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Sammanfattning 
Getrag All Wheel Drive AB utvecklar, tillverkar och levererar fyrhjulsdriftssystem till 
fordonsindustrin. Företaget tillverkar systemets huvudkomponenter, vilka är en slut- och 
vinkelväxel som sitter placerade mellan bak- och framhjul.  

Idag mäts de ingående komponenterna samt växelhusen i monteringsflödet. För att 
skapa en mer flexibel monteringsbana, vill företaget se om det går att utföra 
mätningarna med annan teknik, samt om det då går att minska antalet mätstationer i 
flödet. Genom detta hoppas företaget på minskad kapitalinsats vid förändringar i design 
eller vid införande av en ny modell.  

Hela arbetet grundade sig i meningen: ”Minimering av mätning vid montering av PTU 
och RDU”, vilket höll öppet för egna idéer om både uppgift och utförande. När 
monteringsflödet hade analyserats tillräckligt, skapades en uppgift för examensarbetet. 
Av de mätstationer som finns i monteringsflödet, sågs en ha extra stor potential på 
grund av typbundenhet och därmed låg grad av flexibilitet.  

Under det inledande arbetet framkom det att företaget har haft en variant av en 
koordinatmätmaskin i en tidigare helautomatiserad montering av växellådor. Eftersom 
tekniken rent teoretiskt bör kunna uppfylla mätningens krav och dessutom skapa en hög 
grad av flexibilitet, inriktades arbetet mot denna teknik.  

Målet med examensarbetet blev att utvärdera om det vore tekniskt och tidmässigt 
möjligt att mäta vinkel- och slutväxelhus med hjälp av en koordinatmätmaskin. Det 
sekundera målet med uppgiften var att se om tekniken gör det möjligt att flytta den 
aktuella mätstationen från monteringsflödet.  
 
Examensarbetet ledde fram till följande slutsatser: 

a) En koordinatmätmaskin klarar av de hårda toleranskraven, samtidigt som den är 
tillräckligt snabb för att kunna stå direkt ute i monteringsbanor med den största 
årsvolymen.  
 

b) Utöver själva husmätningen ger en koordinatmätmaskin stora möjligheter till 
automatiserad kontroll av husens totala geometri. 
 

c) Koordinatmätmaskinen Leitz SIRIO SX är det bästa valet för företaget.  
 

d) För ökad kontroll över bearbetningen bör en koordinatmätmaskin placeras vid 
denna, med möjlighet till direkt feedback och kraftigt minskade 
omställningstider.   



  

 
 

Abstract 
Getrag All Wheel Drive AB develops, manufactures and supplies all-wheel drive 
systems for the automotive industry. The company produces the main components of 
the system, which is a final- and bevel-gear positioned between the rear and front axels.  
  
In today's production, the components and the main housings of the gears are measured 
directly in the assembly line. To be able to get a more flexible assembly line, alternative 
solutions have to be evaluated, so that the company could see if it is possible to perform 
measurements with other technologies and if these will be able to reduce the number of 
measurement stations in the assembly line. Due to this, the company hopes to reduce 
capital investments after minor design changes and under the introduction of new 
models.  

The only input for the thesis was following sentence: "Minimization of measurement 
during assembly of PTU and RDU". When the assembly flow had been sufficiently 
analyzed, an assignment was created. One of the measuring stations in the assembly line 
was of special interest, because of its poor flexibility due to fixed measuring heads. This 
specific station, measures the housing and do only work with a limited set of the models 
assembled in the specific line. To be able to support the whole range of models, a few of 
these stations are placed after each other.  

During the initial work when the goal was clear, it became known that the company has 
had a type of coordinate measuring machine in an earlier, fully automated assembly 
line. The objective therefore became to evaluate whether it would be technically 
possible to measure the final- and bevel-gear housing, using a coordinate measuring 
machine. A secondary goal became to see if the technology will make it possible to 
move the measuring station out of the assembly line itself.  

The thesis has reached the following conclusions: 

a) Some coordinate measuring machine models are technical capable for the 
measurement task.  
 

b) In addition to the specific task, a coordinate measuring machine gives a great 
opportunity to be able to perform an automated control of the total housing 
geometry. 
 

c) Hexagons coordinate measuring machine Leitz SIRIO SX is the best choice for 
the company.  
 

d) A coordinate measuring machine should be placed close to house processing, to 
be able to give maximum value in form of direct feedback regarding the process.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Getrag All Wheel Drive AB utvecklar, tillverkar och levererar fyrhjulsdriftssystem till 
fordonsindustrin. Företaget tillverkar systemets huvudkomponenter, vilka är en slut- och 
vinkelväxel som sitter placerade mellan bak- och framhjul, se Figur 1.1. För mer 
ingående information angående växlarna och fyrhjulsdriftens funktion, se Bilaga 1. 

Figur 1.1. Vinkelväxel och Slutväxel av modell EuCD Volvo. (GAWD 2009a)  

Idag arbetar ungefär 750 personer inom företaget, varav cirka 200 är tjänstemän. 1 
Huvudproduktionen ligger på fyrhjulsdriftkomponenter men det finns även kvar en 
mindre produktion av chassidetaljer. Bland kunderna är Volvo störst (se Figur 1.2) med 
över hälften av orderflödet, följt av bland annat Land Rover och BMW. 

Figur 1.2. Getrag All Wheel Drives största kund, Volvo. (GAWD 2009a) 

Idag mäts de ingående komponenterna samt växelhusen i monteringsflödet. För att 
skapa en mer flexibel monteringsbana, vill företaget se om det går att utföra 
mätningarna med annan teknik, samt om det då går att minska antalet mätstationer i 
flödet. Genom detta hoppas företaget på minskad kapitalinsats vid förändringar i design 
eller vid införande av en ny modell.  

Hela arbetet grundade sig i meningen: ”Minimering av mätning vid montering av PTU 
och RDU”, vilket höll öppet för egna idéer om både uppgift och utförande.  

1.2 Uppgiftsprecisering och mål 
För att ta fram en uppgift utfördes en grundlig processkartläggning av företagets 
modernaste högvolymsmonteringsbana, med den mest producerade vinkelväxeln som 
underlag. Som en avslutande del i kartläggningen, las fokus på mätstationerna där en 
specifik station sågs ha extra stor potential på grund av typbundenhet. Den aktuella 
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mätstationen har som uppgift att mäta växlarnas hus, som justerar in offset och 
flankspel tillsammans med resterande mätstationers mätresultat.   

Den analyserade monteringsbanan har idag två husmätningstationer i serie för att klara 
av det totala antalet modeller som monteras i denna. Vid införande av ny produkt eller 
förändring i redan existerande modell krävs det en ombyggnation eller tillägg av en ny 
husmätningsstation.  Båda dessa alternativ är väldigt kostsamma och leder dessutom till 
en fråga om delägande och därmed en begräsad vid användning av aktuell 
mätutrustning.  

Målet med examensarbetet preciserades mot att utvärdera om det vore tekniskt och 
tidmässigt möjligt att mäta vinkel- och slutväxelhus, med hjälp av en 
koordinatmätmaskin. Det sekundera målet med uppgiften var att se om tekniken gör det 
möjligt att flytta den aktuella mätstationen från monteringsflödet.  

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningen mot den modernaste högvolymsmonteringsbanan för vinkelväxlar, 
skapar ingen begräsning i arbetet eftersom de tre andra högvolymsmonteringsbanorna 
har ett likvärdigt upplägg samt produkter. Genom att välja en högvolymsbana inriktades 
arbetet mot att klara av tillhörande krav på mättid och beläggning, vilket inte utesluter 
införandet i en bana med lägre takt, utan fastslår dess mångsidiga placeringsalternativ.  

Under arbetet kom det fram att företaget har använt sig av en flexibel mätteknik i en 
tidigare helt automatiserad monteringsbana, under slutet av 1990- talet. Denna bana 
monterade drivväxellådor, vari locken mättes med hjälp av en enklare 
koordinatmätmaskin. På grund av denna tidigare tillämpning och teoretisk flexibilitet 
hos en koordinatmätmaskin, inriktades projektet mot denna teknik, då den också sågs 
som det enda alternativet till dagens fasta husmätning.  
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2 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras det teoretiska underlaget som har legat som grund för de 
genomförda momenten. Eftersom det gjordes en avgränsning mot koordinatmätteknik, 
behandlas endast teori inom detta ämne. 

2.1 Koordinatmätmaskiner 
En koordinatmätmaskin är ett komplicerat mätverktyg, som möjliggör snabb mätning av 
komplexa produkter. Den avancerade konstruktionen mäter med hjälp av ett 
koordinatsystem i tre dimensioner, vilket bygger upp detaljens geometriska utseende 
genom nödvändigt antal mätpunkter. Dagens moderna mjukvaror är intuitiva, då de är 
uppbyggda kring ett modellorienterat interface, vilket skapar en digitaliserad bild 
genom de tagna avkänningarna.  

Koordinatmätmaskiner har en extremt hög flexibilitet, på grund av sin uppbyggnad och 
möjlighet till anpassning för specifika mätfall.  Det finns ett antal olika typer av 
koordinatmätmaskiner som är lämpade för olika sorters mätningar sett från krav på 
noggrannhet, snabbhet och åtkomlighet, samt arbetsområde. I följande stycken visas de 
vanligaste tre typerna.  

2.1.1 Horisontalspindelmaskin 
Horisontalspindelmaskiner passar bra som ritsmaskiner eftersom de har en hög 
åtkomlighet genom sin konstruktion. Denna konstruktion lämpar sig därför bra till stora 
objekt som har låga noggrannhetskrav, eftersom noggrannheten begränsas med denna 
konstruktion. Den principiella uppbyggnaden finns med till vänster i Figur 2.1, vilken 
tydliggör problem samt fördelar med konstruktionen. (Ahlin 2008) 

Figur 2.1. Horisontalspindel- och konsolmaskin. (Ahlin 2008) 

2.1.2 Konsolmaskin 
En konsolmaskin har hög åtkomlighet och skiljer sig från horisontalmaskinen genom 
sitt överhäng, som gör denna konstruktion stabilare. Den relativt lilla massan ger 
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möjlighet till ökad mäthastighet och bättre mätnoggrannhet jämfört med 
horisontalspindelmaskiner, se högra delen av Figur 2.1. (Ahlin 2008) 

2.1.3 Portalmaskin 
Portalmaskinen är den koordinatmaskin som har högst noggrannhet och generellt också 
en bättre stabilitet än de andra typerna. Problemet som kan uppkomma med denna 
uppbyggnad är att en portalmaskin med fast bord och rörlig portal kan få problem med 
vridning i sin konstruktion, vilket påverkar mätnoggrannheten. Genom att använda sig 
av en portalmaskin med rörligt mätbord, undviks denna svaghet. Det rörliga mätbordet 
ger dock en viss begräsning i möjlig detaljvikt. En jämförelse mellan de skillnaderna 
kan göras genom att studera Figur 2.2 nedanför. (Ahlin 2008) 

Figur 2.2. Portalmaskin med och utan rörligt bord. (Ahlin 2008) 

2.2 Mätmetoder 
Punktmätning och scanning är de två mätmetoder som används vid koordinatmätning. 
Vid användning av punktmätning tas en avkänning per punkt, till skillnad mot scanning 
där en mängd punkter tas vid varje ingrepp/ avkänning.  

2.2.1 Scanning  
Allteftersom avkänningssystemen har utvecklats och förfinats har de gått mot att vara 
små mätmaskiner i sig själva. Utvecklingen har lett till att det idag går att mäta med 
konstant kontakt med den mätta ytan under hela mätförfarandet. Denna typ av mätning 
kallas för scanning och medger en exakt mätning av former med hjälp av mätande 
avkänningssystem.  

Vid scanning uppkommer ibland en viss start- och/eller stoppsträcka, då en stabilisering 
av anliggande mätspets och mätmaskinens mekanik sker. Denna sträcka uppkommer 
främst vid mätning med långa mätspetsar, med exempel på startsträcka i den vänstra 
delen av Figur 2.3. För att få ut ett korrekt mätresultat klipps eventuella start- och 
stoppsträckor bort, som har gjort i den högra delen i Figur 2.3.1

                                                 
1 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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Figur 2.3. Exempel på bortklippning av startsträcka vid scanning. (GAWD 2010a) 

2.2.1.1 Filter 
Då scanning används vid mätning av ett geometriskt element, är det viktigt att ett 
korrekt resultat fås fram utan störningar från påverkande faktorer. Under scanning ger 
mätmaskinens inre dynamiska rörelser och friktion mot detaljen ett visst mätbrus. 
Bruset antar allt som oftast ett upprepande cykliskt mönster, som är relativt konstant vid 
mätning under goda förhållanden. Den största delen av bruset är känt, eftersom det 
uppkommer av själva mätmaskinen. På grund av detta kan merparten av mätbruset 
släckas ut genom filter och därigenom ge ett tydligare mätresultat.  

Ett filter arbetar med ett visst antal vågor per varv för att kunna släcka ut det cykliska 
bruset. Antalet vågor per varv som passar till den specifika mätningen bestäms av de 
geometriska måtten, till exempel diametern vid formmätning av cirklar. Det är väldigt 
viktigt att välja rätt vågor per varv, eftersom ett för högt antal kan släcka ut ren 
mätinformation. Med ett för lågt antal vågor per varv ger filtret ofta det motsatta 
förhållandet, då filtret ger för dåligt utslag och därmed inte förtydligar mätresultatet.2

2.2.2 Punktmätning  

 

Punktmätning är den mätmetod som används för att mäta och bygga upp en detaljs 
geometri. Denna metod jobbar utifrån ett uppbyggt referensplan som sedan knyter 
samman de mätta punkterna, antingen direkt eller med ytterligare uppbyggda 
referensplan i geometrin.  

2.3 Mäthuvuden 
Det finns ett antal olika typer av mäthuvuden som är lämpliga för olika 
mättillämpningar, utifrån vilka krav som finns för det specifika mätfallet. Man delar upp 
mäthuvudena i tre huvudtyper av avkänningssystem; brytande mekaniska, mätande och 
optiska. Inom dessa finns det två underkategorier vilka är; motoriserade roterbara 
mäthuvuden eller fasta. Inom de två kategorierna finns det modeller med fast mätprob 

                                                 
2 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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eller en adapter, som gör det möjligt att skräddarsy mätgeometrin med ett fritt val av 
mätprob. (Ahlin 2008) 

2.3.1 Brytande mekaniska mäthuvuden 
Denna form av taktil mätning är den enklaste och fungerar med hjälp av en brytare som 
bryts då mätspetsen kommer i kontakt med ytan som ska mätas. Denna typ av mätning 
tillåter snabbare hastighet under själva söksträckan, än med mätande mäthuvuden.3

2.3.2 Mätande mäthuvuden 

  

Mätande mäthuvuden är utrustade 
med ett inre mätsystem som håller 
koll på mätspetsens läge under hela 
mätförloppet. Denna egenskap ger 
möjlighet till att använda typen till 
scanning där mätspetsen hela tiden 
ligger an mot den mätta ytan, som 
vid komplett formmätning.  

Vid punktmätning med ett mätande 
mäthuvud tas avkänningen genom 
en kontakt som ger en svag utböjning av mätstickan. Enligt Gunnarsson4

Figur 2.4

 registreras 
ungefär 5 mätpunkter under tillbakagången, varur det korrekta mätvärdet räknas ut.  
Denna typ av mätning gör att hastigheten under själva söksträckan blir långsammare än 
vid användning av ett brytande mekaniskt mäthuvud. Söksträckan är därför extra viktig 
att optimera då den lätt tar upp en betydande tid av den totala mättiden.  visar 
ett mätande mäthuvud som genom sin konstruktion kan utföra båda punktmätning och 
scanning i en och samma mätcykel. (Ahlin 2008) 

2.3.3 Beröringsfria system 
Beröringsfria avkänningssystem är under ständig utveckling och har idag inte 
tillräckligt hög noggrannhet för att vara ett alternativ till de mest krävande mätningarna. 
Det finns begränsningar i vad som kan mätas i detaljer med komplicerade geometrier 
men också möjligheter med där det inte går att mäta mekaniskt. Det finns en tumregel 
som säger att optisk mätning går att använda på de ytor som du först ser på detaljen. 
Den beröringsfria mätningens största fördel är möjligheten till mätning av mjuka 
detaljer som inte klarar av en mekanisk kontakt, samt dess snabbhet. Det finns ofta 
möjlighet att kombinera både mekanisk och optisk mätning i samma mätmaskin, vilket 
leder till att det går att skifta efter behov. (Ahlin 2008) 

  

                                                 
3 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
4 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 

Figur 2.4. Mätande mäthuvud. (Hexagon 2010a) 
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2.3.4 Kalibrering av mäthuvuden 
För att uppnå en hög kvalitet vid mätning med en koordinatmätmaskin krävs kalibrering 
med jämna mellanrum. Kalibreringen sker mot en kalibreringssfär som är placerad på 
själva koordinatmätmaskinen. Med hjälp av denna sfär kan mätnoggrannheten 
säkerställas under processen, men också efter service.  

Efter kalibreringen godkänns eller underkänns resultatet som medger om mätmaskinen 
är klar för mätning eller inte. Första steget i en kalibrering är att en referensmätspets/ 
normal med väldigt grova och korta geometrier, samt en stor mätkula går in och mäter 
sfären. Efter att referensstickan har mätt sfären kalibreras samtliga mätspetsar.5

2.4 Mätkulor  

 

För att kunna mäta på ett bra sätt krävs det en 
koordinatmätmaskin med tillräckligt bra 
noggrannhet och snabbhet för den aktuella 
mätningen, men mätkomponenterna är minst lika 
avgörande för ett bra slutresultat.  Idag finns det 
ett stort antal olika sorters mätkulor tillverkade av 
olika material passande för skilda applikationer. 
De vanligaste materialen som används idag är 
rubin, safir och diamant. (Richter 2008) 

2.4.1 Rubin 
Rubin är den mest använda av materialen och har därmed blivit den industriella 
standarden för mätkulor. Rubin är ett optimalt material för de flesta applikationerna med 
sina goda materialegenskaper, med avseende för mätning med extremt hög precision. 
(Richter 2008) 

Trots sina goda egenskaper finns det speciella applikationer där andra material fungerar 
bättre, som vid mätning av aluminium och mätning på mycket styva material såsom 
gjutjärn. Enligt Gunnarsson6 och Rolf Johansson7

2.4.2 Safir  

, bildas det en beläggning på mätkulor 
tillverkade av rubin då de används vid scanning av aluminium. Denna beläggning 
uppkommer på grund av den kontinuerliga kontakten med ytan. Vid mätning av hårda 
material uppkommer ett annat problem, nämligen nötning som minskar mätkulans 
livslängd kraftigt.  

Tillverkningsmetoden för mätkulor av safir gör att de får en extremt liten avvikelse från 
en ideal sfär, vilket ger ett otroligt exakt mätresultat vid scanning. I övrigt har safir 
liknande egenskaper jämfört med rubin. Safir väljs då det finns extremt höga 
toleranskrav som gör det högre priset godtagbart. (Richter 2008) 
                                                 
5 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
6 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
7 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 

Figur 2.5. Mätkula. (Zeiss 2009) 
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2.4.3 Silikon Nitrid  
Likt safir är silikon nitrid bättre lämpat för scanning än rubin då materialet inte samlar 
på sig en beläggning. En annan fördel med materialet är att det påvisar betydligt mindre 
slitage. (Richter 2008)  

2.4.4 Diamant  
Diamant är världens hårdaste material vilket medför att en mätkula tillverkad av 
materialet står emot nötning bäst av alla material. På grund av detta används det vid 
mätning som kräver hög tillförlitlighet och lång livslängd. Liksom Silikon Nitrid, 
uppkommer det en försumbar beläggning på mätkulan vid mätning av aluminium. 

(Richter 2008) 

2.5 Geometriska element 
Merparten av de detaljer som har gått igenom en bearbetningsprocess är uppbyggda av 
enkla geometriska element, såsom plan, kantlinjer, sfärer och koner. Dessa element som 
går att mäta direkt genom avkänningar på detaljen, kallas för uppmätta element.  

Andra egenskaper som avstånd, symmetripunkter, snitt eller vinklar kan inte mätas 
direkt utan måste istället beräknas med grund i de uppmätta elementen. Dessa kallas 
därför för beräknade element. (Karlsson 2000) 

Vid mätning med en koordinatmätmaskin byggs geometrin hos en detalj upp av vissa 
element. De vanligaste elementen finns normalt förberedda i systemets programvara, 
vilka är vanligtvis är punkt, linje, plan, cirkel, cylinder, kon, sfär och torus 
(badringsform).  Det finns algoritmer för dessa som med hjälp av de avkända 
mätpunkternas läge i ett koordinatsystem bygger upp den mätta detaljens geometri.   

För att kunna utföra en korrekt mätning av de olika elementtyperna krävs tillräckligt 
med information från mätning, ett nödvändigt antal avkända mätpunkter. Tabell 2.1 
nedan påvisar lägsta antalet punkter för de olika geometriska elementen. Det finns också 
med en kolumn för minsta antalet rekommenderade punkter, alltså inte rekommenderat 
antal punkter. För att få en fullgod mätning av elementen rekommenderas att utöka 
antalet punkter över de angivna.  

Geometriskt element Minsta möjliga punktantal Rekommenderat minsta 
punktantal 

Punkt 1 - 
Linje 2 5 
Plan 3 7 
Cirkel 3 7 
Sfär 4 11 
Cylinder 5 11 
Kon 6 11 
Torus 9 19 
Tabell 2.1. Minsta möjliga punktantal för mätning av olika geometriska element. (Ahlin 2008 s. 58) 
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Vid varje enskild mätning måste hänsyn tas till den aktuella detaljens geometri. Det 
krävs ett godtagbart antal punkter relaterat till detaljens storlek och andra kända 
formavvikelser, såsom ovalitet och liktjockningar. Om den aktuella detaljen har 
formkrav eller enveloppkrav bundet till sig, krävs det oftast en ökning av antalet 
mätpunkter för att kunna uppfylla dessa. För att få en bra mätning är det en fördel att 
använda sig av ett primtal för antalet punkter, eftersom detta hjälper till att undvika 
formavvikelser då en punktgenerering ofta bygger på regelbundna intervall.   

Som en grundregel kan sägas att formavvikelsen ökar med antalet punkter och till slut 
planar ut när antalet punkter blir många. När denna nivå är nådd ses antalet mätpunkter 
som tilläckliga för det aktuella elementet. (Ahlin 2008) 

2.6 Osäkerhetsfaktorer 
Det kan vara väldigt svårt att identifiera mätosäkerhetsfaktorerna hos en specifik 
koordinatmätmaskin. Grunden till svårigheterna är att koordinatmätmaskinerna jobbar 
med väldigt komplexa mätfall samtidigt som etablerade kalibreringsmetoder och 
specifikationer är kopplade till enkla sådana.  

För att förenkla analysen av en koordinatmätmaskinens osäkerhetsfaktorer används idag 
5M- metoden. Metoden bygger på en utvärdering av möjliga osäkerheter, uppdelade i 
fem områden; mätdonet, människan, metoden, miljön och mätobjekt.  

Människan och metoden kan hänföras till själva operatören eftersom dessa ofta är 
sammankopplade. Det viktiga är att på ett bra sätt kunna tolka ritningskraven och 
omsätta dessa i en konkret mätning i form av metodval. Eftersom operatören 
programmerar hur mätningen ska gå, spelar även mätdonet in i detta arbete.  
(Ahlin 2008) 

Miljön har alltid en viss betydelse vid mätning, speciellt temperaturen. Det är speciellt 
viktigt att hålla koll på temperaturen, på grund av specificerat temperaturintervall för 
använd maskin. Intervallet anger inom vilket område mätmaskinen kan arbeta och vilka 
noggrannheter som garanteras inom detta.  

För att kunna uppnå en hög noggrannhet med varierade temperatur, använder sig 
moderna koordinatmätmaskiner av avancerad temperaturkompensering. Denna 
kompensering har sin grund i de specifika modellernas uppbyggnad, genom att 
kompenseras för mekanik och termisk materialexpansion.  

Kompenseringen arbetar med att samla in temperaturer från en rad delar av 
konstruktionen och kompletteras ofta med extra sensorer mot den detalj som ska mätas. 
Det finns en viss svårighet med att få ett bra temperaturvärde på detaljen, vilket gör 
mätobjektet till en av de mest påverkande faktorerna vid mätningen. Andra påverkande 
faktorer härledda till detaljen är formavvikelse i relation till mätpunkter och ytjämnhet i 
förhållande till mätspetsens diameter. 
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Mätdonet definierar själva koordinatmätmaskinen vars osäkerheter uttrycks i normer i 
standarden SS- EN ISO 10360- 2. I standardens uppställda krav ingår alla de 
osäkerhetsfaktorer som kan ligga i maskinens egen hårdvara. Det vill säga 
vinkelavvikelser mellan axlarna, skalfel, avkänningsosäkerhet som variationer av i 
spetsutböjningar och i mätkrafter samt ett antal tänkbara avvikelser vad gäller 
maskinens hårdvara. Dessa specifikationer ligger till grund för innehållet för i varje 
koordinatmätmaskins unika produktdatablad. (Ahlin 2008) 

2.7 För- och nackdelar med koordinatmätmaskiner 
Det finns en rad olika fördelar med koordinatmätmaskiner, många av dessa positiva 
egenskaper kan också skapa tillhörande nackdelar. För att förtydliga dessa har följande 
sammanställnings skapats, vilken klargör teknikens för- och nackdelar.  

+ Snabbhet vid komplexa mätningar. 
 

+ Enkel uppriktning av detaljer. 
 

- Instabila uppriktningar. De matematiskt utförda uppriktningarna kan ge 
dålig fixering genom att mindre omsorg ägnas åt att fixera detaljen, med 
risk för skaftavkänning som följd. 

 
+ God repeterbarhet vid CNC- mätning.  

- Repetering av felaktiga mätvärden. En hög repeterbarhet nås endast om 
korrekta mätvärden repeteras. Genom användning av ett CNC- program 
låses mätningen och det mäts alltså på samma punkter gång efter gång, 
även om detaljen ändrar form på grund av varierande spänntryck eller 
annan orsak. Om det finns sådana förändringar måste det finnas en 
operatör som kan fånga upp dessa och förändra mätprogrammet.  

 
+ Mycket hög flexibilitet.  

- Icke optimerad mätning. Flexibiliteten vid mätning med en 
koordinatmätmaskin är väldigt hög till kostnad av att mätningarna inte 
blir optimerade för de enskilda mätfallen.  

 
+ Relativt hög noggrannhet.  

 
+ Mätningar kan anpassas efter uppgiften med hjälp av alternativa mätprinciper i 

mjukvaran.  
- Geometri uppbyggd i mjukvara. En koordinatmätmaskin arbetar med att 

bygga upp den mätta detaljens geometri genom sammankopplade 
punkter. Ibland mäts väldigt få punkter vilket gör mätningarna mer 
känsliga för grövre ytor, gängor och ickesläta ytor, vilka lätt kan påverka 
och därmed försämra mätresultatet betydande. (Ahlin 2008) 
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2.8 Längdmätonoggrannhet - MPEE  
Längdmätonoggrannheten är ett mått på det maximala tillåtna mätfelet vid 
dimensionsmätning med en koordinatmätmaskin. Dess specifikation gäller alltså 
rymden, vid mätning med alla tre axlarna, vilket förklaras illustrativt i Figur 2.6.  

Figur 2.6. Längdmätonoggrannhet. (Zeiss 2008a) 

För att räkna ut längdmätonoggrannheten används formeln:  

MPEE = A + L/X ≤ B, där: 

A är en av tillverkaren angiven konstant i µm, grundosäkerhet. Den kan till exempel ta 
med osäkerheten för avkänningen, oavsett om det är ett skal- eller vinkelfel det handlar 
om.  

X är en dimensionslös konstant angiven av tillverkaren som tillsammans med 

L, den uppmätta längden i mm, betecknar den längdberoende osäkerheten.  

B är ett maxvärde för MPEE i µm, angivet av tillverkaren. Värdet påvisar inom vilket 
maxvärde maskinen ska ligga oavsett mätlängder. Värdet anges sällan. (Ahlin 2008) 

I vissa datablad kan det finnas ett tillägg där längdnoggrannhetens formel även tar 
hänsyn till temperaturvariationer. Ofta utgår denna typ av formel från 20°C och ger ett 
mervärde genom att ge ett svar på osäkerheten vid specifika temperaturer för aktuell 
koordinatmätmaskins temperaturintervall.  
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2.9 Avkänningsosäkerhet - MPEp 
MPEp är ett mått på den volymetriska avkänningsosäkerheten och används för 
formmätning. Talet anger ett mått på mäthuvudets noggrannhet med grund i 
avkänningarnas spridning, vilket illustreras i Figur 2.7.  (Ahlin 2008)  

Figur 2.7. Avkänningsosäkerhet illustrerad. (Zeiss 2008a) 

2.10 10 % - regeln 
I varje koordinatmätmaskins produktblad anges värden för längdmätonoggrannheten 
och avkänningsosäkerheten. Dessa värden gäller för optimala förhållanden med en 
mätspets som är stor och kort, monterad direkt i mäthuvudet och som saknar förlängare.  

I realiteten används kombinationer av olika mätspetsar med både förlängare och 
ogynnsamma avböjningsriktningar. Dessa osäkerhetsfaktorer har lett fram till en 
fastställd tumregel, kallad 10 % - regeln. Regeln används för att ta fram ett krav för 
både längdmätonoggrannhet och avkänningsosäkerhet. Med utgång från en detaljs 
toleranskrav, tas det hårdaste toleranskravet fram och reduceras med 10 %, vilket ger 
krav inför val av koordinatmätmaskin. (Ahlin 2008) 

 



 

13 
 

3 Metod 
Eftersom arbetet är omfattande har valet av metoder spelat en stor roll i utförandet och 
dess resultat. I följande kaptitel presenteras de metoder som har använts under arbetets 
gång, samt stort genomslag dessa har haft. För att tydliggöra arbetets omfattning och 
använda metoder, har en illustration i Figur 3.1 skapats.  

 

Figur 3.1. Förtydligande bild över använda metoder under arbetet.  
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3.1 Processkartläggning av monteringsbana 
Innan kartläggningen utfördes, fanns det ingen definierad uppgift, utan endast 
meningen; ”Minimering av mätning vid montering av RDU och PTU”. Med denna 
mening som underlag studerades den modernaste högvolymsmonteringsbanan för 
vinkelväxlar. För att få en bra helhetsbild, omfattade den inledande kartläggningen hela 
monteringsflödet och inte bara mätstationerna. Under denna del av arbetet gjordes 
rundvandringar tillsammans med berörda personer, för att kunna kombinera 
observationer med direkta svar på uppkomna frågor och funderingar.  

När förståelse hade nått en tillräckligt hög nivå, fokuserades kartläggningen mer 
djupgående på de olika mätstationerna i syfte att skapa en uppgift för examensarbetet. 
För att få in feedback på uppkomna idéer hölls möten och diskussionsmöten med 
personer från avdelningarna montering och produktutveckling. Produktutveckling 
kallades till störst del för diskussionsmöten, för att få feedback angående den 
konstruktionsmässiga aspekten.  

Som en sista del i kartläggningen analyserades husmätningsstationen. Kartläggningen 
av stationen påbörjades genom observationer och internt material (Cimcorp 2005). I det 
första steget erhölls en grundläggande förståelse, som fördjupades genom ett möte med 
Frid8

3.2 Test av husmätning i koordinatmätmaskin 

, som har konstruerat aktuell station.  

Som ett underlag för vidare arbete, utfördes en 
mätning lik monteringsbanans husmätning i 
företagets mätrum. Mätningen genomfördes i 
företagets snabbaste koordinatmätmaskin (se Figur 
3.2), i syfte att få fram en ungefärlig mättid. Denna 
tid låg sedan som ett underlag för skattningar av 
mättid för produktionsanpassade 
koordinatmätmaskiner. Skattningarna utgick från 
en jämförelse mellan dynamiska data från använd 
koordinatmätmaskin, för att därigenom kunna ge 
en bild innan test av husmätning hos tillverkare. 
Mätprogrammering och mätning utfördes av 

mättekniker9

Testets främsta syfte var att utreda vilken mättid som skulle behövas, men också skapa 
en teknisk kunskapsgrund för vidare arbete. Mätningarna som genomfördes utgick från 

, med hjälp av skapat underlag och 
möten. Aktuell mätmaskinen valdes då den rent 
hastighetsmässigt ligger närmast de snabba 
produktionsanpassade koordinatmätmaskinerna. 2 

                                                 
8 Ingemar Frid, Mättekniker, Marposs AB 
9 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 

Figur 3.2. Använd koordinatmätmaskin under 
test av husmätning i koordinatmätmaskin, 
Leitz PMM- C. 
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mer omfattande mätprogram, som skalades ner för att efterlikna 
husmätningsstationerna. Ingående data om koordinatmätmaskinens specifikationer och 
använd fixtur under mätningarna, se Bilaga 5. 

Det utfördes två mätningar, där ytterligare reducering av mätprogrammet skedde till den 
sista. För att kunna få en bild av diametrarnas och planens utseende, togs beslut om att 
inte gå ner till två punkter per diameter och plan, som i dagens husmätning, se Tabell 
3.1. Beslutet fattades i samråd med Gunnarsson10

Figur 3.3. Avkända punkter i PTU- huset under det inledande mättestet. 
 

 tillsammans med bakomliggande teori 
(Ahlin 2008).  

 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt 

C x  3 1 
 x 4 - 

D x  3 1 

E x  3 1 

F x  3 1 
 x 4 - 

A  x 4 - 

En skiss över avkända geometrier finns i Figur 3.3. 
Tabell 3.1. Avkända mätpunkter vid test av husmätning i koordinatmätmaskin.11

  

 

                                                 
10 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
11 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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3.3 Analys av momenttider i dagens husmätningsstationer 
För att få en djupare förståelse under processkartläggningen, var observationer en viktig 
del. När uppgiften var preciserad krävdes dock en djupare förståelse och därmed ett bra 
sätt att kunna analysera husmätningsstationen. Inom företaget används 
analysprogrammet Avix, som genom filmklipp och förklaringar ger möjlighet till en 
grundläggande analys och optimering av produktionens olika processer.  

Avix låg till grund för analysen över stationens olika moment och hur lång till dessa tog 
av den totala cykeltiden. Analysen genomfördes på de monteringsbanorna med högst 
volym för både slut- och vinkelväxel, för att kunna se en eventuell begränsning från 
någon av dessa. Syftet med analysen var att klargöra hur stor andel av den totala 
cykeltiden som upptogs av mätning och därigenom få fram ett skarpt krav på mättid för 
högvolymsbanorna. Eftersom det finns ett mål att kunna implementera en lösning i 
samtliga monteringsbanor blev det framtagna mätkravet grundläggande för vidare 
arbete.  

3.4 Litteraturstudier 
När arbetet har riktats in mot koordinatmätteknik, utfördes en litteraturstudie inom 
ämnet. Arbetets inriktades på att skapa en grundläggande kunskap om tekniken, för att 
på det sättet kunna utveckla arbetet med hjälp av en tillräckligt stor kunskapsgrund.  

3.5 Kartläggning av temperaturvariation 
Som en följd av litteraturstudierna och kartläggningen av koordinatmätmaskiner, 
framkom det att temperaturen har en stor påverkan vid mätning. För att kunna få en bra 
bild över temperaturvariationerna inom företaget, samlades data in och åskådliggjordes 
genom en jämförande graf. Denna kartläggning var en viktig del i det slutgiltiga valet av 
rekommenderad koordinatmätmaskin, för att kunna se om alternativen klarar av 
toleranskraven inom företagets temperaturvariation.  

Data samlades in för del C och D1 inom företaget, se Bilaga 1. I dessa delar sker 
tillverkning respektive montering och har valts för att få en komplett bild av 
temperaturvariationerna.  3 

3.6 Mätning av vinkelväxlar med monteringsfel 
På grund flertalet olika mätsätt vid dagens monteringsbanor, kan en del av 
monteringsstörningarna sannolikt härledas till dessa. För att få svar på om det är 
monteringsflödet eller de inkomna husen som bidrar till monteringsstörningar, utfördes 
mätningar av PTU- hus från vinkelväxlar som gick ut för tre olika monteringsfel. 
Vinkelväxlar med underkända värden på flankspel, pinjongläge och förspänning ingick, 
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eftersom de förväntas ha en stark sammankoppling med de utförda mätningarna. Valet 
av dessa gjordes i samråd med Gunnarsson12

Syftet med testet var att kunna påvisa att de inskickade husen har en tillräckligt hög 
kvalitet, med slutsatsen att monteringsflödet behöver förändras och att framtaget 
alternativ kan vara en del i denna förändring. 

.  

3.6.1 Monteringsstörningar 
I Figur 3.4 påvisas att det år 2009 uppkom ett betydande antal monteringstörningar i den 
valda referensbanan. Vid de olika justeringarna är det ett antal av de ingående 
komponenterna som skrotas och byts ut, såsom shims, tätningar, muttrar och hylsor. 
Den totala kostnaden för de olika justeringarna finns i Bilaga 7. 

 

Figur 3.4. Monteringsstörningar uppdelade per månad år 2009. (GAWD 2009c)  

De monteringsstörningar som undersöks stod år 2009 för 23,2 % av den totala 
justeringskostnaden, för att de tre första månaderna 2010 stiga till 47,8 %. Se Bilaga 8 
för en komplett bild av antalet monteringsstörningar i bana 6276 år 2009 och tre 
månader in på 2010. 4 

Det finns en stor variation mellan de olika monteringsbanorna vad gäller antalet 
monteringsstörningar. De två nyaste monteringsbanorna som bland annat monterar det 
nyaste modellparet av PTU och RDU, bana 6272 och 6276 har en betydligt lägre och 
jämnare nivå vad gäller antalet uppkomna monteringsstörningar, se Figur 3.5.  
(GAWD 2009c, 2010b)  

                                                 
12 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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Figur 3.5. Fel hos samtliga monteringsbanor 2009. (GAWD 2009c) 

3.6.2 Mätning av hus från vinkelväxlar med fel på flankspel och förspänning 
När vinkelväxlar med fel på flankspel och förspänning hade gått ut från 
monteringsbanan, demonterades vinkelväxlarna inför mätning. Vinkelväxlarnas hus 
skickades sedan till mätrummet för mätning i koordinatmätmaskin. Åtta respektive sex 
hus och lock mättes för de två olika monteringsstörningarna. Dessa fel mättes med en 
komplett mätning, eftersom flertalet av geometrier kan ha betydelse för det uppkomna 
felet, se Tabell 3.2.  

Figur 
3.6. Tagna mätpunkter vid mätning av PTU- hus från vinkelväxlar med fel på flankspel och förspänning. 
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Hus 
 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt 

C x  20 3 
 x 12 - 

D x  27 3 
 x 12 - 

E x  35 2 

F x  21 3 
 x 11 - 

A  x 15 - 

L  x 21 - 

Lock 
 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt 

G x  16 1 
 x 18 - 

H x  16 1 
 x 10 - 

En skiss över avkända geometrier i hus och på lock finns i Figur 3.6 
Tabell 3.2. Tagna mätpunkter vid mätning av PTU- hus från vinkelväxlar med fel på flankspel och förspänning. 

3.6.3 Mätning av vinkelväxlar med fel på pinjongläge  
De vinkelväxlar som hade fel värde på pinjongläget demonterades inte som vid mätning 
av de två andra typerna av monteringsstörningar, utan mättes i samma skick som vid 
utgång från banan. Efter en diskussion med Gunnarsson13

Figur 3.7

 inriktades mätningen av dessa 
växlar, mot att bli en kontroll av om dagens palettupphängning har en påverkan vid 
mätning. Bakgrunden i beslutet är att växlarna får bära upp sin egenvikt enligt övre 
delen i . En annan del av beslutat var monteringsfelets ovanlighet, vilket 
medförande att endast två vinkelväxlar kunde samlas upp och mätas.  

Mätningarna utfördes med koordinatmätmaskin enligt Tabell 3.3, en gång i 
monteringspalett och en gång i mätrumsfixtur. Resultatet analyserades därefter för att 
kunna se eventuella skillnader mellan mätresultaten.   

                                                 
13 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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Figur 3.7 PTU- hus med fixtur i monteringsbanan och mätrummet. 

Figur 3.8. PTU- hus med mätpunkter för härledning av pinjonglägesfel. 

Hus och pinjong 
 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt 

E x  35 2 

F x  21 3 

A  x 15  

P  x 4 - 

En skiss över avkända geometrier i hus och på pinjong finns i Figur 3.8. 
Tabell 3.3. Mätpunkter för mätning av vinkelväxel ut för pinjonglägesfel i monterings- och mätrumsfixtur. 
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3.7 Kartläggning av koordinatmätmaskiner 
Under det avslutande skedet av litteraturstudien, påbörjades kartläggningen av 
produktionsanpassade koordinatmätmaskiner. Syftet med denna kartläggning var att få 
en komplett bild av de olika alternativ som finns på marknaden.  

Kartläggningen skedde i ett nära samarbete med tillverkarnas representanter, för att på 
det sättet välja ut passande alternativ för den aktuella mätningen. En viktig del i 
processen var representanternas besök på företaget, där de fick se husmätningen ute i 
monteringsbanan, som en grund till deras rekommendationer och de efterföljande 
testerna.   

När de olika tillverkarnas alternativ var kartlagda, utfördes en utvärdering i nära 
samarbete med tillverkarnas representanter14

Tabell 4.3
. Utvärderingens utgick från de 

ihopsamlade specifikationerna i , Tabell 4.4 och Tabell 4.5. För att förtydliga 
bra och relativt dåliga egenskaper, har fällt markerats med rött respektive grönt i 
jämförelsetabellerna. Syftet med utvärderingen var att ta fram modeller för vidare tester 
och en slutlig rekommendation.  

3.8 Test av husmätning hos tillverkare 
Utvärderingen i föregående del av rapporten genomfördes med hjälp av tillverkarnas 
angivna specifikationer och rekommendationer. För att skapa ytterligare underlag för en 
slutgiltig utvärdering testades därför den aktuella mätningen i de två 
koordinatmätmaskiner som gick vidare från denna. En uppsättning av det mest 
tillverkade modellparets av slut- och vinkelväxelhus skickades till tillverkarna, 
tillsammans med underlaget enligt Bilaga 9. 

Testernas primära mål var att se om mätningarna kunde utföras under eller i närheten av 
det uppsatta mätkravet på 45 sekunder. En annan viktig del var att få en bild över de två 
modellernas verkliga hastighet och mätsätt. För att få ut maximal nytta av testerna 
besöktes de två tillverkarna, då mätningarna demonstrerades.  Besöken var en viktig del 
i att skapa en djupare förståelse för teknikens styrkor och svagheter, samt vilka reella 
möjligheter som finns med tekniken.  5 

Efter att den aktuella mätningen hade testats i koordinatmätmaskinerna CenterMax och 
Leitz SIRIO SX, gjordes ett slutgiltigt val mellan dem. Underlaget bestod av de tekniska 
specifikationerna, tillsammans med resultatet av de tester som utförts.  

3.8.1 Hexagon Metrology - Leitz SIRIO SX 
Redan innan testet av mätning genomfördes hos Hexagon Metrology, angav Eriksson15

                                                 
14 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB; Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss 
AB; Mikael Lindvall, Teknisk säljare, Mitutoyo Scandinavia AB 

 
en tidsreduceringsfaktor på 42 %. Denna reduceringsfaktor avsåg en jämförelse mellan 

15 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
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Leitz SIRIO generation 3, gentemot den koordinatmätmaskin som användes vid det 
inledande testet av husmätningen.  

Figur 3.9. Använd mätmaskin vid tester hos Hexagon Metrology. SIRIO 6.8.8 C.  

Leitz SIRIO SX är den fjärde generationen av den aktuella modellen sedan mitten av 
1980- talet. Modellen hade inte presenterats vid tiden för de utförda testerna, vilket 
medförde att de utfördes i den föregående, vilken kan ses i Figur 3.9. Genom tidigare 
generationsskiften, har det skett stegvisa förändringar i maskinens konstruktion. 
Generation fyra har taget ett väldigt stort steg framåt, genom en helt ny konstruktion 
med färre delar och tillverkarens samlade tekniska innovationer16

Enligt Agel

. Under besöket hos 
tillverkaren påvisades dessa konstruktionsskillnader genom en visning av de båda 
generationerna.    

17 är den största mättekniska skillnaden mellan generationerna, att den nya 
har ett mätande mäthuvud och därmed klarar av både scanning och punktmätning. Den 
nya generationen har samma punktmätningshastighet, vilket medför att mättiden vid 
testet går att använda som underlag.18

Figur 3.10
 Vid testerna mättes endast PTU- huset enligt 

, eftersom Eriksson19

Under testet mättes PTU- huset endast med punktmätning, enligt 

 menar att mätning av den större slutväxeln inte 
begränsas av maskinens mätvolym.  

Figur 3.11. 

                                                 
16 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
17 Reiner Agel, Mättekniker, Hexagon Metrology GmbH 
18 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
19 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
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Figur 3.10. PTU- hus under test av mätning hos Hexagon Metrology. 

 

 

Figur 3.11. Skiss över avkända geometriska element på PTU- hus, vid test av mätning hos tillverkare. 
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 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt 

C x  4 1 
 x 2 - 

D x  4 1 
 x 2 - 

E x  4 1 

F x  4 1 
 x 2 - 

A  x 2 - 

En skiss över avkända geometriska element finns i Figur 3.2. 

3.8.2 Carl Zeiss - CenterMax 
Vid tidpunkten för testerna var Carl Zeiss mitt inne i förberedelserna inför en stor 
mätmässa i Tyskland. På grund av detta fanns det ingen möjlighet att få mäta i modellen 
CenterMax. Istället användes den dynamiskt likvärdiga modellen Prismo Navigator vid 
testerna. Vid mätningarna användes ett mätande mäthuvud, som också finns monterat på 
den aktuella produktionsanpassade modellen CenterMax.20

Under de mätningar som utfördes, scannades merparten av de avkända geometriska 
elementen, som visas i 

 

Tabell 3.4. Enligt Rolf Johannsson21

Tabell 3.4

 valdes scanning som metod 
eftersom tidsgränsen för mätt diameter, kontra scanning går vid fyra avkända punkter. 
För att kunna mäta lagerlägen med oljekanaler, utförde mätmaskinen ett hopp över 
dessa. Hos Carl Zeiss utfördes mätningar på både vinkel- och slutväxelhus, vilka 
presenteras i  och Tabell 3.5.  

 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt Scanning  (S) [Hastighet] 

C x  300 1 S [80 mm/s] 
 x 4 -  

D x  300 1 S [80 mm/s] 

E x  300 1 S [80 mm/s] 

F x  300 1 S [80 mm/s] 
 x 300 - S [80 mm/s]  

A  x 1 -  

En skiss över avkända geometriska element finns i Figur 3.2. 
Tabell 3.4. Avkänningar vid mätning av RDU- hus hos Carl Zeiss. (Johansson 2010a) 
 

                                                 
20 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
21 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
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Figur 3.12. Skiss över avkända geometriska element på RDU- hus, vid mätning hos Carl Zeiss. 

 Diameter Plan Antal punkter Antal snitt Scanning  (S) [Hastighet] 

C x  300 1 S [80 mm/s] 
 x 4 -  

D x  300 1 S [80 mm/s] 

E x  300 1 S [80 mm/s] 

F x  352 1 S [80 mm/s] 
 x 300 - S [80 mm/s] 

A  x 1 -  

En skiss över avkända geometriska element finns i Figur 3.12. 
Tabell 3.5. Avkänningar vid mätning av RDU- hus, hos Carl Zeiss. (Johansson 2010a) 
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3.9 Placering av koordinatmätmaskin 
I och med att arbetet utgår från meningen: ”Minimering av mätning vid montering av 
PTU och RDU”, har målet varit att kunna placera en eventuell lösning utanför aktuellt 
monteringsflöde. En produktionsanpassad koordinatmätmaskin ger möjlighet till detta, 
genom att vara flexibel och tålig mot omgivningen. En utvärdering genomfördes därför 
i syfte att ge svar på var en koordinatmätmaskin bör placeras och om dessa placeringar 
vore tidsmässigt möjliga. En annan viktig del i arbetet var att ta fram eventuella 
besparingar, samt för- och nackdelar för alternativen.   

Eftersom monteringsbanan redan var kartlagd kunde fördelarna för denna placering fås 
fram utan ytterligare arbete. Förutom placeringen i monteringsbanan utvärderades två 
andra alternativ; prototypverkstaden för småserier och intill bearbetningen.   

Placeringsalternativet vid prototypverkstaden för småserier, utvärderades kortfattat 
genom diskussion med Andersson22 och Arjevall23

3.9.1 Placering intill husbearbetningen 

. Tanken med utvärderingen av 
denna placering var att få svar på om den initiala tanken om en prövoperiod vid skulle 
kunna vara aktuell. En period för teknikmottagande och utprövning av 
koordinatmätmaskinen, för att sedan kunna placera den i ett skarpt produktionsläge.  

Placeringsalternativet intill bearbetningens krävde en karläggning av det efterföljande 
flödet efter tre av de fyra bearbetningsmaskinerna för PTU- hus. Kartläggnigen utgick 
från observationer och analyser i programmet Avix, som senare kompletterades med 
möten med berörd avdelning samt operatörerna vid de aktuella maskinerna. Målet med 
dessa möten var att få en nyanserad bild och en stark förståelse för det arbete som 
utfördes efter maskinerna.  

Utifrån det alternativ som arbetades fram, fokuserades arbetet mot att ta fram en 
detaljerad bild för vad som krävs för detta. Förslaget som framkom med en placering i 
läckcellen efter bearbetningsmaskin 1- 3, vilket ledde in arbetet mot att ta fram möjliga 
besparingar och tidsmässig plats i denna.  

För att kunna utvärdera om läckcellens cykeltid ger plats åt en koordinatmätmaskin, 
räknades ett tak för denna fram. Läckcellen i förslaget har en cykeltid på 53 sekunder, 
vilken tenderar till att ge plats åt ytterligare parallella processer laddade av roboten. För 
att få fram en takttid för processen, har beräkningar utförts med underlag i 
analysprogrammet Avix. Analysen genomfördes med värsta fallet, alltså full beläggning 
i bearbetningsmaskin 1- 3.  

För att få fram möjliga besparingar i form av mantid, utfördes ytterligare en analys med 
hjälp av Avix. Syftet med var att kartlägga de manuella momenten som kan tänkas 

                                                 
22 Jan Andersson, Teknikansvarig montering, Getrag All Wheel Drive AB 
23 Mats Arjevall, Prototyp, Getrag All Wheel Drive AB 
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försvinna i och med införandet av en koordinatmätmaskin i läckcellen efter 
bearbetningsmaskin 1- 3.  

3.10 Kostnad för placeringsalternativ 
För att kunna göra en ekonomisk jämförelse mellan en placering i monteringsbana och 
intill bearbetningen, samlades ett ekonomiskt underlag in. Underlaget låg sedan som 
grund för de avslutande kalkylerna, som ger en tydlig indikation över alternativens 
genomslag jämfört med dagens använda teknik.  
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4 Resultat 

4.1 Processkartläggning av monteringsbana 
Processkartläggningen av monteringsbana 6276 ledde fram till följande del av 
rapporten. För att kunna ta till sig resultatet, bör Bilaga 1 och Bilaga 2 hållas som 
underlag vid läsning. Del 2 i Bilaga 1 innehåller en sprängskiss över aktuell vinkelväxel 
och Bilaga 2 det totala banflödet, med tillhörande anteckningar om de olika stationernas 
funktion i monteringsprocessen. 6 

Figur 4.1. PTU- hus med fixtur, referensbana 6276. 

Som Figur 4.1 visar, påbörjas monteringsflödet med att husen lastas på en palett och 
sedan låses fast vid denna. Den första stationen i banflödet är husmätningen där mått för 
val av shims A och B mäts, som har till uppgift att skapa rätt förhållande mellan pinjong 
och kronhjul. Efter husmätningen åker paletten vidare till en grupp av manuellt laddade 
stationer. Dessa inleds med att det yttre pinjonglagrets ytterring pressas på pinjongen, 
för att sedan möjliggöra en mätning från slipat topplan till lagrets undre fria plan, som 
visas till vänster i Figur 4.2. Mätningen sker under rotation för att lagret ska sätta sig 
och ge en korrekt mätning. Shims A läggs på paletten efter att det har motmätts av 
operatören.  
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Figur 4.2. Pinjongmätning samt meshing. (Cimcorp 2005) 

Den tredje och sista delen i gruppen av stationer är pressning av det inre och yttre 
röraxellagret.  Efter de olika momenten placeras röraxeln och pinjongen i hållare 
bredvid PTU- huset på dess palett. Vid följande station placerar operatör pinjong och 
röraxel i en meshingmaskin, enligt högra delen i Figur 4.2, som ett sista steg i val av 
shims B. Operatören plockar rätt shims och motmäter detta som en extra kontroll. Shims 
B placeras sedan på paletten.   

Vid följande station monteras och pressas pinjongens lagerytterringar efter det att shims 
A har placerats i PTU- huset. Därefter flyttar operatören pinjongen från paletten in i 
PTU- huset tillsammans med en kollapshylsa. En press- station pressar sedan 
pinjonglagret in i huset, så att kollapshylsan deformeras, se vänstra bilden i Figur 4.3. 
Efter station vrids fixturen runt för det ska gå att utföra operationer mot pinjongens 
undersida.  

Figur 4.3. Fastpressning av pinjonglager med kollapshylsa, momentdragning av pinjongmutter och pressning av 
pinjongtätning samt montering av medbringareskruv. (Cimcorp 2005) 

I nästföljande station placerar en operatör pinjongmuttern på pinjongen, varefter den 
dras åt i stationen, se den mittersta bilden i Figur 4.3. Under åtdragningen lagras 
åtdragningsmomentet elektroniskt. I de två sista monteringsstationerna för pinjongsidan 
pressas pinjongtätningen på samt medbringaren, varefter paketet dras fast med hjälp av 
medbringarskruven, se högra bilden i Figur 4.3. 7 
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När pinjongen är fastlåst i huset går den halvfärdiga vinkelväxeln vidare för mätning av 
pinjongens läge samt medbringarkast, som visas till vänster i Figur 4.4. När 
operationerna i stationen är utförda går monteringspaletten vidare till lockmätningen, 
efter det att en operatör har placerat locket i paletten. När locket är mätt väljs shims C, 
som har till uppgift att skapa rätt förspänning för de ingående lagren, se Bilaga 3. 
Operatören motmäter vald shims och placerar det i locket.   

I följande station placerar en operatör shims B i stationen för pressning av den inre 
röraxelytterringen, vilket gör klart för montering av paketet av kronhjul och röraxel. 
Innan kronhjulet monteras, förbereds locket genom manuell placering av tätning, o-ring 
och röraxelns yttre lagerytterring i locket.   

Efter denna station sker slutmonteringen av röraxel och lock in i PTU- hus och lockets 
skruvar äntras av operatör, vilket visas till höger i Figur 4.4. Nästa station drar åt 
skruvarna för att växeln ska kunna gå vidare och påbörja efterkontroller. 

Figur 4.4. Mätning av pinjonghöjd/ kontroll av medbringarkast och slutmontering av röraxel. (Cimcorp 2005) 

Den första kontrollen som görs är av flankspelet genom att stationen mäter glappet vid 
ett förvalt antal lägen runt varvet. Mätförfarandet sker så att det vid de förvalda lägena 
mäter hur långt det går att vrida. Om växeln blir godkänd blir den nu förbered inför 
oljepåfyllning genom att röraxeltätningen pressas i. Täthetskontroll sker sedan, varefter 
vinkelväxeln lastas av och placeras i en testbänk.  

Testbänken har en programvara som kontrollerar vinkelväxeln genom att lyssna på 
eventuella avvikelser. Eftersom det finns brister i vad som kan upptäckas vid denna 
station har operatören två uppgifter. Operatören lastar dels ner växeln i en förvaring, 
men har också som uppgift att lyssna på vinkelväxeln vid provkörningen.  

Som stöd för monteringsbanan finns även ett antal justeringsutgångar i flödet, där 
vinkelväxlar som behöver justeras på grund av monteringsfel förs ut på vagnar. Dessa 
vagnar går då till en av de tre justeringsstationerna vid banan, beroende på 
justeringsorsak. Efter justering förs den aktuella vinkelväxeln tillbaka in i 
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monteringsflödet en justeringsutgång tidigare än den gick ut.  
(Cimcorp 2005; Observationer)  

4.2 Husmätning 
Kartläggningen av det aktuella monteringsbanan och dess mätstationer resulterade i att 
husmätningen sågs ha störst potential för en förändring, vilket ledde till en djupgående 
kartläggning av dess funktion.  

Husmätningsstationerna är helautomatiserade, genom mätning av ett fast vertikalt och 
horisontallt mätdorn, se Figur 4.5 och Figur 4.6. Mätningen består av 16 punkter i ett 
”2D”- system, som tillsammans anger längder och centrumlinjer inom den geometri 
som mäts.  Mätningen kan ses som tvådimensionell, då diametrar och plan mäts med två 
punkter, precis som pilarna visar i Figur 4.5. Syftet med mätningen är att kunna placera 
pinjong och röraxel med kronhjul, rätt i förhållande till varandra. Denna justering sker 
med hjälp av shims A och B, som väljs ut efter en kombinering tillsammans med 
meshing och mätning av pinjonghöjd.  

Figur 4.5. Teoriskiss över PTU- husmätningen, i referensbana 6276. (Cimcorp 2005) 

Under mätningen går det horisontala mätdornet in och mäter det inre och yttre 
lagerläget, varefter den markerade centrumlinjen i Figur 4.5 tas fram. Det tar också fram 
avståndet från lockplanet ner till det inre lagerplanet, genom avkända punkter på dessa 
ytor. För att skapa en referens mellan vertikalt och horisontellt mätdorn, tas slutligen två 
mätpunkter mot det vertikala mätdornets topp.  
 
Det vertikala mätdornet mäter pinjongens inre och yttre lagerlägen, för att därigenom ta 
fram centrumlinjen som finns markerad i Figur 4.5. Mätdornet tar även avkänningar på 
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det inre lagerplanets yta, som tillsammans med en av de tidigare referensmätningarna 
bidrar till korrekt val av shims A.24

Figur 4.6. Husmätning i referensbana 6276.8 

 

Husmätningsstationerna är näst intill identiska i de högvolymsmonteringsbanor som 
finns för både slut- och vinkelväxlar, vilket förtydligas vid en jämförelse mellan Figur 
4.5 och mätpunktschemat för ett RDU- hus i Bilaga 4. Dagens husmätningar är fullt 
kapabla och fyller sitt syfte, men antalet avkänningar är för få för att säga något om 
geometriernas utseende. För att kunna kontrollera växelhusens kompletta geometri 
måste använd mätutrustning klarar av toleransen ± 15 µm och kunna ta för en kontroll 
behövda mätpunkter för varje geometriskt element.    

 

Figur 4.7. Husmätningstationer i serie, bana 6275. 

I den äldre av de två monteringsbanorna för vinkelväxlar, står 4 husmätningstationer i 
serie för att kunna klara av alla modeller, se Figur 4.7. I den analyserade banan finns det 
än så länge två husmätningstationer i serie, som måste utökas eller byggas om då en ny 

                                                 
24 Ingemar Frid, Mättekniker, Marposs AB 
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högvolymsprodukt ska börja tillverkas. Utöver husmätningen finns det ett fåtal stationer 
som är begränsade till vissa modeller på grund av skild uppbyggnad. Bland dessa 
stationer krävs det sällan ombyggnad eller tillägg och dessutom kräver de betydligt 
lägre investeringar jämfört med husmätningsstationerna.   

Den djupgående kartläggningen av husmätningsstationen ledde till fram till 
examensarbetets uppgift med att ta fram ett flexibelt alternativ till denna.   

4.3 Analys av momenttider i dagens husmätningsstationer 
Husmätningsstationerna i de nyaste högvolymsmonteringsbanorna har en cykeltid som 
är uppdelad i momenten enligt Tabell 4.1 och Tabell 4.2.  

 

Figur 4.8. Tårtdiagram över momenttider i husmätningen, bana 6276 (PTU). 

Momenttider i husmätning, referensbana 6276 (PTU) 
 
Moment Tid (sek) Andel (%) Ackumulerad tid (sek) 
    
Mätning 34,2 50,4 34,2 
Fixering in  8 11,8 42,2 
Ställ 11,1 16,4 53,3 
Fixering ut 1,0 1,4 54,3 
Åktid 13,5 20 67,8 

Total cykeltid 67,8 100 67,8 
Tabell 4.1. Momenttider i husmätning, bana 6276 (PTU). 

I bana 6276 finns det en del ställtid, vilket visas tydligt i Figur 4.8. En del av denna 
ställtid går att härleda till att nästa mätning inte kan påbörjas innan beräkningar för 
gjord mätning är utförda. Eftersom denna ställtid kan minskas med ny hårdvara, går det 
att räkna bort en stor del vid framtagning av mätkrav. Utöver den analyserade filmen 
fanns det en ytterligare version, där ställtiden var kortare. Ett medel togs därför av de 
båda, enligt andra termen i uträkningen härunder.  

Mätkrav efter reducering av ställtid: 38,3+ (11,1+5,7)/2 = 46,7 sek 

Mätning

Fixering in 

Ställ

Fixering ut

Transport
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Figur 4.9. Tårtdiagram över momenttider i husmätning, bana 6272 (RDU). 

Momenttider i husmätning, bana 6272 (RDU) 
 
Moment Tid (sek) Andel (%) Ackumulerad tid (sek) 
    
Åktid före 36,8 52,1 36,8 
Fixering in  2,1 3 38,9 
Mätning 25,3 35,8 64,2 
Fixering ut 1,7 2,4 65,9 
Åktid efter 4,7 6,7 70,6 

Total cykeltid 70,6 100 70,6 
Tabell 4.2. Momenttider i husmätning, bana 6272 (RDU). 

För bana 6272 finns det knappt ingen ställtid, istället dominerar transport som tar upp 
absolut störst tid, som tydliggörs i Figur 4.9. Transporttiden är en del av mätcykeln som 
går att minimera med en ny typ av mätutrustning. På grund av detta halveras denna vid 
uträknande mätkrav.  

Mätkrav efter reducering av transport: Utrymme för mättid: 26,7 + 36,8 * 0,5 = 45,1 sek 

För att skapa ett skarp mätkrav för både vinkel- och slutväxel valdes 45 sekunder som 
mätkrav i det fortsatta arbetet.  

4.4 Test av husmätning i koordinatmätmaskin 
Företagets snabbaste koordinatmätmaskin klarar av husmätningen på 70 sekunder. 
Denna tid ger en bra fingervisning på, att en snabb produktionsanpassad 
koordinatmätmaskin bör kunna nå ner mot uppsatt mätkrav på 45. Resultatet av 
mätningarna visade på teknikens möjligheter, vilket underbyggde vidare arbete. 
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Transport efter



Kapitel 4 Resultat 
 

35 
 

4.5 Kartläggning av temperaturvariationer 
Temperaturvariationerna inom företaget ligger på en nivå som kräver att noggrannheten 
garanteras mellan 18ºC till runt 30ºC. Som kan ses i Figur 4.10, ligger temperaturerna 
mestadels under den övre gränsen.   

De ovanligt höga temperaturerna i början av juli i både C och D1 beror troligen på det 
årliga produktionsstoppet som infaller två veckor denna månad. Under stoppet ligger 
företagets huvudproduktion med tillhörande montering nere, vilket gör att ventilation 
och luftkonditionering körs på lågfart.25

Enligt Skogman är målet att hålla temperaturen på 20 °C under produktionstid. Trots 
detta kan temperaturen gå upp emot 25- 26 °C riktigt varma sommardagar, medan en 
nedre gräns som sällan faller under 20 °C, vilket kan studeras i 

  

Figur 4.10. Mätningar 
för D1 visar att temperaturen ligger mellan 20 och 26°C, med ett fåtal temperaturpikar 
över och under intervallet varje år. I Bilaga 6 finns kompletta mätningar för D1, under 
perioden juli till december.26

Resultatet av kartläggningen påvisar att temperaturerna varierar runt temperaturer som 
medger användandet av en koordinatmätmaskin inom företaget.   

 

 

Figur 4.10. Temperaturvariation för D1, juli- december och C juli 2009. (Skogman 2009) 

4.6 Mätning av vinkelväxlar med monteringsfel   
Resultatet av mätningen av hus från vinkelväxlar med fel på flankspel och förspänning, 
gav endast upphov till 12 mått utanför tolerans, med 1- 2 µm . Enligt Gunnarsson27

                                                 
25 Jan Andersson, Teknikansvarig montering, Getrag All Wheel Drive AB 

 
skulled dessa inte ha kunnat ge någon betydelse för monteringen av växlarna. När dessa 
fel hade analyserats avbröts uppsamlingen av dessa monteringsstörningar.  

26 Nils- Göran Skogman, Energiansvarig, Getrag All Wheel Drive AB 
27 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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Efter mätning av vinkelväxlar med pinjonglägesfel, visade det sig att mätresultaten blev 
desamma vid mätning i monteringspalett och mätrumsfixtur. Mätresultatet säger trots 
allt inget om inpassning av de fasta mätdornen och vad denna kan ge för betydelse.  

Resultatet av de utförda mätningarna påvisar att det inte är de ingående 
vinkelväxelhusen som ger upphov till monteringsstörningar, samt att vinkelväxlarnas 
upphängning inte har betydelse för mätning av pinjongläget. På grund av det 
framkomna resultatet, understryks behovet av en mer enhetlig mätning genom 
monteringsflödet för att på det sättet minimera de osäkerhetsfaktorer som idag uppstår. 
Eftersom en koordinatmätmaskin skapar möjligheter till en mer enhetlig mätning genom 
monteringsflödet, underbyggdes vidare arbete.   

4.7 Kartläggning av koordinatmätmaskiner 
Kartläggningen ledde fram till tre tillverkare; Hexagon Metrology, Carl Zeiss och 
Mitutoyo, se Figur 4.11. Dessa blev aktuella då de kan erbjuda ett antal olika typer av 
produktionsanpassade koordinatmätmaskiner, samtidigt som de har en stabil närvaro i 
Sverige.  

Figur 4.11. Utvärderade tillverkare; Hexagon Metrology, Carl Zeiss och Mitutoyo. 

Bland tillverkarna finns det modeller som kan stå ute i en produktionsmiljö, men som i 
grunden inte är byggda för ändamålet. Dessa modeller är främst med för att ge en bild 
över skillnaden mellan sig och de produktionsanpassade, vilka kan ses till höger i  
Figur 4.13 och Figur 4.14.  
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Figur 4.12. Leitz SIRIO SX, Leitz PMM- F 700 och DEA Global Activ (Hexagon) 

Teknisk data Hexagon Metrology 
Modell Leitz SIRIO SX  Leitz PPM- F 700 DEA Global Active  
Kostnad (mkr) ≈3,028 ≈3,5 29 ≈2,5  
    
Mätområde    
Slag i x- led mm) 600 1200 900 
Slag i y- led (mm) 800 1000 1200 
Slag i z- led (mm) 900 700 800 
    
Noggrannheter    
MPEE 1,3 + L/400 [18- 30]  från (µm) [°C] 1.5 + L/ 250 [15- 30] 2,5 + L/ 208 [15- 30] 
MPEP 1,3 [18- 30]  från (µm) 1,7 [15- 30] 2,0 
    
Dynamiska data    
Transporthastighet 
mätning, V max (mm/sek) 

900 650 866 

    
Acceleration, a max 
(mm/s2

3400 
) 

3000 1300 

    
Övriga variabler    
Glidsystem Pneumatiskt Pneumatiskt Pneumatiskt 
Aktiv vibrationsdämpning Ja   
Temp. område (°C) 18- 30 15- 30 15- 30 
Fjärde axel Ja [Rundbord] Nej Nej 
Mjukvara Quindos 7 
Palettkompatibel Ja Ja Ja 
Tabell 4.3. Teknisk data över utvärderade koordinatmätmaskiner, Hexagon Metrology. (Hexagon 2010b; 2005; 2008) 

  

                                                 
28 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
29 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
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Figur 4.13. CenterMax, GageMax och Prismo navigator. (Zeiss) 

Teknisk data Carl Zeiss 
Modell CenterMax  GageMax  Prismo Navigator  
Kostnad (mkr) ≈3,030 ≈2,0 31 -  
    
Mätområde    
Slag i x- led (mm) 1100 750 700 
Slag i y- led (mm) 1200 500 900 
Slag i z- led (mm) 900 500 650 
    
Noggrannheter    
MPEE 1,4 + L/ 300 [20]  från (µm) [°C] 

1,5 + L/ 290 [22] 
1,8 + L/ 260 [28] 

2,2 + L/ 300 [20] 
2,6 + L/ 260 [28] 
2,8 + L/ 240 [32] 

1,9 + L/ 300 [20] 

MPEP 1,4  från (µm) 2,2 1,4 
    
Dynamiska data    
Transporthastighet mätning, V 
max (mm/sek) 

520 520 520 

V max axiell sämsta (mm/sek) 300 300 300 
    
Acceleration, a max (mm/s2 2400 ) 3500 2400 
a max axiell  sämsta (mm/s2 1400 ) 2000 1400 
    
Övriga variabler    
Glidsystem Pneumatiskt Mekaniskt Pneumatiskt 
Aktiv vibrationsdämpning Ja Nej Nej 
Temp. område (°C) 15- 40 15- 40  
Temperatursensorer 
(Maskin/Detalj) 

Ja Ja  

Fjärde axel Nej Nej Nej 
Mjukvara Calypso 
Palettkompatibel Ja Ja Ja 
Tabell 4.4. Teknisk data över utvärderade koordinatmätmaskiner hos Carl Zeiss. (Zeiss 2008a; 2008b; 2007)  

                                                 
30 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
31 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
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Figur 4.14. MACH V 9106, MACH 3A 653 och Crysta Apex C (Mitutoyo) 

Teknisk data Mitutoyo 
Modell MACH V MACH 3A 653 Crysta Apex C 
Kostnad (mkr) ≈1,332 -  - 
    
Mätområde    
Slag i x- led (mm) 905 605 705 
Slag i y- led (mm) 1005 505 1005 
Slag i z- led (mm) 605 285 605 
    
Noggrannheter    
MPEE 2,9 + L/ 233 [15-25]  från (µm) [°C] 

 
 

2,5 + L/ 289 [20] 
2,6 + L/ 263 [22] 
3,0 + L/ 213 [28] 

1,7 + L/ 250 [18-22] 

MPEP 2,5  från (µm) 2,5  
Upplösning (µm) 0,1  0,1 
    
Dynamiska data    
Transporthastighet mätning, 
V max (mm/sek) 

866 1212 520 

V max axiell sämsta 
(mm/sek) 

  300 

    
Acceleration, a max (mm/s2 0,86 g ) 12000 0,7 g 0,23 
a max axiell  sämsta (mm/s2  )  0,13 
    
Övriga variabler    
Glidsystem Pneumatiskt Pneumatiskt Pneumatiskt 
Temp. område (°C) 10- 35 5- 40 18-22 
Fjärde axel Nej Ja [Rundbord] Nej 
Mjukvara MCOSMOS 
Palettkompatibel Ja Ja Ja 
Tabell 4.5. Teknisk data över utvärderade koordinatmätmaskiner hos Mitutoyo. (Mitutoyo 2009a; 2009b) 

 

                                                 
32 Mikael Lindvall, Teknisk säljare, Mitutoyo Scandinavia AB 
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Efter genomförd kartläggning av möjliga produktionsanpassade koordinatmätmaskiner, 
framkom att merparten av de kartlagda alternativen kunde uteslutas med hjälp av 
toleranskravet på 15 µm efter 10 % - regeln. Eftersom modellen Leitz PMM- C ligger i 
gränslandet vad gäller noggrannhet, bedömdes den med andra aspekter. Trots ett högre 
pris, har modellen sämre prestanda än Leitz SIRIO SX. Modellen valdes därför bort för 
vidare utvärdering och tester, med stöd av Eriksson33

Carl Zeiss modell CenterMax klarar inte av toleranskravet för en temperatur upp till 28 
ºC. Modellen valdes trots detta att tas med i en vidare utvärdering, eftersom 
specifikationerna enligt Gunnarsson

.    

34

Resultatet av utvärderingen ledde fram till att modellerna Leitz SIRIO SX och 
CenterMax gick vidare för tester och vidare utvärdering.  

 ligger i överkant och därmed kan klara av kravet i 
praktiken.  

4.8 Test av husmätning hos tillverkare 
Redan innan mätningarna utfördes fanns ett stort hopp om att Hexagon Metrologys 
koordinatmätmaskin Leitz SIRIO SX skulle klara av mätkravet på en tid runt 45 
sekunder, på grund av den angivna reduceringsfaktorn på 42 %. Resultatet påvisar att 
faktorn ger en mättid en bit ifrån den beräknade på 38 sekunder, vilket till viss del beror 
på att det yttre pinjonglagrets plan mättes, vilket inte är en del av den egentliga 
mätningen. Mättiden på 48,6 sekunder gör modellen ytterst intressant inför den 
slutgiltiga utvärderingen.  

Mätningarna hos Carl Zeiss ledde fram till en mättid på 71 sekunder för PTU- huset, 
samt 57 sekunder för RDU- huset. De längre mättiderna beror till viss del på att flertalet 
av de geometriska elementen mättes med scanning, tillsammans med sämre dynamiska 
egenskaper.  

4.9 Val av koordinatmätmaskin 
Genom att Carl Zeiss valde att scanna flertalet av de mätta geometriska elementen, gavs 
en komplett bild av vinkel- och slutväxlarnas geometrier. Eftersom husmätningens syfte 
inte är att kontrollera, utan att ge ett tillräckligt stort underlag för val av shims, blev 
denna utförliga kontroll överflödig. Trots detta skulle en mätning med fyra punkter per 
diameter inte förbättra mättiderna märkbart, på grund av den angivna gränsdragningen 
mellan scanning och punktmätning. Testerna påvisar att en mättid på under 60 sekunder 
är nåbar, genom en skarp optimering av mätförfarandet, tillsammans med den 
produktionsanpassade modellens högre acceleration.   

  

                                                 
33 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
34 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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Tekniska data 
Modell CenterMax navigator Leitz SIRIO SX 
Kostnad (mkr) ≈3,0 ≈3,0 
   
Noggrannheter   
MPEE 1,4 + L/ 300 [20]  från (µm) [°C] 

1,5 + L/ 290 [22] 
1,8 + L/ 260 [28] 

1,3 + L/300 [18- 30] 

MPEP 1,4 [20]  från (µm) [°C] 1,3 [18- 30] 
   
Dynamiska data   
Mäthuvud Mätande Mätande 
Transporthastighet mätning, V max 
(mm/sek) 

520 900 

Acceleration, a max (mm/s2 2400 ) 3400 
   
Fjärde axel Nej Ja [Steglöst rundbord] 
Mjukvara Calypso Quindos 7 
   
Test av mätning   
Mättid PTU- hus (sek) 71 48,6 
Mättid RDU- hus (sek) 57 - 
Antal scannade diametrar 4 Endast punktmätning 
Antal scannade plan 1 Endast punktmätning 
   
Tabell 4.6. Jämförelsedata mellan SIRIO SX och CenterMax inför den slutliga utvärderingen. 

Vid en jämförelse av de mest avgörande specifikationerna, samt mätresultaten i Tabell 
4.6, får modellen Leitz SIRIO SX ett övertag. Möjligheten att kunna mäta den 
kompletta geometrin genom temperaturintervallet 18- 30 ºC och med en tillräckligt 
snabb mätning för dagens högvolymsmonteringsbanor, säkerställer ett kvalitativt 
mätresultat oberoende av var den placeras inom företaget.  

Förutom Leitz SIRIO SX: s goda noggrannhet och hastighet, föredras dess använda 
mjukvara enligt Gunnarsson35

  

. Kunskapen om denna mjukvara ger en rad fördelar vid 
ett eventuellt införande, då utbildning och förändring i mätprogram kan genomföras 
internt. Förutom de nämnda fördelarna är Leitz SIRIO SX mer lättflyttad, med utökade 
mätmöjligheter genom sitt steglösa rundbord, till ungefär samma pris som för modellen 
CenterMax. Valet faller därför på modellen Leitz SIRIO SX.  

                                                 
35 Erik Gunnarsson, Mättekniker, Getrag All Wheel Drive AB 
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4.10 Placering av koordinatmätmaskin 
En koordinatmätmaskins goda flexibilitet medger att den kan placeras på platser där den 
ger mätsupport för flera produkter. Följande del ger svar på var en koordinatmätmaskin 
bör placeras och hur införandet kan ske.  

4.10.1 Placering i monteringsbana 
Den valda modellen medger en placering direkt i dagens monteringsbanor med hög 
årsvolym. Placeringen uppfyller önskemålet om att kunna ersätta ombyggnationer och 
uppbyggnad av nya husmätningsstationer, men ger inga ytterligare fördelar.  

4.10.2 Placering i prototypverkstad 
Innan en skarp placering i produktionsflöden, är det en stor fördel att ha testat 
utrustningen utan krav på hög beläggning. Genom att placera koordinatmätmaskinen i 
prototypverkstaden, kan den prövas ut genom att användas för tillverkning av småserier. 
Dessa serier produceras och monteras inte i specifika banflöden, utan hanteras manuellt 
mellan uppställda stationer. Upplägget gör att en produktionsanpassad 
koordinatmätmaskin kommer väl till pass, med möjlighet till närliggande och snabb 
mätning. Prövoperioden skulle ge en hög grad av teknikmottagande, medan kunskapen 
om tekniken byggs upp. Kunskap som är till stor nytta vid en produktionsmässig 
implementering.    

Det enda som mäts inom prototypverkstaden idag är vissa höjdmått. Resterande 
mätning av ingående detaljer samt hus och lock, skickas till mätrum. På grund av den 
höga beläggningen blir det stundtals långa väntetider, vilket ibland ger upphov till 
problem. 36

Eftersom placeringen i prototypverkstaden är förberedande för en mer skarp sådan, har 
inga beräkningar gjorts för alternativet. 9 

 Eftersom belastningen på prototypverkstaden varierar kraftigt, skulle en 
koordinatmätmaskin kunna hjälpa till att klara av perioder med stor arbetsbörda. 
Placeringen ger därför ett positivt inslag, förutom själva utprovningen.  

4.10.3 Placering intill husbearbetning 
Genom att placera den valda produktionsanpassade koordinatmätmaskinen intill 
husbearbetningen, ges en rad fördelar. Placeringen ger möjlighet till snabb feedback till 
bearbetningsmaskinerna, vilken i sin tur medför snabbare omställningar. För maximal 
nytta kan mätmaskinen placeras i en av de befintliga läckcellerna, se Bilaga 10. 
Eftersom hela arbetet grundar sig i en avgränsning mot vinkelväxlar, har förslaget tagits 
fram för bearbetningsmaskin 1- 3. Bearbetningsmaskin 1- 3 kör endast PTU- hus, med 
en gemensam efterföljande läckcell, vilken testar PTU- husens täthet genom två 
robotladdade delstationer.  

                                                 
36 Mats Arjevall, Prototyp, Getrag All Wheel Drive AB 
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Figur 4.15. Förslag på hur koordinatmätmaskinen kan implementeras i läckcell, efter bearbetningsmaskin 1- 3. 

Genom att placera koordinatmätmaskinen i läckcellen kan roboten utnyttjas för att ladda 
dess mätfixtur. Dagens läckcell kan omstruktureras för att få plats för mätmaskinen och 
dessutom ligga inom robotens räckvidd, se Figur 4.15.  

Genom en placering i läckcellen kan koordinatmätmaskinen ta över och inkludera den 
kontroll som idag görs manuellt efter denna. Kontrollens syfte är att se om de två 
bearbetningsskären som finns i varje maskin, arbetar på ett korrekt sätt, vilket 
kontrolleras genom att mäta en diameter för de två bearbetningsriktningarna, se Bilaga 
10. Koordinatmätmaskinen ersätter kontrollen genom att scanna dessa diametrar och 
spara tid genom att mäta övriga dimetrar med fyra punkter.  

Läckcellen har en maximal cykeltid på 72 sekunder, enligt Tabell 4.7. Tiden ger inget 
skarpt bevis på att förslaget går att genomföra, eftersom det idag finns flera 
mellanliggande moment som inte har kunnat analyseras.    
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Bearbetningsmaskin Bearbetningstid 
(sek) 

Skattad växlingstid 
mellan fixturer, 
varannan (sek) 

Antal 100 %  
(PTU- hus/ timme) 

1 216,8 5 16 
2 223,6 5 16 
3 200,4 5 18 
  Summa: 50 
    
  Tid för läckcell: 72 sekunder/ PTU- hus 
Tabell 4.7. Tid i läckcell räknat på värsta fallet, efter bearbetningsmaskin 1- 3.  

För att möjliggöra mätning i tät anslutning efter bearbetningsmaskinerna, krävs det att 
en kyltunnel installeras vari vinkelväxlarna snabbkyls efter tvättpaket med efterföljande 
vakuumtork, se Bilaga 10. Kyltiden för vinkelväxlarna ligger på runt 12 minuter, vilket 
gör att man måste anpassade tunnels längd efter behövd kapacitet och utflöde för 
specifik takt (A.Rubertsson 2010). En annan viktig del i placeringen, är införandet av en 
automatisk dekalmaskin, som binder samman de unika växlarna med en databas. När 
växlarna anländer till monteringen läses dekalen av och aktuell mätdata paras med dess 
monteringspalett. Eftersom denna typ av märkning har använts inom en nu nerlagd 
monteringsbana, är denna del inget problem enligt Andersson.37

Post 

 

Tid 
(sek) 

Växlar  Antal per 
timme 

Total tid per 
timme (sek) 

Mätning 100 % vid slutkontroll 23,6 1 50 1180 

Hantera korgstaplar med 
färdigbearbetade hus in i läckcell 

30,3 6 8,33 252,5 

Hantera pallar ut från läckcell till 
slutkontroll 

60 45 1,39 
 

66,6 

Köra detalj från mätrum vid omställning 174 4 0,067 11,7 

Hämta detalj från mätrum vid 
omställning 

174 4 0,067 11,7 

   Summa 25,37 minuter 
Tabell 4.8. Tidsåtgång för moment som kan tas bort genom införandet av en koordinatmätmaskin i läckcell efter 
bearbetningsmaskin 1- 3. 

Möjliga besparingar i form av mantid för förslaget, finns summerade i Tabell 4.8. På 
grund av 2009 års effektivisering genom en minskning från fyra till tre operatörer med 
ansvar för bearbetningsmaskin 1- 3 och efterföljande manuella processer, kan ingen 
ytterligare reducering utföras enligt Öhman38. Peter Johansson39

                                                 
37 Jan Andersson, Teknikansvarig montering, Getrag All Wheel Drive AB 

 tror att den frilagda 
tiden vid införandet av en koordinatmätmaskin, kommer att behövas till att hantera den 
nya tekniken, vilket medför att det inte går att räkna med besparingar i form av mantid.  

38 Jörgen Öhman, Chef UH mek, Getrag All Wheel Drive AB 
39 Peter Johansson, Chef aluminium bearbetning hus, Getrag All Wheel Drive AB 
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4.11 Kostnad för placeringsalternativ 

4.11.1 Kostnad för dagens husmätningsstationer 
Kostnader för uppbyggnad av en helt ny station och ombyggnad för en redan 
existerande station med dagens använda teknik samlades in. Från början var det tänkt att 
kunna gå efter inkomna fakturor och intern service, för att få fram kostnaderna, men på 
grund av svårigheter med härledning till den specifika mätstationen, fick underlaget tas 
in från tillverkaren istället.  

Eftersom tillverkaren angav kostnaden för uppbyggnad av en ny station utifrån två 
offerter, togs ett snitt av dessa, vilka ses i Tabell 4.9 och Tabell 4.10, med det uträknade 
snittet i Tabell 4.11. Tabell 4.9 anger kostnader för uppbyggnad av station i en ny 
monteringsbana, medan Tabell 4.10 anger kostnad för tillägg av en ny station i en 
befintlig. Vid förändringar i en existerande produkt eller ersättning av tidigare 
tillverkad, finn möjlighet att bygga om en befintlig station till en kostnad av cirka  
600 000 kr, enligt Andersson40

 

. 

Post Kostnad 
(Euro) 

Kostnad 
(kr) 

Kommentar 

Mätutrustning 129 200 1 263 576  
   
Installation 4 900 47 922 24500/5 mätstationer i offert 
   
   
Summa: 134 100 1 311 498  
   
Servicekostnad/ år 4 000 39 120 Utökad support. 16500/ 5 mätstationer i 

offert.  
   
Vad som ingår: Marposs offert skall omfatta mätmekanik, mätelektronik, mastrar och 
installation samt utbildning av slutkundens operatörer och underhållspersonal.  
 
Vad som inte ingår: Kalibreringskostnad för mastrar, fixturkostnad, leveranskostnad, 
provkörning, kostnad för PLC.  
 
 
Tabell 4.9. Kostnader för uppbyggnad av ny station, vid byggande av ny monteringsbana. (Frid 2005) 

 
Post Kostnad 

(Euro) 
Kostnad 
(kr) 

Kommentar 

Mätutrustning 90 000 880 200  
   
Installation 3 000 29 340 10500/5 mätstationer i offert.  
   

                                                 
40 Jan Andersson, Teknikansvarig montering, Getrag All Wheel Drive AB 
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Summa: 93 000 909 540  
   
Servicekostnad/ år 4 000 39 120 Utökad support. 16500/ 5 mätstationer i 

offert.  
   
Vad som ingår: Marposs offert skall omfatta mätmekanik, mätelektronik, mastrar och 
installation samt utbildning av slutkundens operatörer och underhållspersonal.  
 
Vad som inte ingår: Kalibreringskostnad för mastrar, fixturkostnad, leveranskostnad, 
provkörning, kostnad för PLC.  
 
 
Tabell 4.10. Kostnad för tillägg av ny station i befintlig monteringsbana. (Frid 2010) 

 
Post Kostnad 

(Euro) 
Kostnad (kr) Kommentar 

Mätutrustning 109 600 1 071 888  
   
Installation 3 950 38 631  
   
   
Summa: 113 550 1 110 519  

   
Servicekostnad/ år 4 000 39 120 Utökad support. 16500/ 5 mätstationer i 

offert.  
   
Vad som ingår: Marposs offert skall omfatta mätmekanik, mätelektronik, mastrar och 
installation samt utbildning av slutkundens operatörer och underhållspersonal.  
 
Vad som inte ingår: Kalibreringskostnad för mastrar, fixturkostnad, leveranskostnad, 
provkörning, kostnad för PLC.  
 
 
Tabell 4.11. Tabell över uträknad snittkostnad för införande av en ny husmätningsstation. (Marposs 2010) 
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4.11.2 Kostnad för koordinatmätmaskinen Leitz SIRIO SX 
Eftersom SIRIO SX inte hade prissatts under arbetet, gick det endast att få en 
prisindikation på dess inköpskostnad. Enligt Eriksson41

Tabell 
4.12

 har Hexagon Metrology ett 
målpris på omkring 300 000 Euro och en servicekostnad på 4 000 Euro per år, se 

. Det som ingår i detta pris är en standardmaskin som är redo för att klara av den 
tilltänka mätningen, exklusive fixtursystem.  

På grund av att Hexagon Metrology inte har kunnat ange någon exakt 
fixtursystemkostnad, har Carl Zeiss kostnad för detta använts. Valet gjordes för att 
kunna få en bra skattning och kommer ifrån en detaljerad budgetkalkyl för modellen 
CenterMax. Enligt Rolf Johansson42

Post 

 blir fixturkostnaden densamma oavsett om 
koordinatmätmaskinen placeras i en monteringsbana eller står frilagd med 
robotladdning som vid placering i läckcell. 

Kostnad (Euro) Kostnad (kr) 
SIRIO SX 300 000 2 934 000 
   
Summa: 300 000 2 934 000 
   
Service/ år 4 000 39 120 
   
Fixtursystem 59 800 (Johansson 2010b) 584 844 
   
Vad som ingår: Komplett utrustning för aktuell mätning. 
 
Tabell 4.12. Målsiffror för komplett SIRIO SX i standardutförande.43

  

 

                                                 
41 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
42 Rolf Johansson, Teknisk säljare, Carl Zeiss AB 
43 Henrik Eriksson, Teknisk säljare, Hexagon Metrology AB 
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4.11.3 Implementeringskostnad i läckcell efter bearbetningsmaskin 1- 3 
Som underlag för ombyggnadskostnader för implementering i läckcellen, ligger en 
tidigare efterkalkyl för en liknande ombyggnad. Projektet som ligger som underlag är 
dock i något mindre skala, vilket gör att siffrorna har ökats något. (Lindskog 2010)  
De framräknade värdena ur underlaget finns i Tabell 4.13. 

För att kunna mäta i läckcellen behövs det en kyltunnel, som hjälper till att få ner PTU- 
husens temperatur till omgivningens innan mätning. En kyltunnel kostar en bit över 300 
000 kr och därtill tillkommer kylaggregat om detta inte redan finns på platsen. 
Totalkostnaden hamnar på ungefär 400 000-500 000 kr (A.Rubertsson 2010).  

Implementeringskostnader för placering i läckcell 

Post Tid (h) Kostnad (kr/h) Summa (kr) 

Projektering, metodarbete       

Projektledning 15 700 10 500 

Mekanisk konstruktion 25 575 14 375 

        

Kringutrustning 10 000   10 000 

    

Mekanisk montering 30 500 15 000 

El konstruktion och montering 20 500 10 000 

    

Programmering dagtid 120 700 84 000 

Programmering övertid 8 1 000 8 000 

  Summa: 151 875 
Tabell 4.13. Framräknad kostnad för implementering av koordinatmätmaskin i läckcell. 
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4.11.4 Kalkyler 
Inom företaget används en standardiserad mall som lämnas in vid förslag på inköp av 
ny utrustning. Modellen som ligger till grund för beräkningarna kallas för TARR- 
kalkyl, vilket står för Time Adjusted Rate of Return. Modellen kan användas både för 
att analysera ett investeringsalternativ och vid en jämförelse av två. I grunden används 
samma funktion som vid beräkningar med internräntan, med skillnaden att TARR- 
kalkylen innefattar skatteeffekter på de årliga besparingarna. (Lindskog 2009)  

Då företaget är på väg ut ur en lågkonjunktur, ställs krav på TARR- värde runt 30-35%, 
som vid bättre tider ligger cirka 10 procentenheter lägre. På grund av att den aktuella 
investeringen kan ses som strategisk, kan kravet sänkas ner mot ungefär 20 %.44

Samtliga av dagens produkter har börjat tillverkas inom en tioårsperiod, vilket leder till 
de sex husmätningar som används idag har ställts upp under denna period. Genom att 
anta att samma antal växlar kommer tillföras de kommande tio åren, kan en skattning av 
antalet mätstationer som behöver byggas upp, samt byggas om med nya mätdornar. 
Enligt Andersson

 

45

Tabell 4.14

 är en reell siffra hälften för vardera. För att täcka upp så många fall 
som möjligt har beräkningar gjorts för tre olika projektantal. Dessa har delats upp i tre 
nivåer, låg (4), mellan (6) och hög (8). Uppdelningen är till för att ge en bra bild över 
vad som händer med olika antal projekt, en känslighetsanalys. Se  för den 
exakta uppdelningen av nya samt ombyggda stationer över beräkningshorisonten.  

Projektantalsnivåer  
      
Typ Antal Antal nya stationer År Antal ombyggda År 
Låg 4 2 0 och 5 1 2 och 8 
Mellan 6 3 0,3 och 5 3 2,6 och 8 
Hög 8 4 0,3,5 och 9 4 2,4,6 och 8 
Tabell 4.14. Projektantalsnivåer med antal ombyggnationer och år då de utförs.  

För att ge en verklighetstrogen bild, som inte förskönar de olika resultaten, har det 
räknats med värsta fallet, där indata har getts inom ett visst intervall. För att klargöra 
vilka värden som har använts i kalkylerna, finns de samlade i Tabell 4.15. Mjuka 
besparingar eller sådant som inte gick att sätta en bra siffra på, har inte tagits med, vilket 
medför att en mer noggrann ekonomisk analys måste utföras innan implementering av 
något av alternativen.  

Kalkylerna har inte med alla de ändringar som har lett till ombyggnationer av 
husmätningstationer på grund av ändringar i en specifik modells geometri, utan endast 
förväntat uppbyggda eller ombyggda stationer på grund av nya modeller. Antalet av 
dessa förändringar är svåra att skatta, vilket ledde till att dagens produktflora och antal 
husmätningstationer fick ligga som underlag.  

                                                 
44 Roland Lindskog, Teknikansvarig järn, Getrag All Wheel Drive AB 
45 Jan Andersson, Teknikansvarig montering, Getrag All Wheel Drive AB 
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Underlag för TARR- kalkyler - Kostnader för placering i monteringsbana och vid bearbetning 
Post Kostnad (Euro) Kostnad (kr) 

 
Koordinatmätmaskin 
Komplett mätmaskin 300 000 2 934 000 
   
Servicekostnad/ år 5 070 49 585 
   
Fixtursystem 59 800 584 844 
   
Tillägg för placering i bearbetning 
Implementering i 
läckcell 

 151 875 

Kyltunnel  500 000 
   
Fasta mätdon 
Ny mätstation 113 550 1 110 519 
Ombyggd mätstation  600 000 
   
Servicekostnad/ år 4 000 39 120 
  
Tabell 4.15. Summerade kostnader som ligger till grund för de avslutande kalkylerna.  

Genom TARR- kalkyler ledde de två placeringsalternativen med olika stora projektantal 
fram till graferna i Bilaga 11. Placeringsalternativen uppvisar stora skillnader i TARR- 
värde, vilket visar på en stor känslighet för investeringen. Trots att lågt projektantal har 
tagits med i beräkningarna, anses mellanstort och högt projektantal vara det mest troliga 
läget under de kommande tio åren. Eftersom resultaten för en placering i monteringen 
samt vid bearbetningen inte kommer upp på en önskad nivå, måste en analys av 
investeringens mjuka värden och oskattade besparingar göras. Dessa värden 
tillsammans med ökad flexibilitet, bör ligga till grund för mer noggranna kalkyler.  

Resultatet för det höga projektantalet vid en placering i monteringsbanan har ett TARR- 
värde nära 20 %. Värdet på 18 % medger en investering om den skulle medföra en stor 
rationalisering för processen. Genom att få högre flexibilitet och chans till utökat antal 
mätpunkter per diameter, uppnås en förbättring, som dock ha svårt att motivera 
investeringen.  

En placering vid bearbetningen ger en rad positiva effekter utöver de ovan nämnda, 
såsom direkt feedback, snabbare omställningar, mätning och kontroll i samma station, 
utflyttning av mätning från monteringen, samt minimering av manuell hantering. Dessa 
fördelar måste tas med vid en vidare undersökning med tillhörande kalkyler, då TARR- 
värdena i sig är alldeles för låga för att motivera ett införande.  

1
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5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras de metoder som har använts och arbetets resultat. Som en 
avslutande del av kapitlet presenteras förslag till fortsatt arbetet. 

5.1 Metodutvärdering 
I denna del av diskussionskapitlet utvärderas de metoder som har använts, genom ett 
resonemang kring val och vad som eventuellt kunde ha gjort annorlunda. För att få en 
bra förståelse för resonemangen, kan Figur 3.1 studeras.  

5.1.1 Processkartläggning av monteringsbana 
Den inledande processkartläggningen av vald monteringsbana, är arbetets 
grundläggande del. Eftersom en kontakt hölls med alla berörda avdelning, samt det 
externa företag som byggt samtliga mätstationer, är det svårt att se att något skulle 
kunna ha gjorts annorlunda.   

5.1.2 Test av husmätning i koordinatmätmaskin 
Det inledande testet av husmätning i koordinatmätmaskin, utfördes efter framtaget 
underlag och i samarbetet med en erfaren mättekniker som utförde mätningar samt 
tillhörande programmering. Mätteknikerns höga kompetens medger ett optimalt resultat, 
som troligen inte kunde gjorts bättre, varefter resultatet ses tillförlitligt. Testet utfördes 
för att kunna gå vidare med arbetet, genom att skapa en grund för att jobba vidare med 
ursprungsidén.  

5.1.3 Analys av momenttider i dagens husmätningsstationer 
Analysen av momenttider i dagens husmätningstationer utfördes för att få en exakt bild 
av mättiden i de två modernaste monteringsbanorna med hög volym. Analysen var 
viktig för att kunna ställa upp ett skarpt krav inför tester hos tillverkare. Mättiden togs 
fram genom en analys med programmet Avix, vilket används för optimering av 
processer inom företaget. För att kunna göra en exakt och effektiv analys finns det ingen 
annan metod än användande av programmet, analysen kunde alltså inte ha gjorts 
annorlunda.  

5.1.4 Litteraturstudier 
Litteraturstudierna utfördes för att skapa en solid grund till det fortsatta arbetet. Den 
viktigaste delen var att få en kunskapsmässig grund för ett korrekt resonemang kring 
koordinatmätteknik.   

Den öppna uppgiften ledde till att observationer, möten och diskussionsmöten blev de 
mest använda metoderna i inledningsskedet. Eftersom dessa metoder lämnar öppet för 
tolkningar och subjektiva svar, las stor vikt vid att skapa en helhetsbild genom flera 
källor. Genom flera källor kunde en mer nyanserad och reell bild erhållas, samtidigt 
som eventuella kunskapsluckor kunde fyllas ut successivt. Det finns inget som tyder på 
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att det inledande arbetet kunde ha gjorts annorlunda, då arbetets viktigaste del var att ge 
en teknisk kunskapsbas för vidare arbete och framtagande av uppgift.  

När uppgiften var preciserad gick datainsamlingen mot en större del skriftliga källor, 
genom litteratur och dokument. Den litteratur som användes känns gedigen, då den är 
skriven av ledande personer inom mätindustrin, varav en är utgiven av SIS (Swedish 
Standards Institute). Litteraturen ligger som grund till merparten av den teoretiska 
referensramen, som med tiden har förstärkts med underlag från mättekniker och externa 
källor. Denna förstärkning har bundit samman och fyllt ut eventuella luckor som fanns i 
använd litteratur. Inflödet av information för detta känns trovärdig då den kommer från 
personer med lång erfarenhet inom området. På grund av att det fåtal verk som har 
använts täcker upp merparten av tekniken och är faktamässigt trovärdiga, bör annan 
litteratur inte ha kunnat ge ett mervärde. 

5.1.5 Kartläggning av temperaturvariation 
Källan till samtliga temperaturdata var den energiansvariga på företaget, vilken också 
gav svar på eventuella frågor angående inkommen data. På grund av en önskan om att 
kunna se temperaturvariationer över året, var egna temperaturmätningar inte aktuella. 
Det fanns alltså ett alternativ för en kartläggning, vilket ses som mycket tillförlitligt.   

5.1.6 Mätning av vinkelväxlar med monteringsfel 
Vid mätningen av vinkelväxlar med monteringsfel gjordes en avgränsning mot att 
endast samla upp och mäta den vanligaste modellen av vinkelväxlarna. Beslutet togs för 
att få möjlighet till att enkelt jämföra eventuella fel och få ut maximalt med växlar på 
grund av den höga monteringstakten. Eftersom ett fåtal vinkelväxlar gick ut från banan, 
speciellt för fel på pinjongläge var det svårt att dra några stora slutsatser, förutom att 
monteringsbanan bör vara felet till monteringsstörningarna. Mätningarna kan inte heller 
slå fast om det verkligen är mätningarna som ger upphov till felen. En större 
undersökning bör ha gjorts, men på grund av tidsmässiga begränsningar var detta inte 
möjligt.  

5.1.7 Kartläggning av koordinatmätmaskiner 
De externa källornas viktigaste del i insamling av data, har varit att ge ett underlag inför 
kartläggningen av koordinatmätmaskiner, både genom muntliga kontakter och externa 
dokument. Eftersom all kontakt innan testerna hos tillverkarna skedde mot tekniska 
säljare, kunde den muntliga informationen inte läggas som grund. I inledningsskedet 
fokuserades därför på externa dokument, för att därigenom skapa ett gediget underlag.  

Arbetet kunde inte ha gjort annorlunda då källan till informationen är tillverkarna och 
dess representanter. För att underbygga inkommen information blev de efterföljande 
testerna av husmätning hos tillverkare en väldigt viktig del för de slutgiltiga 
utvärderingarna. Utan dessa tester vore det omöjligt att kunna rekommendera en modell. 
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5.1.8 Test av husmätning hos tillverkare 
Testernas syfte var att underbygga och ligga som underlag för en slutgiltig 
rekommendation av en koordinatmätmaskin. Fokus under testerna var att få fram om de 
aktuella koordinatmätmaskinerna klarar av husmätningen rent tidsmässigt och se vilka 
mätmetoder som de olika tillverkarna använder. Eftersom ingen av mätningarna har 
gjort i en omgivning lik den inom Getrag All Wheel Drive, har inga underbyggande 
repabilitetstest kunnat utföras. Dessutom har inga av testerna gjorts i exakt samma 
koordinatmätmaskin, utan en näst intill identisk. Dessa delar gör att den uppgivna 
längdmätonoggrannheten inte kan kontrolleras, vilket leder till en osäkerhet mot att den 
slutgiltigt rekommenderade modellen inte står upp mot kraven där den är tänkt att 
placeras.  

På grund av att examensarbetet är en typ av förstudie innan en verklig investering med 
en mer djupgående kostnads- och funktionsmässig undersökning, har det inte gått att få 
tester på plats inom företaget. Dessa tester görs efter en beställning där tillverkaren 
påvisar full funktionalitet innan full betalning har skett. Utöver detta faktum, har båda 
tillverkarna haft svårt att tillhandahålla de utvärderade modellerna, vilket ledde till att 
dynamiskt likvärdiga modeller fick stå som grund. På grund av likheten med de 
utvärderade alternativen bör denna begränsning inte leda till en betydande osäkerhet i 
slutsatsen av vald modell. Testerna hade inte kunnat utföras annorlunda, vilket gör att 
det använda sättet var det enda alternativet.  

5.1.9 Placering av koordinatmätmaskin 
Möjliga placeringar utvärderades för att ge en bild av var koordinatmätmaskinen kan ge 
störst nytta för företaget. Utvärderingen som utfördes har sin grund i möten, analyser 
med programmet Avix, berörd avdelning samt operatörer inom denna. Eftersom arbetet 
har utgått från primära källor, vilka har nyanserat bilden utifrån olika synvinklar, känns 
resultatet trovärdigt.  

5.1.10 Kostnad för placeringsalternativen 
För att få skapa ett bra underlag för vidare arbete, användes en standardiserad kalkyl vid 
investering i ny utrustning inom företaget. Kalkylerna skulle inte kunna ha gjorts på ett 
annat sätt, eftersom anknytningen till företaget är av stor vikt. Kalkylernas syfte är att ge 
en första indikation på vad de olika placeringsalternativen ger för resultat och innehåller 
därför skarpa data. Mjuka värden, samt data som inte går att skatta på ett bra sätt, är inte 
en del av dessa. Huvudsyftet med arbetet tjänar inte på en mer djupgående kalkyl, 
vilken skulle bli väldigt omfattande. På grund av detta är det svårt att se att något skulle 
kunna ha gjorts annorlunda, med ett bättre resultat som följd.  

5.1.11 Kartläggning av bearbetningsflöde för PTU- hus 
Liksom vid processkartläggningen av monteringsbanan, har den samlade kompetensen 
varit med under utfört arbete. Som ett tillägg till detta utfördes en analys genom 
programmet Avix. Det finns inget som tyder på att kartläggningen skulle kunna ha 
gjorts annorlunda. En kartläggning utfördes för att kunna skapa ett underlag inför en 
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utvärdering av placeringsalternativet vid bearbetningen. Denna kartläggning ligger till 
grund för att kunna underbygga de tankar som förs fram och är därför nödvändig för att 
säkerställa utvärderingens tillförlitlighet och verklighetsanknytning. 

5.2 Resultatutvärdering 
Merparten av resultatet är inriktat mot den specifika produkten och tillhörande 
processer. På grund av dessa avgränsningar finns det en viss begränsning för 
implementering för en annan produkt i ett annat företag. Främst bör arbetet användas 
som en vägledning och inspiration inför vad som kan vara möjligt för andra unika 
mättillämpningar. Klarläggandet av produktionsanpassade koordinatmätmaskiner, ger 
en bra bild över dess flexibilitet, vilket kan vara till stor nytta och öppna upp nya idéer 
för andra företag.  

De avgränsningar som har gjorts, har sin grund i att företagets produkter och processer 
är väldigt likvärdiga, vilket gör att en lösning kan ge nytta för samtliga. Denna 
avgränsning har därför inte haft någon negativ inverkan på resultatet.  

Den valda koordinatmätmaskinen klarar av mätningen rent tidsmässigt enligt utförda 
tester och uppställt toleranskrav enligt specifikationerna. Trots att specifikationerna bör 
vara tillförlitliga går det inte att säga att noggrannheten står upp mot kraven förens en 
riktig mätning, vid rätt placering har utförts. Denna brist är självklar och en därmed en 
viktig del att utvärdera innan en investering.  
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5.3 Förslag till fortsatt arbete 
För att kunna implementera resultatet på bästa sätt, krävs det att vissa områden utreds 
ytterligare. Dessa områden har upptäckts under arbetets gång men har inte fått plats i 
examensarbetets tidsram. Följande områden bör utredas vidare:    

• Implementering av koordinatmätmaskin i läckcell 
Ytterligare utvärdering av placeringen vid bearbetning med tillhörande 
simulering och vidare rekommendationer för ett införande. Djupare genomgång 
den tids- och funktionsmässiga möjlighet för en placering i läckcell, där 
koordinatmätmaskinen laddas med hjälp av befintlig robot. Utvärdering och 
uppbyggnad av kyltunnelsystem, samt tillhörande banflöde från tvätt fram till 
läckcellen.     
 

• Noggrannhetsmässig utvärdering av de angivna specifikationerna 
Test av att aktuell koordinatmätmaskin står upp mot specificerad noggrannhet i 
en verklig produktionsmiljö. 

 



 

56 
 

6 Slutsatser 
Efter att ha kartlagt husmätningens funktion i monteringsbanan och därefter utvärderat 
ett mer flexibelt alternativ i form av koordinatmätmaskiner, har arbetet lett fram till 
följande slutsatser:  

• En koordinatmätmaskin klarar av de hårda toleranskraven, samtidigt som den är 
tillräckligt snabb för att kunna stå direkt ute i monteringsbanor med hög 
årsvolym. 
 

• Utöver själva husmätningen ger en koordinatmätmaskin stora möjligheter till 
automatiserad kontroll av husens totala geometri. 
 

• Koordinatmätmaskinen Leitz SIRIO SX är det bästa valet för företaget. 
 

• För vinkelväxlar är den mest fördelaktiga placeringen av en koordinatmätmaskin 
i läckcellen intill husbearbetningen. För möjlighet till snabb feedback och 
minskade omställningstider.  
 

• Innan skarp placering i ett monteringsflöde bör koordinatmätmaskinen testas ut i 
prototypverkstaden eller annan icke kritisk placering.  
 

• En koordinatmätmaskin klarar av att ta in betydligt mer information än dagens 
husmätning under samma mättid. En kombination av scanning och 
punktmätning ger en bättre bild av husens geometri än dagens ”2D”- mätning, se 
Figur 6.1.  

Figur 6.1. Bilder över vilka möjligheter en koordinatmätmaskin ger jämfört mot dagens fasta mätdorn.
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Bilaga 1 – Fördjupning för tillverkade produkter 

Vinkel- och slutväxlar 
I fyrhjulsdriftssystemet ingår en rad komponenter varav Getrag All Wheel Drive 
tillverkar vinkel- samt slutväxlar. Det mest tillverkade modellparet kan ses i Figur 1.1. 
Vinkelväxeln som kallas för PTU (Power Take- of Unit) och sitter ihopkopplade med 
växellådan. Denna växel fördelar kraften bakåt till Haldexkopplingen via kardanaxeln 
och mellan framhjulen, se Figur 8.1.  

Slutväxeln som kallas för RDU (Rear Drive Unit) har samma konstruktion som 
vinkelväxeln, med den skillnad att den innehåller en elektronisk Haldexkoppling som 
reglerar kraften mellan bakhjulen, se Figur 8.1. (GAWD 2009a)  

Figur 8.1. Produkternas placering i bil. (GAWD 2009a) 
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AWD- systemets funktion  
För att förtydliga följande förklaringar om fyrhjulsdriftens funktion och tillämpningar 
finns Figur 8.2 med som ett illustrativt underlag. 

Grunden till att ha ett system med möjlighet att driva på alla fyra hjulen är framförallt 
säkerhet, men också smidighet vid andra tillfällen som när släp dras. Systemet kallas 
inte för 4WD, utan för AWD eftersom systemet är föränderligt och i grundläget nästan 
ger all drivkraft till framhjulen, för att på det sättet hålla nere bränsleförbrukningen.  

Systemets funktion är väldigt smidig genom att det flera hundra gånger i sekunden kan 
flytta kraft från ett hjul till ett annat genom den smarta elektroniska kopplingen. När ett 
eller flera hjul börjar spinna flyttas den drivande kraften omedelbart över till ett hjul 
med fäste. Systemets ger en säkrare gång vid till exempel vinterväglag eller blöta 
vägbanor, då risken för farlig över- och understyrning reduceras kraftigt.   

Figur 8.2. AWD- systemets funktion illustrerad för olika situationer. (GAWD 2009a) 

Vid användning av drag känner systemet automatiskt av att det behövs mer drivning på 
bakaxeln, varefter mer kraft fördelas . För att inte påverka bromsförmågan, frikopplas 
alltid bakhjulen i det ögonblick då bromspedalen tryckas ner. Denna funktion är viktig 
för att inte skapa obalans vid inbromsning som kan leda till dålig väghållning och 
plötsliga bakhjulsladdar. (GAWD 2009a)
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Vinkelväxelns ingående detaljer 

 
Figur 8.3. Bild över vinkelväxelns innehållande delar. (GAWD 2009a)
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Företagslayout 
Totalt består verksamheten i Köping av en yta på drygt 67000 kvadratmeter uppdelat på 
tre sektioner, vilka kan beskådas i Figur 8.4. Tillverkningen av produkternas ingående 
detaljer sker i del C, där det inköpta råmaterialet anländer i grov form för att bearbetas 
till monteringsfärdigt skick.  I del D2 anländer de gjutna husen och locken för 
bearbetning till monteringsfärdiga enheter. Efter att alla de ingående detaljerna och hus 
samt lock är klara för montering, skickas de till något av de olika monteringsflödena i 
D1. (GAWD 2009a) 

Figur 8.4. Karta över anläggningen. (GAWD 2009a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till sida 1 eller 29.
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Bilaga 2 – Layout över referensbana 6276 
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Tillbaka till sida 28.  
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Bilaga 3 – Lockmätning i referensbana 6276 
Lockmätningen sker idag bland de sista stationerna i monteringsflödena hos 
högvolymsbanorna, precis innan röraxeln placeras in i huset. Som i husmätningen 
används en fast mätkropp vilket till viss del begränsar vad som kan mätas, se Figur 8.5. 
Lockmätningen ligger till grund för valet av shims C, som har som huvudsyfte att se till 
att locket monteras med rätt förspänning för röraxelns lager.  
(Cimcorp 2005) 

Figur 8.5. Lockmätning i referensbana 6276. (Cimcorp 2005) 

 

 

 

 

 
 

 

Tillbaka till sida 29.
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Bilaga 4 – Mätpunktschema över husmätning för RDU 

Figur 8.6. Mätpunktschema RDU EuCD. (Marposs 2007) 

 

Tillbaka till sida 32. 
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Bilaga 5 – Test av husmätning i koordinatmätmaskin 

Koordinatmätmaskinens specifikationer 
Teknisk data 

 Leitz PMM- C 
Mätområde  
Slag i x- led (mm) 1600 
Slag i y- led (mm) 1200 
Slag i z- led (mm) 700 
  
Noggrannheter  
MPEE 0,9 + L/ 600  från (µm) [°C] 

MPEP 0,9  från (µm) 
Upplösning (µm) 0,02 
  
Dynamiska data  
Transporthastighet mätning, V max (mm/sek) 400 
Acceleration, a max (mm/s2 2400 ) 
  
Övriga variabler  
Glidsystem Tryckluft 
Temp. område (°C) 18- 22 
Mjukvara Quindos 

Fixtur 
För bästa åtkomst och möjlighet till användandet av en mätprob användes en fixtur där 
PTU- huset ligger vilande på mot sina bearbetningsklackar. Detaljens placering i 
fixturen gör att de båda ingångshålen nås från horisontell ledd, vilket är en förutsättning 
för en smidig mätning utan verktygsbyten. För förtydligande visas fixturen med PTU- 
hus i Figur 8.7. 

Figur 8.7. Använd fixtur med PTU- hus vid det inledande mättestet. 

 
 

 

Tillbaka till sida 14.



Bilagor 

11 
 

Bilaga 6 – Temperaturdata över D 

 
Figur 8.8. Temperaturdata över del D juli- december 2009. (Skogman 2010) 

Tillbaka till sida 16. 
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Bilaga 7 – Kostnader för utbytta detaljer vid justering år 2009 
  Mantid 

(kr/st) 
Tid 

(min/st) 
Material 

(kr) 
Kassation Totalt 

antal 
Mantid 

(kr) 
Mat. (kr) Summa 

(kr) 

Flankspel                     12,85 4 10 Tätning, mutter och hylsa. 1269 16307 12690 28997 

P-Läge 25,70 6  21,1 Tätning, mutter och hylsa. 423 10871 8925 19796 

Mom.fel 12,85 4 21,1 Tätning, mutter och hylsa. 170 2185 3587 5772 

M-br kast 12,85 4 21,1 Tätning, mutter och hylsa. 464 5962 9790 15753 

Läck-vvxl 64,25 15 41,59 3st tätningar, muttrar och 
hylsor. 

221 14199 9191 23391 

Helriv. 128,5 30 111,2     15 1928 1668 3596 

Dragarfel 12,85 4 21,1 Tätning, mutter och hylsa. 1116 14341 23548 37888 

Försp. 9,45 132 sek 21,1 Tätning, mutter och hylsa. 313 2958 6604 9562 

Övrigt 128,5 30  111,2     427 54870 47482 102352 

Pressfel 25,70 6  44,93 Snitt av olika detaljer.   64 1645 2876 4520 

            4482 125264 126362 251626 

Tabell 8.1. Kostnad för justeringar i referensbanan 6276 år 2009. (GAWD 2009b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till sida 16. 
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Bilaga 8 – Data över monteringsstörningar 2009 och 2010 

 
Figur 8.9. Rapporterade monteringsstörningar 2009 och 2010 i referensbana 6276. (GAWD 2009b; 2010b) 

Tillbaka till sida 17.
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Bilaga 9 – Underlag för test hos tillverkare 
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Tillbaka till sida 21.  
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Bilaga 10 – Kartläggning efter husbearbetningsmaskin 1- 3 (PTU) 

 
Figur 8.10. Layout över husbearbetning för PTU, flöde efter bearbetningsmaskin 1- 3.
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Läckcell efter bearbetningsmaskin 1- 3 Tvätt med efterföljande vakuumtork 

Plats för manuellt arbete 
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Läckcell efter bearbetningsmaskin 1- 3 
I dessa celler läcktestas husen för att hitta eventuella läckage efter att de har gått genom 
bearbetningsmaskinerna. Som ett exempel tas endast den läckcell som används av de 
flesta vinkelväxlar, som testar tre av fyra bearbetningsmaskiners utflöde av 
vinkelväxlar, se Figur 8.11. Utöver denna finns det en till läckcell som testar resterade 
PTU- hus. 

Inflödet till läckcellen består av tre ingångar, varav en fungerar som nerlägg av tomma 
korgar som när den är full körs ut manuellt. De två inflödena tar emot vagnar med tre 
korgar, med vardera två hus i varje korg. När vinkelväxlarna är läcktestade placerar 
roboten dessa i en gallerpall, för utökat luftflöde mellan växlarna. Varje pall har plats 
för 45 vinkelväxlar.46

Figur 8.11. Läckcell för PTU- hus från bearbetningsmaskin 1- 3. 

 

Syning, avblåsning och tillfällig mätning 100 % 
När pallen i läcktestet är full körs denna ut manuellt fram till ett närliggande mätbord 
mot en av läckcellens gavlar, se Figur 8.10. Husen plockas sedan upp manuellt på ett 
bord där de synas för att upptäcka eventuella felaktigheter, samtidigt som eventuella 
spånar blåses ur. Det två momenten kan ses i Figur 8.12. Efter kontrollen skickas husen 
vidare till nästa operatör som utför en manuell mätning, en för varje 
bearbetningsriktning. Mätningarna är tillfälliga och utförs på grund av problem med att 
vissa diametrar inte håller sig inom uppsatta toleranser. I normalfallet mäts 1/40 av de 
växlarna som produceras för att hålla koll på processen.47

                                                 
46 Urho Heinonen, Operatör aluminum bearbetning, Getrag All Wheel Drive AB 

 

47 Timo Berggren, Operatör aluminium bearbetning, Getrag All Wheel Drive AB 
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Figur 8.12. Syning, avblåsning och tillfällig mätning 100 % efter läckcell för PTU hus efter bearbetningsmaskin 1-3. 

Tvätt  
Flödet efter bearbetningsmaskin 1- 3 har ett automatiserat tvättflöde där PTU- husen går 
igenom två och två i korgar. Efter tvätten som innehåller tvätt, avsköljning och 
avblåsning i nämnd följd, går PTU- husen genom en vakuumtork som arbetar med den 
uppbyggda termiska energin. Tvätt och efterföljande vakuumtork kan ses i Figur 8.10 
och Figur 8.13.  

Eftersom vakuumtorkens funktion arbetar med växlarnas inre termiska energi, är det 
viktigt att de är tillräckligt varma för att det sänkta trycket ska kunna skapa en torkande 
effekt. Denna del i processen medför att vinkelväxlarna inte kan gå genom en blöt 
kylprocess, i målet att minska temperaturen för efterföljande moment.  

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till sida 42. 
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Figur 8.13. Tvätt och vakuumtork i anslutning till bearbetningsmaskin 1- 3. 

Det tvättmedel som används klarar av att tvätta mellan 30ºC- 80ºC, vilket gör att det 
inte sätter en begränsning i fråga om att göra detaljerna tillräckligt rena vid något sänkt 
temperatur. Det har tidigare testats att sänka tvättemperaturen till 50ºC för att spara 
energi. Försöket föll inte väl ut då temperaturen blev för låg till efterföljande 
vakuumtork.48För övriga PTU- hus som bearbetas i bearbetningsmaskin 4 tvättas 
samtliga växlar i en manuellt laddad tvättmaskin, varefter detaljerna plockas ut och 
blåses av manuellt för vidare leverans in till dess läckcell.49

Omställning av bearbetningsmaskiner 

 

För att kunna bearbeta samtliga modeller krävs det att det görs omställningar i 
bearbetningsmaskinerna. Varje vecka utförs två till tre omställningar i de 
bearbetningsmaskiner som kör vinkelväxlar. Dessa omställningar har olika stor 
påverkan beroende på vilken maskin som ställs om mellan specifika modeller. Hälften 
av det totala antalet ställ görs mellan modeller som inte medger någon förändring i 
fixtur. Denna typ av omställning genomförs i bearbetningsmaskin 1- 3 och ger inte 
upphov till något stillestånd. Den näst största omställningstypen, som uppgår till 
ungefär 30 % av det totala antalet omställningar innefattar endast förändringar i 
mjukvara. Dessa förändringar har ett väldigt litet stillestånd på runt 20 minuter. 
Resterande omställningar, som görs mellan ett par modeller i bearbetningsmaskin 4, är 
de ställ som ger ett betydande stillestånd på minst 12 timmar. Eftersom denna 
bearbetningsmaskin hanteras manuellt, ger inte en förändring i den automatiserade 
banan för bearbetningsmaskin 1- 3 någon påverkan på dessa ställ.50

  

 

                                                 
48 Ann- Helen Ringstad, Kemiingenjör, Getrag All Wheel Drive AB 
49 John Eriksson, Operatör aluminium bearbetning, Getrag All Wheel Drive AB 
50 Peter Johansson, Chef aluminium bearbetning hus, Getrag All Wheel Drive AB 
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Bilaga 11 – TARR- kalkyler 

 

Figur 8.14. Resultat av TARR- kalkyl för lågt projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen i 
monteringsflödet.  

Återbetalningstid - 
TARR- värde 0 % 
IRR- värde - 2 % 
Tabell 8.2. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för lågt projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen i monteringsflödet. 

 

Figur 8.15. Resultat av TARR- kalkyl för mellanstort projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen i 
monteringsflödet. 

Återbetalningstid 4,7 år 
TARR- värde 12 % 
IRR- värde 11 % 
Tabell 8.3. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för mellanstort projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen i monteringsflödet. 
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Figur 8.16. Resultat av TARR- kalkyl för högt projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen i 
monteringsflödet. 

Återbetalningstid 4,2 år 
TARR- värde 18 % 
IRR- värde 18 % 
Tabell 8.4. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för högt projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen i monteringsflödet. 

 

Figur 8.17. Resultat av TARR- kalkyl för lågt projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen vid 
husbearbetning. 

Återbetalningstid - 
TARR- värde - 3 % 
IRR- värde - 6  % 
Tabell 8.5. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för lågt projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen vid husbearbetningen. 

-3 000
-2 000
-1 000

0
1 000
2 000
3 000
4 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Co
st

 /
 in

co
m

e

Year

Investment capital spendings

Investment working capital

Residual value

Operating costs

Accumulated cash flow, 
(Payback)

Högt projektantal, placering i monteringsbana

-4 000

-3 000

-2 000

-1 000

0

1 000

2 000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Co
st

 /
 in

co
m

e

Year

Lågt projektantal, placering intill bearbetning
Investment capital spendings

Investment working capital

Residual value

Operating costs

Accumulated cash flow, 
(Payback)



Bilagor 

24 
 

 

Figur 8.18. Resultat av TARR- kalkyl för mellanstort projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen vid 
husbearbetningen. 

Återbetalningstid 5,5 år 
TARR- värde 7 % 
IRR- värde 6 % 
Tabell 8.6. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för mellanstort projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen vid husbearbetning. 

 

Figur 8.19. Resultat av TARR- kalkyl för högt projektantal vid placering av koordinatmätmaskinen vid 
husbearbetning. 

Återbetalningstid 4,7 år 
TARR- värde 13 % 
IRR- värde 13 % 
Tabell 8.7. Återbetalningstid, TARR- värde och IRR- värde för högt projektantal vid placering av 
koordinatmätmaskinen vid husbearbetningen. 

 

 

 

Tillbaka till sida 50. 
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