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Abstract 

The quality of a product is an important factor to establish and preserve a sustainable market- and 

business position in the global business environment. Measuring techniques and quality 

management has a strong correlation. To ensure the functionality of a product, there are needs to 

measure the product towards specific limitations. Mathematical modeling is a way of visualizing a 

process capability, and its parameters. Sandvik Coromant in Gimo are producing different types 

of face milling cutters. The company has a hypothesis about one of its carbide inserts, and its 

geometrical specification limits. The hypothesis is that different geometrical deviations affect the 

milling cuts edges in different ways, when it is applied and installed in the milling cutter body. 

The purpose is to develop a mathematical model, which can show what changes affects the most, 

which will lead to an increased understanding of how variations in blank geometry influences the 

position of the insert’s edge in the milling cutter body. 

The method is based on relevant literature in the main areas of measuring methods and its 

techniques and statistics. This theory, in combination with the method, is a profound base in the 

development of the mathematical model, and analysis of the cuts. The geometrical deviations were 

measured by using three different measuring methods. This had to be done in order to verify the 

mathematical model and its theoretical output, and then compare it to the actual measured data. 

The result of the study was the development of a mathematical model, and the analysis of 4000 

individual measurements. The conclusion of the analysis is that certain geometrical deviations are 

affecting the position of the milling cuts edges more than others. By using the mathematical model, 

the simulation output will show a theoretical value of the milling cuts geometry, and make it 

possible to predict the milling cuts dimensional deviation. The mathematical model is validated, 

based on three main factors. These are Gauge Repeatability and Reproducibility, statistical 

evaluation, and the development of the mathematical model itself. There are many parameters 

affecting the milling cuts geometry, and the mathematical model should not be used as the only 

source of verifying the cut, but rather as a complementary tool that makes a qualified prediction.  
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Sammanfattning 

En produkts kvalitet är väsentlig för att upprätthålla en hög marknadsposition då den 

internationella konkurrensen blir hårdare. Mätteknik för produktkontroll och övervakning av 

tillverkningsprocessen är starkt relaterade till varandra. För att säkerställa funktionaliteten av en 

produkt krävs det kontroller i form av mätningar mot olika toleranser. Med hjälp av matematisk 

modellering kan olika parametrar i en process uppmärksammas och olika utfall kan simuleras. 

Detta kan ge ett underlag för hur hög grad av tillförlitlighet en process är och dess kapabilitet. 

Sandvik i Gimo tillverkar olika sorters hårdmetallskär för metallbearbetning. Företaget har en 

hypotes, att olika geometriska avvikelser i produktionen har en mer eller mindre stor inverkan på 

den slutliga placeringen av skäreggen. Syftet med denna utredning är att utveckla en matematisk 

modell som ska leda till en bättre förståelse om hur ämnesvariationer påverkar skäreggens 

position. För att utforma den matematiska modellen och analysera mätdata användes relevant teori 

inom huvudområden mätteknik och statistik. För att få en bättre förståelse av skärets flöde gjordes 

en kartläggning över produktionens processer. För att verifiera den utvecklade matematiska 

modellen mot verkligt utfall mättes geometriska avvikelser på ett antal skär med olika 

mätmetoder. Examensarbetet har resulterat i en matematisk modell som kan kombinera tre olika 

dimensionsavvikelser och en analys av över 4000 individuella mätvärden. Vissa 

dimensionsavvikelser påverkar skäreggarnas placering mer än andra och att avvikelserna skiljer sig 

anmärkningsvärt mellan olika order. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien och målet, studiens syfte bryts ned i två 

frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

En produkts kvalitét är av stort intresse för att bibehålla marknadspositionen då 

produkters livscykler blir kortare och den internationella konkurrensen 

hårdare (Aquilani, B., et al. (2017). Enligt Sörqvist (2001) är god kvalitet en nyckel 

för att behålla sin position på marknaden. Powell (1995) beskriver hur Total Quality 

Management (TQM) är en strategi för, bland annat, ökad konkurrenskraft för 

organisationer genom att ha ett övergripande kvalitetsperspektiv i alla led och 

områden inom organisationen. Detta är även något som Aquilani, B., et al. (2017) 

hävdar och som har stor betydelse för ett företags framgång.  Mätteknik för 

produktkontroll och övervakning av tillverkningsprocessen är starkt relaterade till 

varandra (Moronia & Petròa, 2013).  

Dimensionsavvikelser måste kontrolleras ofta för att säkerställa funktionaliteten av en 

produkt. Toleranser visar hur mycket en produkt får skilja sig från en ideal geometri 

(Carlsson, 1999). För att kontrollera dimensionsavvikelser krävs det mätningar, 

vilket kräver en granskning av mätosäkerheten (Moronia & Petròa, 2013). Granskning 

av mätosäkerheten är ett tidskrävande moment, som binder upp stora resurser i 

aktiviteter, som med bättre processkapabilitet kan undvikas. Ett tillvägagångssätt för 

att effektivt minimera dessa aktiviteter är önskvärt (Song, Osmo, & Lu, 2014).  

Sandvik Coromant tillverkar olika sorters hårdmetallskär för metallbearbetning. I 

produktionen utförs regelbundet stickprovsmätningar av operatörer för att säkerställa 

att skärets mått ligger inom gällande toleranser. När skäret monteras i fräskroppen 

kan avvikelser påverka livslängden av skäret och ytfinhet på bearbetad yta.  

Skären, eller ämnena som det kallas för innan slipprocessen, följs i dagsläget inte på 

individnivå. Detta gör det svårt att säkerställa hur olika dimensionsavvikelser påverkar 

slutprodukten. Företaget har en hypotes, att olika dimensionsavvikelser har en mer 

eller mindre stor inverkan på den slutliga placeringen av skäreggen.  

Matematisk modellering kan vara användbart för att uppmärksamma olika parametrar 

i en process som inte tidigare uppmärksammats. Matematisk modellering är ett brett 

begrepp och själva implementeringen och användandet är beroende av vad som skall 

beräknas. (Cumberbatch & Fitt, 2001) 

Studien kommer att utreda, med hjälp av en matematisk modell, hur de olika 

avvikelserna utifrån olika mätvärden påverkar skäreggens placering i fräskroppen. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att utveckla ett hjälpmedel, i form av en matematisk modell, 

som ska leda till en bättre förståelse om hur skäreggens position påverkas av 

ämnesvariationer, och hur man lämpligast mäter dem. 

1.3 Frågeställningar 

Syftet bryts det ned i följande frågeställningar: 

• Vilka mätinstrument och fixturer är lämpliga för att mäta de olika 
dimensionsavvikelserna?  

• Hur påverkar den geometriska avvikelsen skäreggarnas placering i 
fräskroppen? 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen avgränsas till tre geometrier av skäret Coromill 745. Dessa skär används 

som referensskär i utformningen av den matematiska modellen. Modellen ska vara 

möjlig att applicera på andra sorters skär genom att infoga relevanta vinklar för det 

skär som ska analyseras. Mätningen av skär kommer endast att utföras innan och efter 

slipningsprocessen. Författarna tar inte hänsyn till eventuella dimensionsavvikelser på 

fräskroppen. 
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2 Teoretisk Referensram 

Montgomery, Runger, & Hubele (2012) beskriver sannolikhet som chansen att ett 

mätvärde hamnar inom ett område av gränsvärden. Athreya (2015, s. 292) beskriver 

sannolikhetslära som "the mathematical basis for the study of random phenomena, that is, 

phenomena whose outcome is not predictable ahead of time". 

Det finns olika skäl till att statistik är ett bra verktyg för att studera olika utfall. Då 

bland annat verifiering av processer, olika metoder och dess kvalitet och hur pass väl 

processen uppfyller den utsatta kvalitetsgränsen. (Montgomery et al., 2012) 

Statistik är ett verktyg som kan leda till välgrundade slutsatser. Även om industriella 

processer är väldigt olika kommer fortfarande problemen som uppstår bero, till stor 

del, på samma saker. (Kano & Nakagawa, 2008) 

Statistik innefattar exempelvis hur man: 

• Bygger en pålitlig modell från begränsade data.  

• Analyserar en modell och verifierar den mot verkligt utfall. 

• Optimerar produktionsförhållanden. 

• Förverkligar och implementerar ett kontrollsystem för att underhålla 
processen. 

Denna statistik kan i hög grad användas för att verifiera utfall i exempelvis 

kvalitetsavvikelser hos produkter baserat på olika nyckeltal, som bland annat 

toleransspecifikationer. (Kano & Nakagawa, 2008; Montgomery et al., 2012) 

Det finns i dagsläget många effektiva metoder för att avgöra kvaliteten på både 

produkt och dess tillverkningsprocess. Det är dock svårt att genom metoderna 

beskriva varför produktavvikelser förekommer i produktionen, särskilt inom 

verkstadsindustrin. Många gånger är det en skicklig operatör som har gjort att en hög 

kvalitet bibehållits genom erfarenhet och kunskap. I en allt mer automatiserad miljö 

krävs fler sätt att bibehålla en god kvalitet. (Kano & Nakagawa, 2008) 
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2.1 Matematisk modellering 

Matematisk modellering kan vara ett användbart sätt för att uppmärksamma olika 

parametrar i en process som inte tidigare uppmärksammats. Matematisk modellering 

är ett brett begrepp och själva implementeringen och användandet är väldigt beroende 

av vad som skall beräknas. (Cumberbatch & Fitt, 2001) 

Enligt Cheng & Elsayed (2016) kan man med hjälp av matematiska modeller simulera 

olika utfall. Utformningen av modellen är helt eller till stor del beroende på hur man 

väljer data och fördelningsmodell, samt vilket mål- och resultat modellen skall ha och 

ge. Detta kan ge ett underlag för ett värde på exempelvis hur hög grad av 

tillförlitlighet en process har och dess kapabilitet. (ibid) 

Processutveckling inom producerande företag är viktigt, speciellt för de företag som 

verkar på en marknad med hög konkurrens och med relativt stor variation i 

efterfrågan. Utvecklingen är vad en matematisk modell och analys av ett eller flera 

områden kan bidra till, oavsett om det handlar om minskade kassationer eller för att 

effektivisera och planera arbetsmoment och produktionsflöden. Beroende på hur 

modellen utformas och vad dess mål är kan olika diagram struktureras. Detta utifrån 

modellens resultat, som ger en god överblick av viktiga åtgärdspunkter. Resultat av 

en matematisk modell bidrar även till ett underlag för möjligheten till simulering av 

olika avvikande moment med hjälp av olika informationssystem. (Al-Tahat & 

Bataineh, 2012) 

2.2 Upprepning och återskapande av mätvärden (GR&R) 

För att få ut ett så stabilt statistiskt underlag som möjligt är det viktigt att utomstående 

faktorer är under kontroll och att de svagheter, som finns, är kända. Chuah och Tan 

(2012) beskriver Gauge Repeatability and Reproducibility, GR&R, som en potentiell 

faktor till att få kontroll på de faktorer som kan vara missvisande gällande statistiskt 

utfall, som grundas i yttre faktorer, i detta fall mätprocessen. Chuah och Tan (2012) 

tar även upp vikten av att utreda den mänskliga faktorn som kan påverka resultatet av 

mätningen, exempelvis om det är olika operatörer som mäter. Song, Osmo, & Lu 

(2014) beskriver GR&R studier som ett hjälpmedel i att försöka utreda om och hur 

mätsystemens avvikelser i jämförelse med processens avvikelser påverkar utfallet av 

studien. 
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Shi, Chen, och Lu (2014) beskriver syftet med GR&R som att validera ett mätsystems 

kapabilitet. GR&R går ut på att man genom olika metoder upprepar samma 

mätprocedur på samma referensyta för att på så vis få reda på hur exakt mätverktyget 

är, oftast genom att använda olika referenser i form av olika mätverktyg. Detta är ett 

relativt lätt tillvägagångssätt för att rent statistiskt och kvantitativt utvärdera en viktig 

faktor, beroende på vilket sorts mätverktyg som används. (Waseem, Zulqarnain, 

Khalid, Saleem, 2015; Yeh & Sun, 2013) 

GR&R som process kan enligt Yeh och Sun (2013) delas in i fyra nivåer i ett 

pyramidbaserat diagram, som beskriver utvärderingsmetoder. Nivå ett innehåller 

omtagning av mätutfall, kalibrering, stabilitet och linjärhet. Nivå två innehåller olika 

processutfall beroende på den första nivåns resultat. Dessa är processvariation över en 

längre tidsperiod, processvariation under en kortare tidsperiod, variation inom 

samma provomgång, variation på grund av operationen och variation på grund av 

mätningen. Eftersom man vill veta variation på grund av mätningen går alla delar från 

nivå ett in under denna. Nivå tre innehåller den faktiska process- och mätvariationen. 

Detta är nivån där man utvärderar mätresultatet och försöker bedöma hur den faktiska 

variationen i processen ser ut, utifrån de uppmätta mätvärdena. Den sista nivån är 

observerad processvariation och denna baseras på faktisk process- och mätvariation. 

Det är därför viktigt att säkerställa en så exakt mätning som möjligt för att göra rätt 

bedömningar av den faktiskt observerade processvariationen. (ibid) 
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2.3 Statistisk utvärdering 

Att tydliggöra en process med statistiska inslag kan bidra till att lättare få en 

överskådlig bild och därmed utvärdering av processen, om det görs korrekt (Senvar 

& Sennaroglu, 2013). I de flesta processer är det många olika faktorer som påverkar 

det slutliga resultatet. Dessa faktorer har en koppling till varandra och det är viktigt 

att i så hög grad som möjligt avgöra vilka faktorer som påverkar vilka delar av 

helheten. (ibid) 

Normalfördelning är den mest använda modellen för slumpvis valda värden. Denna 

modell baseras på att det finns en centrum-avgränsning, ofta kallad och hänvisad till 

ett medelvärde. Normalfördelning är ett bra sätt att rangordna data då det ofta 

förekommer ett centrum. Detta på grund av att det i många fall inhämtas stor mängd 

mätdata som jämnar ut kurvan och visar på en normalfördelad kurva. (Montgomery 

et al., 2012) 

Ej normalfördelning har, precis liksom normalfördelning, ett medelvärde. Dess 

medelvärde är dock inte placerat i centrum av de statistiska utfallen utan förekommer 

mer eller mindre till höger eller vänster om medianvärdet. (Montgomery et al., 2012) 

Regressionsanalys  

Regressionsanalys är enligt Montgomery et al. (2012) ett samlingsnamn av olika 

statistiska verktyg för att hitta och uppskatta parametrarna i själva 

regressionsmodellen.  

Linjär regressionsanalys är ett väldigt populärt verktyg för att analysera olika samband 

som innehåller en mängd oberoende data och variabler. En regressionslinjen är en 

linje, där mätpunkter anpassas till en linje i ett plan. Ena axeln representerar 

observerade utfall och den andra representerar förväntade utfall. (Gilstrap, 2014)  

2.3.1 Processkapabilitet och beräkningsmetoder 

Processkapabilitet, PC, är enligt Kane (1986) ett sätt att genom maskiner, material, 

människor, utrustning och mätningar se till att producera en produkt som ständigt 

uppfyller marknadens och kundens krav. För att producera produkter med hög kvalité 

till en låg kostnad inom organisationen menar Shi, Ma, och Lin (2016) att man måste 

ha kontroll på och kontinuerligt analytiskt säkerställa PC. 

Huvudsyftet med PCA är att bedöma och kvantifiera avvikelser före och efter en 

produkt är godkänd och under tiden den produceras, analysera avvikelsen mot 

produktspecifikationen, och förbättra produktens design eller tillverkningsprocessen 

för att reducera avvikelsen. (Senvar & Sennaroglu, 2013; Hsieh & Tong.2004; 

Abdolashah, Ismail, Yusuff, & Hong, 2009) 
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Genom att analysera processen och för att ha möjlighet att dra olika slutsatser kring 

resultatet finns metoden, PCI, som enligt Senvar och Sennaroglu (2013) är utvecklad 

för att bidra med enkla och översiktliga utfall. Denna ger ett numeriskt värde för att 

kvantifiera en process prestation, och en dimensionslös funktion av en process 

parametrar och dess specifikationer. (ibid)  

PCI är ett dimensionslöst tal som baseras på en processparameter samt dess 

specifikationer. Tanken med PCI är att den ska: visa svagheter eller styrkor i en 

process och måste innehålla processvariationer, avvikelser från processens 

medelvärde från det önskade värdet, och hur stor felmarginal är. Oftast tas inte 

felmarginalen i förhållande till  med i beräkningen. (Abdolshah et al., 2009) 

Senvar och Sennaroglu (2013) menar att den traditionella synen och användandet av 

PCI går efter en normalfördelad modell. Dock är oftast inte utfall i verkligheten 

normalfördelade och det krävs ofta olika metoder och modeller för att förbättra 

processen (Hsieh & Tong, 2004). Det handlar oftast snarare om ej normalfördelning 

vilket gör att beräkningar utifrån medelvärden och standardavvikelser kan ge en stor 

felmarginal och bidra till att fel beslut tas på den information som fås av 

beräkningarna. (ibid) 

2.3.2 Statistiska mätvärden 

Två mycket vanliga statistiska värden som ofta förekommer i många olika områden är 

medelvärde och standardavvikelse. Genom dessa kan man med hjälp av PCI beräkna 

hur pass bra en process är och inom vilka ramar processens utfall ligger. Inom PCA 

kan man bland annat beräkna processkapacitetsförhållanden av en centrerad process 

(Cp), och av en ickecentrerad process (Cpk). Inom beräkningen av Cp förekommer 

naturliga toleranskrav då det är, inom en kontrollerad process, den nivå större delen 

av alla producerade produkterna ska hålla. Formeln för CP ser ut som följande: 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
   (1) 

där USL (Övre gräns) och LSL (Undre gräns) bestäms av de, exempelvis uppmätta 

max och min värden som förekommer i en producerande process. Sigma, (𝜎), 

betyder i detta fall standardavvikelsen av den process som är av intresse och beräknas 

genom: 

 𝜎 = √
∑(𝑥𝑖−𝑥)

2

𝑛−1
    (2) 

Medelvärdet beräknas genom: 

 𝑥 =
𝑥𝑖+⋯+𝑥𝑛

𝑛
    (3) 
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Cpk beräknas annorlunda då denna process inte är centrerad utan kan ha olika stora 

områden utspridda längst x-axeln (Montgomery et al., 2012, Shi et al., 2016). Cpk 

beräknas enligt följande, 

𝐶𝑝𝑘 = min(
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜎
,
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
)  (4) 

där USL och LSL är samma sak som beräkningen för Cp. Då processen inte är 

centrerad beräknas processkapaciteten utifrån processens medelvärde, (µ). 

(Montgomery et al., 2012; Shi et al., 2016) 

2.4 Dataanalys som utforskningsmetod 

Dataanalys: klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller 

andra fakta där analysen ofta gäller stora datamängder och utnyttjar gärna datorhjälp. 

– Definition av Dataanalys enligt Nationalencyklopedin (2017) 

2.4.1 Utforskande dataanalysering 

Exploratory Data Analysis, EDA, är ett bra tillvägagångssätt att använda sig av för att 

få en bild över möjliga faktorer som påverkar processer utifrån numeriska värden. Det 

är dock inte tillräckligt att endast dra slutsatser kring en process utifrån EDA och 

därmed krävs det kompletterande tillvägagångssätt som styrker eller visar annan data 

utifrån det EDA beskriver. (de Mast & Trip, 2007) 

de Mast och Trip (2007) beskriver EDA som ett tillvägagångssätt för att bilda 

hypoteser genom exempelvis brainstorming, inventera kända process egenheter, att 

bearbeta olika potentiella förslag kring analoga problem. De data som används vid 

EDA analyseras för att hitta ledtrådar kring det man söker information om. (ibid) 

de Mast och Trip (2007) placerar EDA i ett bredare kontext kring generering av 

hypoteser och då utifrån utgångspunkterna forskningsfilosofier, artificiell intelligens, 

och medicinsk forskning. Riktlinjerna kring att generera hypoteser ska inte heller 

innehålla algoritmer utan istället ha en heueretisk form. Heueretisk form är ett 

tillvägagångssätt för att lösa problem, hjälpa till inlärning och forskning och då genom 

en praktisk metod, som inte garanterar ett optimalt svar, men som för tillfället ger 

ett bidragande svar eller bedömning. Syftet med EDA är att hitta och identifiera ett 

beroende Y av ett oberoende X vilket kan vara av intresse för att förstå och lösa ett 

problem. (ibid) 
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Man kan dela in tillvägagångssättet EDA i tre olika steg vilka är viktiga att ta hänsyn 

till. Dessa är att; hitta och förstå data; identifiera framträdande moment eller 

egenskaper; tyda och förstå dessa framträdande moment eller egenskaper. Rent 

statistiskt kan statistik hjälpa till med att visualisera och visa olika samband och lättare 

bidra till att skapa en hypotes kring de mest framträdande delarna av området där man 

använder sig utav EDA. (De Mast & Kemper, 2006) 

Tre exempel på vanliga diagram och tekniker för att åskådliggöra EDA är: 

• Låddiagram. 

• Histogram. 

• Punktdiagram.  
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2.5 Mätteknik 

Mätning är enligt SS 02 01 06 definitionen: “En följd av åtgärder med syfte att bestämma 

ett storhetsvärde” (Carlsson 1999, s. 13). 

Kunskap inom mätteknik är en väsentlig del för att kunna jämföra och kontrollera 

tillverkningsprocessens resultat gentemot konstruktionsskarv och specifikationer. 

Enligt Carlsson (1999) blir mätteknisk kompentens allt mer viktig på grund av: 

• De digitaliserade industrierna gör att tillgång till större insamling av data blir 
lättare och den består till stor del av mätvärden. 

• Genom att ta del av dessa data ges det möjligheter till att övervaka och styra 
industriella processer som helhetssystem. 

Kunskap inom metrologi är inte bara positivt till den direkta praktiska delen utan även 

en stor indirekt betydelse. Mättekniskt kunnande bidrar till nytänkande, 

självständighet och befordrar ett kritiskt sinne eftersom att det är lättare att undvika 

beslut byggda på bristfälligt beslutsunderlag. (Carlsson, 1999) 

Skärande bearbetning är idag enligt Bas, Stoev och Durakbasa (2015) en oersättlig del 

inom den moderna tillverkningsindustrin som kan erbjuda komponenter som är 

komplexa och exakta för montering. Tillverkningsindustrin har genomgått en 

processutveckling under de senaste decennierna på grund av de höga kraven på 

ytfinnish och toleranser. Dagens moderna kvalitetskontroller inom 

tillverkningsprocessen kräver övervakningar och analyser. (ibid) 

De förbättringsmetoder som existerar idag för maskiner och bearbetningsverktyg är 

väldigt begränsade. Utvecklingen av tillverkningsindustrin har gjort att metrologin är 

avgörande för att kontrollera tillverkningsprocessen innan produktutvecklingen, 

under produktionen och under kvalitetskontrollen av produkten. (Bas et al., 2015) 

Enligt Carlsson (1999) gjorde Taniguchi en prognos på hur framtida krav på 

tillverkningsindustrin kommer att utvecklas. Den visar på att krav på precision planar 

ut under 2000-talet, men det är fortfarande en ständig utveckling mot att skapa en 

bättre precision. Detta är på grund av de ständigt ökade kraven på moderna produkter 

som kan bestå av tusentals olika komponenter. Detta ha medfört strävning mot s.k. 

“nollfel” vilket betyder inom kvalitetsarbete att desto mindre spridning man har desto 

bättre blir produktkvalitén, som egentligen är oberoende av toleransgränser. En 

annan anledning till ökade precisionskrav är produktens ökade komplexitet. 

Om ett uppdrag går ut på att mäta hur stora dimensionsavvikelser det är på en viss 

produkt finns det tre grundläggande frågor som ger ett bra tillvägagångssätt: 

• Vad ska mätas? 

• Vilken mätmetod skall användas? 

• Hur noggrant skall det mätas? 
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Om man utgår från att produkten man ska mäta har en viss toleranssättning kan fråga 

tre besvaras med att mätningens noggrannhet ska vara tio gånger bättre än den utsatta 

toleransen. Detta bestämmer vilka mätmetoder som kan användas. 

Mätnoggrannheten bestäms dock inte endast av mätdonet, utan även från andra 

faktorer som exempelvis vilken miljö mätningen utförs i och hur mätningen görs. 

(Carlsson, 1999) 

2.5.1 Mätosäkerhet och mätfel 

Mätning som utförs har alltid en mätosäkerhet, eftersom mätning grundar sig på 

observationer. Mått anges med en mätosäkerhet och ett storhetsvärde. 

Mätosäkerheten är mätinstrumentets ”mätfel”, storhetsvärdet är det värde som avläses 

från mätinstrumentet. Mätning ska utföras med största möjliga precision och jämföras 

med mätdon med bättre precision. (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2002) 

Mätfel kan orsakas av olika faktorer: 

• Mätmiljön 

Temperaturen, fuktigheten och vibrationer påverkar mätningens resultat. 

• Mätdonet 

Konstruktionsfel, tillverkningsfel, visningsfel eller förslitning. 

• Mätoperatören 

Mätoperatören kan bidra till sämre resultat genom okunnighet, bristande rutin och 

den mänskliga faktorn. 

• Mätobjektet 

Deformationer på mätobjektet kan leda till sämre mätningsresultat. 

Mätfel som uppkommer kontinuerligt kan kompenseras med kalibrering. Kalibrering 

utförs genom att den uppmätta dimensionsavvikelsen från mätdonet subtraheras från 

det uppmätta måttet från mätobjektet. Noggrannheten hos kalibreringsutrustningen 

ska helst vara tio gånger bättre än mätdonets tolerans eller mätosäkerhet. Mätfelen 

kan antingen vara systematiska eller tillfälliga. Systematiska fel kan förutses och 

korrigeras. För att ta reda på storleken av ett tillfälligt fel behövs ett antal upprepade 

mätningar. De värden man får ut blir normalfördelade vilket gör att medelvärdet samt 

spridningen kan bestämmas. (ibid) 
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2.5.2 Mekanisk mätning 

Små längdskillnader kan mätas med en längdindikator. En längdindikator kan visa en 

upplösning på delar av mikrometrar. Den används ofta vid krav på hög noggrannhet. 

Den bör monteras in i ett stativ för att få ett bättre mätresultat. (Voronichev, & 

Etingof, 2016). Mätobjektet ska ha möjlighet att förflyttas mellan mätspetsen och 

planbordet, så att minsta och största mått kan avläsas. Kontakten mellan mätspetsen 

och mätobjektet skapar en mätkraft. Den kan orsaka inträngningar som påverkar 

resultatet. (Hågeryd, et al., 2002) 

Mekaniska längdindikatorer har bra noggrannhet och är lämpliga för relativa 

mätningar. Längdindikatorn introducerades som en ersättare till skjutmåttet när 

kraven på mätnoggrannheten blev anmärkningsvärt högre inom 

tillverkningsindustrin. Indikatorer kan användas för att övervaka kvaliteten på olika 

komponenter inom tillverkningsindustrin och laboratorier. Fördelar med 

längdindikator är bland annat deras pålitlighet, enkel att använda och billig. 

(Voronichev, & Etingof, 2016). 

2.5.3 Mätspets 

För att kunna mäta ett objekt med ett mekaniskt mätinstrument behövs en mätspets, 

som ger kontakten mellan mätobjektet och mätinstrumentet. Geometrin och 

riktningen på mätspetsen är avgörande faktorer för att få så litet mätfel som möjligt. 

Vinkeln på mätspetsen ska vara densamma vinkel som mätytans normalriktning. Om 

mätobjektet är plant skall mätspetsen vara sfärisk och om mätobjektet är sfäriskt ska 

en plan mätspets väljas. Slitage av mätspetsen är en vanlig anledning till stora mätfel. 

En mätspets ska helst vara tillverkad av ett slitstarkt material med låg friktion. De 

material som är slitstarka är diamant, safir och rubin men nackdelen är att de är dyra 

material och att rubin är sprött. (Carlsson, 1999) 

2.5.4 Fixering av mätobjekt 

Mätobjekt behöver oftast fixeras med hjälp av en fixtur. En fixtur håller fast 

arbetsstycket i ett fixerat läge i förhållande till det bearbetande verktyget. Olämpligt 

val av fixtur kan leda till nedböjning och andra krafter som kan bidra till mätfel. 

Onödiga krafter på mätobjektet undviks genom att minimera antalet fixeringspunkter 

på fixturen. Tre punkter är något att eftersträva om mätobjektet har en någorlunda 

plan undersida. Om det är fler än tre fixeringspunkter finns det risk för att mätningen 

blir påverkad av vibrationer från omgivningen och att den får en oönskad rörelse. 

Genom användning av fixturer kan produktionstiden minska, fixturer kan bidra till 

att dimensionsavvikelser kan hållas inom snäva toleranser. Fixturer kan användas till 

att underlätta fastspänning av arbetsstycke vilket i sin tur kan minska antalet 

kassationer. (Carlsson, 1999) 
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2.5.5 Mätdonsinställningar med hjälp av passbitar 

Passbitar har hög noggrannhet och används som längdnormaler. De används 

huvudsakligen för inställning och kontroll av ett mätdon. Passbitar kan även användas 

som kontrollmått mot mätobjektet. Vanligtvis tillverkas passbitarna i härdat stål som 

har åldrats genom värmebehandling, för att bibehålla ett stabilt måttvärde. Passbitarna 

kan även tillverkas i keramiska material som har som fördel att det är sprött vilket gör 

att vid stötar lossnar flisor istället för att det deformeras plastiskt. Om passbitarna 

behöver vara slitstarka är hårdmetall ett alternativ. Hårdmetall har cirka 40 gånger 

högre slitstyrka än stål. Elasticitetsmodulen är dubbelt så stor för hårdmetall än stål 

vilket medför att deformationen vid kontaktpunkten för mätspetsen blir mindre. 

(Karlebo, 2015) 

2.5.6 Trianguleringsmätning 

Mätning med triangulering är en metod, där fördelen är att mätinstrumentet inte har 

någon kontakt med mätobjektet (Carlsson, 1999). Optiska sensorer används till 

mätningar som kräver hög noggrannhet (Gao et al., 2015). En ljusstråle projicerar på 

mätobjektet som sedan reflekteras genom optisk fokusering till en sensor som känner 

av avståndet. Noggrannheten förbättras genom att ljusfläcken på mätobjektet är så 

liten som möjligt. Storleken på ljusfläcken bestäms av ljuskällans egenskaper och 

linsens upplösning. Mätningen kan påverkas negativt om mätobjektet är dammigt, 

fettigt eller smutsigt. Andra tänkbara felkällor kan vara att mätobjektet har sprickor 

och repor. (Carlsson, 1999) 

2.5.7 Optisk 3D skanning 

Mätning med en optisk 3D skanner blir allt mer vanligt som mätverktyg för 

kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin. Metoden kan användas för att mäta 

komplexa geometrier (Voronichev, & Etingof, 2016). Den höga noggrannheten och 

förmågan att ta flera tusen mätpunkter under några sekunder gör det möjligt att utföra 

en kvalitetskontroll av hela produktens geometri (Gerbino, Del Giudice, Staiano, 

Lanzotti, & Martorelli, 2015). Egenskaper som exempelvis färg, glans och form och 

omgivande belysning är avgörande för ett bra mätresultat (ibid).  
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2.6 Påverkande produktionsprocesser 

Avsnittet beskriver påverkande produktionsprocesser för skäret Coromill 745. 

2.6.1 Pulvermetallurgi 

Pressning har under många år använts inom industrier där efterfrågan på hög kvalitét 

och precision krävs. Tillverkningsmetoden fungerar genom att metallpulver, oftast 

blandat, pressas i en form som sen ger den önskade geometrin på produkten. 

Pulverpressning ger en enkel komponenttillverkning, är kostnadseffektivt och 

materialet utnyttjas väl. Dock med dessa fördelar finns det även nackdelar med 

pulverpressning såsom begränsning av geometrier och initiala verktygskostnader. (Al-

Qureshi, Galiotto, & Klein, 2005) 

2.6.2 Slipning 

Vid slipning är det verktyget som har en roterande huvudrörelse samt en 

matningsrörelse, både som rätlinjiga och roterande. Formen på arbetsstycket 

bestämmer ofta vilken typ av slipmaskin som behövs. (Hågeryd, et al. 2002). 

Diamant är en typ av sammansättning till slipskivor. Diamant är ett hårt material som 

är lämpligt för slipning av hårdmetall. Vid våtslipning är det viktigt att få ut all 

skärvätska från slipmaskinen efter den har använts, vilket vanligtvis görs genom att 

stänga av skärvätskan och sedan köra slipen så att skärvätskan som har samlats i slipen 

slungas ut. Om inte detta görs kan det ge upphov till obalans. Om arbetsstycket 

spänns fast fel och det börjar fjädra kan det leda till planhetsfel. När något med små 

toleranser ska slipas är det viktigt att slipskivan ska vara väl balanserad. Är inte 

slipskivan balanserad kan det leda till vibrationer som ger upphov till en vågig yta på 

arbetsstycket. (Eriksson, N-O, & Karlsson, B, 2011) 

2.6.3 Sintring 

Sintring en process som utförs i väldigt hög temperatur, under smältpunkten för den 

komponent som skall sintras. Genom diffusion växer de enskilda pulverpartiklarna 

samman och metalliska bindningar skapas (Karlebo, 2014). Smältfassintring minskar 

det sintrade ämnet mycket, och detta på grund av att bindningsfasen som oftast för 

hårdmetaller är kobolt som har ett smältstadie vid den normala sintringstemperaturen 

1120-1150 celsius (Karlebo, 2014; Christofolini, Menapace, & Molinari, 2010).  

Meilakh (2015) beskriver sintring som en nödvändig och bra metod för komponenter 

som sedan skall slipas. Det är dock olika faktorer som avgör vilken sintringsmetod 

som bäst lämpar sig beroende på vilket material som skall processas. (ibid) 
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Cristofolini et al. (2010) lägger stor vikt vid det faktum att materialet minskar till 

följd av sintringsprocessen genom den diffusion som uppstår. Detta kan i stor grad 

påverka materialets geometri och dess dimensioner, och till följd av detta produktens 

kvalitet samt kostnad för produktionen (ibid).  

2.7 Teoretisk sammanfattning 

Den teori som redogjorts i detta kapitel har en tydlig roll i studien. Mätteknik är ett 

sätt att uppmäta olika mått, men dess validitet är inte alltid tillförlitlig och därför krävs 

en god kunskap om GR&R och hur man kan minimera fel i mätproceduren. Vid 

mätning togs det i beaktande hur de olika produktionssteg som ämnet genomgått kan 

vara en bidragande orsak till de avvikelser i geometrin som uppstår. Detta bidrar till 

ett säkrare mätutfall som efter dokumentation används för att beräkna processens 

kapacitet. Processkapaciteten är ett bra mått på hur skären kommer ut ur olika 

processer och detta kan speglas i olika diagram.  
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3   Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som används för tillvägagångssättet. 

3.1 Forskning 

Det finns olika typer av forskning. Tillämpad forskning innebär att man utifrån ett 

praktiskt problem som uppstår ska lösas med tillämpbara resultat. Den forskningen är 

främst inriktad mot att ge kunskap som kan bidra till snabbt resultat genom konkreta 

åtgärder. Grundforskning är att man vid avsaknad av information inom vissa områden 

söker ny kunskap. Detta behöver inte vara direkt tillämpbart men kan i framtiden leda 

till tillämpningar. (Davidsson & Patel, 2011) 

Den forskningsmetod som detta arbete forskar inom är en tillämpad forskning då hela 

arbetet och den modell som utvecklades baserades på ett problem och en uppgift. 

3.1.1 Deduktion 

Davidsson och Patel (2011) förklarar begreppet deduktion som att man utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur 

denna teori urskiljer man hypoteser som sedan utvärderas med hjälp av empiriska 

studier i det aktuella fallet.  

Vid deduktion fastställer man från ett brett antagande en specifik slutsats. Man börjar 

med ett påstående för att sedan bestämma eller anta vad som är följden av påståendet, 

rent logiskt. "All fish have gills, tuna are fish, therefore tuna have gills". (Porter, 2002, s. 

147) 

3.1.2 Induktion 

Bryman och Bell (2013) beskriver en analytisk induktion som en strävan efter att hitta 

en förklaring till olika företeelser som uppstår i den analyserade processen, sedan 

fortsätta med danaanalyseringen till det att inga fall som ligger utanför den bestämda 

hypotesen uppstår. Murray och Hughes (2008) beskriver induktion som att först 

observera för att sedan analysera den data som inhämtats mot den teori som finns 

inom området. På så vis försöka hitta likheter eller samband. Vid induktivt synsätt går 

man från att utifrån specifika fall bilda sig en generell bild över området (Porter, 

2002). 

3.1.3 Abduktion 

Enligt Davidsson och Patel (2011) är Abduktion ett sätt att relatera teori och empiri i 

ett vetenskapligt arbete och kan sägas innebära en kombination av induktion och 

deduktion. Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett hypotetiskt 

mönster som kan förklara det man undersöker.  
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Abduktion kan översättas till Konsten att välja en hypotes. Hypotesen skall: 

• Förklara alla relevanta fakta. 

• Vara tillåten givet den bakgrundskunskap som vi har. 

• I så hög grad som möjligt vara enkel. 

• Vara unifierande. 

• Vara testbar och helst ge upphov till nya förutsägelser.  

(Persson & Sahlin, 2013) 

Detta arbete är byggt kring ansatsen abduktion då studien har en praktisk grund och 

det finns hypoteser som skall förklaras. 

3.2 Kvalitativ- och kvantitativ undersökning 

Som metod valdes en blandning mellan kvalitativ- och kvantitativa 

undersökningsmetoder. 

Kvalitativa undersökningar är tolkande och beskriver ett fenomens kvaliteter och 

karaktär, en slags analys av dess inre värde. Detta innebär, i regel, data i form av bilder 

och ord. Motsatsen till siffror och naturliga data genom observationer och intervjuer, 

som hör hemma inom den kvantitativa studien. (Ryen, 2004) 

Eliasson (2010) påstår att en kvantitativ undersökning är exempelvis en form av 

datainsamling som kan innefatta stora mängder information och som inte är bundet 

till en individ utan till den händelse eller område som studeras.  

För att få god bild över en process olika egenskaper, intervjuades olika nyckelpersoner 

och olika observationer gjordes under guidad rundvandring och även på egen hand. 

För att få en god överblick av skär och dess egenskaper fördes samtal kring 

modelluppbyggnad och hypoteser kring olika faktorer som påverkar med handledare 

på Sandvik. 

Kvantitativa undersökningar och studier genomfördes genom att mäta skär, och att 

dokumentera dess förändringar i olika skeden av processen. Skär mättes med hjälp av 

indikatorklockor för att studera måttutfall i olika skeden av processen och bilda sig en 

uppfattning om nuläget. Detta ledde direkt till det kvantitativa 

undersökningsunderlaget.  

Den matematiska modellen utvecklades från data hänvisad till skärets ritningar. 

Ritningarna beskriver bland annat S-tolerans, IC-tolerans, eggarnas geometri samt 

helheten av skäret.  

Vinklar som var relevanta till modellen togs fram av författarna genom individuell 

brainstorming och diskuterades med handledaren.  
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Genom att ha kvantitativt och kvalitativt undersökningsunderlag kan vissa kritiska 

argument reduceras jämfört med de två metoderna individuellt. Att ha ett tydligt mål 

med undersökningen är något som är väldigt viktigt både för det kvantitativa och det 

kvalitativa tillvägagångssättet. (Kalinowski, Lai, Fidler, & Cumming, 2007) 

3.3 Fallstudie 

Denna rapport är uppbyggd kring en fallstudie där huvudsyftet har varit att ta fram 

data genom olika metoder som sedan kunde användas i den matematisk modell som 

visar hur ett skärs eggar placeras utifrån geometriska avvikelser i kända toleranser. En 

fallstudie är en studie där man fokusera på en organisation, delar av en organisation 

eller mer detaljerat kring en produkt eller process (Biggam, 2008; Davidsson & Patel, 

2011). Enligt Bell (2000) används en fallstudie i ett arbete sällan som den enda 

metoden utan tillsammans med andra metoder utgör den grunden till vad som 

åstadkommits, exempelvis i kombination med intervjuer, observationer, kvalitativa- 

och kvantitativa undersökningar och mätningar.   

3.3.1 Intervju 

Detta arbete bygger till viss del på intervjuer med viktiga nyckelpersoner som har god 

insyn i processen och produktutvecklingen av skär. Den intervjumetod som använts 

är semi-strukturerad intervju och detta främst vid uppstart och introduktion till 

arbetet. Dessa förekom genom telefonsamtal, mail och på plats hos företaget.  

När en semistrukturerad intervju utförs används en lista över relativt specifika teman 

eller nyckelfrågor som är kopplade till området man är intresserad av att få 

information kring. Detta kallas ofta för en intervjuguide. Intervjupersonen har stor 

frihet och kan därmed utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuguiden har inte heller 

en strikt ordning gällande när vilka frågor ställs. Frågor som inte var tänkt att ställas 

från början kan läggas till om intervjun går åt i en viss riktning som leder till att 

intervjuaren anser att mer relevant information kan genereras genom en annan 

inriktning på frågorna. (Bryman & Bell, 2005) 

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att ha en låg grad av strukturering, man låter 

intervjupersonen själv svara på de frågor som ställs och de frågor som ställs har 

utrymme för svar med egna ord. Det finns ingen direkt standard i det språk som 

används vid kvalitativa intervjuer, men det förekommer oftast låg grad av 

standardisering och frågor kan ställas utifrån den riktning som intervjun tar. 

(Davidsson & Patel, 2011) 

Intervjupersonerna var studiens handledare, olika maskinoperatörer och personer 

med spetskompetens inom utveckling och produktion av skäret. De typer av frågor 

som ställdes var generella frågor med syftet att få svar på: 
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• Skärets användningsområde. 

• Problem och utmaningar inom produktionen. 

• Mätmetoder. 

• Vilka vinklar som påverkar skärets eggposition. 

3.3.2 Observation 

En observation är användbar när man ska samla information inom områden som berör 

beteende och skeenden i naturliga situationer (Davidsson & Patel, 2011). En 

observation kan innefattas av ett påstående som man drar olika slutsatser kring. Detta 

beskriver hur ett fenomen har ägt rum inom ett specifikt tidsrum. Ett exempel på ett 

grundläggande påstående är "när en pinne till hälften är nedstucken i vatten uppfattas den 

som böjd". Det är av högsta vikt att dessa påståenden är observerade utifrån ett inter-

subjektivt perspektiv då det är den egentliga grunden till att den kan tolkas som en 

observation. (Aganovic. D, 2004) 

Detta arbete är till stor del baserat på observationer vid rundvandring på 

industriområdet och förklarande av olika viktiga processer och mätmetoder. Under 

de observationer som gjort är det bland annat rundvandring, förklaring av olika 

mätmetoder och en inblick i hur slipmaskinen fungerar genom att få vara delaktig och 

utföra ett byte av en slipskiva samt kalibrering av denna. 

För att få en bättre uppfattning över hur avvikelserna påverkar olika dimensioner 

användes en mer visuell metod där skäreggarna ritades upp på en whiteboard tavla i 

olika storlekar. Genom att rita ut en potentiell förflyttning i x- och y-led från 

ritningsmåtten på eggarna är det lättare att se vilka vinklar som påverkas beroende på 

IC och S avvikelse. Från detta utvecklades ett förslag på en matematisk modell som 

beräknar eggarnas förflyttning beroende på geometriska avvikelser i IC- och S-mått. 

3.4 IT-System 

Ett flertal IT system har använts genom detta arbete för att och göra det möjligt att få 

fram tillräckligt med data.  

Sandvik har flera olika IT system där de samlar olika information kring olika delar av 

produktionen av skär. Systemen som framför allt använts i detta arbete är Rektron, 

GSS II, SPC Measure Data Client och MS Excel.  
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Rektron är ett system och en plattform för statistisk kvalitetsstyrning. Rektron 

tillhandahåller olika verktyg för att underlätta arbete med bland annat 

mätdatainsamling, processtyrning och analysering. Mätdata som insamlas kan studeras 

under pågående process och kan även kontrollera styrning av automatiserade 

produktionslinor baserat på mätdata (Quality Control, 2017). Med hjälp av Rektron 

har det enklare studerats olika kvalitetsutfall av olika skär och de toleranser som 

uppmäts. 

(OPI) GSS II är ett produktionsprocessprogram som överskådligt visar order och dess 

status i olika skeden av processen. GSS II har använts för att kartlägga olika skär och 

för att välja ut olika order som skall analyseras.  

Man har god överblick av olika skär och hur dessa ligger inom toleransnivåerna. Det 

som inte syns i SPC är vilket skär som är vilket och man kan därmed inte dra några 

slutsatser kring skären på individnivå utan endast urskilja order som ser ut att ha vissa 

avvikelser och som sedan kan studeras ytterligare. 

I Excel har det upprättats olika diagram för att genom olika kända teorier och metoder 

avgöra hur den modell som byggs upp stämmer mot de utfall som visas i mätningar. 

Dessa diagram synliggör olika samband på ett mycket bra sätt och på så vis kan 

antaganden göras kring huruvida de utfall man får från den matematiska modellen som 

framtagits stämmer överens med de utfall som syns i Excel. Excel är ett användbart 

verktyg för att analysera och processa stor mängd data (Larson & Hsu, 2010). 

I GOM visades olika skärs geometriska avvikelser genom koordinatspecifika mätdata. 

GOM användes för att verifiera skär och dess avvikelser. På så sätt stärktes de 

antaganden som gjordes kring skären, och de olika samband som dimensionerna har, 

och som på så vis påverkar eggens placering i mätfixturen.  

3.5 Validitet 

Validitet innebär metoder som är accepterade av forskningssamhället. De 

insamlingsmetoder och forskningsmetoder som är accepterade av forskare, är 

metoder, som har använts och testats förut. Dessa metoder ska även vara relevanta 

till det arbete som utförs (Biggam, 2008). Validitet handlar om tillvägagångssättet för 

observationer, identifikationer och mätning (Bryman, 2008). Sammanfattningsvis 

handlar validitet om att tillämpa empiriska data från relevanta forskningsstrategier för 

att sedan analysera datan på ett lämpligt sätt (Biggam, 2008).  

Intern validitet innebär att det ska finnas en tydlig överensstämmelse mellan 

observationer och de teoretiska förslag som utvecklas. (Bryman, 2008) 
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Genom extern validitet kan resultaten generaliseras och tillämpas i andra förhållanden 

och sociala miljöer. Extern validitet utgör problem för kvalitativa forskare till skillnad 

från intern validitet på grund av dess benägenhet att använda sig av fallstudier och 

begränsade urval. (Bryman, 2008) 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet ett begrepp som rör frågan kring huruvida ett resultat från en 

undersökning eller studie blir detsamma om det utförs på samma sätt om igen ett antal 

gånger. Reliabilitet är viktigt vid kvantitativa undersökningar där exempelvis mätdata 

från olika källor kan påverkas av hur och när mätningarna utförs (Bell, 2000; Bryman, 

2008). Biggam (2008) menar att reliabilitet är ett mått på studiens trovärdighet 

eftersom en studie kan vara validerad men samtidigt ha en avsaknad av trovärdighet. 

I detta arbete har stor vikt lagts vid att mäta olika skär i olika toleransområden för att 

samla in data, som sedan används för olika ändamål. Det är viktigt att ha en bra metod 

för att säkerställa en så liten avvikelse som möjligt i mätningen och då även ta hänsyn 

till de olika faktorerna. Yeh och Sun (2013) nämner påverkande faktorer gällande 

återskapande av mätdata (sida 5) för att i så stor utsträckning som möjligt förhindra 

och minimera måttavvikelser. 

Teorin, som använts, som är grunden till tillvägagångssätten har granskats och 

inhämtats från olika artiklar med olika författare för att få en så god teoretisk grund 

som möjligt att stå på. Empirin som detta arbete grundas på och de mätningar som 

gjorts har följt råd och metoder från flertalet tidigare forskningsstudier med målet att 

minska bortfall och felaktig datainsamling. Det har använts fyra olika mätinstrument 

för att mäta de olika referensskär som resultatet baseras på för att på så vis få fram ett 

så tillförlitligt mätresultat som möjligt. Den manuella mätningen med indikatorklocka 

har även utförts två gånger för måttet ”ritnings parallellitet” vid två olika tillfällen med 

två olika indikatorklockor med målet att få ett så stabilt mätvärde som möjligt och 

utvärdera mättekniken. 

3.7 Metoddiskussion 

Bilaga 1 beskriver det tillvägagångsätt, som studien haft, och hur de olika metoderna 

kombinerats för att komma fram till det resultat som uppmätts. De röda pilarna 

symboliserar direkt koppling mellan de olika teorier och ämnesområden som använts 

och kombinerats för bästa möjlig resultat.  
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Det tillvägagångssätt som användes i detta arbete, strukturerades upp i början av 

studien och baserades på olika teorier och litteratur inom berörda områden. På grund 

av avsaknaden av en liknande studie har därför stor del av tiden gått åt till att utveckla 

och prova metoder för att komma fram till rätt resultat. Det i kombination med att 

alla mätvärden är primärdata har bidragit till att arbetet haft många tidskrävande 

moment, men det gav studien en god vetenskaplig grund och en väl genomarbetad 

metod.   

Den empiriska data, som använts för att komma fram till slutsatsen i detta arbete, är 

enbart primärdata inhämtad på företaget. Företagets befintliga mätdata kunde inte 

användas för att dra slutsatser om skären och dess dimensionsavvikelser. Detta då 

någon tidigare individuell märkning inte fanns på skären. Mätningarna har gett en god 

bild över mätdatats utfall, trots att indikatorklockan inte har en perfekt noggrannhet. 

Mätningen har verifierats med GR&R teori, och utgörs av cirka 800 stycken 

mätvärden.  

Den data som lagrades gjordes manuellt under mättillfällen för att sedan granskas. I 

efterhand kan man säga att om man hade granskat de olika mätutfallen i olika skeden 

(mätning av ämne och mätning av skäret) skulle man haft möjlighet att analysera och 

granskat slipmaskinens påverkan på skäret mer än i denna studie. Detta på grund av 

att placeringen i slipmaskinen spelar roll för hur avvikelserna ser ut på ämnet och på 

vilka sidor det avviker. Det är svårt att avgöra hur pass mycket användbara data man 

kunde få genom att använda den metoden. Den har använts i viss mån och denna faktor 

var i beaktande vid utfallen.  

På grund av att tillverkningsprocessen av just denna produkt är mycket komplex kan 

det ifrågasättas om förhållandena och förutsättningarna för studien var de bästa. I och 

med att det var en komplex geometri, som skulle studeras, var detta skär en bra 

referens ur det avseendet. Ett ännu bättre utfall kan troligtvis uppnås om man räknar 

in fler faktorer tidigare i produktionsprocessen samt att fler faktorer från 

skärgeometrin tas med i den matematiska modellen. Dock gav resultatet av fallstudien 

mycket intressant information om förhållanden mellan de olika dimensionsavvikelser 

som förekommer.   

Det faktum att endast en skärmodell mätts gör att man kan hävda en viss osäkerhet i 

hur modellen går att applicera på fler modeller och skär med andra geometrier. Dock 

har tre olika varianter av skärmodellen Coromill 745 granskats och kan på så vis räknas 

som tre olika skär. Därför ger det en god bild över hur modellen förändras beroende 

på, framför allt, olika vinklar för olika Coromill 745-skär.   
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Det har inte varit den matematiska modellens syfte att säkerställa ett exakt utfall, som 

överensstämmer med mätvärdet. Resultatet av modellen stärker de hypoteser som 

funnits kring samband och förhållanden. Med hjälp av fallstudien besvaras 

frågeställningarna och studiens syfte.   
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4 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs och presenteras resultatet av fallstudien som sedan la grunden för 

utveckling av den matematiska modellen. 

4.1 Beskrivning av fallföretaget 

Sandvik är ett globalt företag inom verkstadsbranschen. Företaget grundades 1862 av 

Göran Fredrik Göransson. Sandvik är uppdelat i tre olika affärsområden och dessa 

som Sandvik verkar inom, är Sandvik SMRT (Sandvik Mining and Rock Technology), 

Sandvik SMT (Sandvik Materials Technology) och Sandvik Machining Solutions. 

Verksamheten baseras mycket på specialkunnande och har en branschledande 

position, som bibehålls genom forskning och utveckling inom materialteknik, 

industriella processer. Goda relationer med kunder är en viktig del av företagets 

bibehållna position på marknaden. De områden som Sandvik är världsledande inom 

är: 

• Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning. 

• Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och 
anläggningsindustrin. 

• Avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell 
värmning. 

(Sandvik, 2017) 

Den enhet som detta arbete kommer avgränsas till, är Sandvik Machining Solutions, 

SMS, som är den verktygsproducerande enheten. SMS har tillverkande industrier på 

alla bebodda världsdelar och hade 2016, 18 000 anställda runt om i världen. Detta 

arbete utförs på en av SMS avdelningar i Gimo vilken är den största industrin i världen 

inom tillverkning av hårdmetallskär. SMS som affärsområde omsätter cirka 33 

miljarder kronor. Sandvik som koncern har ca 48 000 anställda med en total 

omsättning om 82 miljarder kronor. 

4.1.1 Nulägesbeskrivning 

Sandvik Coromant tillverkar olika sorters hårdmetallskär för metallbearbetning. I 

produktionen utförs regelbundet stickprovsmätningar, för att säkerställa att skärets 

mått ligger innanför förutsatta toleranser. 

Skären, eller ämnet som det kallas för innan slipprocessen, följs i dagsläget inte på 

individnivå. Vilket gör det svårt att säkerställa hur de olika geometriska variationerna 

påverkar slutprodukten. Företaget har en hypotes, att olika geometriska variationer 

har en mer eller mindre stor inverkan på den slutliga placeringen av skäreggen. 

Studien kommer att utreda, med hjälp av en matematisk modell, hur de olika 

variationerna utifrån olika mätvärden påverkar skäreggens placering. 
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4.1.2 Produktionsflöde 

Detta är en del av det flöde som referensskäret genomgår och som kommer hänvisas 

till inom detta arbete. 

 

Figur 1: Visualisering av produktionsflödet. 

Kort beskrivning av produktionsflödet i fallande ordning: 

• Inkommande pulvermaterial är råmaterialet för hårdmetallskär till en 
grönkropp.  

• Pressning av pulver. Pressen pressar ihop pulvret i en form som efterliknar 
de skär som man vill producera.  

• Sintring av skär. I sintringsprocessen hettas skäret upp till ca 1500 grader 
och gör skäret fast.  

• Kontroll av ämnesyta och avtryck från sintring. Skären kontrolleras då det 
krymper cirka 15 % i sintringsprocessen. Ojämnheter kan uppstå mot 
”sintringstallriken”, som skären ligger på.  

• Slipning. I slipningen ger skäret den bestämda form på utsidorna av de 7 
sidorna. Som man ser på skäret är det tre slipytor på varje sida. Slipningen är 
den process som gör slutfinishen och skall vara den del som ger skäret dess 
korrekta utseende och då även motverka de fel, som uppstår i tidigare 
processer.  

  



 

26 

 

4.1.3 Coromill 745 

 

 

Sandvik Coromant producerar cirka 3 000 olika skärmodeller, exklusive de produkter 

som specialdesignats efter kundönskemål i en bred variation av utföranden. Detta gör 

att produktionen mer eller mindre måste ställas om till varje produkt. De skär som 

används som referens i detta arbete är Coromill 745, se figur 2, av tre olika geometrier 

H50, M31 och M50.  Det är ett septagon-format skär som innebär fräsmöjligheter på 

14 olika eggar. Målet med detta är att öka användningen och förlänga livslängden av 

skäret. Fördelen är att det blir mer kostnadseffektivt för slutkund men även mer 

miljövänligt då råvaran tas om hand och utnyttjas bättre i enlighet med dagens 

miljökrav.  

Vanligtvis planslipas skär för att få rätt geometri. Detta är dock inte möjligt med 

Coromill 745 då eggen har en upphöjdvinkel. Alla modeller som används som 

referensskär har olika vinklar på eggarna och används för olika typer av fräsning. På 

grund av att skäret inte kan planslipas har den en mer avancerad press- och slipprocess. 

Pressen är den som ger grundformen till skäret och där man tillsätter pulver i en mall 

som formar skäret. I sintringsprocessen krymper skäret ca 15 procent vilket även 

påverkar formen på skäret. Slipningen är den process som ger skäret dess yttre kanters 

vinkel och dimension. Denna process är kalibrerad av olika program och inställningar 

i slipmaskinen samt olika rutiner vid installering och kalibrering av slipskivan. 

  

Figur 2: Coromill 745 
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IC mått, S mått samt parallellitet är de viktigaste måtten och toleranserna. En stor 

avvikelse kan påverka infästningen av skäret så att det står ut mer eller mindre än de 

övriga skär som är infästa i samma fräskropp.  

Inner Circle, IC, se figur 4, är det mått som beskriver skärets diameter. Det definierar 

skärets storlek i diameter och den utgörs av den största cirkeln som ryms i skäret. 

Avvikelsen i IC-måttet påverkar skärets storlek i x-led. Ett för litet IC-mått förskjuter 

eggen uppåt, ett för stort IC-mått så förskjuts eggen nedåt.  

S-måttet, se figur 3, är ett mått som beskriver skärets förändring i y-led. S-måttet 

påverkar höjden på skäret och har ett förhållande till eggens träffyta mot det 

bearbetade materialet. Ett för stort S-mått gör att skärets egg hamnar bakom den 

optimala placeringen i x-led och ovanför i y-led. Ett för litet S-mått påverkar den i 

motsatt riktning och gör att eggen hamnar framför den optimala placeringen i x-led 

och under i y-led. 

Parallelliteten är det mått som visar hur pass parallellt skärets olika eggar är med 

varandra och dessa mäts mot varandra på samma sida samt motsatta sidor.  

4.1.4 Mätning av skär 

För att det ska vara möjligt att följa ämnen på en individnivå genom slipningsprocessen 

och de olika mätningarna individmarkerades varje ämne så att det var möjligt att hitta 

ordern på Sandviks databas där det finns mätdata från produktionen. 

Figur 4: IC-mått och IC-tolerans på ämnet 
H50. 

Figur 3: S-mått och S-
tolerans på ämnet 

H50. 
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4.1.4.1 Manuell mätning av skär 

Manuell mätning utfördes för att verifiera den matematiska modellen. 

Längdindikatorn som användes för den manuella mätningen har en noggrannhet på 

0,001 millimeter, se figur 5. Alla skär i de olika lådorna mättes på alla 14 kanter med 

hjälp av en längdindikator före och efter slipningen. För att mäta parallellitet användes 

en speciell fixtur som konstruerades av Sandvik. Fixturen är cirkelformad, se figur 6, 

och har tre uppstickande piggar som är skärets referenspunkter vid mätning av 

parallellitet. Skäret stabiliseras på fixturen genom att det skruvas fast med en bult.  

 

Figur 5: En av de längdindikatorer som användes. 

De parallellitetsmått som mäts är från uppläggningsytan till skäreggarna och även 

uppläggningsytan till motsatta uppläggningsytan. Detta är det mått som finns från 

ritningarna. Skäreggarna som mättes efter slipningen mättes med en annan 

längdindikator. Fixturen gör det möjligt att mäta skäret så som skäret placeras i en 

fräskropp. Med hjälp av en passbit som har samma geometri som skärets ritningsmått 

kan längdindikatorn nollas. Detta gör att värdet som visas på längdindikatorn är 

avvikelsen mellan skäreggarna. 
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Före mätning tvättas smuts bort från skäret och planbordet med hjälp av etanol. Alla 

mätvärden antecknas i Excel utifrån modell, ordernummer och sidor 1-14. Om ett 

mätvärde avviker anmärkningsvärt mycket mäts detta om för kontroll. 

Ritningsparallelliteten mättes två gånger för ett antal skär för att få verifiering på 

repeterbarhet. Mikroskop användes på vissa utvalda skär för att se om skären hade 

blivit skadade av diamantspetsen så att missvisande mätvärden erhölls. 

Genom att i stor utsträckning sträva efter en hög GR&R kommer kvalitén på 

mätresultatet inte att påverkas av mätningen utan endast av förändringar hos 

produkten. Är inte mätningen tillförlitlig nog kan det inte avgöras huruvida kvalitén 

på produkten är bättre eller sämre än vid tidigare mätningar. Mätning med hög GR&R 

ökar även produktiviteten eftersom att man inte i lika stor utsträckning behöver 

granska mätvärden på samma sätt och istället fokusera på produktionsprocessen. 

(Chuah & Tan, 2012) 

4.1.4.2 Optisk mätning 

Kontrollmätning av S- och IC-tolerans görs optiskt. Mätinstrumentet har en 

noggrannhet på 0,005 millimeter och använder sig av en variant av 

trianguleringsmätare, en autofokusgivare. Denna metod är helt automatiserad. Skären 

från de numrerade facken i lådorna läggs upp på en tallrik i en speciell 

nummerordning. Tallriken placeras på en hylla bredvid en robot. Roboten plockar 

skären från vänster till höger och på så sätt går det att identifiera dem i programvaran 

SPC där mätvärden registreras. Inställningarna inför mätningen görs med hjälp av en 

dator där modellen på skäret väljs och även vilken hylla som tallriken ligger på. 

Med hjälp av autofokusgivare mäter mätinstrumentet avstånd i X, Y och Z-led. De 

mått som är av intresse som registreras i databasen är S och IC. Mätmetod används på 

ämnen innan slipningen. 

Figur 6: Parallellitetsfixtur. 
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4.1.5 Slipning av ämne 

Slipningen av ämne påverkar skärets geometri och därför görs en vidare analys för 

slipningsprocessen. För att se om slipskivan är rätt inställd och har en korrekt position 

görs manuella mätningar på skäret i en längdindikator. Beroende på om 

dimensionsavvikelserna är större eller mindre, kompenseras det genom att ställa in 

slipskivans position. När mätningarna på skäret är tillräckligt bra och visar att måtten 

är inom toleransen är slipmaskinen färdiginställd. 

När ämnet har genomgått alla mätprocesser ska det slipas. Här finns det flera faktorer 

som det behövs ta hänsyn till. Det går inte att veta hur roboten plockar upp ämnet 

från tallriken. Därför måste ämnet markeras på samma sätt som lådan har numrerats. 

Ämnen placeras på tallriken i olika riktningar för att se om dubben som spänner fast 

ämnet i slipmaskinen påverkar slipresultatet. I slipmaskinen finns en inbyggd mätspets 

som registrerar mätvärden från ämnet till datorn. Om mätspetsen mäter för stor 

avvikelse på ämnet läggs ämnet automatiskt i ett fack för icke godkända ämnen. 

Roboten plockar upp ämnen slumpmässigt från tallriken och dessa mätvärden 

registreras slumpmässigt och för att ta reda på vilket skär som tillhör vilket mätvärde 

används en genomskinlig mall. Mallen placeras på tallriken med skär och har siffror 

på sig som överensstämmer med robotarmens plockning. 

4.2 Utveckling och resultat av den matematiska 

modellen 

För att utveckla den matematiska modellen används vinklar av ämnet innan 

slipningen. Vinklarna påverkar skäreggarnas position efter slipningen. IC- och S-

modellen ska ta hänsyn till de förflyttningar i x- och y-led som sker innan slipningen 

för att se hur dessa påverkar eggarnas förflyttning efter slipprocessen. Modellen utgår 

ifrån att IC-avvikelsen gör att ämnet får en förflyttning som påverkar hela geometrin 

lika mycket. S-avvikelsen är mätt med en parallellitetsfixtur. Detta gör att avvikelsen 

påverkar hela geometrin på en sida, då referenspunkterna utgör kontakt med 

uppläggningsytan och inte motstående sidas eggar. För IC och S krävs vinkeln Alpha, 

α som är vinkeln på skäreggarna mot horisontalplanet. Den vinkel som ämnet slipas 

med är viktig att ta hänsyn till. Det är slipskivan som kommer avgöra skäreggarnas 

slutposition eftersom att den slipar kanterna på ämnet. Slipskivan har vinkeln 

Phi,  utifrån horisontalplanet. 

Skäreggarnas position mäts med hjälp av en längdindikator. Vinkeln på mätspetsen 

Beta, β motsvarar vinkeln som skäret har i sin fräskropp. Den visar hur mycket 

skäreggarna avviker från ritningsmåttet och avvikelsen beskrivs som ΔM i figur 7 och 

8. 
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Figur 7 beskriver två skäreggar där den undre avviker på grund av en 

dimensionsavvikelse i IC-mått och den övre beskriver ritningsmåttet. Den gröna 

linjen beskriver dimensionsavvikelsen på ämnet i IC-mått. Den röda linjen beskriver 

både slipskivans vinkel och ΔRIC. De två blåa linjerna beskriver vinkeln på 

mätspetsen. 

 

 

Figur 7: Beskrivning av en avvikelse i x-led, ΔIC/2. 

Dimensionsavvikelsen ΔIC/2 påverkar förflyttningen i ΔRIC enligt sinussatsen och 

IC divideras med två eftersom den påverkar båda sidorna. Avvikelserna presenteras 

nedan.  
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Figur 8 beskriver två skäreggar där den undre avviker på grund av en 

dimensionsavvikelse i S-mått och den övre beskriver ritningsmåttet. Den gröna linjen 

beskriver dimensionsavvikelsen på ämnet i S-mått. Den röda linjen beskriver både 

slipskivans vinkel och ΔRS. De två blåa linjerna är vinkeln på mätspetsen. 

 

 

Figur 8: Beskrivning av en avvikelse i y-led, ΔS. 

ΔS påverkar förflyttning i ΔRS enligt: 

 (7) 

 (8) 

ΔM för båda dimensionsavvikelserna är skillnaden i eggplaceringen och är därmed den 

matematiska modell som uppfyller syftet med studien. Den matematiska modellen 

räknas ut genom mellanskillnaden av ,  multiplicerat med vinkeln mellan 

mätspetsen och slipskivan enligt: 
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Figur 9: Parametrar och variabler för modellering av förflyttning av eggens position 

Slutliga formeln av härledningen: 

   (10) 
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4.3 Bedömning av modellens validitet 

Bedömning av validitet är den process som avgör till vilken grad en modell 

representerar det verkliga utfallet, inom ramen för modellens tänkta 

användningsområde. Syftet med validering är att mäta modellens kapabilitet, genom 

att jämföra mot uppmätt data.   

Den matematiska modellen utvecklades för att bedöma skärets eggplacering utifrån 

ett förhållande mellan två mätvärden. Modellen verifierades och validerades sedan, 

med hjälp av mätdata, mot det uppmätta mätvärdet Delta M av skäreggens placering 

i det läge som den är fäst i fräskroppen.     

Tillvägagångssättet, för att bedöma validiteten, görs genom att bedöma modellens 

utfall. Detta gjordes genom experiment och mätningar, från lämpligt designade och 

utförda experiment. Överrensstämmelsen mäts, till exempel, genom att bedöma 

skillnaden mellan det uppmätta värdet och modellens utfall. Osäkerheten i 

mätningens – och modellens utfall gör jämförelsen, delvis, missvisande. Följaktligen 

kan överrensstämmelsen beskrivas genom ett statistiskt uttryck, exempelvis som ett 

förväntat utfall inom förutbestämda toleransnivåer, eller genom statistiska uttryck.  

Bestämmelseprocessen innebär att bedömning av validitet är en pågående process, 

som slutförs när en acceptans av överrensstämmelsen, mellan experimentets 

uppmätning och modellens utfall, uppstår. Varken simulering eller experimentella 

utfall kommer vara exakt fastställda, och dessa beskrivs därför med en delvis ovisshet. 

Den tänkta användningen av modellen innebär att validiteten av modellen definieras 

av modellens utformning, ingående värden, parametrar, och utfall. Detta gör att 

modellens användningsområde begränsas till endast det den från början utformades 

till. Användning i ett annat syfte (än att göra en förutsägelse) skulle kräva en 

valideringsprövning i det nya området.  

4.3.1 4.3.1 Valideringshierarkin 

Vid validering av en matematisk modell finns många påverkande faktorer av det 

slutliga resultatet. Detta arbete har som mål att ta fram en modell som visar skillnad 

i ett skärs geometri baserat på dimensionella förändringar. Modellens grund innefattas 

av ett system med olika påverkande faktorer. Validering görs först av systemet, som 

innefattas av många olika undersystem och faktorer, som individuellt måste valideras. 

Oftast valideras ett system direkt baserat på testdata. Detta kan vara problematiskt då 

det ofta handlar om en stor mängd olika komponenter eller undersystem som 

påverkar varandra, och osäkerheten av resultatet kan då bli högt.  
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Baserat på denna kunskap, kring komplexiteten gällande modellen, finns möjligheten 

att kartlägga modellens system, utifrån en hierarkisk figur. Figur 13 beskriver en 

hierarkisk modell där de olika undersystemen som påverkar helheten är medtagen, 

ned till en tredje nivå.  

 

Figur 10: ett exempel på hierarkiskt system 

Detta visualiserar komplexiteten av den modell som tas fram i detta arbete. Figur 10 

beskriver mer principiellt hur figuren är uppbyggd, där ett fullskaligt system innebär 

att alla kända påverkande faktorer, och som är grunden till modellens validering. Till 

det fullskaliga systemet finns undersystem, som är en del av helheten. Dessa innehåller 

Gauge R&R, statistisk utvärdering, och den matematiska modellen. Alltså de 

fundamentala delar som har en direkt påverkan på resultatet av valideringen hos 

modellen. Till undersystemen finns olika systemdelar som hänger samman med ett 

eller flera undersystem. Slutligen identifieras olika enhetsproblem som är 

sammankopplade till ett eller flera av de olika systemdelarna.  

 

Figur 11: Beskriver arbetets systemhierarki 
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Figur 11 visar denna modells systemhierarki, med avseende på de olika undersystem, 

systemdelar och enhetsproblem. Den ”systemheltäckande modellen” innebär en 

matematisk modell som tar i hänsyn de underliggande faktorerna. Systemet har tre 

olika undersystem, med nio problemområden kopplade till ett eller flera 

undersystem. Dessa utvärderades och validerades på ett, enligt författarna och tidigare 

forskning, korrekt sätt. Detta för att minimera osäkerhet, och ha kontroll på de olika 

påverkande delarna, av de utförda mätningarna, som sedan ledde till modellens 

utformning och det simulerade resultatet. 

Noggrannhet vid utformning av valideringshierarkin är av största betydelse för att få 

ett så väldefinierat problem, eller miljö, som möjligt, som modellen ska simulera. Att 

inte ta hänsyn till, eller att inte räkna med vissa kritiska moment och faktorer, kan 

leda till en modell som inte simulerar det den är utformad för. Figur 14 är ett system 

som beskriver detta arbetets grund och har noggrant utformats under arbetets gång. 

4.3.2 Valideringens mätvärden 

För att bygga en modell, som ska simulera ett systemproblem, inhämtas stor mängd 

data, som sedan ska utsållas för test i modellen. Tanken med denna modell är att 

undersöka hur ett skärs geometri påverkas av dimensionsavvikelser. Dimensioner som 

är begränsade av en förutbestämd tolerans.  

Modellen bör då fokusera på, och valideringen bör styrka, utfall från en jämförelse 

mellan uppmätt värde och modellerat värde. De mätvärden som används måste vara 

väl utvalda, och representera ett rimligt utfall för det modellen ska simulera.  

4.3.3 Valideringsexperiment 

Det utfördes experiment, i form av mätningar, för att förbättra förståelsen för olika 

fysiska beteenden hos skäret som modellen ska simulera, av den matematiska 

modellen själv, uppskattning av värden för modellens olika parametrar, och för att 

bedöma hur olika delar av modellen beter sig och presterar mot det utsatta målet.  

Problemet med att utföra dessa sorters experiment är att det alltid finns en viss 

osäkerhet inom olika områden, som påverkar slutresultatet av modellen. Ett problem 

med valideringstester, som upptäckts i detta arbete, är svårigheten med att använda 

gamla mätdata, insamlad information, för att validera en modell specifikt utvecklad 

för ett ändamål. Detta är på grund av att man inte har kontroll på insamlingen av 

måtten eller hur mätningen utfördes. 

Tidigare nämnda svårigheten är anledningen till varför det har, under detta arbete, 

gjorts mätningar, på ett antal skär och insamlats ca 4000 mätvärden, specifikt 

uppmätta för validering av den modell som utvecklades. 
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Valideringsexperiment utfördes för att generera kvalitativa data för att uppfylla syftet, 

att bedöma modellens precision. Datainsamling som sker under testet användes i 

åtanke om omkringliggande miljö och tillvägagångssätt, samt objektets egna 

dimensioner och begränsningar. Dokumentation är viktigt då mätmiljön kan växla och 

olika faktorer kan påverka resultatet. Det är därför viktigt att göra en bedömning av 

osäkerheten, så att simuleringen av modellen kan förutsättas vara trovärdig.  

4.3.4 Kravbild 

För att utföra experiment, genom insamling av information som ska validera 

modellen, krävs att man har kartlagt de osäkerhetsfaktorer som finns, samt modellens 

begränsningar.  Detta har gjorts genom att lägga stor vikt vid att kontrollera 

mätningarna i så stor utsträckning som möjligt genom att, bland annat, följa teori och 

vetskap kring GR&R. 

Genom att se en återkommande trend i de mätvärden som uppmättes, som är ett 

tecken på ett stabilt utförande av mätningen och en representativ provsamling mått, 

stärks trovärdigheten av experimentet. Den provsamling som används i detta kapitel 

har en av de större spridningarna som uppmättes. 

Det framkom i ett diagram av modellens utfall, se figur 12, att mätpunkterna låg väl 

spridda.  

 

Figur 12: Visar modellens spridning av simulerat fel av eggplacering, baserat på provsamlingen 
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Detta tyder på en bra grund för att validera modellens precision, då det kan simuleras 

i en regressionsanalys, och beräkna Cpk, samt att utförandet av en 

normalfördelningsanalys är möjlig. Figur 12 är ett simulerat utfall baserat på ett antal 

uppmätta värden, från mätningarna som tog plats på Sandvik Coromant, Gimo. 

Provsamlingen av mätvärdena är konfidentiella, och detta är anledningen till att denna 

provsamling, som figur 12 innehåller, fortsatt kommer användas i andra jämförelser, 

och beskrivningar, för att undvika att lämna ut en för stor mängd mätdata.  

Det utfördes sedan ett normalfördelningsdiagram som beskriver sannolikheten för att 

modellens utfall ska ligga inom en viss tolerans. Denna tolerans utgörs av skärets 

tolerans, enligt ritning, och beskrivs som LSL och USL, där LSL är -0,02 och USL är 

0,02.  

Det utfördes sedan en normalfördelningsanalys, se figur 13, av provsamlingen som 

visar sannolikheten av att modellens utfall inom den förutbestämda toleransen. 

Standardavvikelsen är 0,001 och medianvärdet -0,00068. 

 

Figur 13: Visar modellens simulerade utfall som normalfördelning av mätpunkter 

För att få en helhetsbild av utfallet från modellen utifrån provsamlingen, efter att man 

från tidigare experiment konstaterat att modellen verkar relevant, gjordes en R-

square analys av de simulerade utfallen. (Se "Resultat" för R-square graf) 
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4.3.5 Jämförelse 

Sista steget i valideringsprocessen var att jämföra det uppmätta värdet mot det 

simulerade värdet som modellen ger. Jämförelsen gjordes genom att använda sig av 

olika statistiska verktyg så som histogram, kvalitetsanalys, R-square, och 

regressionsanalys. R-square gav den mest överskådliga bilden av hur modellen förhöll 

sig i jämförelse med uppmätt värde.  
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5 Resultat och Analys 

Skäreggarnas placering i fräskroppen påverkas, i enlighet med modellen, se ekvation 

4. En förändring i S-mått påverkar skäreggens placering mer än förändringen i IC-

mått. 

Den matematiska modellen visar att ett lägre S-mått påverkar skäreggen genom att 

skäreggen förskjuts uppåt utefter slipskivans infallsvinkel. Ett lägre IC-mått påverkar 

skäreggen genom att förskjutas ned utefter slipskivans infallsvinkel. 

För CoroMill 745 kan förflyttningen av planfasens position beskrivas som  

02,015,0 −= ICSM .   (11) 

Fel! Hittar inte referenskälla.14 till 17 visar jämförelser mellan medelvärden av 

modellerade och uppmätta värden för planfasen för de olika geometrierna, samt 

linjära anpassningar dem emellan. 

 

Figur 14: MetaSmart - Egg till Uppläggsyta 
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Figur 15: Mätklocka – Egg till Uppläggsyta 

 

 

Figur 16: Mätklocka - Uppläggsyta till Egg 
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Figur 17: Mätklocka – Uppläggsyta till Uppläggsyta 

Man kan se att resultaten från mätningar av S-mått Egg till Uppläggsyta skiljer sig 

markant från de övriga, samt att överensstämmelsen mellan de simulerade och 

uppmätta värden för M31 geometrin generellt är mycket dålig både i uttryck och 

anpassning (R2). 

H50 och M50 är närmare ett 𝑅2 1-förhållande vilket indikerar till att modellen är 

användbar.  

De mätinstrument som det redovisats för i detta arbete är manuell längdindikator och 

optisk mätning. Det som framkommer i studien är att längdindikatormätningen ger 

det bättre måttutfallet av S-mått, i jämförelse med de andra mätmetoderna.  

Studien visar att det finns ett samband mellan den uppmätta eggplaceringen, baserat 

på de avvikelser som uppmättes hos de olika referensskären, och den teoretiska 

eggplaceringen som man fick av modellen. Detta baseras främst på de utfall som 

modellen visar, men även vid granskning av mätdata från datainsamling, och 

validering av den matematiska modellen. De granskade värdena på olika mått och 

avvikelser, har bekräftat en av de grundläggande hypoteserna för detta arbete, 

gällande uppmätta utfall. Hypotesen, att avvikelsen i S-mått har en större påverkan på 

den slutliga placeringen av skäreggen. 
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6 Diskussion 

Det användes två olika mätinstrument för att mäta S-måttet, längdindikator och optisk 

mätning. Längdindikatorn var den mätmetod som fungerade bäst för att mäta S-mått 

på grund av dess lättillgänglighet, effektivitet och de måttutfall som avvek extra 

mycket var lätt att kontrollera en extra gång genom att återskapa samma 

mätförhållande. De utomstående faktorer som påverkar mätmetoden var lättare att 

kontrollera på längdindikatorn i jämförelse med den optiska mätningen. Måttvärden 

som var placerat långt utanför det normala kunde man snabbt upptäcka i diagram, 

genom insamling i Excel. Att verifiera mätdata visade sig vara lika viktigt i denna 

studie som att utforma och validera den matematiska modellen. Detta på grund av att 

utan tillförlitliga värden och mått så kan man inte lita på den matematiska modellen. 

Vikten av att utveckla och utvärdera mätverktygen kan ha stor betydelse för att 

korrekt utvärdera skäret i olika stadier (Waseem, et al., 2015; Yeh & Sun, 2013). 

Optiska mätningen gav i vissa fall avvikande utfall i S-mått jämfört med 

längdindikatorn och utfallet från matematiska modellen. De avvikande utfallen kan 

bero på att ämnet har placerats på en ojämn yta. 

IC-mätningen utfördes genom optisk mätning, som enda metod, på grund av 

komplexitet, och osäkerhet av andra mätmetoder. Detta kan medföra en viss 

osäkerhet, gällande validering av mätmetoderna och den metod som faktiskt bäst 

lämpar sig för att mäta IC-måttet, för det syfte som denna studie har. IC-Måttet 

beräknas enbart utifrån ett medelvärde från den optiska mätningen, ett medelvärde 

för varje sida, alltså två per skär. Detta gör att studien har en viss svaghet kring hur 

mätsystemen beräknar IC-måttet och vilket som är mest tillförlitligt. Detta gjordes 

med hjälp av den optiska mätningen. En fördel med den mätmetod som användes för 

beräkning av IC-måttet, är att detta är den mätmetod som idag används av företaget 

för att fastställa ämnets kvalitet. Kvalitetskontrollen sker innan slipningen och då 

bestäms om ämnet ligger inom toleransen, och då även om ämnet skall slipas.  

I ekvation 12 kan man se tydligt att eggens position är betydligt mer känslig för 

dimensionsavvikelser i S-mått än i IC-mått. Eftersom att det är avvikelsen i S-mått 

som påverkar skäret mest bedömer författarna att ett medelvärde av IC som enda mått 

inte kommer påverka resultatet och studiens slutsats nämnvärt mycket men att det är 

viktigare att eftersträva mindre spridining i S-Mått än i IC-mått. På grund av utebliven 

mätdata har vi tyvärr inte haft möjlighet till att analysera alla skär mot de tre olika 

mätmetoder som vi har använts oss av.  
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De outliers som uppkom kontrollerades, först teoretiskt med hjälp av modellen, 

sedan mättes samma skär igen och samma avvikande värde kvarstod. Detta kan bero 

på att avvikelsen är en avvikelse i skäret snarare än ett fel i den modell som utvecklades 

eller de mätmetoder som har använts. Det påträffades dock även data som låg utanför 

toleransen, där det visade sig att det istället var mätningen som orsakade avvikelsen, 

och att måttet på skäret låg inom bestämd tolerans. Denna studie bekräftar att 

måttavvikelser i hög grad kan påverka resultatet vid mätning, detta i enlighet med 

Song (2014). Så länge avvikelser hos mätdata ligger långt utanför det normala kan man 

inte lita på mätmetoden, vilket även indikeras av Shi et al. (2014), som även är syftet 

med GR&R; att minimera osäkerheten av mätning och måttutfallen. 

Eggpositionens placering har enbart mätts med en metod, längdindikatorn, där skäret 

placerades i en speciell fixtur. Fixturen ät utformad i enlighet med den vinkel som 

skäret har i fräskroppen. Detta ansågs vara en svaghet gällande mätningen, och hur 

pass väl man faktiskt kan validera den matematiska modellen mot ett enskilt 

värde. Eggpositionen mättes om två gånger på varje sida vid två olika tillfällen för att 

säkerställa att måtten blev lika. Utfallen visade sig vara nästan exakt lika och 

mätmetoden bedömdes då som godkänd. Eftersom man endast hänvisar till ett 

specifikt mått för de olika skärmodellerna kan man förlita sig på utfallet. Detta 

eftersom att alla eggar mäts lika och avvikelsen från exempelvis ett ritningsmått är 

irrelevant. 

Det finns olika faktorer som påverkar validiteten hos modellens utfall. Den ena 

faktorn är tillförlitligheten hos mätutrustningen som har en viss avvikelse, och som 

enligt Hågeryd (2002) kan påverka ett resultat och bidra till en missvisande bild. För 

att minska yttre omständigheters inverkan på modellen har vi, med hjälp 

av Yeh och Sun´s (2013) presenterade modell, strävat efter att minimera dessa genom 

att använda oss ut av sammanlagt tre olika mätmetoders mätvärden av S-mått, som 

sedan modellens simulerade värden baseras på. Detta gjordes även i förhoppning om 

att utvärdera vilket mätsystem som faktiskt ger det bästa utfallet och som 

sedan kan användas av företaget för framtida mätningar. Andra faktorer som påverkar 

skäreggarnas position som inte är med räknat i modellen kan exempelvis vara 

ytojämnhet, parallellitet och gradkanter på skäret. 

Det visade sig att med längdindikatorn kan det mest centrerade utfallet av modellen 

fås, i förhållande till skäreggens uppmätta placering och avvikelse.  Detta är i linje med 

de fördelar som en matematisk modell har då man kan identifiera, uppmärksamma 

och visualisera mer inflytelserika faktorer (Cumberbatch & Fitt, 2001; Cheng 

& Elsayed, 2016).  
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7 Slutsats 

Detta examensarbete utredde huruvida en matematisk modell kan förutbestämma 

avvikelser hos bearbetande skär. Detta gjordes genom att samla in data i form av 

mätvärden som sedan jämfördes mot modellerade mätvärden, genom en matematisk 

modell som utvecklades under arbetets gång. Den matematiska modellen kan 

användas för att analysera IC och S måtts påverkan av geometrin. En fortsatt validering 

av modellen, mot kontrollerade mätvärden hos skär, är nödvändigt.   

Insamling av mätdata gjordes genom ett digitalt system för optisk mätning, 

där uppmätt IC- och S mått lagras. S-mått mättes även genom 

längdindikatormätning. Varje skärs samtliga eggar antecknades direkt i ett Excel-

ark under längdindikatormätningen. I efterhand kan det konstateras att anteckningen 

av mätdatat kan ha gjorts på ett mer effektivt sätt, som även skulle förbättra och 

förenkla analysförmågan av mätpunkterna, i förhållande till de modellerade värdet 

som fås. Visst bortfall av mätdata under arbetets gång gör att inte samma analytiska 

slutsatser kan dras.  

Mätningen som utfördes är en faktor som kan skapa felaktiga antaganden på grund av 

felaktiga mätresultat. Den manuella mätningen med längdindikatorn validerades 

genom att repetera mätningen 1 gång under samma måttförhållanden. Den optiska 

mätningen kan avvika från skärets faktiska mått, då det i efterhand upptäcktes 

ojämnheter på uppläggningsytan, där skären placeras under mätning, hos den optiska 

mätutrustningen.  

Modellen utvecklades och är baserad på trigonometriskas samband. Eftersom 

matematiska modellen är utvecklad utefter trigonometriska faktorer, och 

med vissa geometriska- och produktionsprocess begränsningar i åtanke, så anses den 

trovärdig. Dessa begränsningar är en anledning till att modellen dock inte enskilt kan 

användas som enda referens över hur avvikelsen uppstår, och 

påverkar den slutlig eggpositionen. Påverkande faktorer som modellen inte tar i 

hänsyn är, exempelvis, den geometriska påverkan hos parallellitet, och infästning i 

slipmaskinenen under produktionsprocessen.   
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7.1 Fortsatta studier 

Denna studie har en tydlig avgränsning till tre olika faktorer i geometrin som påverkar 

eggens placering, och endast ämnet innan- och skäret efter slipningsprocessen. Den 

utvecklade modellen förefaller ge ett användbart resultat, men att vid implementering 

av fler faktorer i den matematiska modellen kan resultatet preciseras.  

Applicering på en helt annan grundtyp av skär skulle ge en ännu bättre förståelse av 

modellen.  

Studien tar endast en mätmetod av IC-måttet i beaktande. En till mätmetod av IC, för 

att verifiera det andra uppmätta IC-värdet, kan bidra till ett mer tillförlitligt resultat, 

i enlighet med GR&R teori. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Systemhierarkin. 

 



 

 

 

Bilaga 2- Avvikelse vid optisk mätning. 
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Bilaga 3 – S-mått i förhållande till den matematiska modellen som representerar S-

måttets uppmätta värde och den matematiska modellens teoretiska värde mot samma 

S-mått. Man kan här urskilja ett linjärt samband mellan s måttet och matematiska 

modellen. Punkterna är ett medelvärde av samtliga mätpunkter i populationen. 
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