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Sammanfattning	  
Syftet	  med	  detta	  projekt	  har	  varit	  att	  få	  fram	  hur	  dagens	  mätmetod	  på	  Valmet	  AB	  i	  
Karlstad	  står	  sig	  jämfört	  med	  en	  eller	  flera	  andra	  mätmetoder.	  Samt	  att	  se	  vilka	  faktorer	  
som	  påverkar	  dagens	  mätning	  mest.	  Mätmetoderna	  har	  varit	  för	  mätning	  av	  stora	  
ytterdiametrar	  mellan	  1500-‐1970mm.	  	  
	  
Målet	  med	  projektet	  har	  varit	  att	  göra	  en	  undersökning	  och	  analys	  av	  dagens	  mätmetod	  
samt	  analyser	  på	  en	  eller	  flera	  mätmetoder	  som	  kan	  appliceras	  hos	  Valmet.	  Dessa	  
mätmetoder	  ska	  utvärderas	  mot	  dagens	  mätmetod.	  	  
	  
Mätserier	  utfördes	  på	  dagens	  mätmetod	  som	  är	  Pi	  Tape.	  Genom	  dessa	  mätserier	  kunde	  
flera	  viktiga	  mått	  tas	  fram.	  Dessa	  mått	  var	  standardavvikelse,	  mätosäkerhet,	  
repeterbarhet	  och	  reproducerbarhet.	  Med	  hjälp	  av	  databaser	  med	  temperaturloggning	  i	  
maskinverkstaden	  kunde	  temperaturskillnader	  över	  tid	  tas	  fram.	  Samma	  mätserier	  
gjordes	  sedan	  på	  en	  ny	  mätmetod	  som	  Valmet	  funderat	  på,	  denna	  metod	  var	  en	  
mätbygel	  med	  en	  mätklocka	  som	  mäter	  avvikelser	  från	  en	  normal	  med	  givet	  mått.	  Det	  
byggdes	  en	  prototyp	  som	  sedan	  testades.	  	  
	  
Mätmetoderna	  som	  testades	  fick	  väldigt	  lika	  resultat,	  där	  det	  tydligt	  syns	  att	  
mätmetoderna	  i	  sig	  är	  väldigt	  bra.	  Med	  snäva	  toleranser	  ger	  temperaturavvikelser	  
betydlig	  påverkan	  på	  utvidgningen	  av	  materialet.	  Genom	  dessa	  resultat	  togs	  vissa	  
åtgärder	  fram	  som	  Valmet	  kan	  använda	  sig	  av.	  	   	  



	  
	  

Abstract	  
The	  purpose	  of	  this	  project	  has	  been	  to	  find	  out	  how	  today’s	  measurements	  method	  at	  
Valmet	  AB	  in	  Karlstad	  stands	  against	  one	  or	  more	  other	  methods.	  And	  to	  see	  which	  
factors	  affect	  today’s	  measurement	  most.	  The	  measurement	  methods	  have	  been	  to	  
measure	  big	  outer	  diameter	  between	  1500-‐1970mm.	  
	  
The	  goal	  of	  the	  project	  has	  been	  to	  do	  an	  investigation	  and	  an	  analysis	  of	  today’s	  
measurement	  method	  and	  analysis	  of	  one	  or	  more	  methods	  that	  can	  be	  applied	  at	  
Valmet.	  These	  methods	  should	  be	  evaluated	  against	  today’s	  method.	  	  
	  
Measurement	  series	  were	  performed	  using	  Valmets	  current	  method	  with	  Pi	  Tape.	  With	  
this	  measurement	  series	  important	  measures	  could	  be	  developed.	  These	  measures	  were	  
standard	  deviation,	  measurement	  uncertainty,	  repeatability and	  reproducibility.	  	  Using	  
Valmets	  database	  containing	  temperature	  loggings	  of	  the	  machine	  workshop,	  
temperature	  difference	  over	  time	  could	  be	  established.	  The	  same	  measurement	  series	  
were	  then	  made	  on	  a	  new	  measurement	  method	  that	  Valmet	  considered,	  this	  method	  
was	  an	  arch	  construction	  with	  a	  measuring	  watch,	  which	  measures	  deviations	  from	  a	  
normal	  with	  given	  measurements.	  A	  prototype	  was	  built	  for	  testing.	  
	  
The	  results	  for	  the	  methods	  were	  nearly	  the	  same,	  therefor	  they	  are	  pretty	  similar	  and	  
are	  very	  good.	  With	  tight	  tolerances,	  temperature	  deviations	  have	  a	  significant	  impact	  
on	  the	  expansion	  of	  the	  material.	  Through	  these	  results	  Valmet	  get	  some	  arrangements	  
that	  they	  can	  use.	  	  	  	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

Nomenklatur	  
Komponent	  x	  –	  En	  komponent	  som	  tillverkas	  och	  bearbetas	  åt	  annat	  företag.	  
	  
Mätobjekt	  –	  Objektet	  som	  ska	  mätas,	  i	  detta	  projekt	  komponent	  x.	  	  
	  
Mätmetod	  –	  Metoden	  som	  används	  för	  att	  mäta,	  t.ex.	  lasermätning	  och	  Pi	  
Tapesmätning.	  
	  
Yankeecylinder	  -‐	  En	  cylinder	  som	  används	  i	  pappersmaskiner	  för	  att	  torka	  
pappersmassan.	  	  
	  
GUM	  –	  Guide	  of	  uncertainty	  measurement,	  en	  guide	  för	  att	  ta	  fram	  mätosäkerheter.	  	  
	  
	   	  



	  
	  

	  

Innehållsförteckning	  

Sammanfattning	  ..............................................................................................................................	  2	  
Abstract	  ..............................................................................................................................................	  3	  

1.	  Inledning	  .......................................................................................................................................	  7	  
1.1	  Bakgrund	  ..............................................................................................................................................	  7	  
1.2	  Problemformulering	  .........................................................................................................................	  7	  
1.3	  Syfte	  ........................................................................................................................................................	  7	  
1.4	  Mål	  ...........................................................................................................................................................	  8	  
1.5	  Avgränsningar	  .....................................................................................................................................	  8	  

2.	  Teori	  ................................................................................................................................................	  9	  
2.1	  Grundläggande	  kunskap	  inom	  mätteknik	  .................................................................................	  9	  
2.1.1	  Direkt	  mätning	  ...............................................................................................................................................	  9	  
2.1.2	  Indirekt	  mätning	  ...........................................................................................................................................	  9	  
2.1.3	  Visande	  mätdon	  .............................................................................................................................................	  9	  
2.1.4	  Fasta	  mätdon	  ...................................................................................................................................................	  9	  

2.2	  Mätosäkerhet	  .....................................................................................................................................	  10	  
3.	  Metod	  och	  genomförande	  ......................................................................................................	  13	  
3.1	  Projektplanering	  ..............................................................................................................................	  13	  
3.2	  Insamling	  av	  data	  .............................................................................................................................	  13	  
3.2.1	  Litteraturstudier	  ..........................................................................................................................................	  14	  
3.2.2	  Observationer	  ...............................................................................................................................................	  14	  

3.3	  Analys	  av	  mätmetoder	  ....................................................................................................................	  14	  
3.3.1	  Mätosäkerheter	  ............................................................................................................................................	  14	  
3.3.2	  Materialutvidgning	  vid	  temperaturskillnader	  ...............................................................................	  17	  
3.3.3	  Repeterbarhet	  ..............................................................................................................................................	  17	  
3.3.4	  Reproducerbarhet	  ......................................................................................................................................	  18	  
3.3.5	  Enkel	  metod	  för	  operatör	  ........................................................................................................................	  18	  
3.3.6	  Sammanställning	  .........................................................................................................................................	  18	  

3.4	  Instruktioner	  för	  handhavande	  ..................................................................................................	  19	  
4.	  Resultat	  ........................................................................................................................................	  20	  
4.1	  Projektplanering	  ..............................................................................................................................	  20	  
4.2	  Insamling	  av	  data	  .............................................................................................................................	  20	  
4.2.1	  Komponent	  x	  .................................................................................................................................................	  20	  
4.2.2	  Litteraturstudier	  ..........................................................................................................................................	  21	  

4.3	  Analys	  av	  dagens	  mätmetod	  .........................................................................................................	  21	  
4.3.1	  Mätosäkerhet	  ................................................................................................................................................	  22	  
4.3.2	  Repeterbarhet	  ..............................................................................................................................................	  25	  
4.3.3	  Reproducerbarhet	  ......................................................................................................................................	  25	  
4.3.4	  Enkelhet	  ..........................................................................................................................................................	  26	  
4.3.5	  Sammanställning	  .........................................................................................................................................	  26	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

4.4	  Mätbygel	  med	  mätklocka	  ..............................................................................................................	  26	  
4.4.1	  Mätbygelns	  utformning	  och	  funktion	  .................................................................................................	  26	  
4.4.2	  Mätosäkerhet	  ................................................................................................................................................	  28	  
4.4.3	  Repeterbarhet	  ..............................................................................................................................................	  29	  
4.4.4	  Reproducerbarhet	  ......................................................................................................................................	  29	  
4.4.5	  Enkelhet	  ..........................................................................................................................................................	  30	  
4.4.6	  Sammanställning	  .........................................................................................................................................	  30	  
4.4.7	  Instruktioner	  .................................................................................................................................................	  30	  

5.	  Diskussion	  ...................................................................................................................................	  33	  

6.	  Slutsats	  .........................................................................................................................................	  37	  
Tackord	  ............................................................................................................................................	  38	  

Referenser	  .......................................................................................................................................	  39	  

Bilaga	  1:	  Projektplan	  ......................................................................................................................	  i	  
Bilaga	  2:	  Excelblad	  för	  Pi	  Tape	  ...................................................................................................	  v	  

Bilaga	  3:	  Temperatursloggningsgraf	  .......................................................................................	  vi	  
Bilaga	  4:	  Excelblad	  mätbygel	  ..................................................................................................	  viii	  
	  
	  

	  

	  



7	  
	  

1.	  Inledning	  
Projektet	  har	  utförts	  hos	  Valmet	  AB	  i	  Karlstad	  i	  kursen	  examensarbete	  för	  
högskoleingenjörsexamen	  i	  maskinteknik,	  kursen	  motsvarar	  22,5	  HP.	  Kursen	  ges	  vid	  
fakulteten	  för	  hälsa,	  natur-‐	  och	  teknikvetenskap	  vid	  Karlstads	  universitet.	  
Examensarbetet	  har	  utförts	  på	  avdelningen	  produktionsteknik	  på	  Valmet.	  Handledare	  i	  
projektet	  har	  varit	  Göran	  Karlsson	  vid	  Karlstads	  universitet	  och	  Daniel	  Eriksson	  från	  
Valmet	  AB.	  Projektet	  har	  genomförts	  både	  på	  Valmet	  i	  Karlstad	  och	  vid	  Karlstads	  
universitet.	  	  
	  

1.1	  Bakgrund	  	  
Valmet	  har	  idag	  ca	  12000	  anställda	  varav	  ca	  1500	  i	  Sverige.	  I	  Sverige	  är	  Valmet	  det	  
ledande	  företaget	  inom	  papper-‐	  och	  massaindustri,	  de	  har	  sin	  teknik	  i	  tre	  av	  fyra	  
pappersbruk	  i	  Sverige.	  Valmet	  är	  en	  global	  leverantör	  och	  utvecklare	  av	  anläggningar,	  
utrustningar	  samt	  service	  till	  massa-‐,	  papper-‐	  och	  energiindustri,	  de	  är	  världsledande	  
inom	  dessa	  områden	  (Valmet	  2016a).	  	  
	  
Valmet	  AB	  i	  Karlstad	  är	  idag	  uppdelad	  i	  två	  olika	  enheter,	  ena	  är	  på	  Lamberget	  som	  
arbetar	  med	  mjukpapper	  med	  ca	  570	  anställda	  och	  det	  andra	  är	  på	  Sommaro	  som	  
arbetar	  med	  fiber	  och	  har	  ca	  160	  anställda.	  Enheten	  på	  Sommaro	  är	  planerad	  att	  flytta	  
till	  Lamberget	  under	  2018.	  En	  av	  de	  två	  pilotmaskiner	  som	  funnits	  på	  Lamberget	  har	  
plockats	  ner	  och	  istället	  gett	  utrymme	  för	  att	  bygga	  kontorslokaler.	  Den	  andra	  
pilotmaskinen	  finns	  kvar,	  där	  kan	  kundvisningar	  och	  tester	  av	  processen	  utföras.	  
Projektet	  har	  utförts	  på	  Lamberget,	  enheten	  på	  Lamberget	  levererar	  kompletta	  
mjukpappersmaskiner	  som	  kan	  tillverka	  t.ex.	  näsdukar	  och	  toapapper.	  De	  kan	  även	  
erbjuda	  service	  och	  eftermarknad	  för	  kartong,	  papper	  och	  fiber.	  Verksamheten	  på	  
Valmet	  Lamberget	  består	  idag	  av	  ett	  huvudkontor	  med	  bland	  annat	  konstruktion,	  
försäljning	  och	  IT	  samt	  produktionsanläggningar	  som	  montage,	  maskinverkstad	  och	  
gjuteri	  (Valmet	  2016b).	  	  
	  
Den	  huvudsakliga	  produktionen	  för	  Valmet	  i	  Karlstad	  är	  framför	  allt	  deras	  viktigaste	  
komponenter,	  så	  som	  Yankeecylinder,	  inloppslåda	  men	  även	  komponenter	  som	  
bearbetas	  åt	  andra	  företag.	  Maskinerna	  monteras	  även	  ihop	  i	  Karlstad	  för	  att	  testas	  
innan	  de	  monteras	  ned	  och	  sedan	  levereras	  till	  platsen	  den	  ska	  vara.	  	  
	  

1.2	  Problemformulering	  	  
Valmet	  har	  idag	  problem	  med	  mätning	  av	  stora	  diametrar.	  Framför	  allt	  är	  det	  mätning	  
av	  stora	  ytterdiametrar	  när	  objektet	  är	  i	  maskin	  som	  är	  problem.	  Idag	  har	  mätmetoden	  
inte	  så	  hög	  tillförlitlighet	  och	  har	  en	  stor	  mänsklig	  faktor	  som	  påverkar	  mätresultatet.	  	  
Det	  finns	  behov	  för	  en	  tillförlitlig	  och	  enkel	  metod	  som	  operatörerna	  kan	  mäta	  själva	  
med.	  	  
	  

1.3	  Syfte	  	  
Syftet	  med	  detta	  projekt	  är	  att	  göra	  en	  analys	  över	  Valmets	  nuvarande	  mätmetod.	  Sedan	  
ska	  det	  undersökas	  om	  det	  finns	  andra	  mätmetoder	  som	  kan	  vara	  applicerbara	  på	  
Valmet.	  Den	  eller	  de	  metoderna	  ska	  jämföras	  med	  dagens	  mätmetoder.	  	  
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1.4	  Mål	  	  
Projektet	  ska	  vara	  klart	  att	  redovisa	  den	  31:a	  maj	  2017	  och	  en	  slutrapport	  ska	  vara	  
inlämnad	  senast	  9:e	  juni	  2017.	  Målet	  med	  projektet	  är	  att	  göra	  en	  analys	  av	  dagens	  
mätmetod	  för	  att	  mäta	  stora	  ytterdiametrar	  när	  objektet	  är	  i	  maskinen.	  Även	  en	  analys	  
om	  det	  finns	  andra	  mätmetoder	  som	  kan	  vara	  applicerbara	  ska	  göras	  och	  utvärderas	  
mot	  dagens	  mätmetod.	  Om	  tid	  och	  material	  finns	  ska	  en	  prototyp	  av	  en	  eller	  flera	  
mätmetoder	  byggas	  för	  att	  kunna	  jämföra	  den	  eller	  de	  mot	  dagens	  metod.	  	  
	  
	  

1.5	  Avgränsningar	  	  
I	  början	  av	  projektet	  var	  avgränsningen	  att	  mätmetoder	  för	  slutmätning	  samt	  
delmätning	  i	  maskin	  för	  inner-‐	  och	  ytterdiameter	  skulle	  analyseras	  och	  utvärderas.	  
Dessa	  metoder	  skulle	  vara	  på	  både	  yankeecylinder	  och	  komponent	  x.	  Denna	  
avgränsning	  visades	  sig	  inte	  vara	  tillräcklig	  utan	  att	  den	  skulle	  behövas	  ändras	  om	  för	  
att	  kunna	  lägga	  mer	  energi	  och	  tid	  på	  det	  som	  var	  det	  största	  problemet	  enligt	  Valmet.	  
Det	  som	  var	  det	  största	  problemet	  var	  mätmetoder	  för	  att	  mäta	  ytterdiameter	  på	  
komponent	  x	  när	  den	  sitter	  i	  maskinen	  efter	  bearbetning	  för	  att	  kontrollera	  om	  den	  är	  
klar	  att	  lyftas	  ur	  maskinen	  eller	  inte.	  	  
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2.	  Teori	  	  
Vid	  mätningar	  får	  man	  ofta	  fram	  ett	  fast	  värde,	  så	  som	  en	  längd	  eller	  vikt.	  Dessa	  mått	  kan	  
tyckas	  vara	  exakta	  då	  de	  läses	  av	  från	  en	  analog	  visare	  eller	  en	  digital	  display,	  speciellt	  
kan	  man	  tycka	  att	  de	  ska	  vara	  exakta	  när	  de	  läses	  av	  från	  en	  display.	  Men	  det	  är	  
praktiskt	  sett	  helt	  omöjligt	  att	  göra	  en	  helt	  korrekt	  mätning	  så	  att	  värdet	  stämmer	  till	  
hundra	  procent.	  Det	  finns	  alltid	  en	  eller	  flera	  parametrar	  som	  påverkar	  mätresultatet	  	  
(Lindskog	  2006).	  	  
	  
Förr	  pratades	  det	  om	  mätfel	  men	  det	  är	  ett	  mått	  som	  är	  svårt	  att	  få	  fram	  då	  det	  
definieras	  som	  skillnaden	  mellan	  ”sanna”	  värdet	  och	  det	  uppmätta	  värdet.	  Eftersom	  det	  
”sanna”	  värdet	  är	  praktiskt	  omöjligt	  att	  få	  fram	  och	  därmed	  ett	  okänt	  värde	  så	  är	  mätfel	  
ett	  mått	  som	  inte	  är	  bra.	  Idag	  har	  man	  istället	  börjat	  prata	  om	  mätosäkerheter	  som	  ett	  
mått.	  Dessa	  är	  inte	  helt	  lika,	  då	  mätosäkerheter	  relaterar	  till	  de	  effekter	  som	  påverkar	  
mätningen	  till	  att	  avvika	  från	  det	  sanna	  värdet.	  Mätosäkerheten	  kan	  alltid	  bestämmas	  
men	  då	  med	  en	  viss	  grad	  av	  sannolikhet	  (Lindskog	  2006).	  	  
	  
	  

2.1	  Grundläggande	  kunskap	  inom	  mätteknik	  
För	  att	  få	  en	  förståelse	  om	  vilka	  olika	  parametrar	  och	  olika	  typer	  av	  mätning	  som	  kan	  
förekomma	  så	  kommer	  detta	  kapitel	  ta	  upp	  lämplig	  information	  som	  krävs	  för	  att	  förstå	  
denna	  rapport.	  
	  

2.1.1	  Direkt	  mätning	  
Vid	  direkt	  mätning	  läses	  mätresultatet	  av	  direkt	  utan	  att	  behöva	  använda	  sig	  av	  likare,	  
en	  likare	  är	  en	  mall	  med	  ett	  bestämt	  mått.	  Exempel	  på	  direkt	  mätning	  är	  skjutmått	  och	  
bygelmätskruv	  (Zilling	  1973).	  	  
	  

2.1.2	  Indirekt	  mätning	  
När	  det	  gäller	  indirekt	  mätning	  så	  kan	  endast	  avvikelsen	  från	  ett	  specifikt	  mått	  som	  
mätdonet	  är	  inställt	  för	  att	  avläsas.	  Vid	  inställning	  av	  dessa	  mätdon	  behövs	  en	  likare.	  
Exempel	  på	  mätdon	  är	  mätbyglar	  och	  hålindikatorer	  (Zilling	  1973).	  	  
	  

2.1.3	  Visande	  mätdon	  
Dessa	  mätdon	  visar	  vilket	  mått	  som	  komponenten	  har,	  används	  fördelaktigt	  i	  
tillverkning.	  Mätning	  med	  dessa	  mätdon	  sker	  endast	  punktvis	  och	  det	  finns	  risk	  att	  vissa	  
formfel	  inte	  upptäcks.	  Exempel	  på	  mätdon	  i	  denna	  kategori	  är	  mätklockor	  och	  
mikrometrar	  (Zilling	  1973).	  	  
	  

2.1.4	  Fasta	  mätdon	  
Fasta	  mätdon	  har	  fasta	  och	  bestämda	  mått	  eller	  former.	  Med	  denna	  typ	  av	  mätdon	  kan	  
formfel	  upptäckas,	  t.ex.	  rundhet.	  Exempel	  på	  mätdon	  är	  olika	  typer	  av	  tolkar	  och	  mallar	  
(Zilling	  1973).	  
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2.2	  Mätosäkerhet	  
Vid	  mätning	  av	  alla	  olika	  sorter	  går	  det	  aldrig	  att	  få	  det	  helt	  exakta	  värdet,	  det	  går	  att	  
förbättra	  sin	  mätteknik	  mycket	  för	  att	  få	  mindre	  mätosäkerhet	  men	  inte	  så	  att	  värdet	  
blir	  exakt.	  Det	  finns	  alltid	  någon	  typ	  av	  osäkerhet	  i	  mätningen,	  det	  kan	  vara	  så	  att	  det	  till	  
slut	  är	  naturen	  som	  sätter	  stopp	  för	  det	  exakta	  värdet	  (Lindskog	  2006).	  
	  
Mätosäkerheten	  är	  den	  oskärpa	  som	  finns	  i	  mätresultatet	  (Lindskog	  2006).	  
Mätosäkerhet	  är	  också	  ett	  värde	  som	  beskriver	  spridningen	  av	  mätvärden	  som	  en	  metod	  
kan	  ha	  (Swedac	  2004).	  Mätosäkerheten	  är	  även	  bunden	  till	  mätresultatet.	  
Några	  mätosäkerhetsfaktorer	  som	  kan	  påverka	  mätresultatet:	  

• Temperatur	  (Alla	  dimensioner	  är	  relaterade	  till	  temperaturen	  +20˚C,	  vilket	  är	  
referenstemperaturen.)	  

• Mänskliga	  faktorn	  –	  som	  kan	  vara	  t.ex.	  avläsningsfel	  av	  mätinstrumentet	  eller	  
felbedömningar	  av	  mätmetoden.	  	  

• Mätinstrumentet	  och	  mättekniken	  –	  mätinstrumentet	  kan	  vara	  felkalibrerat	  eller	  
att	  mättekniken	  inte	  är	  helt	  utvecklat.	  

• Vibrationer	  
• Normalens	  noggrannhet	  

	  
GUM	  filosofin	  (Guide	  to	  the	  Expression	  of	  Uncertainty	  in	  Measurement)	  beskriver	  om	  
hur	  mätosäkerhet	  påverkar	  mätningen.	  GUM	  är	  en	  guide	  för	  att	  uttrycka	  mätosäkerhet.	  
GUM	  fastställer	  allmänna	  regler	  för	  utvärdering	  och	  angivande	  av	  mätosäkerheten	  
(Swedac	  2004).	  
	  
Enligt	  Swedac	  (2004)	  finns	  det	  två	  olika	  metoder	  av	  bestämning	  av	  mätosäkerhet	  i	  GUM:	  

• Utvärderingsmetod	  A	  –	  I	  denna	  metod	  bestäms	  mätosäkerheten	  utifrån	  
variationen	  på	  mätresultat.	  Att	  göra	  mätserier	  och	  sedan	  bestämma	  
mätosäkerheten	  genom	  medelvärdet	  av	  flera	  mätningar	  är	  ett	  vanligt	  sätt.	  	  

	  
• Utvärderingsmetod	  B	  –	  Denna	  metod	  innefattar	  alla	  andra	  sätt	  som	  inte	  togs	  

upp	  i	  typ	  A	  för	  att	  bestämma	  mätosäkerheten.	  Ofta	  kräver	  denna	  metod	  stor	  
kunskap	  och	  erfarenhet	  inom	  ämnet.	  Värden	  kan	  komma	  från	  t.ex.	  
o Tidigare	  mätdata,	  t.ex.	  data	  som	  bestämts	  genom	  tidigare	  mätningar.	  
o Mätinstrumentets	  specifikationer	  
o Uppgifter	  tagna	  från	  kalibreringsbevis,	  vilka	  osäkerheter	  som	  har	  uppstått	  vid	  

kalibrering	  
o Data	  från	  handböcker	  
o Egna	  uppskattningar	  av	  mätosäkerheter	  
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Vid	  bestämning	  av	  mätsoäkerhet	  kan	  utvärderingsmetod	  A	  och	  B	  användas	  var	  för	  sig	  
eller	  kombineras,	  detta	  är	  ofta	  fallet.	  Det	  är	  alltså	  ofta	  som	  flera	  instorheter	  påverkar	  
utstorheten,	  se	  figur	  1.	  Instorheter	  är	  de	  olika	  storheterna	  som	  påverkar	  mätstorheten	  
(utstorheten)	  och	  därmed	  mätresultatet.	  Utstorheten	  är	  den	  storhet	  som	  uttrycker	  
mätstorheten,	  mätstorheten	  uttrycks	  i	  ett	  mätetal	  och	  en	  enhet.	  Utstorheten	  Y	  påverkas	  
av	  flera	  instorheter	  Xi	  kan	  skrivas	  som	  en	  funktion	  
Y	  =	  ƒ(X1,X2,...,Xn)	  	  
ƒ	  i	  detta	  fall	  är	  funktionen	  som	  representerar	  mätmetoden	  och	  utvärderingsmetoden	  
(Swedac	  2004).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
I	  detta	  projekt	  kommer	  standardmätosäkerheten	  att	  beaktas	  och	  vara	  måttet	  för	  
mätosäkerheten,	  detta	  är	  mätosäkerheten	  som	  baseras	  på	  statistiska	  begrepp	  och	  är	  
uttryckt	  i	  standardavvikelsen.	  Standardavvikelsen	  är	  ett	  mått	  på	  spridningen	  av	  värden	  
från	  en	  mätserie.	  	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Instorheter	  	  	  	  	  	  Mätsystem	  	  	  	  	  	  	  	  Utstorhet	  
	  

Figur	  1.	  Mätsystem	  med	  en	  utstorhet	  som	  beror	  av	  flera	  instorheter.	  
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Enligt	  Svensson	  (2005)	  kan	  mätsystemet	  illustreras	  som	  i	  figur	  2.	  Svensson	  (2005)	  
skriver	  även	  om	  att	  osäkerheter	  kan	  påverka	  i	  alla	  olika	  steg,	  där	  t.ex.	  temperatur	  kan	  
påverka	  såväl	  objektet	  som	  mätutrustningen.	  	  De	  olika	  stegen	  är	  följande:	  
	  

• Mätobjekt	  –	  Objektet	  som	  ska	  mätas,	  kan	  ha	  mätosäkerheter	  i	  sig	  från	  början.	  Vid	  
diametermätning	  kan	  ovalitet	  påverka	  och	  innebära	  en	  osäkerhet.	  

	  
• Mätutrustning	  –	  Utrustningen	  som	  ska	  användas	  vid	  mätningen,	  kan	  ha	  flera	  olika	  

osäkerheter	  i	  sig	  från	  början	  t.ex.	  kalibreringsfel.	  
	  

• Operatör	  –	  Den	  person	  som	  ska	  utföra	  mätningen.	  Vid	  direkt	  mätning	  kan	  den	  
mänskliga	  faktorn	  vara	  en	  osäkerhet	  vid	  t.ex.	  avläsning.	  Vid	  indirekt	  mätning	  kan	  
även	  en	  osäkerhet	  påverka	  genom	  t.ex.	  riggning	  av	  utrustning.	  	  

	  
• Mätmiljö	  –	  De	  yttre	  omständigheterna	  som	  kan	  påverka	  mätningen.	  Kan	  vara	  t.ex.	  

temperatur,	  lufttryck.	  Under	  mätningarna	  i	  detta	  projekt	  kommer	  endast	  
temperatur	  tas	  i	  beaktning.	  	  

	  
• Mätmetod	  –	  Själva	  proceduren	  när	  mätningen	  sker.	  Icke	  fullständiga	  

instruktioner	  och	  definitioner	  kan	  vara	  en	  osäkerhet	  i	  detta	  steg.	  	  
	  
	  

	  

	  
Figur	  2.	  En	  bild	  över	  hur	  ett	  mätsystem	  kan	  se	  ut.	  	   	  

Mätobjekt	   Mätutrustning	  
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3.	  Metod	  och	  genomförande	  

3.1	  Projektplanering	  	  
Ett	  första	  steg	  i	  projektet	  var	  ett	  upptaktsmöte	  med	  handledare	  från	  Valmet,	  där	  
specificerades	  den	  ursprungliga	  projektspecifikationen.	  Information	  kring	  projektet	  togs	  
upp	  som	  sedan	  blev	  grunden	  till	  den	  projektplan	  som	  skulle	  tas	  fram.	  	  
	  
En	  projektplan	  arbetades	  fram	  för	  att	  kunna	  definiera	  de	  olika	  delarna	  i	  projektet.	  Enligt	  
dispositionen	  från	  Eriksson	  och	  Lilliesköld	  (2005)	  så	  ska	  de	  olika	  delarna	  vara	  
bakgrund,	  mål,	  avgränsning,	  organisation,	  projektmodell,	  kommentar	  till	  tidsplan,	  
riskbedömning	  och	  dokumenthantering.	  Projektplanen	  skrevs	  för	  att	  kunna	  underlätta	  
kommunikationen,	  för	  att	  få	  en	  bättre	  inblick	  vad	  projektet	  handlade	  om	  samt	  att	  
minska	  riskpåverkan	  under	  projektets	  gång.	  Projektplanen	  är	  som	  en	  överenskommelse	  
mellan	  projektgruppen	  och	  uppdragsgivare,	  i	  detta	  fall	  projektansvarig	  och	  Valmet	  AB	  
(Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2005).	  
	  
Bakgrundsbeskrivningen	  skrevs	  utifrån	  den	  ursprungliga	  projektspecifikationen	  och	  
den	  information	  som	  projektansvarig	  har	  fått	  från	  Valmet.	  Bakgrunden	  skrivs	  för	  att	  se	  
vad	  som	  har	  hänt	  innan	  detta	  projekt	  startade	  samt	  att	  kunna	  säga	  vad	  projektet	  har	  för	  
funktion	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2005).	  	  
	  
I	  ett	  projekt	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  mål,	  det	  är	  projektmål	  och	  Affärsmål.	  Projektmålet	  
är	  det	  mätbara	  målet,	  i	  detta	  projekt	  analysen	  och	  utvärderingen	  av	  mätmetoder.	  
Affärsmål	  är	  t.ex.	  hur	  många	  timmar	  och	  hur	  mycket	  projektet	  får	  kosta,	  i	  detta	  projekt	  
är	  det	  när	  rapporten	  ska	  vara	  klar	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2005).	  	  
	  
En	  riskanalys	  gjordes	  där	  generella	  risker	  i	  projektet	  togs	  upp.	  I	  varje	  projekt	  finns	  det	  
olika	  typer	  av	  risker	  och	  de	  kommer	  påverka	  projektet	  olika.	  I	  denna	  typ	  av	  riskanalys	  är	  
det	  bra	  om	  alla	  typer	  av	  risker	  tas	  upp,	  sedan	  uppskattas	  sannolikheten	  och	  
konsekvensen	  för	  varje	  risk	  i	  en	  skala	  mellan	  1-‐5.	  Sannolikhetstalet	  och	  konsekvenstalet	  
multipliceras	  och	  då	  fås	  risktalet	  för	  varje	  risk,	  risktalet	  kan	  vara	  mellan	  1-‐25.	  Till	  varje	  
risk	  ska	  det	  finnas	  en	  åtgärd	  eller	  förslag	  för	  att	  kunna	  eliminera	  eller	  hantera	  risken	  om	  
den	  uppstår	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2005).	  	  	  
	  
Ett	  Gantt-‐schema	  skapades	  för	  att	  kunna	  bryta	  ner	  projektet	  i	  de	  delar	  som	  det	  innehar	  
och	  hur	  de	  hänger	  ihop.	  Samt	  att	  sätta	  ett	  tidsspann	  på	  det	  för	  att	  ha	  en	  plan	  på	  vad	  som	  
ska	  göras	  när	  (Eriksson	  &	  Lilliesköld	  2005).	  Tidsplanen	  tas	  fram	  för	  att	  kunna	  följa	  
projektets	  gång,	  tidsplanen	  kan	  komma	  att	  revideras	  vid	  behov.	  	  
	  

3.2	  Insamling	  av	  data	  
De	  data	  som	  har	  tagits	  fram	  är	  både	  om	  hur	  mätosäkerhet	  ska	  beräknas	  och	  vad	  som	  är	  
mätosäkerheter	  men	  det	  har	  även	  varit	  information	  om	  produkten	  och	  verkstaden	  där	  
mätningarna	  sker.  
 
Enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2011)	  finns	  det	  olika	  typer	  av	  metoder	  för	  att	  samla	  in	  data,	  
den	  metod	  som	  använts	  i	  detta	  projekt	  är	  den	  explorativa	  undersökningen.	  Denna	  
metod	  utgår	  från	  att	  samla	  in	  så	  mycket	  kunskap	  som	  möjligt	  om	  ett	  specifikt	  
problemområde,	  detta	  betyder	  att	  ta	  sig	  an	  problemet	  allsidigt.	  	  
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3.2.1	  Litteraturstudier	  
Litteraturstudier	  har	  använts	  genom	  i	  stort	  sett	  hela	  projektet,	  det	  vill	  säga	  ända	  fram	  
till	  utvärdering	  av	  andra	  mätmetoder	  genomförts.	  Litteraturen	  som	  studerats	  har	  
behandlat	  mätmetoder,	  grundläggande	  information	  om	  mätteknik	  och	  mätosäkerheter.	  
Vid	  datainsamling	  finns	  det	  både	  primär	  och	  sekundär	  datainsamling.	  
	  
Primär	  datainsamling	  avser	  information	  som	  du	  själv	  har	  samlat	  in	  som	  t.ex.	  samla	  in	  
enkäter,	  göra	  intervjuer	  och	  observationer.	  Sekundär	  datainsamling	  innebär	  att	  andra	  
har	  samlat	  in	  informationen	  eller	  redan	  existerande	  information	  som	  t.ex.	  böcker,	  
tidskrifter	  och	  webbplatser.	  Sekundärdata	  kan	  vara	  vinklad	  eller	  föråldrad	  (Björklund	  &	  
Paulsson	  2012). Därför	  har	  informationen	  verifierats	  genom	  att	  kolla	  flera	  olika	  källor.	  I	  
detta	  projekt	  har	  både	  primär	  och	  sekundär	  datainsamling	  använts.	  Den	  primära	  
datainsamlingen	  har	  varit	  att	  göra	  observationer	  och	  den	  sekundära	  datainsamlingen	  
har	  varit	  information	  från	  böcker	  och	  tidskrifter.	  	  
	  

3.2.2	  Observationer	  
Arbetet	  med	  att	  samla	  in	  data	  startades	  med	  att	  genomföra	  en	  rundtur	  på	  området	  för	  
att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  hela	  verksamheten	  ser	  ut.	  Sedan	  lades	  fokus	  på	  de	  delar	  som	  ingår	  i	  
detta	  projekt.	  Observationer	  kan	  användas	  i	  olika	  syften,	  ofta	  används	  det	  i	  samband	  
med	  explorativa	  undersökningar	  (Patel	  &	  Davidsson	  2011).	  Dessa	  observationer	  ligger	  
sedan	  till	  grund	  för	  fortsatta	  studier.	  Rundturen	  och	  övriga	  observationer	  låg	  till	  grund	  
för	  att	  förstå	  och	  se	  hur	  dagens	  mätmetoder	  fungerar	  samt	  vilka	  förutsättningar	  som	  
andra	  mätmetoder	  har.	  	  
	  

3.3	  Analys	  av	  mätmetoder	  
I	  detta	  projekt	  kommer	  analysen	  göras	  på	  mätmetoder	  för	  att	  mäta	  ytterdiameter	  på	  
komponent	  x.	  Det	  kommer	  att	  göras	  flera	  analyser	  genom	  projektet,	  det	  kommer	  både	  
göras	  på	  dagens	  mätmetod	  och	  andra	  metoder	  som	  kan	  appliceras	  på	  just	  denna	  
produkt.	  Alla	  mätningar	  kommer	  att	  ske	  i	  Valmets	  maskinverkstad.	  Analysen	  kommer	  
att	  utvärdera	  metodernas	  repeterbarhet,	  reproducerbarhet	  och	  mätosäkerhet.	  	  
	  

3.3.1	  Mätosäkerheter	  
Enligt	  GUM-‐metoden	  så	  ska	  mätosäkerheten	  beräknas	  som	  standardmätosäkerhet	  och	  
enligt	  Swedac	  (2004)	  kan	  2	  olika	  metoder	  användas.	  Vid	  bestämmande	  av	  mätosäkerhet	  
för	  en	  mätserie	  kan	  utvärderingsmetod	  A	  användas.	  Denna	  metod	  utgår	  från	  
medelvärdet	  på	  mätserien.	  	  Utvärderingsmetod	  A	  följer	  strukturen	  nedan:	  
	  
Val	  av	  antalet	  mätningar	  i	  mätserien	  
För	  att	  tillförlitligheten	  till	  denna	  utvärderingsmetod	  ska	  vara	  godkänd	  ska	  antalet	  
mätningar	  i	  mätserien	  vara	  större	  än	  10	  (n>10).	  	  
	  
Spridning	  och	  fördelning	  
För	  att	  enkelt	  kunna	  se	  hur	  spridningen	  och	  fördelning	  är	  för	  mätserien	  kommer	  
diagram	  och	  grafer	  att	  presenteras.	  	  
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Medelvärde	  
För	  att	  kunna	  beräkna	  mätseriens	  standardmätosäkerhet	  så	  behövs	  mätseriens	  
medelvärde	  tas	  fram.	  𝑞	  är	  medelvärdet	  på	  mätvärden	  qj	  under	  mätserien	  med	  antalet	  
mätningar	  n.	  	  
	  
𝑞 = !

!
𝑞!!

!!! 	   	   	   	   	   (1)	  
	  
Mätseriens	  varians	  
Variansen	  𝑠!(𝑞)	  är	  ett	  mått	  på	  mätseriens	  repeterbarhet.	  Denna	  formel	  är	  baserad	  på	  
enstaka	  mätning.	  
	  
𝑠!(𝑞) = !

!!!
(𝑞! − 𝑞)!!

!!! 	   	   	   	   (2)	  

	  
Mätseriens	  standardavvikelse	  	  
Standardavvikelsen	  𝑠 𝑞   är	  ett	  mått	  på	  mätseriens	  repeterbarhet	  med	  samma	  
dimension	  som	  mätvärden.	  Det	  är	  ett	  mått	  på	  värdenas	  spridning.	  	  
	  
𝑠 𝑞 = 𝑠!(𝑞)	   	   	   	   	   (3)	  
	  
Varians	  av	  mätseriens	  medelvärde	  
För	  att	  få	  ett	  bättre	  mått	  på	  mätseriens	  varians	  så	  beräknas	  variansen	  på	  mätseriens	  
medelvärde	  𝑠! 𝑞 .	  
	  

𝑠! 𝑞 = !𝟐(!)
!

	   	   	   	   	   (4)	  
	  
Standardavvikelse	  av	  mätseriens	  medelvärde	  
Standardavvikelsen	  av	  mätseriens	  medelvärde	  𝑠 𝑞 	  är	  måttet	  på	  standardavvikelsen	  
baserat	  på	  mätseriens	  medelvärde.	  
	  
𝑠 𝑞 = 𝑠!(𝑞)	   	   	   	   	   (5)	  
	  
Känslighetsfaktor	  
Känslighetsfaktorn	  är	  hur	  mycket	  skattningen	  av	  utstorheten	  påverkas	  av	  ändringar	  i	  
just	  den	  berörda	  instorhetens	  skattning.	  Ofta	  sätts	  känslighetsfaktorn	  till	  1	  då	  det	  är	  
väldigt	  svårt	  att	  skatta	  detta	  värde.	  	  
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Sammanlagda	  mätosäkerheter	  
För	  att	  visuellt	  enkelt	  kunna	  verifiera	  standardmätosäkerheten	  för	  sammanlagda	  
mätosäkerheter	  sätts	  de	  olika	  bidragen	  till	  standardmätosäkerheten	  upp	  i	  en	  tabell,	  se	  
tabell	  1.	  Den	  totala	  bidraget	  till	  standardmätosäkerheten	  u(y)	  beräknas	  enligt	  ekvation	  
6.	  	  
	  
𝑢 𝑦 =    𝑢!! 𝑦 + 𝑢!! 𝑦 +. .+𝑢!! (𝑦)	   	   	   	   (6)	  
	  
	  	  

Tabell	  1.	  Mätosäkerhetsbudget	  
Storhet	  

	  
Xi	  

Skattning	  	  
	  
xi	  

Standardmät-‐	  
osäkerheten	  	  

u(xi)	  

Känslighetsfaktor	  	  
	  

ui(y)	  

Bidrag	  till	  standardmät-‐
osäkerheten	  

ui(y)	  
X1	   x1	   u(x1)	   c1	   u1(y)	  
X2	   x2	   u(x2)	   c2	   u2(y)	  
.	   .	   .	   .	   .	  
XN	   xN	   u(xN)	   cN	   uN(y)	  
Y	   y	   	   	   u(y)	  
	  
	  
Standardmätosäkerhet	  
Den	  sammanlagda	  mätosäkerheten	  u(y),	  där	  alla	  bidrag	  har	  adderats.	  	  
	  
Täckningsfaktor	  
En	  täckningsfaktor	  multipliceras	  till	  standardmätosäkerheten	  för	  att	  få	  fram	  en	  
täckningssannolikhet	  eller	  konfidensnivå.	  Täckningsfaktorn	  är	  ett	  numeriskt	  värde	  som	  
behövs	  för	  att	  beräkna	  utvidgad	  standardmätosäkerhet.	  Vilken	  konfidensnivå	  
osäkerheten	  får	  gentemot	  vilken	  täckningsfaktor	  som	  väljs	  kan	  ses	  i	  tabell	  2.	  	  	  	  
	  

Tabell	  2.	  Hur	  täckningsfaktor	  och	  konfidensnivå	  är	  för	  normalfördelning	  
Täckningsfaktor	  (k)	   Konfidensnivå	  [%]	  

0,676	   50	  
1	   68,27	  

1,645	   90	  
1,960	   95	  
2	   95,45	  

2,576	   99	  
3	   99,73	  

	  
	  
Utvidgad	  standardmätosäkerhet	  
Genom	  att	  multiplicera	  standardmätosäkerheten	  med	  täckningsfaktor	  fås	  en	  utvidgad	  
standardmätosäkerhet,	  U.	  Om	  mätstorheten	  antas	  vara	  normalfördelad	  kan	  en	  
täckningsfaktor	  k=2	  användas.	  Det	  innebär	  att	  ungefär	  95	  %	  sannolikhet	  att	  det	  sanna	  
värdet	  ligger	  i	  intervallet	  mätvärde  !!	  standardmätosäkerhet.	  	  
	  
𝑈 = 𝑢(𝑦) ∗ 𝑘	   	   	   	   	   (7)	  
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Resultatangivelse	  
Resultatet	  är	  det	  skattade	  värdet	  ±	  utvidgade	  standardmätosäkerheten.	  Där	  anges	  även	  
inom	  vilken	  täckningssannolikhet	  som	  resultatet	  ligger.	  	  
	  

3.3.2	  Materialutvidgning	  vid	  temperaturskillnader	  
Temperatur	  kan	  vara	  en	  viktig	  osäkerhet	  som	  måste	  tas	  i	  beaktning.	  
Standardmätosäkerheten	  för	  temperatur	  kan	  tas	  fram	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  
utvärderingsmetod	  B.	  Material	  utvidgar	  sig	  olika	  mycket,	  men	  det	  kan	  ha	  en	  stor	  
påverkan	  på	  mätresultatet	  beroende	  på	  temperaturskillnader.	  20˚C	  är	  den	  
referenstemperatur	  som	  avvikelsen	  utgår	  från,	  alla	  temperaturer	  som	  inte	  är	  20˚C	  är	  en	  
temperaturskillnad	  som	  ska	  tas	  i	  beaktning.	  Mätobjektets	  utvidgning	  ska	  beräknas	  enligt	  
ekvation	  8,	  men	  även	  mätinstrumentet	  kan	  behövas	  kolla	  beroende	  på	  vilket	  instrument	  
som	  ska	  användas	  vid	  mätning.	  	  	  
	  
δ! = 𝐷! ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇	   	   	   	   	   (8)	  
	  
Där	  δt	  är	  diameterskillnad,	  𝐷!	  är	  ursprunglig	  diameter,	  𝛼	  är	  längdutvidgningskoefficient	  
och	  ∆𝑇	  är	  temperaturskillnad	  från	  20˚C.	  
	  
Under	  mätningarna	  kommer	  temperaturen	  i	  luften	  att	  avläsas	  via	  ett	  system	  som	  finns	  
på	  Valmet.	  I	  maskinverkstaden	  finns	  det	  fyra	  temperaturgivare	  som	  kan	  läsas	  av	  i	  
programmet,	  beroende	  på	  var	  i	  maskinverkstaden	  som	  mätningen	  sker	  så	  kan	  olika	  
givare	  vara	  aktuella	  att	  avläsas.	  En	  IR-‐mätare	  kan	  användas	  för	  att	  kunna	  mäta	  vad	  
godsets	  temperatur	  är,	  därmed	  kunna	  beräkna	  utvidgningen	  på	  den	  temperaturen	  
istället	  för	  luftens	  temperatur.	  	  
	  

3.3.3	  Repeterbarhet	  
För	  att	  kunna	  utvärdera	  hur	  bra	  repeterbarheten	  för	  mätmetoden	  är	  så	  kommer	  
mätningen	  att	  göras	  i	  en	  serie	  och	  sedan	  se	  hur	  de	  olika	  mätningarnas	  resultat	  varierar	  i	  
mätserien.	  Mätserien	  kommer	  att	  vara	  den	  samma	  som	  kommer	  ligga	  till	  underlag	  för	  
mätosäkerhet.	  	  Det	  bästa	  resultatet	  är	  om	  alla	  mätresultat	  är	  samlade	  på	  samma	  värde.	  
Mätningar	  med	  en	  hög	  repeterbarhet	  är	  noggrannare	  än	  mätningar	  med	  låg	  
repeterbarhet.	  Måtten	  på	  repeterbarhet	  är	  variansen	  och	  standardavvikelse	  (Lindskog	  
2006).	  	  
	  
Repeterbarheten	  beräknas	  enligt	  ekvation	  9,	  där	  standardavvikelsen	  divideras	  med	  
toleransvidden.	  	  
	  
𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = !(!)

!"#$%&'()*++
	   	   	   	   (9)	  
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3.3.4	  Reproducerbarhet	  
Reproducerbarhet	  handlar	  om	  att	  upprepa	  mätningen	  flera	  gånger	  för	  att	  kunna	  
utvärdera	  om	  mätningen	  är	  tillförlitlig	  och	  noggrann.	  Detta	  kommer	  att	  utvärderas	  
genom	  att	  olika	  operatörer	  gör	  mätningen.	  För	  att	  få	  en	  hög	  reproducerbarhet	  ska	  de	  
olika	  mätningarnas	  resultat	  vara	  så	  liten	  som	  möjligt.	  Underlag	  från	  ett	  annat	  företag	  för	  
att	  göra	  en	  MSA	  (Mät	  Systems	  Analys)	  ligger	  till	  grund	  för	  beräkning	  av	  
reproducerbarhet.	  	  
	  
Enligt	  ekvation	  11	  beräknas	  reproducerbarhet	  med	  hjälp	  av	  maximala	  och	  minimala	  
operatörernas	  medelvärde,	  repeterbarheten,	  antal	  mätningar	  och	  antal	  mätserier.	  
Repeterbarhet	  i	  detta	  fall	  beräknas	  enligt	  ekvation	  10,	  där	  r	  är	  medelvärdet	  på	  den	  
maximala	  skillnaden	  för	  de	  i	  antal	  olika	  mätningarna,	  𝑟 = !"!

!
!
	  .	  Maxskillnaden	  𝛥𝑖	  är	  den	  

största	  skillnaden	  under	  de	  3	  mätningarna.	  
	  
𝑅𝑒𝑝𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = !!!!!!!!

!"#$%  !"#$%&ö!"!
	   	   	   	   (10)	  

	  
𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡 = 𝑥!"# − 𝑥!"# − !"#"$"%&'%!!"

!ä!"#"$%&∗!"#$"#
	  	   	   (11)	  

	  
	  

3.3.5	  Enkel	  metod	  för	  operatör	  
Efter	  mätning	  av	  en	  mätserie	  ska	  operatören	  säga	  på	  en	  skala	  1-‐5	  hur	  enkel	  denna	  
metod	  var	  att	  utföra.	  Vid	  införande	  av	  ny	  metod	  ska	  detta	  vara	  en	  enkel	  metod	  som	  inte	  
behöver	  extrautbildad	  personal,	  utan	  om	  det	  blir	  klart	  i	  maskin	  på	  natten	  ska	  
operatören/operatörerna	  kunna	  göra	  mätningen	  och	  bedömningen	  själva	  om	  objektet	  
är	  klart	  för	  att	  ta	  ur	  maskinen.	  	  
	  

3.3.6	  Sammanställning	  
För	  att	  få	  en	  klar	  bild	  av	  hur	  mätmetodens	  resultat	  var	  så	  har	  en	  sammanställning	  tagits	  
fram,	  se	  tabell	  3.	  Där	  redovisas	  repeterbarheten,	  reproducerbarheten,	  standard	  
mätosäkerheten,	  utvidgade	  standardmätosäkerheten	  och	  hur	  enkel	  mätmetoden	  var.	  I	  
den	  sista	  kolumnen	  i	  tabellen	  sätts	  ett	  värde	  på	  hur	  bra	  resultat	  det	  har	  varit	  i	  de	  olika	  
kategorierna	  i	  en	  skala	  mellan	  1-‐5,	  där	  1	  är	  dåligt	  och	  5	  är	  bra.	  	  
	  

Tabell	  3.	  Sammanställning	  av	  de	  olika	  resultaten	  från	  mätningen.	  
	   Resultat	  	   Bra	  resultat?	  (skala	  1-‐5)	  	  
Standardavvikelse	   	   	  
Standardmätosäkerhet	   	   	  
Utvidgade	  
standardmätosäkerheten	  

	   	  

Repeterbarheten	   	   	  
Reproducerbarheten	   	   	  
Enkelhet	   	   	  
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3.4	  Instruktioner	  för	  handhavande	  
För	  att	  mätningen	  ska	  göras	  på	  samma	  sätt	  varje	  gång	  och	  för	  att	  minska	  den	  mänskliga	  
faktorn	  behövs	  en	  grundlig	  instruktion.	  Dessa	  instruktioner	  skall	  vara	  i	  steg	  och	  där	  
varje	  steg	  ska	  vara	  väldigt	  noga	  beskrivet.	  	  
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4.	  Resultat	  

4.1	  Projektplanering	  	  
I	  den	  första	  delen	  av	  projektet	  gjordes	  en	  projektplan,	  se	  bilaga	  1.	  I	  denna	  projektplan	  
var	  en	  tidsplan	  framtagen,	  den	  tidsplanen	  har	  reviderats	  ett	  flertal	  gånger	  under	  
projektets	  gång.	  Den	  har	  ändrats	  för	  att	  bland	  annat	  vissa	  moment	  krävde	  mer	  eller	  
mindre	  tid	  än	  beräknat	  eller	  att	  vissa	  moment	  kunde	  uteslutas	  pga.	  omprioriteringar.	  	  
	  
I	  början	  av	  projektet	  var	  tanken	  att	  undersöka	  både	  inner-‐	  och	  ytterdiameter	  på	  både	  
Yankeecylinder	  och	  komponent	  x.	  Sedan	  ändrades	  projektet	  till	  att	  endast	  undersöka	  
ytterdiameter	  på	  komponent	  x.	  Detta	  för	  att	  det	  största	  behovet	  för	  Valmet	  var	  att	  
undersöka	  mätmetoder	  för	  att	  mäta	  komponent	  x	  när	  den	  sitter	  i	  maskinen.	  	  
	  

4.2	  Insamling	  av	  data	  
De	  data	  som	  samlats	  in	  är	  både	  primär	  och	  sekundär	  data.	  De	  olika	  typerna	  av	  
datainsamling	  kommer	  att	  visas	  i	  de	  kommande	  avsnitten.	  Utöver	  de	  avsnitten	  så	  har	  
samtal	  förts	  med	  ett	  antal	  medarbetare	  under	  projektets	  gång.	  Dessa	  personer	  
presenteras	  i	  tabell	  4.	  	  
	  

Tabell	  4.	  Personer	  som	  projektansvarig	  har	  haft	  samtal	  med	  och	  fått	  information	  från.	  
Person	   Befattning	  
Daniel	  Eriksson	   Underhållschef	  
Tony	  Högsund	   Underhållstekniker	  
Ola	  Jonsson	   Produktionsingenjör	  
Leon	  Åstrand	   Produktionsingenjör	  
Stefan	  Magnusson	   Produktionstekniker	  

	  
	  
4.2.1	  Komponent	  x	  
Valmet	  har	  inte	  bearbetat	  dessa	  produkter	  länge,	  de	  har	  i	  dagsläget	  bearbetat	  5	  stycken	  
axlar.	  Under	  produktionen	  av	  komponent	  x	  undersöks	  hela	  tiden	  förbättringar,	  speciellt	  
då	  dessa	  komponenter	  är	  i	  start	  fasen.	  Detta	  projekt	  handlar	  alltså	  om	  att	  förbättra	  
mätmetoden	  som	  används	  då	  den	  ska	  mätas	  efter	  bearbetning	  i	  maskin.	  De	  diametrar	  
som	  ska	  kunna	  mätas	  i	  maskin	  är	  framför	  allt	  tre	  stycken.	  De	  ytterdiametrarna	  är	  
1500!!,!

!!,!𝑚𝑚	  ,	  1790!!,!"
!!,! 𝑚𝑚	  	  och	  1970!!,!""

!!,!"#𝑚𝑚.	  	   	  
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En	  av	  de	  maskiner	  som	  komponent	  x	  bearbetas	  i	  är	  maskin	  2	  som	  är	  en	  axelsvarv,	  det	  är	  
i	  den	  maskinen	  som	  mätmetoderna	  undersöktes.	  Axelsvarven	  visas	  i	  figur	  3.	  	  
	  

	  
Figur	  3.	  Maskinen	  som	  komponent	  x	  bearbetas	  i	  och	  som	  mätmetoderna	  testats	  i.	  

	  
	  
4.2.2	  Litteraturstudier	  
Genom	  att	  projektansvariges	  kunskaper	  inom	  mätteknik	  var	  begränsade	  så	  gjordes	  en	  
grundlig	  litteraturstudie.	  Detta	  för	  att	  öka	  förståelsen	  och	  kunskapen	  inom	  mätteknik.	  
Genom	  en	  kontakt	  på	  RISE	  (före	  detta	  SP)	  erhölls	  tips	  på	  litteratur	  om	  vad	  mätosäkerhet	  
är	  och	  hur	  det	  beräknas.	  Genom	  litteraturstudien	  har	  både	  generell	  information	  om	  
mätning	  och	  specialinformation	  tagits	  fram.	  Den	  informationen	  har	  bidragit	  till	  kapitel	  2	  
som	  är	  ett	  teorikapitel.	  
	  

4.3	  Analys	  av	  dagens	  mätmetod	  
Pi	  Tapen	  används	  idag	  för	  att	  mäta	  ytterdiameter	  på	  komponent	  x	  när	  den	  sitter	  i	  
maskin.	  Den	  kan	  liknas	  med	  ett	  måttband	  fast	  i	  stål,	  se	  figur	  4.	  Tapen	  används	  genom	  att	  
lägga	  bandet	  runt	  den	  diameter	  som	  ska	  mätas.	  Sedan	  ska	  operatören	  spänna	  tapen	  med	  
en	  kraft	  som	  liknas	  med	  2,25	  kg1,	  sedan	  avläses	  diametern	  på	  tapen	  med	  hjälp	  av	  en	  
nonieskala.	  Skalan	  på	  tapen	  är	  graderad	  så	  att	  det	  som	  läses	  av	  är	  diametern	  på	  objektet.	  
Som	  ses	  i	  figur	  4	  är	  dagens	  Pi	  Tape	  väldigt	  utslitet	  och	  svår	  att	  läsa	  av.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Källa:	  Samtal	  med	  produktionstekniker	  Stefan	  Magnusson	  	  
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Figur	  4.	  Bilderna	  visar	  hur	  operatörerna	  utför	  en	  mätning	  med	  Pi	  Tape.	  

	  

4.3.1	  Mätosäkerhet	  
För	  att	  beräkna	  de	  olika	  stegen	  i	  mätosäkerhet	  har	  ekvation	  1-‐8	  använts,	  alla	  
beräkningar	  har	  gjorts	  i	  Excel.	  Kompletta	  Excel	  blad	  finns	  i	  bilaga	  2.	  
	  
Val	  av	  antalet	  mätningar	  i	  mätserien	  
Under	  detta	  projekt	  har	  mätserien	  innefattat	  20	  mätningar,	  n=20.	  	  Mätvärden	  för	  
mätserien	  presenteras	  i	  tabell	  5.	  	  
	  
	  

Tabell	  5.	  Mätvärden	  från	  mätning	  med	  Pi	  Tape.	  
Nr	  	   Mätvärde	  (qj)	  [mm]	   Nr	   Mätvärde	  (qj)	  [mm]	  
1	   1	  500,60	   11	   1	  500,63	  
2	   1	  500,61	   12	   1	  500,62	  
3	   1	  500,61	   13	   1	  500,63	  
4	   1	  500,60	   14	   1	  500,62	  
5	   1	  500,61	   15	   1	  500,62	  
6	   1	  500,62	   16	   1	  500,61	  
7	   1	  500,63	   17	   1	  500,62	  
8	   1	  500,62	   18	   1	  500,62	  
9	   1	  500,62	   19	   1	  500,64	  
10	   1	  500,61	   20	   1	  500,63	  
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Spridning	  och	  fördelning	  
För	  att	  enkelt	  kunna	  se	  hur	  spridningen	  och	  fördelning	  av	  mätseriens	  mätvärden	  var	  så	  
sattes	  2	  diagram	  upp.	  Som	  ses	  i	  figur	  5	  så	  var	  spridningen	  väl	  samlad	  och	  mätseriens	  
mätvärde	  var	  normalfördelade.	  	  Den	  största	  spridningen	  mellan	  de	  20	  mätningarna	  var	  
1500,64-‐1500,60=0,04mm.	  	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  
	  
Figur	  5.	  Visar	  hur	  spridningen	  och	  fördelningen	  är	  för	  mätserien,	  varje	  stapels	  vidd	  i	  diagrammet	  till	  höger	  

är	  0,008mm.	  
	  
Medelvärde	  
För	  att	  beräkna	  medelvärdet	  för	  mätserien	  användes	  ekvation	  1.	  Med	  mätvärden	  från	  
tabell	  5	  fås	  att	  medelvärdet	  blir	  𝑞=1500,619	  mm.	  	  
	   	   	  
Mätseriens	  varians	  
Enligt	  ekvation	  2	  blir	  variansen	  𝒔𝟐 𝒒 = 𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟏	  .	  	  
	  
Mätseriens	  standardavvikelse	  
Standardavvikelsen	  kunde	  beräknas	  enligt	  ekvation	  3	  och	  resultatet	  blev	  	  
𝒔 𝒒 = 𝟎,𝟎𝟏𝟎𝟒.	  
	  
Varians	  av	  mätseriens	  medelvärde	  
För	  att	  kunna	  beräkna	  variansen	  för	  mätseriens	  medelvärde	  användes	  ekvation	  4,	  
resultatet	  blev	  𝒔𝟐 𝒒 = 𝟓,𝟒𝟏 ∗ 𝟏𝟎!𝟔.	  
	  
Standardavvikelse	  av	  mätseriens	  medelvärde	  
Standardavvikelsen	  för	  mätseriens	  medelvärde	  beräknades	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  5,	  
resultatet	  blev	  𝒔 𝒒 = 𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟑.	  Standardmätosäkerheten	  för	  mätserien	  dx	  är	  det	  samma	  
som	  standardavvikelsen	  av	  mätseriens	  medelvärde	  𝑠 𝑞 .	  	  
	   	  

1500,58	  

1500,6	  

1500,62	  

1500,64	  

1500,66	  

1	   3	   5	   7	   9	   11	   13	   15	   17	   19	  

Spridning	  
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Materialutvidgning	  
Denna	  mätning	  var	  placerad	  i	  maskinverkstadens	  västra	  del,	  där	  axlarna	  står	  efter	  att	  de	  
har	  bearbetats	  i	  maskin	  2.	  Genom	  att	  undersöka	  inom	  vilket	  temperaturintervall	  som	  
temperaturen	  befinner	  sig	  i	  kan	  en	  maximal	  materialutvidgning	  beräknas	  enligt	  
ekvation	  8.	  
	  
α	  för	  materialet	  i	  komponent	  x2	  är	  11*10-‐6	  m-‐1*˚C-‐1,	  temperaturintervallet	  var	  18-‐23	  ˚C	  
vilket	  ger	  som	  max	  ±3˚C	  och	  ursprungliga	  diametern	  ca	  1500	  mm.	  Med	  dessa	  
parametrar	  i	  ekvation	  8	  fås	  att	  diametern	  utvidgar	  sig	  som	  max	  𝛅𝒕	  =	  0,0495	  mm,	  för	  
temperaturloggningsgraf	  se	  bilaga	  3.	  	  	  
	  
Då	  mätverktyget	  inte	  utvidgar	  sig	  nämnvärt	  så	  kommer	  inte	  det	  att	  tas	  i	  beaktning.	  Om	  
operatören	  låter	  Pi	  Tape	  vara	  runt	  godset	  en	  stund	  innan	  så	  att	  de	  får	  ungefär	  samma	  
temperatur	  så	  kommer	  inte	  utvidgningen	  på	  Pi	  Tapen	  vara	  nämnvärd.	  	  
	  
Känslighetsfaktor	  
Känslighetsfaktorn	  sattes	  till	  1	  genom	  alla	  mätningar	  då	  uppskattningen	  av	  värdet	  är	  
svårt.	  	  
	  
Sammanlagda	  mätosäkerheter	  	  
Genom	  att	  sammanställa	  all	  info	  och	  mätosäkerhet	  i	  en	  tabell,	  se	  tabell	  6,	  så	  är	  det	  enkelt	  
att	  visuellt	  se	  storlekar	  på	  de	  olika	  mätosäkerheterna.	  dx	  och	  δt	  är	  de	  2	  
mätosäkerhetsbidrag	  som	  har	  tagits	  hänsyn	  till	  i	  projektet.	  Vid	  sammanställning	  av	  
mätosäkerhetsbidrag	  görs	  detta	  enligt	  ekvation	  6.	  	  
	  
	  	  	  

Tabell	  6.	  Mätosäkerhetsbudget	  
Storhet	  

	  
Xi	  

Skattning	  	  
	  
xi	  

Standardmät-‐	  
osäkerheten	  	  

u(xi)	  

Känslighetsfaktor	  	  
	  
ci	  

Bidrag	  till	  standardmät-‐
osäkerheten	  

ui(y)	  
dx	   1500,619	   0,002325	   1	   0,0023	  
δt	   0	   0,0495	   1	   0,0495	  
y	   1500,619	   	   	   0,0496	  
	  
	  
Standardosäkerhet	  
Standardmätosäkerheten	  är	  summan	  av	  alla	  de	  olika	  mätosäkerheterna	  som	  finns	  under	  
mätningen.	  I	  mätningar	  i	  detta	  projekt	  har	  mätosäkerheten	  endast	  tagit	  hänsyn	  till	  
mätserien	  och	  temperaturen.	  Standardmätosäkerheten	  kan	  utläsas	  ur	  tabell	  6,	  där	  
standardmätosäkerheten	  är	  u(y)=0,0496.	  	  	  
	  
Täckningsfaktor	  
Täckningsfaktorn	  genom	  alla	  mätningar	  har	  varit	  k=2,	  detta	  ger	  en	  konfidensnivå	  på	  ca	  
95	  %.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Källa:	  Samtal	  med	  produktionstekniker	  Stefan	  Magnusson	  
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Utvidgad	  standardmätosäkerhet	  
Enligt	  beräkning	  med	  ekvation	  7	  fås	  att	  den	  utvidgade	  standardmätosäkerheten	  är	  
0,099.	  Detta	  innebär	  att	  den	  utvidgade	  standardmätosäkerheten	  är	  ungefär	  lika	  stor	  som	  
toleransvidden.	  	  
	  
Resultatangivelse	  
Komponentens	  diameter	  är	  (1500,619	  ±	  0,099)mm.	  Den	  angivna	  diametern	  svarar	  för	  
en	  normalfördelad	  kurva	  där	  det	  är	  ca	  95	  %	  sannolikhet	  att	  det	  ”sanna	  värdet”	  ligger	  
inom	  intervallet.	  	  
	  

4.3.2	  Repeterbarhet	  
För	  att	  se	  hur	  bra	  repeterbarheten	  är	  så	  användes	  standardavvikelse	  och	  
toleransvidden.	  Toleransvidden	  för	  den	  diametern	  som	  mättes	  i	  denna	  mätning	  var	  
0,1mm.	  Repeterbarheten	  blev	  0,104	  vid	  beräkning	  med	  hjälp	  av	  ekvation	  9.	  Detta	  
innebär	  att	  standardavvikelsen	  är	  ca	  10	  %	  av	  toleransvidden,	  för	  kompletta	  uträkningar	  
se	  bilaga	  3.	  	  
	  

4.3.3	  Reproducerbarhet	  
Genom	  att	  låta	  två	  operatörer	  göra	  samma	  mätning	  3	  gånger	  i	  en	  serie	  på	  10	  mätningar	  
så	  kan	  reproducerbarheten	  beräknas.	  Tabell	  7	  och	  tabell	  8	  visar	  mätvärden	  från	  
mätserierna	  och	  medelvärdena	  för	  de	  olika	  operatörerna.	  
	  
Tabell	  7.	  Mätvärden	  från	  mätserien	  för	  beräkning	  av	  reproducerbarhet,	  alla	  mätvärden	  är	  i	  enheten	  mm.	  
Operatör	   A	   A	   A	   	   B	   B	   B	   	  
Mät	  
objekt	  

Serie	  1	  
[mm]	  

Serie	  2	  
[mm]	  

Serie	  3	  
[mm]	  

ΔA	  
[mm]	  

Serie	  1	  
[mm]	  

Serie	  2	  
[mm]	  

Serie	  3	  
[mm]	  

ΔB	  
[mm]	  

1	   1500,61	   1500,60	   1500,61	   0,01	   1500,60	   1500,59	   1500,60	   0,01	  
2	   1500,60	   1500,60	   1500,60	   0	   1500,60	   1500,60	   1500,62	   0,02	  
3	   1500,60	   1500,61	   1500,61	   0,01	   1500,60	   1500,60	   1500,60	   0	  
4	   1500,60	   1500,60	   1500,60	   0	   1500,61	   1500,62	   1500,60	   0,02	  
5	   1500,61	   1500,60	   1500,61	   0,01	   1500,62	   1500,60	   1500,61	   0,02	  
6	   1500,61	   1500,60	   1500,62	   0,02	   1500,60	   1500,61	   1500,62	   0,02	  
7	   1500,61	   1500,61	   1500,61	   0	   1500,60	   1500,60	   1500,62	   0,02	  
8	   1500,61	   1500,60	   1500,61	   0,01	   1500,61	   1500,59	   1500,61	   0,02	  
9	   1500,61	   1500,60	   1500,60	   0,01	   1500,61	   1500,61	   1500,61	   0	  
10	   1500,60	   1500,60	   1500,60	   0	   1500,62	   1500,60	   1500,62	   0,02	  
	  

	  
Tabell	  8.	  Medelvärde	  av	  mätvärden	  från	  de	  olika	  operatörerna.	  
Operatör	   A	  [mm]	   B	  [mm]	  
Medelvärde	  [𝒙]	   1500,605	   1500,607	  

	  
Genom	  beräkning	  med	  ekvation	  10	  och	  11	  blev	  reproducerbarheten	  beräknad	  till	  
0,0013.	  Om	  reproducerbarheten	  jämfördes	  med	  toleransvidden	  var	  reproducerbarheten	  
1,3	  %	  av	  toleransen.	  	  
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4.3.4	  Enkelhet	  
Under	  mätningarna	  ställdes	  frågor	  till	  en	  av	  operatörerna	  om	  hur	  de	  upplevde	  denna	  
mätmetod.	  Operatören	  tyckte	  att	  det	  var	  svårt	  att	  dra	  med	  rätt	  kraft	  och	  framför	  allt	  
samma	  kraft	  varje	  gång.	  Även	  att	  mätningen	  skedde	  på	  golv	  och	  inte	  i	  maskin	  gör	  det	  
enklare.	  Operatören	  ansåg	  även	  att	  det	  var	  en	  osäkerhet	  att	  använda	  sig	  av	  mätmetoden,	  
detta	  för	  att	  den	  har	  fått	  olika	  mätvärden	  jämfört	  med	  lasermätaren	  de	  vanligtvis	  
kontrollerar	  med.	  Operatören	  tyckte	  att	  de	  vore	  bra	  om	  det	  skulle	  finnas	  en	  annan	  
mätmetod	  som	  är	  mer	  tillförlitlig	  och	  enklare	  för	  dem.	  	  
	  

4.3.5	  Sammanställning	  
Tabell	  9	  visar	  att	  resultaten	  som	  tagits	  fram	  varierar	  mycket,	  vissa	  står	  sig	  bra	  medan	  
vissa	  är	  i	  behov	  av	  förbättring.	  	  
	  

Tabell	  9.	  Visar	  resultaten	  och	  hur	  bra	  de	  är.	  
	   Resultat	  	   Bra	  resultat?	  (skala	  1-‐5)	  	  
Standardavvikelse	   0,0104	  mm	   4	  
Standardmätosäkerhet	   0,0496	  mm	   1	  
Utvidgade	  
standardmätosäkerheten	  

0,099	  mm	   1	  

Repeterbarheten	   0,104	  	   4	  
Reproducerbarheten	   0,0013	  mm	   4	  
Enkelhet	   Ej	  lätt	  att	  avläsa,	  osäkerhet	  

bland	  operatörer	  
2/3	  

	  

4.4	  Mätbygel	  med	  mätklocka	  
Denna	  mätmetod	  är	  något	  som	  Valmet	  har	  funderat	  på	  om	  det	  finns	  möjlighet	  att	  kunna	  
appliceras	  när	  ytterdiameter	  på	  komponent	  x	  ska	  mätas	  i	  maskin.	  Den	  bygger	  på	  att	  
mäta	  mätobjektets	  avvikelse	  mot	  en	  given	  normal.	  
	  

4.4.1	  Mätbygelns	  utformning	  och	  funktion	  
Mätmetoden	  är	  en	  indirekt	  mätmetod	  som	  mäter	  avvikelsen	  från	  ett	  bestämt	  mått.	  
Mätverktyget	  består	  av	  en	  bygel	  som	  är	  svetsad	  samman	  och	  en	  analog	  mätklocka	  som	  
justeras	  i	  höjd	  efter	  vilken	  diameter	  som	  ska	  mätas,	  de	  olika	  delarna	  kan	  ses	  i	  figur	  6.	  	  

	  
Figur	  6.	  Bild	  på	  mätbygel	  och	  dess	  delar:	  bygel	  [1],	  mätklocka	  [2],	  ben	  med	  stång	  för	  3-‐punktsmätning	  [3],	  

ben	  med	  2st	  lister	  för	  3	  punktsmätning	  [4]	  och	  stång	  +	  fäste	  för	  att	  justera	  höjd	  på	  mätklocka	  [5].	  
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Mätbygeln	  är	  byggd	  med	  en	  vinkel	  på	  60˚,	  med	  denna	  vinkel	  blir	  ett	  streck	  på	  
mätklockan	  lika	  med	  0,01mm.	  Då	  det	  är	  1:1	  mellan	  klocka	  och	  mätobjekt	  behövs	  ingen	  
omräkningstabell	  för	  att	  få	  ut	  avvikelsen	  på	  mätobjektet.	  För	  att	  få	  ett	  stabilt	  mätverktyg	  
har	  3-‐punktsmätning	  använts.	  Genom	  att	  ha	  2	  punkter	  på	  ena	  benet	  och	  1	  punkt	  på	  
andra	  benet	  så	  står	  mätverktyget	  stabilt	  och	  mäter	  alltid	  från	  samma	  punkter,	  se	  figur	  7.	  
Punkterna	  i	  denna	  prototyp	  är	  en	  stång	  på	  ena	  benet	  och	  2	  lister	  på	  andra	  benet,	  dessa	  
sitter	  längs	  hela	  benen	  för	  att	  mäta	  från	  samma	  punkt	  oberoende	  vilken	  diameter	  som	  
ska	  mätas.	  
	  

	  	  	   	  
Figur	  7.	  Visar	  benen	  i	  profil.	  Tills	  vänster	  ses	  2	  st	  lister	  som	  sitter	  på	  båda	  övre	  hörnen,	  på	  högra	  bilden	  ses	  

en	  stång.	  Med	  detta	  fås	  en	  3-‐punktsmätning	  som	  är	  stabil	  och	  som	  alltid	  mäter	  från	  samma	  punkt.	  
	  
	  
En	  enkel	  beskrivning	  om	  hur	  metoden	  fungerar	  är	  att	  mätklockan	  nollställs	  mot	  en	  
normal,	  där	  normalen	  har	  ett	  givet	  mått.	  Därefter	  ställs	  bygeln	  på	  mätobjektet	  som	  ska	  
mätas,	  se	  figur	  8.	  För	  att	  få	  en	  korrekt	  mätning	  ska	  mätbygeln	  ej	  tryckas	  ned	  utan	  endast	  
ställas	  på,	  detta	  för	  att	  benen	  ej	  ska	  böjas	  ut.	  Mätbygeln	  bör	  mätas	  in	  i	  sidled	  för	  att	  få	  
den	  rak	  när	  den	  står	  på	  mätobjektet.	  När	  den	  står	  som	  den	  ska	  så	  ska	  avvikelsen	  avläsas	  
på	  klockan,	  se	  figur	  8.	  	  
	  

	  	  	   	  
Figur	  8.	  Hur	  mätbygeln	  används	  och	  mätklocka,	  exempel	  är	  avvikelsen	  i	  detta	  fall	  0,23	  mm	  från	  normalen.	  
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4.4.2	  Mätosäkerhet	  
Genom	  att	  använda	  samma	  metod	  som	  i	  kapitel	  4.3	  med	  ekvationerna	  1-‐9	  kan	  
mätosäkerheten	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  mätvärden	  i	  tabell	  10.	  Temperaturskillnaderna	  
var	  de	  samma	  som	  i	  mätningen	  med	  Pi	  Tape	  där	  maximala	  temperaturen	  var	  23˚C,	  det	  
innebär	  att	  materialutvidgningen	  blir	  den	  samma	  även	  i	  denna	  metod.	  	  
	  

Tabell	  10.	  Mätvärden	  från	  mätning	  med	  den	  nya	  metoden.	  
Nr	   Mätvärde	  (q)	  [mm]	   Nr	   Mätvärde	  (q)	  [mm]	  
1	   1	  500,65	   11	   1	  500,64	  
2	   1	  500,64	   12	   1	  500,66	  
3	   1	  500,65	   13	   1	  500,64	  
4	   1	  500,65	   14	   1	  500,65	  
5	   1	  500,64	   15	   1	  500,66	  
6	   1	  500,65	   16	   1	  500,66	  
7	   1	  500,65	   17	   1	  500,65	  
8	   1500,655	   18	   1	  500,66	  
9	   1500,635	   19	   1	  500,66	  
10	   1	  500,65	   20	   1	  500,65	  

	  
	  
	  
	  
Fördelningen	  på	  mätresultatet	  kan	  ses	  som	  normalfördelade	  och	  spridningen	  på	  
mätvärden	  är	  väldigt	  samlade,	  se	  figur	  9.	  Den	  största	  spridningen	  inom	  de	  20	  
mätningarna	  var	  1500,66-‐1500,635=0,025mm.	  	  
	  

	  	   	  
Figur	  9.	  Spridningen	  i	  fördelningen	  på	  mätvärden	  från	  mätningen	  med	  mätbygeln.	  Varje	  stapel	  i	  

diagrammet	  till	  höger	  är	  0,005	  mm.	  
	  
Alla	  beräkningar	  är	  gjorda	  i	  Excel,	  för	  komplett	  Excel	  blad	  se	  bilaga	  4.	  Med	  mätvärden	  
från	  tabell	  10	  fås	  att:	  

Ø Mätseriens	  varians:	  	  𝒔𝟐 𝒒 =	  6,05*10-‐5	  mm2	  
	  

Ø Mätseriens	  standardavvikelse:	  𝒔 𝒒 =	  0,0078	  mm	  
	  

Ø Variansen	  av	  mätseriens	  medelvärde:	  𝒔𝟐 𝒒 	  =	  3,03*10-‐6	  mm2	  

1500,62	  

1500,63	  

1500,64	  

1500,65	  

1500,66	  

1500,67	  

1	   3	   5	   7	   9	   11	   13	   15	   17	   19	  

Spridning	  
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Ø Standardavvikelsen	  för	  mätseriens	  medelvärde:	  𝒔 𝒒 	  =	  0,0017	  mm	  

	  
Ø Temperaturutvidgning:	  	  𝛅𝒕	  	  =	  0,0495	  mm	  

	  
I	  tabell	  11	  visas	  hur	  de	  olika	  bidragen	  bidrar	  till	  den	  sammanlagda	  
standardmätosäkerheten	  u(y).	  

Ø Sammanlagda	  standardmätosäkerheten	  :	  u(y)	  =	  0,0496	  mm	  
	  

Tabell	  11.	  Mätosäkerhetsbudget	  
Storhet	  

	  
Xi	  

Skattning	  	  
	  
xi	  

Standardmät-‐	  
osäkerheten	  	  

u(xi)	  

Känslighetsfaktor	  	  
	  
ci	  

Bidrag	  till	  standardmät-‐
osäkerheten	  

ui(y)	  
dx	   1500,65	   0,00173	   1	   0,0017	  
δt	   0	   0,04952	   1	   0,0495	  
y	   1500,65	   	   	   0,0496	  
	  	  
Genom	  att	  använda	  den	  sammanlagda	  standardmätosäkerheten	  och	  en	  faktor	  k=2	  fås	  
den	  utvidgade	  standardmätosäkerheten.	  

Ø Utvidgade	  standardmätosäkerheten:	  𝑼	  =	  0,0991	  mm	  
	  
Komponentens	  diameter	  är	  (1500,65	  ±	  0,0991)	  mm.	  	  
	  

4.4.3	  Repeterbarhet	  
Genom	  beräkning	  med	  ekvation	  8	  och	  med	  mätvärden	  från	  tabell	  10	  fås	  att	  
repeterbarheten	  för	  mätbygeln	  är	  0,0778	  mm.	  
Det	  innebär	  att	  standardavvikelsen	  är	  ca	  7,8%	  av	  toleransvidden.	  	  
	  

4.4.4	  Reproducerbarhet	  
Genom	  beräkning	  med	  ekvation	  10	  och	  11	  fås	  att	  reproducerbarheten	  för	  mätbygeln	  är	  
0,0054,	  vid	  jämförelse	  med	  toleransen	  så	  är	  reproducerbarheten	  ca	  5	  %	  av	  
toleransvidden.	  Mätvärden	  som	  använts	  finns	  i	  tabell	  12	  och	  tabell	  13,	  för	  kompletta	  
beräkningar,	  se	  bilaga	  4.	  
	  

Tabell	  12.	  Mätvärden	  från	  mätserier	  för	  beräkning	  av	  reproducerbarhet	  för	  mätbygeln.	  
Operatör	   A	   A	   	   B	   B	   	   C	   C	   	  
Mät-‐	  
objekt	  

Serie	  1	  
	  [mm]	  

Serie	  2	  
[mm]	  

ΔA	  
[mm]	  

Serie	  1	  
[mm]	  

Serie	  1	  
[mm]	  

ΔB	  
[mm]	  

Serie	  1	  
[mm]	  

Serie	  1	  
[mm]	  

ΔC	  
[mm]	  

1	   1500,645	   1500,64	   0,005	   1500,65	   1500,65	   0	   1500,64	   1500,64	   0	  
2	   1500,655	   1500,65	   0,005	   1500,64	   1500,65	   0,01	   1500,65	   1500,66	   0,01	  
3	   1500,65	   1500,64	   0,01	   1500,65	   1500,655	   0,005	   1500,66	   1500,66	   0	  
4	   1500,65	   1500,64	   0,01	   1500,65	   1500,635	   0,025	   1500,65	   1500,64	   0,01	  
5	   1500,64	   1500,65	   0,01	   1500,65	   1500,65	   0	   1500,66	   1500,66	   0	  
	  

Tabell	  13.	  Medelvärde	  för	  varje	  operatör	  vid	  mätning	  med	  mätbygeln.	  
Operatör	   A	  [mm]	   B	  [mm]	   C	  [mm]	  
Medelvärde	  [𝒙]	   1500,646	   1500,648	   1500,652	  
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4.4.5	  Enkelhet	  
Metoden	  är	  en	  enkel	  metod	  som	  operatörerna	  skulle	  kunna	  använda,	  den	  blir	  svårare	  att	  
använda	  vid	  de	  större	  diametrarna	  då	  det	  finns	  större	  risk	  för	  utböjning	  av	  benen.	  Vid	  
1500	  mm	  diametern	  var	  den	  enkel	  att	  använda,	  skulle	  behöva	  något	  hjälpmedel	  för	  att	  
ställa	  bygeln	  korrekt	  på	  mätobjektet.	  Någon	  typ	  av	  vattenpass	  eller	  liknande	  skulle	  
underlätta	  för	  att	  få	  den	  på	  rätt	  plats	  för	  mätning.	  	  
	  

4.4.6	  Sammanställning	  
I	  tabell	  14	  visas	  de	  viktigaste	  resultaten	  som	  tagits	  fram	  för	  mätbygeln	  samt	  hur	  bra	  de	  
resultaten	  är.	  	  
	  

Tabell	  14.	  Sammanställning	  av	  resultat	  samt	  hur	  bra	  de	  är	  för	  mätbygeln.	  
	   Resultat	  	   Bra	  resultat?	  (skala	  1-‐5)	  	  
Standardavvikelse	   0,00778	  mm	   4	  
Standardmätosäkerhet	   0,04955	  mm	   1	  
Utvidgade	  
standardmätosäkerheten	  

0,0991	  mm	   1	  

Repeterbarheten	   0,0778	   4	  
Reproducerbarheten	   0,0054	  mm	   4	  
Enkelhet	   Enkel,	  men	  krävs	  något	  

hjälpmedel	  för	  uppriktning	  	  
3	  

	  

	  

4.4.7	  Instruktioner	  	  
Instruktioner	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  underlätta	  mätmetoden.	  Denna	  instruktion	  ska	  
följas	  för	  att	  alltid	  göra	  på	  samma	  sätt.	  
	  
Steg	  1.	  Ställ	  mätbygeln	  på	  normalen,	  tryck	  inte	  ned	  bygeln.	  Justera	  höjd	  på	  mätklockan	  
så	  det	  passar	  den	  diametern	  som	  ska	  mätas.	  Lossa	  skruven	  och	  sedan	  höj	  eller	  sänk	  
stången,	  när	  den	  är	  på	  rätt	  höjd	  så	  skruva	  åt	  skruven	  igen,	  se	  figur	  10.	  	  

	  
Figur	  10.	  Lossa	  på	  skruven	  och	  justera	  höjden	  på	  mätklockan,	  skruva	  sedan	  åt.	  
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Steg	  2.	  Kontrollera	  att	  mätbygeln	  är	  rak	  i	  både	  sidled	  och	  höjdled,	  se	  figur	  11.	  Bilderna	  
till	  vänster	  är	  hur	  bygeln	  ska	  stå	  när	  den	  är	  korrekt	  påställd.	  	  

	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  
Figur	  11.	  Bilderna	  till	  vänster	  är	  korrekt	  påställd	  på	  mätobjektet,	  bilderna	  till	  höger	  är	  ej	  korrekt	  då	  den	  är	  

snett	  påställd.	  	  
	  
	  
Steg	  3.	  Vicka	  några	  gånger	  på	  bygeln	  i	  sidled,	  när	  det	  blivit	  samma	  resultat	  på	  klockan	  
flera	  gånger	  àNollställ	  klockan,	  se	  figur	  12.	  Klockan	  nollställs	  genom	  att	  vrida	  den	  
svarta	  ringen	  runt	  klockan	  så	  att	  visaren	  är	  på	  0.	  	  

	  
Figur	  12.	  En	  korrekt	  nollställd	  klocka.	  
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Steg	  4.	  Flytta	  mätbygeln	  från	  normalen	  till	  mätobjektet.	  
	  
Steg	  5.	  Ställ	  mätbygeln	  på	  mätobjektet.	  Tryck	  inte	  ned	  bygeln,	  risk	  för	  att	  benen	  böjs	  ut!	  
	  
Steg	  6.	  Kontrollera	  att	  mätbygeln	  är	  rak	  i	  både	  sidled	  och	  höjdled,	  se	  steg	  2	  och	  figur	  12.	  	  
	  
Steg	  7.	  Vicka	  några	  gånger	  på	  bygeln	  i	  sidled,	  när	  det	  blivit	  samma	  resultat	  på	  klockan	  
flera	  gånger	  à	  läs	  av	  avvikelsen	  på	  klockan,	  se	  figur	  13.	  	  

	  
Figur	  13.	  Läs	  av	  avvikelsen	  på	  klockan.	  I	  detta	  fall	  är	  avvikelsen	  0,05	  mm.	  	  

	  
Steg	  8.	  Ett	  streck	  på	  klockan	  är	  0,01mm	  avvikelse	  på	  objektets	  diameter.	  Positiva	  utslag	  
på	  klockan	  ger	  att	  diametern	  är	  för	  liten	  och	  negativa	  utslag	  på	  klockan	  ger	  att	  
diametern	  är	  för	  stor.	  	  
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5.	  Diskussion	  
Projektet	  startades	  med	  att	  utforma	  en	  projektplan	  med	  en	  tillhörande	  tidsplan.	  Det	  var	  
svårt	  att	  uppskatta	  vilka	  olika	  steg	  som	  skulle	  ingå	  och	  hur	  lång	  tid	  de	  skulle	  ta,	  detta	  
gjorde	  att	  tidsplanen	  har	  ändrats	  under	  projektets	  gång.	  I	  och	  med	  att	  ytterligare	  
avgränsningar	  gjordes	  under	  projektets	  gång	  så	  har	  olika	  delar	  i	  projektet	  tagits	  bort	  
eller	  lagts	  till.	  	  
	  
Val	  av	  mätobjekt	  
Från	  en	  början	  var	  tanken	  att	  projektet	  skulle	  innefatta	  både	  komponent	  x	  och	  
yankeecylinder	  där	  mätmetoder	  för	  både	  inner-‐	  och	  ytterdiameter	  skulle	  undersökas.	  
Men	  efter	  att	  ytterligare	  en	  avgränsning	  gjordes	  så	  blev	  det	  endast	  ytterdiameter	  på	  
komponent	  x	  som	  skulle	  undersökas,	  det	  är	  där	  Valmet	  har	  de	  största	  problemen.	  
Genom	  att	  toleranserna	  på	  vissa	  mått	  på	  komponent	  x	  är	  väldigt	  snäva	  så	  är	  det	  en	  
utmaning	  att	  kunna	  mäta	  stora	  diametrar	  med	  god	  precision.	  	  
	  
Genom	  att	  komponent	  x	  inte	  tillverkas	  åt	  Valmet	  själva	  utan	  till	  ett	  annat	  företag	  är	  det	  
svårt	  att	  ändra	  mått	  och	  toleranser	  som	  är	  väldigt	  snäva.	  De	  mått	  som	  har	  undersökts	  
under	  projektet	  är	  mellan	  1500	  och	  1970	  mm	  och	  med	  toleranser	  mellan	  0,092	  och	  0,23	  
mm.	  I	  dagsläget	  så	  mäts	  dessa	  diametrar	  i	  maskin	  med	  Pi	  Tape,	  men	  de	  kontrollmäts	  
ibland	  av	  en	  lasermätare	  av	  modell	  Faro	  tracker.	  Problemet	  har	  varit	  att	  mätresultaten	  
från	  dessa	  mätmetoder	  har	  skiljt	  sig	  åt	  ganska	  mycket,	  uppemot	  0,1	  mm	  vilket	  är	  
toleransvidden	  på	  en	  av	  diametrarna.	  Då	  mätresultaten	  skiljt	  sig	  åt	  har	  de	  gått	  på	  att	  
lasermätaren	  har	  rätt.	  Lasermätaren	  kan	  vara	  ett	  alternativ	  att	  använda	  sig	  av	  vid	  
mätning	  i	  maskin	  då	  den	  används	  idag	  vid	  slutmätningar	  av	  produkterna.	  Men	  det	  finns	  
bara	  en	  av	  denna	  modell	  på	  Valmet,	  det	  är	  en	  dyr	  investering	  och	  det	  är	  få	  i	  personalen	  
som	  kan	  använda	  sig	  av	  mätmetoden.	  Det	  är	  flera	  operatörer	  som	  har	  gått	  kurs	  för	  att	  
kunna	  använda	  lasermätaren	  men	  det	  är	  få	  som	  använder	  sig	  av	  den	  kontinuerligt	  och	  
det	  är	  en	  mätmetod	  som	  man	  bör	  använda	  kontinuerligt	  för	  att	  göra	  rätt	  och	  därmed	  få	  
en	  tillförlitlig	  mätning.	  
	  
	  
Pi	  Tape	  
Pi	  Tape	  är	  den	  mätmetod	  som	  används	  i	  dagsläget	  vid	  mätning	  av	  ytterdiameter	  i	  
maskin	  på	  komponent	  x.	  Vid	  mätningarna	  som	  gjorts	  under	  projektet	  har	  inte	  
mätobjektet	  varit	  uppsatt	  i	  maskin	  då	  de	  inte	  bearbetar	  så	  många	  under	  ett	  år.	  
Mätningarna	  har	  alltså	  skett	  när	  de	  är	  färdigbearbetade	  och	  står	  på	  golv.	  Detta	  gör	  att	  
mätningen	  blir	  enklare	  mot	  om	  de	  hade	  suttit	  uppe	  i	  maskinen,	  för	  när	  den	  sitter	  i	  
maskinen	  behöver	  operatören	  sträcka	  sig	  för	  att	  nå	  och	  får	  därmed	  en	  krångligare	  
arbetsställning.	  Enligt	  en	  av	  operatörerna	  så	  är	  det	  krångligare	  i	  maskin	  men	  det	  blir	  
även	  en	  vana	  att	  göra	  det	  i	  den	  arbetsställning	  som	  blir.	  	  
	  
Med	  denna	  mätmetod	  ska	  operatören	  dra	  med	  en	  viss	  kraft	  som	  är	  det	  samma	  som	  2,25	  
kg.	  Det	  finns	  inget	  verktyg	  på	  Valmet	  för	  att	  kunna	  veta	  vilken	  kraft	  de	  spänner	  med	  
utan	  operatörerna	  går	  på	  känsla	  på	  vad	  som	  känns	  rätt.	  I	  och	  med	  att	  de	  går	  på	  känsla	  är	  
det	  väldigt	  lätt	  att	  dra	  lite	  extra	  eller	  slappa	  av	  för	  att	  få	  det	  värde	  de	  vill	  ha.	  Detta	  gör	  att	  
den	  mänskliga	  faktorn	  i	  denna	  mätmetod	  är	  väldigt	  stor.	  Mätserierna	  som	  gjordes	  kan	  
därför	  kanske	  inte	  vara	  helt	  tillförlitliga	  då	  operatörerna	  kan	  omedvetet	  spänna	  åt	  tills	  
de	  får	  samma	  värde	  eller	  ungefär	  samma	  värde.	  För	  att	  få	  bort	  den	  mänskliga	  faktorn	  så	  
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mycket	  som	  möjligt	  kunde	  mätningarna	  gjorts	  på	  ett	  annat	  sätt	  där	  en	  operatör	  spänner	  
tapen	  och	  en	  läser	  av.	  	  
	  
Mätningen	  med	  Pi	  Tape	  gjordes	  på	  diametern	  1500	  mm,	  det	  var	  den	  diametern	  vi	  kom	  
åt	  vid	  mättillfället.	  Den	  Pi	  Tapen	  var	  ganska	  gammal	  och	  även	  svår	  att	  läsa	  av.	  Enligt	  
operatörerna	  har	  de	  frågat	  om	  en	  ny	  Pi	  Tape	  för	  att	  enklare	  kunna	  mäta	  och	  läsa	  av	  med	  
Pi	  Tape.	  	  
	  
När	  mätserierna	  för	  reproducerbarheten	  skulle	  göras	  var	  det	  endast	  två	  operatörer	  som	  
var	  kunniga	  med	  mätredskapet	  som	  var	  tillgängliga.	  Pi	  Tape	  används	  inte	  så	  ofta	  i	  
produktion	  utan	  det	  är	  endast	  ett	  fåtal	  operatörer	  som	  är	  vana	  att	  använda	  sig	  av	  denna	  
mätmetod.	  Tanken	  var	  att	  tre	  operatörer	  skulle	  göra	  dessa	  mätningar	  men	  det	  blev	  
endast	  de	  två	  operatörer	  som	  var	  tillgängliga	  som	  utförde	  mätningen.	  Detta	  kan	  ha	  gjort	  
att	  mätningen	  inte	  blir	  lika	  tillförlitlig	  som	  om	  tre	  operatörer	  skulle	  genomfört	  det.	  	  Men	  
med	  en	  operatör	  med	  låg	  kunskap	  och	  ingen	  vana	  kunde	  mätresultaten	  bli	  otillförlitliga.	  
	  
Resultatet	  av	  mätosäkerhet	  var	  inte	  bra,	  då	  den	  utvidgade	  mätosäkerheten	  nästan	  var	  
samma	  som	  toleransvidden.	  Det	  innebär	  att	  ca	  95	  %	  av	  mätningarna	  kommer	  vara	  inom	  
intervallet	  ±0,099mm,	  vilket	  är	  ungefär	  ±toleransvidden.	  Mätresultaten	  var	  väl	  samlade	  
för	  båda	  operatörerna,	  men	  när	  de	  förut	  har	  kontrollerat	  med	  lasermätaren	  några	  
gånger	  så	  har	  det	  visat	  att	  de	  ligger	  några	  hundradels	  millimeter	  fel.	  I	  dagsläget	  så	  siktar	  
de	  på	  övre	  delen	  av	  toleransgränsen	  när	  de	  bearbetar	  objektet,	  t.ex.	  siktar	  de	  på	  1	  
500,68	  mm	  då	  toleransen	  är	  1500!!,!

!!,!𝑚𝑚.	  Om	  de	  istället	  siktar	  på	  att	  bearbeta	  till	  mitten	  
av	  toleransgränsen	  kan	  de	  förhoppningsvis	  mäta	  rätt	  med	  Pi	  Tape,	  t.ex.	  sikta	  på	  1500,65.	  
	  
Det	  är	  inte	  mätmetoden	  i	  sig	  som	  är	  det	  största	  bidraget	  utan	  det	  är	  hur	  materialet	  
utvidgar	  sig	  vid	  temperaturskillnader.	  För	  beräkning	  av	  utvidgning	  på	  grund	  av	  
temperatur	  så	  användes	  temperaturskillnader	  i	  luften.	  Detta	  för	  att	  inte	  fanns	  någon	  
temperaturmätare	  för	  att	  mäta	  objektets	  temperatur	  tillgänglig	  vid	  mättillfället.	  	  
Temperaturen	  på	  mätverktyget	  har	  inte	  tagits	  i	  beaktning	  under	  dessa	  mätningar.	  Detta	  
för	  att	  då	  operatören	  lät	  mätverktyget	  vara	  mot	  mätobjektet	  en	  stund	  så	  att	  de	  får	  
samma	  temperatur	  kan	  utvidgningen	  bortses.	  
	  
Resultaten	  för	  repeterbarheten	  och	  reproducerbarheten	  var	  väldigt	  bra,	  de	  var	  små	  
jämfört	  med	  toleransvidden.	  Men	  de	  kan	  som	  sagt	  kanske	  vara	  lite	  otillförlitliga	  pga.	  av	  
vilken	  kraft	  operatören	  spänner	  tapen	  med.	  	  
	  
Rekommenderade	  förbättringar	  för	  att	  få	  mätmetoden	  enklare	  och	  mer	  tillförlitlig:	  

• Ny	  Pi	  Tape	  med	  enklare	  avläsning.	  	  
• En	  kraftmätare	  för	  att	  veta	  att	  det	  dras	  med	  rätt	  kraft.	  
• Kompensera	  för	  temperaturskillnader.	  
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Mätbygel	  med	  mätklocka	  
Mätbygeln	  är	  en	  metod	  som	  ingenjörer	  och	  tekniker	  på	  produktionsavdelningen	  på	  
Valmet	  tagit	  fram.	  Den	  bygger	  på	  att	  mäta	  avvikelsen	  från	  ett	  bestämt	  mått,	  som	  i	  detta	  
fall	  är	  tänkt	  att	  vara	  en	  normal.	  Även	  denna	  mätning	  skedde	  på	  golvet	  då	  det	  inte	  var	  
någon	  komponent	  x	  i	  maskinen	  när	  mätningen	  skulle	  ske.	  Eftersom	  denna	  metod	  inte	  
testats	  på	  Valmet	  förut	  går	  det	  inte	  att	  säga	  om	  det	  är	  enklare	  eller	  svårare	  att	  mäta	  med	  
denna	  metod	  i	  maskinen.	  Ingen	  normal	  har	  tagits	  fram	  vilket	  innebär	  att	  mätningen	  
skedde	  genom	  att	  nollställa	  mätklockan	  en	  gång	  och	  sedan	  lyfta	  upp	  verktyget	  och	  mäta	  
på	  samma	  ställe	  igen	  för	  att	  se	  om	  det	  blev	  någon	  avvikelse.	  	  
	  
Mätverktyget	  är	  konstruerat	  så	  att	  det	  är	  byggt	  i	  vinkel	  60˚	  för	  att	  få	  en	  enkel	  
omvandling	  mellan	  utslag	  på	  klockan	  och	  avvikelsen	  på	  objektet,	  omvandlingen	  mellan	  
klocka	  och	  objekt	  är	  1:1.	  	  Genom	  att	  denna	  vinkel	  användes	  blev	  verktyget	  känslig	  mot	  
att	  mäta	  stora	  diametrar	  beroende	  på	  att	  det	  då	  finns	  större	  risk	  för	  utböjning	  på	  benen.	  
Att	  använda	  en	  vinkel	  som	  ger	  mindre	  risk	  för	  utböjning	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  alternativ,	  
det	  skulle	  kunna	  vara	  en	  vinkel	  som	  ger	  en	  omvandling	  1:2	  för	  att	  inte	  behöva	  ha	  svåra	  
omskrivningstabeller	  som	  ska	  läsas	  av.	  Mätningen	  med	  mätbygeln	  utfördes	  på	  
diametern	  1500mm,	  för	  denna	  diameter	  är	  mätmetoden	  bra.	  Mätmetoden	  testades	  även	  
på	  de	  2	  större	  diametrarna	  som	  är	  1790mm	  och	  1970mm,	  för	  dessa	  diametrar	  är	  
mätverktyget	  mer	  känsligt	  för	  utböjning	  av	  ben.	  	  
	  
Denna	  prototyp	  var	  bra	  för	  att	  mäta	  den	  minsta	  diametern.	  Metoden	  är	  bra	  då	  den	  är	  
enkel	  och	  operatörerna	  kan	  hantera	  den	  själva	  utan	  någon	  längre	  utbildning.	  Genom	  att	  
den	  mäter	  på	  3	  punkter	  varje	  gång	  är	  den	  stabil	  och	  mäter	  alltid	  från	  punkter	  som	  är	  lika	  
varje	  gång.	  För	  att	  mäta	  de	  större	  diametrarna	  skulle	  en	  prototyp	  behöva	  byggas	  som	  är	  
bredare	  och	  med	  kortare	  ben	  för	  att	  få	  den	  stabilare.	  Om	  endast	  en	  bygel	  ska	  klara	  av	  att	  
mäta	  alla	  3	  diametrar	  skulle	  verktyget	  behöva	  väga	  så	  mycket	  att	  inte	  operatören	  själv	  
kan	  mäta	  med	  den	  utan	  lyfthjälp.	  Enligt	  målet	  ska	  metoden	  vara	  enkel	  att	  använda	  och	  
det	  blir	  den	  inte	  om	  med	  för	  hög	  vikt.	  	  	  
	  
Vid	  mätning	  med	  mätbygeln	  fås	  endast	  avvikelser,	  för	  att	  kunna	  använda	  de	  Excel-‐
mallar	  som	  har	  gjorts	  antogs	  en	  diameter	  på	  1	  500,65	  som	  normal.	  Resultaten	  som	  
mätningarna	  fick	  fram	  var	  bra	  om	  man	  bara	  ser	  till	  själva	  mätmetoden.	  Den	  utvidgade	  
mätosäkerheten	  var	  likt	  mätningen	  med	  Pi	  Tape	  ungefär	  lika	  stor	  som	  toleransvidden.	  	  
Det	  stora	  bidraget	  till	  att	  mätosäkerheten	  blir	  hög	  är	  temperaturen.	  
Materialutvidgningen	  beräknades	  med	  hjälp	  av	  temperaturen	  som	  mättes	  upp	  med	  en	  
IR	  mätare.	  	  	  
	  
Rekommenderade	  förbättringar	  för	  att	  få	  en	  bättre	  och	  enklare	  mätmetod:	  

• Hjälpmedel	  för	  att	  kunna	  ställa	  mätverktyget	  korrekt	  på	  mätobjektet.	  T.ex.	  någon	  
typ	  av	  vattenpass	  för	  att	  få	  den	  rak	  över	  objektet.	  	  

• En	  digital	  mätklocka	  för	  enklare	  avläsning.	  
• Bygga	  minst	  2	  olika	  prototyper	  för	  att	  kunna	  mäta	  de	  3	  diametrarna.	  Då	  det	  

kanske	  skulle	  fungera	  att	  mäta	  både	  1790	  och	  1970	  med	  en	  mätbygel.	  
• Kompensera	  för	  utvidgning	  på	  grund	  av	  temperatur.	  	  

	  
	  
	  



36	  
	  

Temperatur	  
Genom	  att	  använda	  det	  program	  som	  finns	  på	  Valmet	  där	  de	  loggar	  temperaturerna	  gick	  
det	  att	  se	  att	  temperaturerna	  ligger	  mellan	  ca	  18-‐23˚C.	  Då	  Valmet	  inte	  hade	  igång	  
loggningen	  av	  temperaturerna	  när	  projektet	  startades	  på	  grund	  av	  att	  minnet	  hade	  varit	  
fullt	  och	  sedan	  inte	  sattes	  igång	  igen,	  finns	  det	  endast	  temperaturer	  mellan	  mars	  och	  maj	  
loggade.	  Då	  innetemperaturen	  kan	  antas	  bero	  av	  vilken	  temperatur	  som	  är	  utomhus	  kan	  
den	  temperaturloggningen	  inte	  spegla	  hur	  det	  ser	  ut	  året	  om.	  Men	  för	  att	  ha	  värden	  att	  
räkna	  med	  så	  har	  den	  loggning	  som	  finns	  använts	  för	  att	  beräkna	  utvidgning.	  Vid	  
mätningstillfället	  då	  Pi	  Tapen	  användes	  togs	  endast	  lufttemperaturen	  i	  beaktning	  då	  det	  
inte	  fanns	  något	  verktyg	  för	  att	  mäta	  objektets	  temperatur	  tillgängligt.	  Vid	  mätning	  med	  
mätbygeln	  användes	  en	  IR-‐mätare	  för	  att	  mäta	  objektets	  temperatur	  vid	  mättillfället.	  Då	  
mätningarna	  skedde	  på	  golv	  och	  inte	  i	  maskin	  är	  avsvalningstiden	  och	  vilken	  temperatur	  
det	  har	  i	  maskin	  inte	  tillgängligt,	  det	  är	  något	  som	  bör	  undersökas	  senare.	  	  
	  
Temperaturen	  är	  något	  som	  Valmet	  bör	  undersöka	  närmare	  då	  det	  är	  en	  stor	  
påverkande	  faktor.	  Någon	  typ	  av	  kompensering	  bör	  tas	  fram,	  en	  temperaturavvikelse	  på	  
3˚C	  ger	  en	  utvidgning	  på	  materialet	  som	  är	  ca	  halva	  toleransvidden.	  Med	  en	  
undersökning	  på	  hur	  temperaturen	  varierar	  över	  tid	  i	  både	  luft	  och	  gods	  kan	  en	  
kompensering	  för	  detta	  tas	  fram.	  En	  kompensering	  skulle	  vara	  hjälpa	  till	  för	  att	  lösa	  det	  
problem	  som	  idag	  finns	  med	  temperaturen.	  	  
	  
	  
Jämförelse	  av	  mätmetoder	  
Båda	  mätmetoderna	  som	  har	  undersökts	  har	  varit	  med	  goda	  resultat.	  Resultaten	  var	  
väldigt	  lika	  i	  alla	  hänseenden,	  se	  tabell	  14.	  Båda	  har	  bra	  repeterbarhet	  och	  
reproducerbarhet	  men	  sämre	  mätosäkerhet.	  Men	  båda	  metoderna	  kan	  förbättras	  för	  att	  
göra	  den	  ännu	  enklare.	  Utvidgningen	  på	  materialet	  är	  det	  stora	  bidraget	  till	  att	  
mätosäkerheten	  blir	  så	  hög,	  men	  det	  har	  inte	  något	  med	  mätmetoden	  i	  sig	  att	  göra.	  	  
	  

Tabell	  14.	  Visar	  skillnader	  i	  de	  viktigaste	  måtten	  som	  tagits	  fram.	  	  
Metod	   Pi	  Tape	   Mätbygel	  med	  mätklocka	  
Standardavvikelse	   0,0104	  mm	   0,0078	  mm	  
Materialutvidgning	   0,0495	  mm	   0,0495	  mm	  	  
Utvidgad	  
Standardmätosäkerhet	  

0,099	  mm	   0,099	  mm	  

Repeterbarhet	   0,104	   0,0778	  
Reproducerbarhet	   0,0013	  mm	   0,0054	  mm	  
	  
	  
Det	  som	  talar	  för	  Pi	  Tape:	  

• Operatören	  har	  stor	  vana	  med	  mätmetoden.	  
• Kan	  enkelt	  förbättras	  med	  t.ex.	  ny	  Pi	  Tape	  som	  är	  enklare	  att	  läsa	  av	  och	  

hjälpmedel	  för	  att	  spänna	  med	  rätt	  kraft	  
	  
Det	  som	  talar	  för	  mätbygeln:	  

• Enkel	  metod	  som	  kan	  behöva	  vissa	  hjälpmedel	  för	  att	  ställa	  den	  korrekt	  på	  
mätobjektet.	  Med	  dessa	  hjälpmedel	  blir	  mätmetoden	  enkel	  och	  tillförlitlig.	  

• Låg	  variation	  i	  mätserierna	  visar	  att	  det	  är	  en	  bra	  mätmetod	  
• Mäter	  alltid	  på	  samma	  3	  punkter	   	  
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6.	  Slutsats	  
Båda	  mätmetoderna	  har	  bra	  resultat	  när	  det	  enbart	  handlar	  om	  mätmetoden.	  
Mätosäkerheterna	  har	  varit	  i	  stort	  sett	  lika	  för	  båda	  metoderna,	  det	  stora	  bidraget	  till	  att	  
det	  blir	  en	  hög	  mätosäkerhet	  är	  temperaturavvikelse.	  Med	  stora	  diametrar	  utvidgar	  sig	  
materialet	  mycket	  även	  vid	  små	  temperaturavvikelser.	  En	  grundlig	  undersökning	  bör	  
göras	  för	  att	  se	  hur	  temperaturen	  skiljer	  sig	  över	  tid	  både	  i	  materialet	  och	  i	  luften.	  Med	  
denna	  information	  kan	  en	  kompensering	  för	  temperaturen	  göras	  för	  att	  kunna	  lösa	  detta	  
problem.	  
	  
Det	  finns	  behov	  för	  utveckling	  och	  hjälpmedel	  för	  båda	  mätmetoderna,	  med	  de	  
hjälpmedlen	  kommer	  metoderna	  bli	  ännu	  enklare	  och	  mer	  tillförlitliga.	  Prototypen	  på	  
mätbygeln	  kunde	  endast	  användas	  med	  god	  tillförlitlighet	  på	  diametern	  1500mm,	  detta	  
för	  att	  den	  inte	  blir	  nog	  stabil	  och	  risk	  för	  utböjning	  ökar	  vid	  större	  diametrar	  för	  denna	  
prototyp.	  För	  att	  kunna	  ha	  en	  mätbygel	  till	  alla	  diametrar	  på	  komponent	  x	  skulle	  en	  
annan	  utformning	  behövas	  eller	  att	  vikten	  ökar	  väldigt	  mycket.	  Detta	  skulle	  leda	  till	  att	  
mätmetoden	  inte	  blir	  enkel.	  	  
	  
Eftersom	  metoderna	  var	  väldigt	  lika	  i	  alla	  resultat	  bör	  Valmet	  som	  ett	  första	  steg	  köpa	  in	  
ny	  Pi	  Tape	  med	  bättre	  läsbarhet.	  Samtidigt	  bör	  även	  en	  dynamometer	  köpas	  in	  så	  att	  alla	  
operatörer	  spänner	  med	  rätt	  kraft	  varje	  gång,	  detta	  gör	  att	  den	  mänskliga	  faktorn	  
minskar.	  Med	  dessa	  enkla	  steg	  får	  Valmet	  en	  metod	  som	  operatörerna	  kan	  och	  som	  är	  
enklare	  och	  mer	  tillförlitlig.	  	  
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Tackord	  
Jag	  skulle	  vilja	  tacka	  Valmet	  för	  att	  jag	  fick	  möjligheten	  till	  att	  göra	  mitt	  exjobb	  där,	  
sedan	  skulle	  jag	  vilja	  tacka	  hela	  produktionsavdelningen	  för	  en	  lärorik	  och	  spännande	  
tid	  på	  avdelningen.	  Ett	  stort	  tack	  ska	  riktas	  till	  mina	  handledare	  under	  projektet	  för	  er	  
hjälp	  och	  stöttning	  under	  projektets	  gång,	  handledarna	  har	  varit	  Daniel	  Eriksson	  på	  
Valmet	  och	  Göran	  Karlsson	  vid	  Karlstads	  universitet.	  	  
	  
Jag	  vill	  även	  tacka	  operatörerna	  och	  teknikerna	  som	  hjälpt	  till	  att	  bygga	  prototypen	  och	  
utföra	  de	  mätningar	  som	  gjordes	  under	  projektet.	  Jag	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  ska	  
komma	  till	  nytta	  och	  användning	  för	  Valmet	  AB	  i	  framtiden.	  	  
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Bilaga	  1:	  Projektplan	  
Bakgrund	  
Examensarbetet	  utförs	  på	  Valmet	  AB	  i	  Karlstad	  vid	  avdelningen	  för	  
produktionsutveckling.	  Den	  huvudsakliga	  produktionen	  som	  sker	  i	  Karlstad	  är	  deras	  
nyckelkomponenter,	  bland	  annat	  Yankeecylinder.	  
	  
Valmet	  tillverkar	  komponenter	  som	  svarvas	  i	  stora	  diametrar	  i	  intervallet	  1000-‐6000	  
mm.	  Toleranserna	  är	  mycket	  snäva	  och	  det	  finns	  problem	  vid	  mätning	  av	  dessa	  
komponenter.	  Idag	  tas	  ingen	  hänsyn	  till	  yttre	  omständigheter	  som	  bland	  annat	  
temperatur.	  Det	  fungerar	  som	  de	  har	  det	  just	  nu	  men	  om	  någon	  del	  skulle	  tillverkas	  på	  
annat	  ställe	  skulle	  det	  kanske	  betyda	  att	  delarna	  inte	  skulle	  passa	  med	  varandra.	  Det	  är	  
väldigt	  viktigt	  att	  passningen	  mellan	  gavel	  och	  cylinder	  i	  en	  yankeecylinder	  är	  precis	  för	  
att	  kunna	  montera	  dessa	  rätt.	  	  
	  
Referensdokument	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  projektplanen:	  

• Kurs-‐PM	  
• Projektbeskrivning	  

	  
Mål	  
Projektet	  ska	  vara	  klart	  att	  redovisa	  den	  31:a	  maj	  och	  en	  slutrapport	  ska	  vara	  inlämnad	  
senast	  den	  9:e	  juni.	  Målet	  med	  projektet	  är	  att	  undersöka	  och	  verifiera	  dagens	  
mätmetod,	  i	  detta	  innefattar	  även	  vilka	  omständigheter	  som	  påverkar	  t.ex.	  temperatur.	  
Samt	  att	  undersöka	  och	  ge	  förslag	  på	  andra	  mätmetoder	  som	  kan	  användas.	  	  
Avgränsning	  
En	  avgränsning	  som	  gjort	  är	  att	  endast	  kolla	  på	  mätning	  av	  två	  stycken	  av	  deras	  
produkter,	  dessa	  är	  yankeecylinder	  och	  en	  komponent	  som	  bearbetas	  åt	  ett	  annat	  
företag.	  
Organisation	  
Tabell	  1.	  Projektets	  organisation	  och	  dess	  kontaktuppgifter	  
Roll	   Namn	   Adress	   Telefon	   E-‐post	  
Projektansvarig	   Oskar	  

Haglund	  
Romstadsvägen	  1	  
653	  42	  Karlstad	  

0703897740	   oskarhaglund@hotmail.com	  

	  
Handledare	  vid	  
Valmet	  

	  
Daniel	  
Eriksson	  

	  
Valmet	  AB	  
P	  O	  Box	  1014	  
651	  15	  Karlstad	  

	  
054-‐176046	  

	  
Daniel.eriksson@valmet.com	  

	  
Handledare	  vid	  
KAU	  

	  
Göran	  
Karlsson	  

	  
Karlstads	  universitet	  
Universitetsgatan	  2	  
651	  88	  Karlstad	  

	  
054-‐7001852	  

	  
Goran.karlsson@kau.se	  
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Projektmodell	  
Tabell	  2.	  Projektmodell	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  Gantt-‐schema	  
Uppgift	   Notering	   Färdigdatum	  
Projektplan	   Gate	  skola	   2017-‐02-‐02	  
Informationssökning	   Milstolpe	   2017-‐02-‐24	  
Metoddel	   Gate	  skola	   2017-‐04-‐04	  
Sammanställning	  dagens	  
metod	  

Milstolpe	   2017-‐04-‐11	  

Opponering	   Gate	  skola	   2017-‐05-‐16	  
Sammanställning	  andra	  
mätmetoder	  

Milstolpe	   2017-‐05-‐16	  

Redovisning	   Skola	   2017-‐05-‐31	  
Slutrapport	   Gate	  skola	   2017-‐06-‐09	  

	  
Kommentar	  till	  tidsplan	  
Tidsplanen	  kan	  komma	  att	  revideras	  under	  projektets	  gång	  då	  det	  uppkomma	  
störningar	  eller	  andra	  avgränsningar.	  I	  och	  med	  att	  det	  endast	  är	  en	  person	  i	  detta	  
projekt	  så	  kommer	  den	  kritiska	  linjen	  gå	  genom	  alla	  delar,	  då	  aktiviteter	  inte	  kan	  utföras	  
parallellt	  för	  att	  minska	  tiden.	  I	  Gantt-‐schemat	  är	  rapportskrivning	  inlagt	  som	  en	  
parallell	  aktivitet	  genom	  hela	  projektet	  eftersom	  det	  kommer	  utföras	  kontinuerligt	  
under	  projektets	  gång.	  	  
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Riskbedömning	  
Tabell	  3.	  En	  tabell	  på	  de	  risker	  som	  kan	  uppstå	  under	  projektets	  gång.	  Sannolikhet	  och	  
konsekvens	  bedöms	  1-‐5	  vilket	  ger	  en	  riskfaktor	  på	  1-‐25.	  	  
Riskbeskrivning	   Sannolikhet	  

(S)	  
Konsekvens	  
(K)	  

Riskfaktor
R	  =	  S*K	  

Åtgärd	  

Tidsplanering	  håller	  inte	   3	   3	   9	   Buffert	  av	  tid	  och	  
planera	  om	  tiden	  

Dokument	  går	  förlorad	   2	   5	   10	   Följ	  
dokumenthanteringsre
glerna.	  

Inte	  få	  tillgång	  till	  
nödvändig	  information	  
från	  Valmet	  

2	   5	   10	   Be	  handledare	  om	  hjälp	  
vid	  behov.	  

Datorstrul	   2	   4	   8	   Spara	  dokument	  enligt	  
dokumenthantering	  för	  
att	  kunna	  öppna	  det	  
från	  andra	  datorer.	  

Kommunikationsbrist	  
med	  handledare	  på	  KAU	  

2	   3	   6	   Ha	  god	  kommunikation	  
med	  handledare	  och	  be	  
om	  hjälp	  vid	  behov.	  	  

Projektansvarig	  blir	  sjuk	   2	   5	   10	   Försöka	  ta	  hand	  om	  sig	  
själv	  på	  bästa	  sätt.	  

Företaget	  går	  i	  konkurs	   1	   5	   5	   	  
Oordning,	  tappar	  bort	  
information	  

2	   4	   8	   Ha	  ordning	  och	  reda	  på	  
information	  och	  
hantera	  dokument	  rätt.	  	  

Ändrade	  mål	   2	   2	   4	   Ha	  bra	  kontakt	  med	  
handledare	  för	  
uppdatering	  

	  

	  
Dokumenthantering	  
Dokumenten	  kommer	  att	  hanteras	  med	  hjälp	  av	  versionsnummer.	  Alla	  dokument	  
kommer	  att	  förses	  med	  versionsnummer.	  Versionsnamn	  kommer	  vara	  enligt	  följande	  
”dokumentnamn_v1.1”,	  Versionsnumret	  börjar	  på	  1.0,	  vid	  mindre	  ändringar	  så	  ändras	  
decimaltalet,	  t.ex.	  från	  1.0	  till	  1.1.	  Vid	  större	  ändringar	  ska	  versionsnumret	  ändras	  till	  
nästa	  heltal,	  t.ex.	  från	  1.2	  till	  2.0.	  Alla	  dokument	  kommer	  att	  sparas	  på	  projektansvariges	  
dator	  samt	  att	  de	  kommer	  att	  sparas	  på	  Itslearning-‐projekt.	   
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Bilaga	  1.	  Gantt-‐schema	  
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Bilaga	  2:	  Excelblad	  för	  Pi	  Tape	  
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Bilaga	  3:	  Temperatursloggningsgraf	  
Den	  gröna	  linjen	  i	  grafen	  är	  den	  temperaturgivare	  som	  ligger	  närmast	  maskinen	  där	  
komponent	  x	  bearbetas.	  Den	  ligger	  ganska	  stabilt	  ungefär	  mellan	  18-‐23˚C.	  
Temperaturerna	  är	  loggade	  mellan	  2017-‐03-‐15	  och	  2017-‐05-‐08.	  Den	  röda	  linjen	  är	  
utetemperaturen.	  	  
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Bilaga	  4:	  Excelblad	  mätbygel	  
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