kapitel kommer några av de olika faktorerna som påverkar skruvförbandets egenskaper att 

tas upp samt vilka faktorer det är som skapar en variation och osäkerhet av förbandets kvalitet 

och klämkraft. Det handlar i huvudsak om tre faktorers samspel och det är monteringsfriktion 

vilket är friktionen som uppstår när skruvförband fästs, monteringsmoment vilket är momentet 

som skruvförband fästs med och friktionskoefficienten vilket är friktionen mellan skruv och 

gods. 

Monteringsfriktion 
De flesta av dagens skruvförband fästs efter specificerat monteringsmoment. Detta är dock en 

osäker metod för att styra fästning av skruvförband då större delen av ett monteringsmoment 

resulterar i monteringsfriktion. Monteringsfriktionen består av ca 90 % av det pålagda 

monteringsmomentet där ca 40 % tas upp av gängfriktionen och ca 50 % tas upp mellan 

skruvskallen och gods i form av skallfriktion. Endast resterande ca 10 % av monteringsmomentet 

skapar alltså en klämkraft se figur 1. (SFN, 2013) 

 

Figur 1. Fördelningen över skruvskallemomentet. 

Friktion är dock önskvärt i ett skruvförband då lägre friktion ökar risken för att skruvförband 

drabbas av uppglappning då dessa ytor lättare rör på sig i förhållande till varandra.  Det finns idag 

tre vanliga monteringsriktlinjer inom fordonsbranschen där metoderna skiljer sig i användandet 

av gränsvärden för friktionskoefficienten. Lågfriktionsanvändarna med tysk bilindustri i spetsen 

använder sig av en friktionskoefficient mellan 0,08µ-0,16µ. Medelfriktion används av Engelsk och 

Fransk bilindustri och friktionskoefficienten ligger då mellan 0,10µ-0,18µ. Vid användande av 

högfriktion så som den japanska bilindustrin gör så ligger friktionskoefficienten mellan 0,16µ-

0,30µ (SFN, 2013). 
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För att förstå hur friktion vid gängan och skruvskallen förhindrar uppglappning kan man se 

gängan som en uppförsbacke med gängans delning som backens stigning. Högre 

friktionskoefficient i underlaget kräver en större kraft för att få rörelse på den pålagda lådan vars 

tyngd kan liknas vid skruvförbandets klämkraft. Skruvskallen i sin tur kan ses som ett plant 

underlag där kraften som krävs för att skapa rörelse måste övervinna friktionen gånger tyngden 

som även i detta fall är klämkraften.  

För återhålla en specificerad klämkraft är alltså monteringsfriktionen ytterst viktig att ha 

information om för att varken överspänna och dra av skruvar eller lämna en skruv utan tillräcklig 

klämkraft. I figur 3 kan man se hur klämkraften av ett skruvförband sprider sig beroende på en 

varierande friktionskoefficient. För att bestämma friktionskoefficienten i ett skruvförband måste 

flertalet praktiska tester utföras på förbandet i fråga då det är över hundra olika variabler som 

påverkar dess storlek. Denna spridning beror bland annat på tillverkningsmetod, 

monteringshastighet, material, passform mellan gänga och hål och de ingående delarnas ytfinhet 

för att nämna några. (SFN, 2013) 

 

Figur 2. Spridning av klämkraft beroende på en varierande friktion (SFN, 2013). 

För att räkna ut och visa sambandet mellan monteringsfriktion och klämkraft används följande 

ekvationer där först friktionen i gängorna,    , fås från formel 1.  

    (
   

 
  

 

  
)   

       

  
   (1) 

Där     är pålagt monteringsmoment,  , är skruvförbandets uppnådda klämkraft,   är gängans 

delning och    är gängans nominella medeldiameter. För att räkna ut friktionskoefficienten 

mellan gods och skruvskalle,   , används formel 2.  

    
   

    
     (2) 

Där    är skruvskallemomentet,   är klämkraft och    är kontaktytan mellan skruvskalle och 

gods som räknas ut genom ekvation 3. 
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     (3) 

Där    är skruvskallens yttre och    är skruvskallens inre kontaktyta med godset. En 

sammanslagning av de två friktionsuträkningarna ovan med antagandet att friktionskoefficienten 

är den samma mellan skruvens och godsets gänga som mellan skruvskallen och godsets yta enligt 

formel 4. 

                 (4) 

Fås formel 5 för att räkna ut skruvförbandets totala friktionskoefficient. 

      
  

 
  

 

  
  

       
      

    (5) 

(SFN, 2013), (Scania, Utvecklingsprovning av friktionsegenskaper hos fästelement, 2013) 

Skruvspänning 

Spänningarna som uppstår i en skruv vid åtdragning är dels en dragspänning,   , som orsakas av 

gängans stigning och en skjuvspänning,  , som är beroende skruvens moment och vridkrafter. 

Uträkning av vridmotståndet,  , kan ses i ekvation 6. 

      
   

 

  
     (6) 

Vridmotståndet,   , är som synes beroende av skruvens nominella spänningsdiameter,   . 

Skjuvspänningen,  , kan nu räknas ut med ekvation 7. 

    
  

  
     (7) 

Där    är momentet i skruvstammen. För att räkna ut dragspänningen används förspänningen, 

  , och antagandet att dragspänningen,   , är konstant över hela skruvens minsta lastupptagande 

tvärsnittsarea,   , används ekvation 8.  

    
  

  
     (8) 

Genom att nu tillämpa Von Mises spänningsteori kan utnyttjandet av skruven bestämmas samt 

att bestämma när flytspänning uppstår. 

            √  
         (9) 

För att räkna ut förhållandet mellan spänning i skruvstam och gängor används ekvation 10. 

 

  
  

    

    
  

   

  
(

 

   
 

  

    
)   (10) 

För att inte skruven ska överbelastas behövs en säkerhetsfaktor gentemot dragsträckgränsen,       

ekvationen 11 visar här sambandet mellan utnyttjandet av skruvens flytspänning över 

dragspänningen och dess säkerhetsfaktor: 
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Genom att sätta in ekvation 10 i ekvation 11 får man den slutgiltiga sambandet som syns i 

ekvation 12. 
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   (12) 

Sambanden och förklaring till vrid- och dragspänning kan ses i figur 4 där vi ser att 

vridspänningen ökar med avståndet från centrumlinjen samtidigt som dragspänningen är 

konstant över hela snittet. (SFN, 2013) 

 Figur 3. Fördelning av vrid- samt dragspänning (SFN, 2013). 

Hålplanstryck 

Hålplanstrycket beror på skruvens klämkraft och storleken på skruvskallens anläggningsyta. 

Denna kraft kan orsaka plastisk deformation på godset vilket orsakar minskning av 

skruvförbandets klämkraft. Hålplanstrycket,   , kan beräknas ut med hjälp av klämkraften,  , 

planets håldiameter,   , och skruvskallens ytterdiameter,   , och förhållandet ses i ekvation 16. 

   
   

          
    (16) 

För att undvika att sättning orsakat av hålplanstrycket bör en stor kontaktyta mellan skruvskalle 

och gods som fördelar trycket jämnt användas. Större kontaktyta bidrar dock till större 

skallfriktion vilket bör tas hänsyn till. Även geometriska fel så som parallellitet och ojämnheter 

kan orsaka höga hålplanstryck. (SFN, 2013) 

Sättning 
Det finns två typer av sättningsproblem, det ena är statisk sättning som uppkommer vid och nära 

inpå åtdragning samt dynamisk sättning som uppkommer vid drift och pulserande krafter. 
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Statisk sättning  

Statisk sättning uppstår i kontaktytor mellan fästelement, gänga och skruvskalle vid och strax 

efter montering. I alla ytor av ett skruvförband finns små ojämnheter som bidrar till att endast ett 

fåtal kontaktytor bär trycket i förbandet vilket illustreras i figur 6. Trycket på dessa få punkter blir 

därigenom för stort och plastisk deformation uppstår i kontaktytorna vilket bidrar till att 

kontaktytan ökar tills det att skruvens klämkraft kan fördelas jämnt på en tillräckligt stor yta. Det 

sker större sättning i ett mjukt förband men även andra parametrar som antalet gängor i kontakt, 

förbandets ingående antal delar, ojämnheter och snedbelastningar orsakar och inverkar på hur 

stor den slutgiltiga sättningen blir. (SFN, 2013) 

 

Figur 4. Ytfinheten som orsakar sättningsförluster. 

Dynamisk sättning  

Dynamisk sättning sker även den i kontaktytor mellan ingående komponenter men orsakas istället 

under drift av externa pulserande krafter som påverkar skruvförbandet. Detta orsakar tapp i 

klämkraft för förbandet men det avtar under tid vilket gör att tappet begränsas.  (SFN, 2013) 

Värmepåverkan 

Skruvförband som utsätts för värme kan beroende på de ingående komponenternas 

värmeutvidgningskoefficient antingen utsättas för plastisk deformation, spänningsförändringar 

eller relaxation. Det som påverkar förbandet är skruvens och godsets fjäderkonstant, 

elasticitetsmodul och värmeutvidgningskoefficient enligt ekvation 17. 

     
        (

      
    

)    (             )        

(
       

          
  

       
          

)

  (17) 

Förspänningen,     , förändras beroende på skillnaden i temperatur, T, mellan montering och 

drift samt skillnaden mellan elasticitetsmodulen, E, för de ingående komponenternas material och 

fjäderkonstanten, K, för de olika materialen.  

För att behålla klämkraften i ett skruvförband som utsätts för värme ska de ingående 

komponenterna ha likvärdiga värmeutvidgningskoefficienter. Om skruven förlängs mer än godset 

tappar förbandet klämkraft och om förbandets utvidgningskoefficient är lägre så ökar klämkraft 

och spänningar i skruven vilket kan leda till skruvbrott. (SFN, 2013).  
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Klämkraft 
Klämkraften är den kritiska kraften i ett skruvförband och den kraft som klämmer ihop 

förbandets ingående delar. Detta sker genom att vridrörelsen som skruven utsätts för överförs till 

en axiell kraft på grund av dess stigande gänga vilket i sin tur skapar en dragspänning i skruven. 

Denna kraft går genom skruven som dragande kraft för att i sin tur fungera som en tryckande 

kraft på allt som sitter mellan skruven och dess infästning.  

Klämkraften, F, kan räknas ut genom att lösa ut F ur ekvation 5 vilket ger 5b. 

     
  

      
  

       
          

 

  

   (5b) 

Sambandet mellan klämkraft och de ovanstående faktorerna illustreras i figur 7 i ett kraft-

töjningsdiagram. I detta diagram kan kraften som påverkar skruvförbandet och dess förlängning 

utläsas. (SFN, 2013) 

 

Figur 7. Kraft-Töjningsdiagram (SFN, 2013). 

För att räkna ut kraften,  , behövs vetskap om spänningen,  , och areans,  , storlek likt ekvation 

18.  

            (18) 

Denna ekvation kan sen skrivas om med Hooke´s lag till ekvation 19. 

           (19) 

Där elasticitetsmodulen,    och töjningen,  , används då töjningen fås genom förlängningen,  , 

över ursprungslängden,  , enligt ekvation 20. 

   
 

 
     (20) 

Genom att använda ekvationerna 18, 19 och 20 kan komponentens fjäderkonstant som visas i 

ekvation 21 räknas ut. 
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     (21) 

Och genom att räkna ut alla ingående delars fjäderkonstant kan de sättas in i ekvation 22 som ger 

den totala fjäderkonstanten för hela skruvförbandet. 

 

    
  

 

  
  

 

  
  

 

  
    (22) 

Med denna ekvation kan man räkna ut vilken kraft skruvförbandet påverkas av genom att veta 

förlängningen och dess materialdata (SFN, 2013). 
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Åtdragningsmetoder 
Det finns flera metoder att använda sig av för att fästa skruvförband och vilken som bör 

användas beror på vilka krav som ställs på förbandet i fråga. Vid höga krav krävs mer 

komplicerade mätdon och vid enklare förband räcker det ofta att dra ”på känn”. I detta kapitel 

kommer de vanligaste och mest använda metoderna att pressenteras. 

Momentstyrningsmetoden 
Momentstyrning är den vanligaste metoden att fästa ett skruvförband med men även den 

osäkraste då klämkraften sprids beroende på skruvförbandens varierande friktionskoefficient. Det 

är dock inte alla skruvförband som är kritiska i det avseende att klämkraften har en stor betydelse. 

Skruvförband som endast utsätts för en statisk last räcker det att fästa tills luftspalten mellan 

förbandets ingående komponenterna försvinner. Åtdragningsmomentet,    , ges av tillförd kraft, 

  , och avståndet mellan skruvförbandet och den pålagda kraften,  , vilket kan ses i ekvation 23.  

             (23) 

Inom industrin används denna metod i huvudsak till okritiska förband som varken utsätts för 

pulserande krafter eller höga temperaturer. (Scania, 2013) (Scania, 2010) 

Manuella momentnycklar 
Vid användande av manuella momentnycklar ställs momentskalan in för hand vilket skapar en 

variation beroende på användare och noggrannhet. Vid osäkra förhållanden kan klämkraften 

spridas så mycket som ± 60 % av målvärdet. Stor del kommer ifrån friktionsspridningen men 

även ifrån momentspridningen från momentnyckelns inställningar. Momentnyckeln är därför mer 

utformad för att hamna inom en viss tolerans från målvärdet än att hamna mitt på det. Fördelen 

med denna typ av momentnyckel är framför allt dess användarvänlighet, kvaliteten kommer vid 

användande sekundärt. Det finns på dessa momentnycklar inte någon spärr för avdragning av en 

skruv då allt sker förhand så förbandet kan inte utnyttjas till fullo då en hög säkerhetsfaktor måste 

användas. (Scania, 2013) (Scania, 2010) 

Analoga momentnycklar 
För att utföra en momentstyrd åtdragning lite mer exakt och minska spridningen mellan 

åtdragningarna finns det idag digitaliserade verktyg som med hjälp av en display kan ställa in och 

visa pålagt moment. Dessa är mer exakta än de manuella momentnycklarna då spridningen från 

inställningar och avläsning försvinner. De ligger heller inte förspända när de är avslagna vilket på 

en manuell momentnyckel kan göra att kalibreringen sätts ur spel.  

Sträckgränsstyrning  - Moment och vinkel  
Denna metod går ut på att först fästa skruvförbandet med ett lågt moment vilket ger en låg 

spridning av klämkraften orsakad av den varierande friktionskoefficienten. Sedan ska förbandet 

ytterligare fästas med en vinkel vilket gör att förhållandet mellan skruvgängans stigning och 

tillförd rotation utnyttjas. Genom denna metod får man bättre kontroll på hur stor klämkraft som 

uppnås genom att man vet gängans stigning. Slutgiltigt moment är i denna mätmetod oviktigt. 

Användning av denna metod ger en spridning på 5 - 10 % från målvärdet vilket i sin tur kan göra 

att en lägre säkerhetsfaktor införs och skruven kan utnyttjas till en högre grad. Förbanden som 
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fästs med denna metod brukar dras en bit in på det elastiska området för att utnyttja förbandet till 

fullo (SFN, 2013). 

Inspektionsmöjligheter vid utmätning 
I detta kapitel kommer de olika metoderna för att granska ett redan fäst förbands moment 

presenteras. Att momentet avläst från skruvskallen och klämkraft inte har någon enkel relation 

gentemot varandra är bevisat men hur mycket sprider sig skruvskallemomentet, hur hög precision 

går det att åstadkomma med de olika metoderna och varför man inte kan använda samma metod 

på alla förbandstyper kommer att förklaras i detta kapitel. 

Skruvskallemoment – Lossdragning 
Lossdragning som innebär att man endast lossar förbandet och mäter kraften som krävdes för att 

få förbandet i rotation ses som den osäkraste metoden och finns inte med som en av Scanias 

standardmetoder för att lossa moment. Den används dock ändå i vissa fall när andra metoder av 

olika anledningar inte ska användas. Det finns två olika sätt att mäta denna metod på och den 

första är att man mäter maximala momentet som krävs för att lossa förbandet. Mätvärdet blir 

oftast lägre än vad det skulle bli om man fäste skruven ytterligare beroende på att man nu arbetar 

i samma riktning som gängslutningen. Det kan dock även bli högre på grund av att den statiska 

friktionskraften och eventuella oxidationer måste övervinnas på förband som varit utsatta för hög 

värme. Denna metod säger lite om hur förbandet varit fäst då ett högt moment kan behövas för 

att övervinna den statiska friktionen även fast kraften i gängorna nästan är obefintlig. Denna 

metod kan göras mer exakt genom att använda en momentnyckel som börjar mäta momentet 

först när förbandet sätts i rörelse. Momentet för att övervinna den statiska friktionskraften 

exkluderas och momentet som läses av är mellan 60-90 % av vad förbandet var fäst med. Det är 

dock inte alla momentnycklar som klarar utföra denna mätning då de måste vara utrustade med 

ett gyroskop för att upptäcka när förbandets rotation startar. Förbandet måste här fästas igen om 

det ska återanvändas. (Scania, 2013) (Scania, 2010) 

Kontrollmetod 1 – Ytterligare åtdragning 
Med denna metod mäts förbandets restmoment genom ytterligare åtdragning av skruven och 

momentet som krävs för att sätta förbandet i rotation antas vara förbandets restmoment. 

Kontrollmetod 1 ska användas på förband där man inte är rädd för att ytterligare åtdragning ska 

skada gängan och skruven ska vid dessa mätningar vara den sprödaste komponenten i förbandet. 

Metoden är optimal att använda på förband med flera ingående komponenter vars sättningar 

kommer hamna olikt ursprungsfästningen om de lossas. Denna metods säkerhet är inom spannet 

av -20 % till +25 % av det verkliga värdet. Detta går dock att förbättra genom att använda en 

momentnyckel som räknar bort kraften som krävs för att övervinna den statiska friktionen. Med 

en sådan momentnyckel ger metoden utmätningar inom +/- 10 % av förbandets restmoment. 

Metoden kallas för ”T-Point” och förklaras mer ingående i kapitlet om momentnycklarnas 

funktion. När kontrollmetod 1 använts kan förbandet återanvändas direkt efter inspektion, dock 

är det ett lite högre moment än vad det ursprungligen var fäst med. Denna inspektionsmetod ska 

undvika att användas vid sträckgränsstyrning då ytterligare dragning kan orsaka gängbrott. 

(Scania, 2013) (Scania, 2010) (Tohnichi, 2012) (Tohnichi, 2013) 



 
17 

  

Kontrollmetod 2 – Lossning, märkning, återdragning 
Med kontrollmetod 2 ska förbandet lossas ca 60 grader för att sedan fästa förbandet tillbaka till 

dess ursprungsposition. Denna metod ska användas på förband som utsätts för värme och som 

då blivit oxiderat mellan gods, skruvskalle och gänga som i sin tur kan orsaka att ytterligare 

friktionsövervinning krävs för att skapa rotation på förbandet. Denna metod ska dock undvikas 

på förband med brickor eller andra lösa delar som, med största sannolikhet, placerar sig 

annorlunda vid återdragningen. Denna metods säkerhet är på -25 % och +20 % av verkliga 

värdet. När denna metod använts kan förbandet återanvändas direkt efter inspektion. (Scania, 

2013) (Tohnichi, 2012) 

Ultraljud 
Ultraljudsprovning används för att mäta ett skruvförbands verkliga klämkraft genom att mäta 

förlängningen av en ansatt skruv genom att skicka ultraljudsvågor mellan skruvens huvud och 

botten. Genom att räkna ut tidsskillnaden för ekot att studsa tillbaka i en ansatt skruv gentemot 

samma skruv utan förspänning kan man räkna ut förlängningen. Man använder då förbandets 

egenskaper som fjäder och då förlängningen och klämkraft har ett linjärt samband kan 

klämkraften enkelt räknas ut. Det finns även de ultraljudsmätare där man endast behöver ställa in 

skruvens kvalitet och dess dimensioner och mätaren ger då klämkraften direkt på skärmen. 

Denna metod kräver dock att skruvarna prepareras innan de fästs då skruvens topp och botten 

måste ha en parallellitet och planhet inom spannet av 0,01 mm. Orsaken till det är att skapa ett 

tydligt eko som ska studsa upp i samma riktning som ljudet kom ifrån samt för att skapa en 

väldefinierad signalöverföring mellan skruv och givare. Denna metod kan dock inte användas på 

förband där skruven är försedd med ett hål i botten vilket ger två olika, otydliga, ekon. Denna 

metods noggranhet är inom en tollerans på 3 % av förbandets klämkraft. Metoden utnyttjar 

sambandet som ses i ekvation 21 där förlängningens relation med pålagda kraften och 

fjäderkonstanten illustreras. (SFN, 2013).  

 

Trådtöjningsgivare 

En trådtöjningsgivare är en liten elektriskt ledande komponent som mäter förlängning genom att 

den fästs på skruvstammen där dess resistansen ändras beroende på om de utsätts för utvidgning 

eller kompression. Denna töjning är extremt liten men värdet som ges kan omvandlas till direkt 

klämkraft. Den har en noggrannhetsklass på upp till 0,5 % av faktiska förlängningen vilket ger en 

liten spridning av den omräknade klämkraften. Denna typ av givare ska dock användas under 

uppsikt på förband som utsätts för värme då givarens trådar är av olika typer av elektriskt ledande 

Figur 9. Ultraljudsmätare (SFN, 2013). 
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material vars resistans kan ändras vid temperaturförändringar. Även denna metod utnyttjar 

sambandet mellan förlängning och klämkraft som ses i ekvation 21. Fördelen med denna metod 

är förutom dess noggrannhet är att man kan registrera hela förloppet vilket gör att man kan följa 

upp på ett bra sätt när tappet i klämkraft sker. Nackdelen med denna metod är dock att den 

behöver vara inkopplad till mätutrustning med sladd vilket gör att varje skruv måste prepareras 

för att undvika att kontakt och sladd ändrar skruvförbandets passning. (SFN, 2013)  
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Momentnycklarnas funktioner 
I detta kapitel kommer information om hur de inköpta elektroniska momentnycklarna fungerar, 

vilka typer av förband de ska användas på och hur de ska användas på dessa förband.  

 

Figur 10. En av de inköpta momentnycklarna. 

Momentnyckel 1. Blå, CTA200N2X19D 
Denna momentnyckel kan registrera moment mellan 40 - 200 Nm och ska användas för att fästa 

förband med sträckgränsstyrning. Det finns två lägen på denna momentnyckel och den första 

heter ’Single spindle tightening’. I denna inställning ställs både ett moment och en vinkel in som 

dras i följd av varandra. Momentnyckeln ställer om direkt utan omtag eller liknande och mäter 

vinkeln från där inställt moment blev uppnått.  

Den andra inställningen heter ’Produktion tightening’ och den ska användas när flera förband ska 

fästas i sekvens till varandra. I detta läge väljs ett eller flera moment och en eller flera vinklar som 

ska fästas efter momenten uppnåtts. Antal förband i sekvensen ska också anges för att 

momentnyckeln ska veta hur många åtdragningar som ska utföras på varje steg. Med denna 

metod minskas spridningen av klämkraft på grund av att skruvförbanden inte sned belastas vilket 

i sin tur ökar dess kvalitet. Momentnyckelns säkerhet är på +/- 1 % av momentet och +/- 2 

grader på vinkeln vilket ger den en hög noggrannhet och liten spridning.  (Tohnichi, 2010) 

Momentnyckel 2. Grå, CPT100X15D-G & CPT280X22D-G.  
Denna momentnyckel ska användas för att fästa förband med momentstyrning. Det finns två 

arbetsinställningar på denna momentnyckel där den ena kallas ”Preset”. Med den inställningen 

ställs ett moment och antal procent över detta värde som förbandet kan tillåtas fästas med och 

fortfarande bli godkänt. Det finns 8 minnesplatser, A-J, där olika värden och spridningar kan 

ställas in och sparas. Dessa ska inte behöva bytas utan man ska endast behöva gå in på rätt 

minnesplats, A-J, för att utföra en åtdragning. 

Den andra inställningen heter ’Judge’ och här ska ett övre och ett undre värde ställas in på 

minnesplatserna A-J och åtdragningarna ska hamna inom dessa gränser för att bli godkända. 

Denna momentnyckels säkerhet ligger på +/- 3 % av det indikerade värdet och kan användas till 

att fästa förband mellan 20 - 280 Nm (Tohnichi, 2010) 

Momentnyckel 3. Orange, CTB100N2X15D-G & 

CTB500N2X22D-G.  
Denna momentnyckel ska användas vid inspektion av redan fästa förband med restmoment 

mellan 20-500 Nm genom kontrollmetod 2 eller lossning. Denna momentnyckel använder sig av 
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en funktion som kallas ”T-point” som räknar bort momentet som går åt för att övervinna den 

statiska friktionskraften som behöver övervinnas för att få förbandet i rotation. Momentnyckeln 

börjar mäta momentet som krävs för att lossa skruvförbandet men räknar sen bort toppvärdet, 

skapat av den statiska friktionen, som ges när förbandet sätts i rotation och ett mer 

överensstämmande restmoment för skruvförbandet visas. Den utnyttjar antagandet att 

åtdragningskurvan och inspektionskurvans lutning är den samma efter att de ostabila 

friktionskrafterna stabiliserats vilket kan ses i figur 11. Denna momentnyckels säkerhet ligger på 

+/- 1 % av visat värde. (Tohnichi, 2010) 

 

 

Figur 11. New T-point method  (Tohnichi, 2010) 

Momentnyckel 4. Svart, CEM50N3X12D & CEM200N3X19D.  
Denna momentnyckel ska främst användas för inspektion av redan fästa förband. Det finns två 

lägen, det ena kallas ’Re-tightening torque measurement’ vilket ska användas för återdragning likt 

Scanias metod 2. Momentnyckeln har även ett ’Loosening torque measurement’ läge som ska 

användas för lossdragning. Denna momentnyckelns säkerhet ligger på +/-1 % av momentet, 

inkluderat momentet som behövs för att övervinna den statiska friktionen, och kan mäta mellan 

10 - 200 Nm och ska användas på enklare förband. (Thonichi, 2010) 
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Utförande 
I detta kapitel kommer de framarbetade dokumenten att presenteras och förklaring till varför de 

är utformade som de är.  

Arbetsinstruktioner för momentnycklarna 
För att momentnycklarna skulle bli användbara krävdes att enkla och korta arbetsinstruktioner 

togs fram då de medföljande på ca 50 sidor var inte var skapade för att användas i verkstadsmiljö. 

Arbetet börjades då med att ta fram kortare arbetsinstruktioner vilket gjordes genom praktiskt 

handhavade och användande av medföljande instruktioner. 

Framtagna instruktioner  
För att skapa en enkelhet i att arbeta med momentnycklarna skapades en enkel knapp för knapp 

förklarande beskrivning för både hur inställningar görs samt hur moment registreras och sparas. 

Momentnycklarnas funktioner beskrevs tillsammans med tillfällen de ska användas. Dessa 

instruktioner slutade på 6-7 sidor vardera och är förklarande på ett enkelt och tydligt sätt. Dessa 

beskrivningar kompletterar arbetsmallen där endast enklare beskrivningar finns. Se bilagor 1-4. 

Arbetet med arbetsmallen 
Arbetsmallen arbetades fram tillsammans med de konstruktörsgrupper vars komponenter ingår i 

studien. De redovisade hur dagens metod och arbete såg ut och vad för resultat de önskade sig av 

den framtagna arbetsmallen. Förbanden granskades efter detta tillsammans med mekaniker som 

gav information om vad för tester och registreringar som var möjliga för de olika förbanden. Mer 

information skaffades genom litteratur vilket gjorde att bästa inspektionsmetod och 

åtdragningsmönster kunde bestämmas för varje specifikt skruvförband. När arbetet var klart 

konsulterades både konstruktörsgrupperna och mekanikerna om hur mallen fungerade visuellt 

med all information och hur de olika metodern och resultatet var presenterade. Ett antal 

workshopar anordnades då mekanikerna fick prova på att använda och se hur mallens celler var 

programerade. Det bollades fram och tillbaka ett antal gånger innan alla grupper var nöjda med 

resultatet. 

Framtagen arbetsmall 
Den framtagna arbetsmallen använder Scanias standardiserade arbetsmetoder för att granska och 

fästa förband. Arbetsmallen kommer delvis följa Scanias tidigare design för arbetsmallar använda 

i verkstadsmiljö.  

I denna arbetsmall ska alla uppmätta moment på de utvalda komponenternas skruvförband läggas 

in och mätas på samma sätt vid varje tillfälle den används. Detta skapar en säkerhet i att 

skruvförbandens moment är korrekt utförda varje gång vilket ger möjligheten att granska 

resultaten motorer emellan vilket i sin tur möjliggör att avvikelser och variationer kan hittas i ett 

större spektrum. 
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Utformning 

All informativ data som behövs för att utföra den specifika åtdragningen eller avregistreringen 

ska finnas på samma ark som mätningarna registreras på.  

 

Figur 12. Exempel på hur ett ark i arbetsmallen är utformat. 

Stor vikt lades vid visualisering och för att det ska se enkelt och stilrent ut samtidigt som det är 

informationsrikt och tydligt vad som ska göras. I det framtagna dokumentet är det en tydlig 

informationsruta i vänstra hörnet på alla sidor i arbetsboken. I denna ruta hittas information om 

vilka momentnycklar som ska användas vid in- och utmätning, vem som är motoransvarig, vilken 

motortyp samt vilket motornummer arbetsarket avser. Denna information står på varje sida så att 

mekanikerna enkelt kan se all information vid öppnande och användande av mallen.  

Vilka moment och åtdragningstekniker förbanden ska fästas med kommer inte stå med i mallen 

då detta är något som ändras med tiden och om inte mallen är uppdaterad kommer momenten 

att fästas fel. Det är också vanligt att dessa motorer provas med andra moment än 

originalmotorerna för att sedan granska resultaten. Om då åtdragningsmoment och 

åtdragningssekvens står med i arbetsmallen motsätter det konstruktörernas ord vilket inte bör 

ske. För att ändå undvika att behöva använda motorhandboken med alla moment och 

åtdragningssekvenser finns istället informationen i hyperlänkar som leder till dokument där 

informationen kan hittas. Det finns i anslutning till hyperlänken en kommentar att om andra 

åtdragnings direktiv angivits ska dessa följas. Det finns även en ruta som visar när 

arbetsdokumentet senast är uppdaterat. 

Vilken kontrollmetod som ska användas står längst ned till vänster på varje sida tillsammans med 

namn och en kortfattad beskrivning om hur denna kontrollmetod utförs. Tillsammans med 

denna information finns även en kompliterande bild med numrering av förbanden för både in- 

och utmätning. Vid förband som enklare förklaras med korta beteckningar så görs detta för att 

undvika missförstånd och variationer mekaniker emellan. 

De uppmätta momenten ska fyllas i tabellerna på arkets mitt. Det är två tabeller där den ena är 

för att registrera åtdragningsmomentet före drift och den andra är för att registrera restmomentet 

efter drift. Vid förband där sträckgränsstyrning används finns även en kolumn för att registrera 

vinkel. För att tydliggöra vad som ska registreras i de olika kolumnerna finns kolumnnamn för 

om det ska vara in- eller utmätning av moment som ska registreras och om det är moment eller 
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grader. Kolumnerna är även numrerade vilket gör att det enkelt går att se vilket förband man 

läser in eller granskar.  

För att granska hur momenten har ändrats under drift finns det en tabell där de in- och utmätta 

momenten ställs emot varandra. Det finns en kolumn där skillnaden i momenten visas i 

Newtonmeter och en där skillnaden visas procentuellt. Det finns även en tredje kolumn där 

skillnaden i förbandspar viktas emot varandra och när förbanden inte sitter i par så visas hela den 

procentuella skillnaden för komponentens alla skruvförband mellan in- och utmätning. En graf är 

placerad bredvid denna tabell för att snabbt och enkelt visa skillnaden mellan in- och utmätning 

visuellt. Allt detta ligger till höger på arkets sida på grund av dess irrelevans för mekanikerna. 

Dessa resultat ska granskas och utvärderas av den konstruktörsgrupp som är ansvarig för 

registrerad komponents förband. De komponenter vars in- och utmätnings följd skiljer sig från 

varandra så jämförs de trotts detta gentemot varandra genom att cellernas formler tagit anseende 

för detta och programmerats så att samma förbands moment skillnad i in- och utmätning 

presenteras.  

Vevstaksöverfall  

Vevstaksöverfallen sitter i par och det finns en bild för att illustrera vilket förband som är vilket 

samt vilken cylinder förbandsparet sitter på. För V8 motorerna sitter de inte i samma följd som 

på de raka motorerna så det finns en bild som illustrerar följden för dessa med. Inmätning sker 

med CTA200N2X19D då förbanden ska fästas med moment och en vinkel genom 

sträckgränsstyrning. För utmätning kommer kontrollmetod 2, lossdragning och återdragning, 

användas med momentnyckel CPT280X22D-G. Denna metod ska användas eftersom förbandet 

är fäst med sträckgränsstyrning och ytterligare dragning kan skada både godsets och förbandets 

gänga vilket ska undvikas. 

Svängningsdämpare 

Svängningsdämparen är fäst med 8 förband i en cirkel. För att säkerställa att förbanden ges 

samma nummer för in- som utmätning varje gång så ska TDC märkningen på svänghjulet vara 

placerat uppåt. Ett förband kommer då vara placerat centralt uppåt vilket blir förband nummer 

ett. För att säkerställa att förbandet blir nummer ett även på utmätningen ska skruvskallen på 

detta förband märkas med vit penna. Åt- och lossdragningsmönstret för resterande förband 

illustreras i en bild och går i mönstret av en stjärna vilket gör att förbanden dras jämt runt hela 

dämparen. På dessa förband kommer momentnyckel CTA200N2X19D användas för inmätning 

då det är sträckgränsdragning som krävs och för utmätning ska CPT280X22D-G användas med 

kontrollmetod 2, lossning och återdragning, då man inte vill orsaka gängbrott. 

Vevaxel motvikter 

Vevaxelns motvikter sitter med ett förbandspar per motvikt men monteras aldrig utanför 

monteringslinan på motoravdelningen. För dessa förband kan alltså bara utmätning registreras 

och då ska kontrollmetod 2, lossning och återdragning, användas med momentnyckel 

CPT280X22D-G då dessa förband är fästa med sträckgränsstyrning. Det är dock svårt att se 

märkningen på dessa förband då de är nedsänkta i motvikten men detta är trotts allt bästa 

metoden även fast ursprungspositionen kan vara svår att hitta tillbaka till.  
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Sump och stegram 

Det finns flera, beroende på motormodell, sorters sumpar och stegramar där alla har olika 

förbands antal och åtdragningsmönster. För sumparna och stegramarna ska momentnyckel 

CTP100X15D-G användas för att genom momentstyrning fästa förbandet med angivet moment. 

Vid utmätning ska CPT100X15D-G användas med kontrollmetod 2, lossning och återdragning. 

In- och utmätning av dessa förband sker inte i samma följd och mönster och orsaken är att vid 

utmätning ta till ett enklare mönster för att undvika förvirring som kan orsaka att vissa förband 

mäts ut två gånger och vissa missas. Vid inmätning inses lätt vart senaste förband fästes då 

momentet är avsevärt mycket högre men vid utmätning då förbanden lämnas kvar med samma 

moment är det lätt att registrera ett förband två gånger eller hoppa över ett helt och hållet vid 

komplicerade mönster. Det finns bilder som illustrerar både in- och utmätning för de olika 

designerna och vid utmätning ska kontrollmetod 2, lossning och återdragning, användas och 

mönstret ska vara en cirkel.  

Grenrörsfästen 

Grenrörsfästena fästs vid två ställen, dels mot turbon och där ska momentnyckel CTP100X15D-

G användas för åtdragning och för utmätning ska momentnyckel CTB100NX15D-G användas 

genom endast lossning vilket ger det bästa resultatet. Förbandet utsätts för mycket hög värme, på 

grund av avgaserna, vilket skapar en oxidation mellan skruven och godset vilket gör att 

kontrolmetod 1, ytterligare åtdragning inte bör användas. Förbandet har även flera ingående 

komponenter där bland annat sättningar kommer skapa en variation vid kontrollmetod 2, 

lossning och återdragning. Det finns för dessa förband ingen bild utan de kallas vänster/höger, 

fram/bak istället vilket blir enklare för mekanikerna då det endast är fyra förband. 

Grenrörsfästena fästs även mot cylinderhuvudet och sitter där i par och de kallas för övre/undre 

samt cylindernumret för att göra det tydligt. Inmätningen ska utföras med momentnyckel 

CTA200N2X19D då det är ett sträckgränsstyrt förband. Utmätning kommer ske med 

momentnyckel CTP280X22D-G genom kontrollmetod 2, lossning och återdragning, vilket passar 

här då förbanden sitter längre ifrån avgasrna vilket gör att de inte blir lika varma. 

Ramlageröverfall & sidoskruvar 

Ramlagerskruvarna kan idag inte fästas med några av de momentnycklar som är inköpta då dess 

moment är för högt.  

Sidoskruvarna ska fästas med CTA200N2X19D vid inmätning då det är ett stäckgränsstyrt 

förband och vid utmätning kommer kontrollmetod 2, lossning och åtdragning användas, med 

momentnyckel CPT280X22-G användas.  

Svänghjul 

Svänghjulet kan inte dras med några av de momentnycklar som är inköpta då dess moment är för 

högt.   
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Analys av noggrannhet i mätdata 
I detta avsnitt presenteras uträkningar av vilken friktionskoefficient Scania i dagsläget förutsätter i 

sina skruvförband och modell över hur stor klämkraftens spridning blir beroende på 

friktionskoefficienten i ett av Scanias vanligast använda skruvförband. Kommer även granska hur 

stor spridning det blir på klämkraften vid in- och utmätning av skruvförband vid användande av 

dessa momentnycklar. 

Spridning vid inmätning 
För att räkna ut vilken friktionskoefficient Scania förutsätter i sina förband användes formel 5 

med antagandet att friktionskoefficienten vid skruvskallen och vid gängan är lika stora. Förväntad 

klämkraft enligt Scanias standard, STD3637, för ett M10 förband med kvaliteten 8.8/8 vid 

momentet 39 Nm är 23 kN.  

Given friktionskoefficient blir då ca 0,11µ vilket är inom ramen för Scanias standard, STD3950, 

som förutsätter en friktionskoefficient mellan 0,10µ-0,16µ i alla skruvförband.  

Att antagen klämkraft sker vid 0,11 och inte vid 0,13 vilket skulle ge samma möjliga spridning 

både upp och ned gör att de säkerställer sig mot avdragning av förband och i själva verket 

hamnar större delen av klämkraften under den förväntade.  

Genom att lösa ut klämkraften, F, ur formel 5b kan vi granska hur stor spridningen av 

klämkraften blir i samma M10 skruv med en varierande friktion. Klämkraften som godkänns med 

en varierande friktionskoefficient mellan 0,1µ-0,16µ, vilket är vad Scania tillåter, ger en spridning 

mellan 25,6 kN vid 0,1µ och 17 kN vid 0,16µ för ett normalförband vilket är en ökning av 

klämkraften med ca 50 %. I ett specialförband, vilket kan utnyttjas till en högre grad, antas ett 

M10 förband fäst med momentet 47 Nm skapa en klämkraft på 28 kN. Spridningen varierar här 

mellan 30,8 kN och 20,5 kN beroende på friktionskoefficienten, även här en 50 % ökning, vilket 

illustreras i figur 13.  

 

Figur 13. Klämkraft beroende på friktionen för ett vanligt och ett specialförband. 
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Här inses lätt att fästa ett skruvförband genom momentstyrning och att granska det genom dess 

restmoment är ett osäkert tillvägagångssätt när en hög kvalitet och låg spridning av klämkraft vill 

uppnås även vid låga moment.  

Utnyttjandegraden av M10 förbandet ovan, upp till flytspänningen, räknades ut med ekvationerna 

6-12. Special förbandet utnyttjas mellan 41  - 61 % med antagen nominell utnyttjning av 56 % 

medans det vanliga förbandet utnyttjas desto sämre och nyttjas som max till 51 % och som sämst 

33 %. Dessa förband når alltså inte in i det elastiska området. 

Vid högre friktion sprider sig dessa förband mindre vilket också kan ses i figur 15. I ett förband 

som är fäst med en friktionskoefficient mellan 0,16µ-0,22µ sprids klämkraften med ca 33 % trotts 

att toleransen är lika stor. För att få 50 % spridning av klämkraften kan friktionen variera mellan 

0,16µ- 0,25µ vilket är en ökning av friktionsspridningen med 50 %.  

Osäkerhet i utmätningarna 
Det är tre faktorer som skapar spridning av klämkraften vid utmätning. Den första och minsta är 

val av momentnyckel som sprider resultatet av momentet mellan 1-3 % beroende på vilken 

momentnyckel som används. Den näst största spridningen skapas av metoden man använder för 

att mäta restmomentet. Trotts att den statiska friktionskraften i vissa fall kan räknas bort kan 

spridningen ändå uppgå till +/- 10-25 % beroende på vilken metod som används. Den största 

spridningen och osäkerheten ligger dock i omräkningen från moment till klämkraft. Beroende på 

var inom den tillåtna spridningen friktionskoefficienten ligger kan en spridning av +/- 25 % 

skapas vid omräkning vilket tillsammans med föregående spridningar kan ge en total spridning på 

+/- 61 % av klämkraften.  

  



 
27 

  

Diskussion 
Projektet började enligt mig i fel ände med en inhandlad produkt som man ville skapa en 

arbetsmetod för och genom det få ut bästa möjliga resultat. Istället skulle man börjat med att titta 

på vilka resultat man ville ha och vad för utrustning som kan tillgodose dessa önskemål. Efter 

man bestämt dessa krav skulle utrustningen ha inhandlats och arbetsmetoden skulle skapats och 

först då skulle mätningar och registreringar kunna utföras vars resultat skulle kunna användas till 

förbättrings och utvecklingsarbeten. Tanken som ursprungligen var att enkelt kunna byta ut 

mekanikernas manuella momentnycklar till elektroniska och att då enkelt kunna lägga in 

momentnycklarnas registreringar i ett eget framtaget arbetsdokument var inte lika enkelt som de 

trodde. Att det bara gick att lägga in de registrerade momenten i ett tomt dokument är inget som 

ger någonting annat än ca 14 olika dokument per motor, då ett dokument skapas vid varje 

mätning, vilket i sin tur varken möjliggör uppföljningsarbete eller enkel dokumentation. För att 

skapa dessa möjligheter krävs tydliga direktiv om vad som finns i dokumentet och först då skapas 

en möjlighet för uppföljning på hur specifika förband har utvecklats under tid 

Att mätningarna som görs med momentnycklarna enligt teorin är något som bara kan ge vissa 

indikationer av hur den kritiska kraften utvecklas kan också ses som en missberäkning. Att de 

som beställde momentnycklarna kollade på deras noggrannhet som visade 1-3 % inses ganska 

enkelt och avsaknaden av konstruktörs och ingenjörsgruppers konsultation är tydlig. 

Konstruktörerna vill mäta faktisk klämkraft och mekanikerna vill inte mäta något alls så med 

denna metod hamnar man mitt emellan vad de båda parter vill ha och vad de vill göra. Det har 

dock skapas en säkerhet i att samma metod och mönster används och dokumenteras vilket 

kommer att minska spridningen.  

Mycket tid spenderades på att försöka få Thonichi att möjliggöra att mitt arbetsdokument skulle 

gå att öppna genom momentnycklarnas tillhörande program men efter långtgående diskussioner 

lades det ned då tiden inte kunde tillåta en fortsättning. 

Att patentet för ”T-point” metoden som en av momentnycklarna använder sig av inte är öppet 

för allmänheten att granska ger en viss osäkerhet eftersom det då inte går att inspektera hur de 

skapat denna funktion. Framtida tester och granskning av tillgänglig information kan behövas för 

att säkerställa mätningarnas noggrannhet. 

I övrigt gick projektet bra men med den stora organisation Scania besitter så är det tidsödande att 

hitta både rätt information och rätt person när man kört fast då ingen var avsatt för att guida mig.  

Skulle även behövt ha ett närmare sammarbete med någon som jag i större utsträckning kunde 

bolla ideér med samt dela upp arbetet. Detta märkets framför allt när rapporten skulle skrivas 

klart vilket drog ut på tiden då vissa saker var självklara för mig som hade hela bilden klar men 

texten lyckades inte spegla mitt arbete. 
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Slutsats 
Det finns ett stort antal faktorer som påverkar ett förbands slutgiltiga klämkraft när 

momentstyrning används. Den kritiska variabeln som är friktionskoefficienten är inte möjlig att 

bestämma teoretiskt då den är varierande beroende på förbandets ingående komponenters 

spridning gentemot varandra. Denna spridning skapar en variation i passningen mellan de 

ingående komponenternas gängor och att ytfinheten varierar vilket tillsammans gör att 

förbandens friktionskoefficient sprids. Scania kan dock tillverka komponenter så att 

friktionskoefficienten hamnar inom toleransen på 0,1µ - 0,16µ vilket i sin tur skapar en spridning 

av klämkraften på ca 50 % för ett vanligt M10 förband. Detta gör att ett stort acceptansintervall 

måste tillämpas för klämkraften vilket i sin tur kräver att en hög säkerhetsfaktor appliceras för att 

undvika skruvbrott. En utnyttjandegrad på mellan 33-51 % används på dagens skruvförband 

vilket gör att utnyttjandet av förbanden är lågt. 

Avregistrering av skruvförbandens verkliga klämkraft kan spridas med så mycket som +/- 61 % 

vilket dels är beroende av mätmetodernas spridning men även osäkerheten i relationen mellan 

moment och klämkraft på grund av att friktionskoefficienten inte kan bestämmas. Metoderna för 

att mäta restmomenten ger en spridning mellan +/- 10-25 % beroende på vilken metod som 

används. 

Arbetsinstruktioner för hur momentnycklarna ska användas och vilka funktioner de har har tagits 

fram för att möljiggöra användandet av dem. Instruktionerna blev mellan 5 – 6 sidor var vilket är 

en minskning med ca 40 sidor var mot de instruktioner som följer med vid inköp. Med sin tydliga 

knapp för knapp instruktion underlättar de mekanikernas arbete vid användning avsevärt vilket 

ökar effektiviteten. 

Arbetsmallen som har arbetats fram tillsammans med olika avdelningars konstruktörer och 

mekaniker kommer med tanke på spridningen inte att ge några resultat som 

konstruktörsgrupperna bör fatta några stora beslut på. Den kommer dock att ge indikationer till 

vilka förband som behöver ytterligare uppföljning då mätningarna kommer utföras på samma sätt 

varje gång. Detta möjliggör att granskning kan göras i ett stort spektra av motorer vilket i sin tur 

säkerställer att indikationerna stämmer och inte beror på spridningen i mätmetoderna. 

Komponenterna vars förband är med i studien är svänghjulet, ramlageröverfallen, sidoskruvarna, 

grenrörsfästet mot turbo och cylindrar, sump, stegram, vevstaksöverfall och 

svängningsdämparen. Alla förband har undersökts och utmätningsmetod av momenten har valts 

beroende på dess egenskaper för att ge minsta möjliga spridning. För att undvika att arbetsmallen 

ska behöva uppdateras har inga värden eller data lagts in i den.  
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Rekommenderat fortsatt arbete 
Arbetet har visat att en stor variation av uppnådd klämkraft finns i motorns skruvförband och att 

en stor säkerhetsfaktor införts på grund av detta. En rekommendation är att fortsätta granska 

enskilda förbands möjligheter att förbättras med avseende på att behålla klämkraft. Resultaten 

från arbetsmallen ger en indikation på vilka förband som bör prioriteras i första hand.  

När arbetsmallen har använts och eventuella initiala fel har upptäckts så är min rekomendation att 

ta kontakt med leverantören av momentnycklarna igen. De kan då omprogramera arbetsmallen i 

deras format så att den öppnas genom att koppla in momentnycklarna samt att datan läses ut i 

rätt kolumner per automatik. 

För att kunna samla resultat med en mindre spridning är min rekommendation att utöver denna 

arbetsmetod ta fram en metod för att mäta och registrera klämkraft genom antingen 

trådtöjningsgivare eller ultraljudsmätare. Att ta fram ett systematiskt sätt att preparera förband för 

dessa metoder skulle ge en mycket högre säkerhet i resultaten vilket då även ger ett underlag att 

fatta beslut på. Här behövs det dock tas fram en metod för att säkerställa att alla förband blir 

preparerade med samma toleranser och krav för att minska spridningen. 

Inköp av större momentnycklar rekommenderas som ett steg att göra denna metod mer 

användbar då de flesta av de intressanta och kritiska förbanden är fästa med krafter som ligger 

utanför dagens momentnycklars mätområde. Dock kommer dessa högre krafter att skapa en 

större spridning av klämkraften med tanke på att kraften är högre samtidigt som variationen på 

friktionskoefficienten är inom samma tolerans.  
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Billaga 1. 

Endast för Scania. 
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Billaga 2. 

Endast för Scania. 
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Billaga 3. 

Endast för Scania. 
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Billaga 4. 

Endast för Scania. 
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Momentnyckelbeskrivning 
Denna momentnyckel har två arbetslägen och som båda skall användas primärt för åtdragning av 

förband i typen moment + vinkel (sträckgränsstyrning). 

Utför mätningar mellan  40-200 Nm.  

Om momentnyckeln är låst i en mätinställning krävs det att den kopplas mot datorn för att 

komma ur detta. 

 

Funktionsbeskrivning 

MODE_S - Single spindle tightening, i detta läge ska ett moment och ett gradtal väljas som skall 

dras i följd. Momentet och vinkeln kan dras i en rörelse alltså behövs ingen sekvensdragning då 

momentnyckeln automatiskt efter uppnått moment slår om och mäter grader från denna plats. 

Vid behov är omtag möjligt då gradtal hålls kvar när momentnyckeln förs i motsatt riktning.  

MODE_P - Production tightening detta funktion ska användas för att dra flera förband i följd 

som gentemot varandra ska dras i sekvens. Först ska ett ”snug torque” väljas som är det första 

momentet alla förband ska fästas med. Efter detta ska ett tightening torque väljas som skall dras 

som andra, och sista, moment på alla förband. Efter dessa förband nu är fästa skall första, andra 

och tredje vinkeln bestämmas, lämna en av dessa tom och den tidigare bestämda blir sista som 

skall dras. Antal axlar som dessa moment och gradtal ska dras på ska också bestämmas.    
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Inställningsbeskrivning 

 

Sätt på momentnyckeln genom ´POWER´ knappen. Momentyckeln måste hållas still för att gyrot 

skall kalibreras. Om det inte lyckas stäng då av och prova igen. 

Navigera med hjälp av + och – knapparna till minnesplats 00 läget.  

Väl där håll in MD knappen i ca 2 sekunder.  

Välj här Mode_S eller Mode_P 

MODE_S 

Beteckning   Val 

Sn9  Ställ in Nm 

An Ställ in gradtalet som ska dras efter Nm. 

An_H  Övre gränsen där gradtalet inte för överstiga. 

Minnesplats Moment 

MEM-knappen, 
Spara 

Växla 
värden/inställningar 

Grader 

Radera 

Godkänn, 
Sparar inte 

Av/På 
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TUrn  CW/CCW, Välj Clock Wise eller Counter Clock Wise. 

Ar  Auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid 

annars 00. 

bU  Ljud Av/På 

PoFF  Ställ in hur lång tid det skall ta innan momentnyckeln stänger av sig 

själv vid oaktivitet. 

do  Skall den kopplas med dator eller skrivare. Bör inte ändras. 

bPS  Baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dL  7 eller 8 bitars. Bör inte ändras. 

Prt  Even, None eller Odd. Ska inte behöva ändras. 

DfLt  DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, Yes/No? 

rtC1  Klocka. 

rtC2  Datum. 

MODE_P 

Beteckning   Val 

SE  Tightening torque. Nm 

SE_H  Tightening torque upper limit. Nm 

Sn9 Snug torque. Nm 

An1 Vinkel 1. 

A1_H V Vinkel 1 övre gräns. 

An2 Vinkel 2. 

An2_H Vinkel 2 övre gräns. 

An3  Vinkel 3. 

An3_H  Vinkel 3 övre gräns. 
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n  Antal förband som skall dras.  

n9  Här finns två val:  

NG_RES: Om en av mätvärdena går utanför utsätta gränser 

kommer det ändå gå att fortsätta nästa mätning. 

ALLRES: Om en av mätvärdena går utanför utsätta gränser kommer 

all tidigare data raderas och man skall då lossa alla förband och starta 

om från början. OBS, går ej att gå ur detta läge utan att dra 

ordningen och momenten som är inställda! 

TUrn  CW/CCW, Välj Clock Wise eller Counter Clock Wise. 

Ar  auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid annars 

00. 

bU  Ljud av/på 

PoFF Ställ in hur lång tid det skall ta innan momentnyckeln stänger av sig 

själv vid oaktivitet. 

do skall den kopplas med dator eller skrivare. Bör inte ändras. 

bPS  Baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dL 7 eller 8 bitars. Bör inte ändras. 

Prt  Even, None eller Odd. Bör inte ändras. 

DfLt  DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, Yes/No? 

rtC1 Klocka. 

rtC2 Datum. 
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Användningsbeskrivning – Hur du mäter 

Före 
För att börja registrera mätningarna krävs det att momentnyckeln står i minnesläge 001-999. Om 

momentnyckeln står i 00 läge visas endast momentet på skärmen under utförandet och försvinner 

samtidigt som belastningen försvinner från momentnyckeln. Finns ingen möjlighet att spara 

mätningar i detta läge. 

Mätning 
Om momentnyckeln är i inställningsläge tryck då C-knappen och momentnyckeln hoppar då ut 

till mätläge. Är det redan uppmätta värden på minnesplatserna kan dessa antingen raderas genom 

C-knappen eller växla minnesplats genom +/- knapparna tills en tom plats kommer och nya 

mätningar kan då göras. 

Efter 
Efter utförd mätning tryck på MEM-knappen för att spara mätningen alternativt vänta tills auto 

memory sparat värdet. När mätningen är sparad hoppar momentnyckeln till nästa minnesplats för 

att spara nästa mätvärde.  
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Spara och läsa av mätningar 
Läsa av värden  

För att inspektera enskilda mätvärden på skärmen använd + och – knapp för att växla genom de 

tidigare uppmätta värdena. För att kolla mätdata i form av MAX, MIN och AVERGAGE 

värden av ett större antal mätningar på skärmen så ska man med hjälp av pilarna ställa sig på det 

sista uppmätta värde. Håll sedan in MD knappen och STT dyker nu upp på skärmen med en 

blinkande 1:a. Här väljs var du  vill börja hämta dina mätvärden ifrån. Om 1 väljs så kommer alla 

med, om 2 väljs hoppar man över mätvärde 1 osv. För att välja trycks sedan MD igen och N, 

antal mätvärden, visas nu på skärmen. Genom att trycka på MD igen så går man vidare till MAX, 

MIN och AVG värde.  

Spara datan 

Att överföra till PC använd då programvaran CTA2 Management Software. Genom detta 

program så kan de uppmätta värdena öppnas och sparas i Excel. 

 

Figur 1. Öppnings vy för CTA2 programmet. 
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Hur 

Koppla in momentnyckeln och starta programmet. Programmet känner nu av att momentnyckeln 

är ansluten och välj nu om det är Single eller Production läget som använts och tryck på 

Excecute. Då kommer man in till att granska momentnyckelns inställning.  

Genom att trycka in trycka Data Upload öppnas ett tomt Excel ark och mätvärdena läses in 

genom att trycka på momentnyckelns MEM-knapp.  

Genom att trycka Data Inquiry kan man öppna upp och granska gamla Excel ark med 

registreringar man gjort. 
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Bilaga 2. 

 

TOHNICHI  CTB100N2X15-G & 

CTB500N2X22D-G 

 

  



x 
 

Momentnyckelbeskrivning 
Denna momentnyckel ska användas för inspektion av redan fästa förband genom antingen 

ytterligare fästning eller lossdragning. Momentyckeln räknar bort toppvärdet som skapas genom 

att räkna bort friktionskrafterna som måste övervinnas när förbandet sätts i rotation. Genom att 

räkna bort de så visas momentet som förbandet var fäst med istället för momentet som krävdes 

för att övervinna den statiska friktionskraften.  

Momentyckeln kräver att förbandet sätts i rotation. 

Finns så att mätningar mellan  20-100 Nm och 100-500 Nm kan utföras.  

 

Funktionsbeskrivning 
Judge – Detta läge ska användas när man vill inspektera ett förband som ska hamna inom en viss 

tolerans. Man ställer här in ett högsta och ett lägsta värde där förbandet ska hamna inom för att 

bli godkänt.  

OBS, det är inte toppvärdet som skall hamna inom intervallet utan det omräknade momentet. 

Om man bara ska mäta hur stort restmomentet är ska inte högsta och lägsta värden ställas in. 

Genom att lämna dessa inställningar tomma mäts nu endast förbandets moment som visas på 

skärmen följt av T om friktionskrafterna har räknats bort eller P om mätningen inte är korrekt 

utförd. Vid P mät igen och se till att förbandet kommer i rotation. 
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Inställningsbeskrivning 

Sätt på momentnyckeln genom ´POWER´ knappen. Momentnyckeln måste hållas still för att 

gyrot skall kalibreras. Om det inte lyckas stäng då av och prova igen. 

Navigera med hjälp av + och – knapparna till minnesplats 00 läget.  

Väl där håll in MD knappen i ca 2 sekunder.  

Beteckning  Val 

Normal/long Välj Normal om inte förbandet är extremt långt 

Unit  Välj Nm. 

Hi  Välj högsta moment som ska godkännas. (Endast för judgement 

annars lämna tom). 

Lo Välj lägsta moment som ska godkännas. (Endast för judgement 

annars lämna tom). 

TUrn  CW/CCW, Välj Clock Wise eller Counter Clock Wise beroende på 

vilket håll momentnyckeln skall användas åt . 

Ar  Auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid 

annars 00. 

Moment 

Minnesplats 
Klocka 

Av/På 
Växla 
värden/inställningar 

Radera 

Enter 

Spara 
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bU Ljud Av/På  

PoFF Ställ in hur lång tid det skall ta innan momentnyckeln stänger av sig 

själv vid oaktivitet. 

do  Skall den kopplas med dator eller skrivare. Bör inte ändras. 

bPS  Baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dL  7 eller 8 bitars. Bör inte ändras. 

Prt  Even, None eller Odd. Bör inte ändras. 

dCn  M999/M99. Bara för printer. Bör inte ändras. 

dSP  Vilket skärmläge skall användas. Bör inte ändras. 

dFLt  DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, Yes/No? 

rtC1  Klocka. 

rtC2 Datum. 
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Användningsbeskrivning – Hur du mäter 

Före 
För att börja registrera mätningarna krävs det att momentnyckeln står i minnesläge 001-999. Om 

momentnyckeln står i 00 läge visas endast momentet på skärmen under mätningen och 

försvinner samtidigt som belastningen från momentnyckeln försvinner. Finns ingen möjlighet att 

spara mätningar i detta läge. 

Mätning 
Om momentnyckeln är i inställningsläge tryck då C-knappen och momentnyckeln hoppar då ut 

till mätläge. Är det redan uppmätta värden på minnesplatserna kan dessa antingen raderas genom 

C-knappen eller växla minnesplats genom +/- knapparna tills en tom plats kommer och nya 

mätningar kan då göras. 

Efter 
Efter utförd mätning tryck på MEM-knappen för att spara mätningen alternativt vänta tills auto 

memory sparat värdet. När mätningen är sparad hoppar momentnyckeln till nästa minnesplats för 

att spara nästa mätvärde.  
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Bilaga 3. 

 

Tohnichi CPT100X15D-G & 

CPT280X22D-G 
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Momentnyckelbeskrivning 
Denna momentnyckel har två arbetslägen och som båda skall primärt användas för åtdragning av 

momentstyrda förband. 

Finns så att mätningar mellan  20-100 Nm och 56-280 Nm kan utföras.  

 

 

Funktionsbeskrivning 
Preset - Detta läge ska användas när man vill ställa in ett moment som förbandet skall fästas med 

samt hur många procent över detta moment som är ok. Finns minnesplatser A-j att ställa in olika 

mätinställningar som enkelt kan sparas och användas för olika åtdragningar. 

Judge – Detta läge ska användas när man vill fästa ett förband inom en tolerans. Man ställer här 

in ett högsta och ett lägsta värde där förbandet ska hamna inom för att bli godkänt. Finns 

minnesplatser A-J  för att ställa in olika mätinställningar som enkelt kan sparas och användas för 

olika åtdragningar. 
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Inställningsbeskrivning 

 

Sätt på momentnyckeln genom ´POWER´ knappen.  

Navigera med hjälp av + och – knapparna till minnesplats 00 läget.  

Väl där håll in MD knappen i ca 2 sekunder.  

Väl där finns 2 lägen, MODE_S (bestäm momentnyckelns arbetsinställning) och PARA_S 

(ändra inställningar för enheter osv.), välj genom att tryck på MEM.  

  

Mät inställning 

Enter Växla 

Värden/inställningar 

Radera 

Indikator Moment 

Av/På 

Spara 

Minnesplats 
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1, MODE_S 

I detta läge finns också 2 val, PRESET och JUDGE. Välj ett av dem. 

1. PRESET, (Förinställda värden). 

a. CLR_OK, tryck MEM för att gå vidare. Tidigare registrerad data försvinner när 

denna godkänns genom att trycka på MEM. 

b. Ställ in hur många procent över det önskade momentet som är ok. Minus går ej! 

c. A: ställ in vilket moment som önskas. Ändra tiotalssiffran genom + knapp och 

byt värde med - knappen. Spara med MEM knapp. Gå vidare till nästa värde och 

kör samma sak. Spara igen med MEM och när det är ok så trycker du antingen C 

för att hoppa ur eller tryck MEM/MD för att gå igenom alla. 

SETERR visas på skärmen när inställt mätvärde ligger utanför möjligt mätområde 

för momentnyckeln.  

d. B-J, samma sak som ovan. Ställ in önskat mätvärde och %. Spara genom att 

trycka på MEM.  

e. Tryck + så att det i vänstra hörnet står 01 istället för 00 och mät första värdet. 

Spara genom att trycka MEM och fortsätt.  

För att byta mellan förinställda mätvärden på minnet tryck MD i mätläget sen blinkar inställt 

mätmoment blinkande bakom bokstavs platsen den ligger på, byt genom att trycka + och – 

knapp och välj genom att trycka MEM.  
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2. JUDGE.  

a. CLR_OK, tryck MEM för att gå vidare. Tidigare registrerad data försvinner när 

denna godkänns genom att trycka på MEM. 

b. Ställ in A värdets låga gräns, Lo, ändra tiotalssiffran med + knappen och ändra 

värde med – knappen. Spara med MEM. Sedan bestäm övre gränsvärdet. Välj på 

samma sätt.  

c. Välj CW (clockwise, fästa) eller CCW (counter clockwise, lossa) beroende på om 

du skall fästa eller lossa ett förband.  

d. Sedan går man vidare till B-J för att ställa in dem på samma sätt.  

e. Gå till mät läget genom att trycka C eller MEM genom resterande B-J som inte 

skall ställas in. 

f. Tryck + så att det i vänstra hörnet står 01 istället för 00 och mät första värdet. 

Spara genom att trycka MEM och fortsätt.  

g. Ljudet går på vid 80% av MIN värdet och ändrar ton väl inne i godkännt område. 

En röd prick rör sig även mot den blå statiska punkten som vid rätt värde börja 

blinka. 

 

2, PARA_S 

Väl här inne bestäms momentnyckelns olika inställningar. Ska inte behöva ändras. 

Unit  Välj enhet Nm. Bör inte ändras. 

Ar Auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid 

annars 00. 

bU  Ljud Av/På  

bPS Baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dL  7 eller 8 bitars. Bör inte ändras. 

Prt  Even, None eller Odd. Ska inte behöva ändras. 

dFLt DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, Yes/No? 
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Användningsbeskrivning – Hur mätning ska utföras 

Före 
För att börja registrera mätningarna krävs det att momentnyckeln står i minnesläge 001-999. Om 

momentnyckeln står i 00 läge visas endast momentet på skärmen under mätningen och 

försvinner samtidigt som belastningen från momentnyckeln försvinner. Finns ingen möjlighet att 

spara mätningar i detta läge. 

Mätning 
För att byta mellan förinställda mätvärden på minnet tryck MD-knappen i mätläget sen blinkar 

inställt mätmoment blinkande bakom bokstavs platsen den ligger på, byt genom att trycka + och 

– knapp och välj genom att trycka MEM-knappen.  

Efter 
Om momentnyckeln är i inställningsläge tryck då C-knappen och momentnyckeln hoppar då ut 

till mätläge. Är det redan uppmätta värden på minnesplatserna kan dessa antingen raderas genom 

C-knappen eller växla minnesplats genom +/- knapparna tills en tom plats kommer och nya 

mätningar kan då göras. 

Efter utförd mätning tryck på MEM-knappen för att spara mätningen alternativt vänta tills auto 

memory sparat värdet. När mätningen är sparad hoppar momentnyckeln till nästa minnesplats för 

att spara nästa mätvärde.  
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Spara och läsa av mätningar 
Läsa av värden  

För att inspektera enskilda mätvärden på skärmen använd + och – knapp för att växla genom de 

tidigare uppmätta värdena. För att kolla mätdata i form av MAX, MIN och AVERGAGE 

värden av ett större antal mätningar på skärmen så ska man med hjälp av pilarna ställa sig på det 

sista uppmätta värde. Håll sedan in MD knappen och STT dyker nu upp på skärmen med en 

blinkande 1:a. Här väljs var du  vill börja hämta dina mätvärden ifrån. Om 1 väljs så kommer alla 

med, om 2 väljs hoppar man över mätvärde 1 osv. För att välja trycks sedan MD igen och N, 

antal mätvärden, visas nu på skärmen. Genom att trycka på MD igen så går man vidare till MAX, 

MIN och AVG värde.  

Spara datan 

Att överföra till PC använd då programvaran Excel Receiver, ExRcv. Genom detta program så 

kan de uppmätta värdena öppnas och sparas i Excel.  

Hur 

Öppna Excel Receiver och välj vilken momentnyckel du använder, detta är en CTB2 

momentnyckel som ska överföra CR+LF data. Välj om du ska överföra data + datum eller bara 

data och vilken cell datan skall börja överföras till. Efter detta är skall ’Start’ knappen tryckas på 

och Excel öppnas. Sätt nu på momentnyckeln och ställ dig på det mätvärde du vill börja överföra 

med hjälp av + och – knappen sen är det bara att trycka MEM knappen och datan dyker då upp i 

Excel filen. Om det inte fungerar öppna då ’COMMUNICATION SET-UP(T)’ som är i övre 

vänstra hörnet. Inställningarna där skall vara samma som på momentnyckeln och ’PORT’ måste 

överensstämma med USB portens platsnummer i datorn. 
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Bilaga 4 

 

TOHNICHI  CEM50N3X12D & 

CEM200N3X19D 
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Momentnyckelbeskrivning 
Denna momentnyckel har två arbetslägen och som båda primärt ska användas för inspektion av 

redan fästa förband. Momentet som avläses räknar med toppvärdet vilket betyder att mätningen 

inte alltid får momentet som förbandet är fäst med utan de statiska friktionskrafterna som 

förbandet är fäst med.   

Finns så att mätningar mellan  10-50 Nm och 40-200 Nm kan utföras. 

 

 

Funktionbeskrivning 
MODE_M – Denna funktion ska användas för att inspektera ett förbands restmoment genom 

lossdragning. Det går att ställa in ett högsta och lägsta moment där det granskade förbandets 

momentet skall hamna inom för att bli godkänt. Om momentet bara ska inspekteras lämna då 

dess inställningar tomma och momentets värde visas på skärmen trotts mätningens värde.  

MODE_T – Denna funktion ska användas för att inspektera ett förbands restmoment genom att 

fästa det ytterligare. Går att ställa in ett högsta och lägsta godkänt moment där uppmätta 

momentet skall hamna inom. 
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Inställningsbeskrivning  

 

Sätt på momentnyckeln genom ´POWER´ knappen. 

Navigera med hjälp av + och – knapparna till minnesplats 00 läget.  

Väl där håll in MD knappen i ca 2 sekunder.  

Väl där finns 2 lägen, MODE_T (Re-tightening torque measurement) och MODE_M 

(Loosening torque measurement), välj genom att tryck på MEM.  

  

Minnesplats 

Av/På 

Moment 

Spara 

Enter 

Växla  
Värden/inställningar 

Radera 
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MODE_T 

Beteckning   Val 

Hi välj högsta värde som ska godkännas. (Endast om uppmätt moment 

ska hamna inom en viss tolerans. Lämnas denna tom ges endast 

uppmätt moment) 

Lo välj lägsta värde som ska godkännas. (Endast om uppmätt moment 

ska hamna inom en viss tolerans. Lämnas denna tom ges endast 

uppmätt moment) 

TUrn CW/CCW, Välj Clock Wise eller Counter Clock Wise. 

Ar  auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid annars 

00. 

bU ljud av/på 

do  skall den kopplas med dator eller skrivare. Bör inte ändras. 

bPS baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dCn m-2 eller m3. Skall inte behöva ändras. 

dSP  LED eller LCD. Välj skäminställning, skall inte behöva bytas. 

dFLt  (default), DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, 

Yes/No? 

rtC1 Klocka. 

rtC2  datum. 
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MODE_M 

Beteckning   Val 

Hi välj högsta värde som ska godkännas. (Endast för judgement annars 

lämna tom) 

Lo välj lägsta värde som ska godkännas. (Endast för judgement annars 

lämna tom) 

TUrn  CW/CCW, Välj Clock Wise eller Counter Clock Wise. 

Ar  auto memory. Skall det sparas automatiskt? Ställ då önskad tid annars 

00. 

bU Ljud Av/På 

do  skall den kopplas med dator eller skrivare. Bör inte ändras. 

bPS Baud rate, skall ställas samma som på dator. Bör inte ändras. 

dCn m-2 eller m3. Bör inte ändras. 

dSP  LED eller LCD. Vilken skäminställning. Bör inte ändras. 

dFLt  (default), DFLT-N/DFLT-Y. Ställa allt till grundinställningarna, 

Yes/No? 

rtC1 Klocka. 

rtC2 Datum. 
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Användningsbeskrivning – Hur du mäter 

Före 
För att börja registrera mätningarna krävs det att momentnyckeln står i minnesläge 001-999. Om 

momentnyckeln står i 00 läge visas endast momentet på skärmen under mätningen och 

försvinner samtidigt som belastningen från momentnyckeln försvinner. Finns ingen möjlighet att 

spara mätningar i detta läge. 

Mätning 
Om momentnyckeln är i inställningsläge tryck då C-knappen och momentnyckeln hoppar då ut 

till mätläge. Är det redan uppmätta värden på minnesplatserna kan dessa antingen raderas genom 

C-knappen eller växla minnesplats genom +/- knapparna tills en tom plats kommer och nya 

mätningar kan då göras. 

Efter 
Efter utförd mätning tryck på MEM-knappen för att spara mätningen alternativt vänta tills auto 

memory sparat värdet. När mätningen är sparad hoppar momentnyckeln till nästa minnesplats för 

att spara nästa mätvärde.  
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Spara och läsa av mätningar 
Läsa av värden  

För att inspektera enskilda mätvärden på skärmen använd + och – knapp för att växla genom de 

tidigare uppmätta värdena. För att kolla mätdata i form av MAX, MIN och AVERGAGE 

värden av ett större antal mätningar på skärmen så ska man med hjälp av pilarna ställa sig på det 

sista uppmätta värde. Håll sedan in MD knappen och STT dyker nu upp på skärmen med en 

blinkande 1:a. Här väljs var du  vill börja hämta dina mätvärden ifrån. Om 1 väljs så kommer alla 

med, om 2 väljs hoppar man över mätvärde 1 osv. För att välja trycks sedan MD igen och N, 

antal mätvärden, visas nu på skärmen. Genom att trycka på MD igen så går man vidare till MAX, 

MIN och AVG värde.  

Spara datan 

Att överföra till PC använd då programvaran Excel Receiver, ExRcv. Genom detta program så 

kan de uppmätta värdena öppnas och sparas i Excel.  

Hur 

Öppna Excel Receiver och välj vilken momentnyckel du använder, detta är en CTB2 

momentnyckel som ska överföra CR+LF data. Välj om du ska överföra data + datum eller bara 

data och vilken cell datan skall börja överföras till. Efter detta är skall ’Start’ knappen tryckas på 

och Excel öppnas. Sätt nu på momentnyckeln och ställ dig på det mätvärde du vill börja överföra 

med hjälp av + och – knappen sen är det bara att trycka MEM knappen och datan dyker då upp i 

Excel filen. Om det inte fungerar öppna då ’COMMUNICATION SET-UP(T)’ som är i övre 

vänstra hörnet. Inställningarna där skall vara samma som på momentnyckeln och ’PORT’ måste 

överensstämma med USB portens platsnummer i datorn. 
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