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Abstract 
This master thesis investigates quality procedures and measuring of solid carbide end mills, 

with the main focus on measuring equipment. The thesis has been written in collaboration 

with a special production department for solid carbide end mills at Sandvik Coromant in 

Gimo. The department’s needs and constraints have been the foundation of the project and the 

main research question is: how to measure end mills in order to ensure good quality of the 

produced end mills. The project has contained both a theoretical study consisting of a 

literature review and practical studies in the workshop with the objective to identify an end 

mill’s main parameters and the relationship between an end mill’s geometry and the 

manufacturing processes. The current quality processes and measuring equipment were 

evaluated based on several factors and the result of the evaluation indicated insufficient 

measuring equipment. The following steps consisted of two specifications of demand, since a 

need and desire of two measuring machines were initially identified, and an evaluation of new 

measuring equipment. The specifications of demand were divided into a machine for more 

extensive measuring of the end mills and a laser micrometer for quick measuring of the 

diameter. The evaluation of new measuring equipment was based on quotes, public 

information from the suppliers and meetings with the suppliers. One of the results of the study 

is the identification of cutting diameter, core diameter, rake angle, clearance angle 1, 

clearance angle 2, back taper, runout, chamfer length/ chamfer radius, helix reduction, tooth 

over center and width of land as the most important dimensions. The study also reached the 

conclusions that an optical production measuring machine and a laser micrometer are the most 

beneficial machines to use for set-up of a new batch and to adjust grinding parameters. The 

recommendation to Sandvik is to investigate Zoller pomBasic and Aeroel Meclab T40 further 

with some tests and compare the test results with the requirements stated in the specifications 

of demand. The long term strategy for the department is to complement the production 

measuring equipment with final inspections and documentation using their Helicheck Pro. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet behandlar kvalitetsrutiner och mätning av pinnfräsar med fokus på 

mätutrustning. Arbetet har genomförts i samarbete med Sandvik Coromant i Gimo på en liten 

avdelning för fräsproduktion och avdelningens behov och förutsättningar har varit 

utgångspunkten vid utförandet. Huvudfrågeställningen för arbetet är hur en pinnfräs mäts för 

att säkerställa god kvalitet vid nytillverkning. För att besvara frågeställningen utredes vilka 

mått som är viktiga på en pinnfräs och hur dessa samverkar med tillverkningsprocessen. Detta 

skede både teoretiskt i form av en litteraturstudie samt praktiskt genom verkstadspraktik. De 

befintliga rutinerna och den mätutrustning som finns på avdelningen utvärderades utifrån ett 

flertal aspekter och resultatet visade på bristfällig mätutrustning för kvalitetssäkring. Därefter 

upprättades två olika kravspecifikationer utifrån det identifierade behovet, en 

kravspecifikation för en allmän mätmaskin som kan mäta ett flertal mått på en pinnfräs samt 

en kravspecifikation för en lasermikrometer för snabb mätning av diameter och kast. Utifrån 

inkomna offerter, produktblad och möten med återförsäljare utvärderades flertalet olika 

mätutrustningar. Studien identifierade diameter, kärndiameter, spånvinkel, 

släppningsvinklarna, bakkona, kast, längd på hörnfas, hörnradie, radie på fullradiefräs, skär 

över centrum och primärfasbredd som de viktigaste måtten vid en kvalitetskontroll. Dessa bör 

mätas med en optisk produktionsmätmaskin och en lasermikrometer vid ställ av maskin samt 

vid korrigering av bearbetningsparametrar. Rekommendationen till Sandvik är att vidare 

utreda Zoller pomBasic och Aeroel Meclab T40 genom tester för en eventuell investering i 

dessa mätutrustningar. På lång sikt bör mätningarna kompletteras med dokumentation av 

mätresultaten samt slutkontrollmätningar i Helicheck Pro.   
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Terminologi 
 

E1 – Den en-dimensionella axiellt parallella längdavvikelsen i ett koordinatsystem. Desto 

lägre värde på E1, desto mindre avvikelse och högre noggrannhet. 

 

FAT – Factory Acceptance Test. Test av mätutrustning eller maskin i leverantörens fabrik för 

utvärdering mot kravspecifikation. Testet avgör ofta om utrustningen är godkänd eller ej och 

huruvida leverantören ska få betalt. 

 

Gage R&R – Gage Repeatability and Reproducibility. Statistisk analysteknik för att bedöma 

ett mätsystems repeterbarhet och reproducerbarhet.  

 

Geometriska dimensioner – för definitioner på geometriska dimensioner se diverse 

handböcker och läroböcker inom maskinkomponenter och tillverkningsteknik. 

 

Optisk mätutrustning – Mätutrustning som använder optik för att inhämta information om 

föremålet som ska utvärderas.  

 

Pinnfräs – roterande verktyg för fräsning. 

 

Produktionsmätmaskin – Mätutrustning som används direkt i produktionen och återfinns i 

verkstaden bland övriga maskiner och ej i ett avskilt rum, till exempel i en kvalitetsavdelning. 

 

SAT – Site Acceptance Test. Test av mätutrustning eller maskin i beställarens enhet för 

utvärdering mot kravspecifikation. Testet avgör ofta om utrustningen är godkänd eller ej och 

huruvida leverantören ska få betalt. 
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1. Inledning 
Bra kvalitet kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande, men definitionen av 

kvalitet har varierat genom åren. En nutida vedertagen definition av kvalitet kommer från den 

internationella standarden för kvalitetssystem ISO 9000:2000 och lyder: 

 

”den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs behov eller förväntningar som 

är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk” (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Total Quality Management, TQM, är ett arbetssätt för att garantera god kvalitet och att 

kundernas krav uppfylls. Modellen innebär ett holistiskt perspektiv på kvalitet och inom TQM 

är kundens krav en viktig del av kvalitetsarbetet. Därför är ofta företag som arbetar med TQM 

marknadsorienterade. Processtyrning som ska garantera stabila processer och processer som 

uppfyller kraven på kvalitet är en annan del av det kvalitetsarbete som ofta ingår i TQM. 

Kvalitetskontroller i form av mätningar och andra tester av stickprov är ett sätt att kontrollera 

att processerna uppfyller kraven på stabilitet och att företaget levererar kundens efterfrågade 

kvalitet. Denna kontroll kan genomföras av operatörerna genom tillverkningskontroller 

och/eller av andra delar av företaget genom till exempel en slutkontroll. Kvalitet ses inom 

TQM ofta som en integrerad process inom företaget där alla ska vara ansvariga och delaktiga 

(Sandholm, 2008).  

1.1. Bakgrund  
Sandvik är ett globalt högteknologiskt företag. År 2012 hade företaget en försäljning på cirka 

99 miljarder SEK och en vinst på nästan 13,5 miljarder SEK. År 2013 var dessa siffror 87 

miljarder SEK och 8,6 miljarder SEK (Sandvik Group, Key figueres, 2014-05-31). Företaget 

är uppdelat i fem affärsområden; Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik 

Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture (Sandvik Group, About 

Sandvik, 2014-05-31). Detta arbete har genomförts inom affärsområdet Sandvik Machining 

Solutions på Sandvik Coromants ena fabrik i Gimo. Sandvik Coromant är ett dotterbolag 

inom Sandvikkoncernen. De är en världsledande producent av verktyg och verktygslösningar 

för metallbearbetning (Sandvik Coromant, About Us, 2014-05-31) och de erbjuder verktyg för 

svarvning, fräsning, borrning, gängning samt verktygshållare (Sandvik Coromant, Products, 

2014-05-31).  

 

Sandvik Coromant Tools i Gimo tillverkar verktygen, det vill säga den del där skären 

monteras på borren, svarv- eller fräsverktyget. Detta examensarbete utförs på avdelningen 

Internslipen som tillverkar och slipar om pinnfräsar i hårdmetall för internt bruk. 

Tillverkningen sker i små serier och alla produkter är för internt bruk inom 

Sandvikkoncernen. Internslipens sortiment består av över 200 olika fräsar med en diameter 

från 0,8 till 25 mm. Nytillverkning av fräsar står för den största delen av produktionen, men 

avdelningen slipar även om pinnfräsar i den mån det anses vara lönsamt och är möjligt 

(Internslipen, Sandvik Coromant, Gimo, Verkstadspraktik, 2014-01-24 – 2014-01-07). 

 

Kvaliteten på pinnfräsarna påverkar direkt kvaliteten på de tillverkande verktygen. Det är 

därför viktigt att de internt tillverkade fräsarna håller en god och jämn kvalitet. Fräsarnas 

kvalitet står i direkt relation till mätprocessens duglighet och det är viktigt att veta 

mätprocessernas kvalitet (Internslipen, Sandvik Coromant, Gimo, Verkstadspraktik, 2014-01-

24 – 2014-01-07). Bra mätprocesser kan således bidra till bättre kvalitet på de tillverkade 

pinnfräsarna, vilket minskar kassaktionerna och ökar livslängden på verktygen. En bra 
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mätprocess leder därför till miljömässiga och ekonomiska vinningar genom färre kassaktioner 

av både pinnfräsar och av de produkter och applikationer där pinnfräsarna används. Dessutom 

leder även en bättre kvalitet ofta till en högre livslängd, vilket skapar ett bättre 

resursutnyttjande och bidrar till miljömässiga och ekonomiska fördelar. 

1.2. Syfte 
Detta examensarbete syftar till att undersöka den senare delen av kvalitetsarbetet, det vill säga 

kvalitetskontrollen, på Internslipen som är en avdelning för tillverkning av pinnfräsar i 

hårdmetall på Sandvik Coromant i Gimo. Projektet avser att kartlägga de nuvarande 

mätprocesserna på Internslipen och presentera lämpliga förbättringar av mätprocesserna och 

kvalitetsarbetet. Arbetet kan ses som en del i ett större kvalitetsarbete, där säkerställande av 

kvalitetskontrollen och att kartlägga den nuvarande kvaliteten är grunden till fortsatt 

förbättringsarbete. 

1.3. Problembeskrivning  
Baserat på examensarbetets syfte formulerades en huvudfrågeställning som lyder:  

Hur ska pinnfräsar mätas för att säkerställa god kvalitet vid nytillverkning? 

 

Denna frågeställning bröts därefter ned i två mindre delfrågor: 

Vilka mått ska kontrolleras? 

Vilken utrustning ska användas för att kontrollera måtten? 

 

För att besvara frågeställningarna delades arbetet upp i tre övergripande aktiviteter med 

tillhörande specificerade frågeställningar. De tre aktiviteterna är nuläge, behov och lösningar. 

Nuläge syftar till att kartlägga nuläget och bestämma förutsättningarna för examensarbetet. 

Behov ska besvara vilka mått som är viktiga samt utreda diskrepansen mellan nuläget och de 

mått som är viktiga för att kartlägga Internslipens behov. Lösningar syftar till att utreda vilka 

möjliga mätutrustningar som kan användas för att kontrollera de viktiga måtten.  

 

Nuläge: 

Vilka produkter tillverkar Internslipen? 

Hur ser tillverkningsprocesserna ut? 

Vad mäts och kontrolleras? 

Vilken mätutrustning används? 

Hur ser kvalitetsrutinerna ut? 

 

Behov: 

Vilka mått och toleranser är viktiga för pinnfräsens egenskaper? 

Vilken upplösning och vilken noggrannhet krävs på mätutrustningen för att mäta dessa mått? 

Hur väl uppfyller befintliga rutiner och befintlig utrustning behoven? 

 

Lösningar: 

Vad finns det för mätutrustning för att mäta de viktiga måtten? 

Vad är upplösningen och noggrannheten på den mätutrustningen? 

Hur ska kvaliteten dokumenteras och följas upp? 

Hur kan detta implementeras? 

1.4. Avgränsning  
Examensarbetet avgränsas till att endast omfatta avdelningen Internslipen och dess kvalitet. 

Utöver det gäller arbetet kvaliteten efter slipningsoperationerna och inte kvaliteten som 
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pinnfräsarna erhåller från andra operationer efter slipning såsom till exempel transport och 

beläggning.  

 

Med kvalitetsarbete syftar denna uppsats till mätprocessen och de kontrollerande 

aktiviteterna. Därför utesluts processtyrning som del i kvalitetsarbetet och nya 

tillverkningsmetoder tas inte i beaktande.  Användningen av pinnfräsarna och de uppställda 

kraven antas vara konstanta för detta projekt. Anledningen till dessa avgränsningar är att det i 

detta inledande skede är viktigt att kunna bestämma den befintliga kvaliteten och spridningen 

inom mätområdet innan det är möjligt att komma med förbättringsförslag gällande 

processerna eller att förändra fräsarna för att möta nya kundkrav gällande exempelvis 

prestanda eller bearbetningshastighet.  

 

Mätningarna kommer att fokusera på geometriska dimensioner och utesluter parametrar som 

hårdhet och ytfinhet. Anledningen till denna avgränsning är att de geometriska dimensionerna 

direkt påverkas av slipningen och endast har en liten påverkan av beläggningen, medan både 

hårdhet och ytfinhet i stor utsträckning påverkas av råämnet och efterföljande beläggning.  

 

Det finns ingen avgränsning gällande de olika sorters fräsar som Internslipen tillverkar 

eftersom lösningen behöver vara gällande för alla fräsar som avdelningen producerar. 

 

Utvärderingen av ny mätutrustning avgränsas till att omfatta de tekniska kraven och krav på 

funktion. Detta examensarbete kommer inte behandla någon ekonomisk analys av beslutet 

och priset exkluderas som en bedömningsgrund för utvärderingen av ny mätutrustning.  

1.5. Metod  
Examensarbetet har genomförts som en blandning av praktiskt och teoretiskt arbete, med en 

större tyngdpunkt på det praktiska arbetet. Det första steget var att kartlägga de nuvarande 

kvalitetsprocesserna och mätmetoderna genom verkstadspraktik och studier av intern 

dokumentation. Parallellt med detta utredes vilka behov gällande mått, mätutrustning och 

rutiner som anses nödvändiga för att ha en god kontroll över kvaliteten med en 

litteraturstudie. Behovsanalysen analyserar diskrepansen mellan de mått som bedöms viktiga 

och nuläget på Internslipen och den är baserad på en sammanvägning av forskningsresultat 

om pinnfräsar, verkstadspraktik och intervjuer. Utifrån resultatet av behovsanalysen skapades 

två kravspecifikationer. Inspiration till kravspecifikationerna är hämtade internt på Sandvik, 

men upprättandet av kravspecifikationerna har genomförts av författaren och varit en del av 

projektet. Utifrån produktblad, besök av leverantörer, mässbesök samt sökning på Internet 

utvärderades olika mätutrustningar. Förslaget på ny mätutrustning och nya kvalitetsrutiner är 

en syntes av det som framkommit under arbetets gång.  

1.5.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar från tidskrifter såsom Journal of 

Materials Processing Technology, Compouter-Aided Design, International Journal of 

Machine Tools and Manufacture tillsammans med andra publikationer och publicerad 

facklitteratur.  

1.5.2. Nulägesanalys 

Kartläggningen av nuläget har skett genom verkstadspraktik på Internslipen under perioden 

2014-01-27 till 2014-02-07. Under verkstadspraktiken har författaren deltagit i det dagliga 

arbetet på avdelningen. Kartläggningen har skett genom observationer av rutinerna samt 

samtal med operatörerna. Under praktiken har studiebesök på andra avdelningar såsom 

mätrummet, testverkstaden och med kvalitetssamordnaden genomförts för att skapa en ökad 
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förståelse över kvalitetsarbetet på Sandvik Coromant i Gimo. Nulägesanalysen har även 

kompletterats med semi-strukturerade intervjuer efter tiden för verkstadspraktiken för att fylla 

de luckor som kvarstod.  

1.5.3. Gage R&R 

Gage R&R är en studie av repeterbarhet och reproducerbarhet av mätutrustning. Studierna i 

detta examensarbete bygger på Sandviks standarder och Excel-mallar för Gage R&R 

beräkningar. Metoderna gör skillnad på handmätdon och mätutrustningar som är oberoende 

av operatören, men beräknar ett procentuellt R&R-värde enligt: 

 

     
   

       
           

där USL = Upper Specification Limit, Övre gränsvärde 

 LSL = Lower Specification Limit, Lägre gränsvärde 

 σ = Standard avvikelse 

 

Ett lågt procentuellt värde är bättre än ett högt värde och innebär att utrustningen orsakar liten 

spridning av mätresultaten i förhållande till toleransgränserna. Sandviks accepterar 

mätutrustningar som har ett värde under 20 %, men strävar efter värden under 10 %. Värden 

mellan 20 % och 30 % kan accepteras i särskilda fall, medan mätprocessen måste förbättras 

vid värden över 30 %.  

 

En av Internslipens mikrometrar samt profilprojektorn har utvärderats enligt Sandviks 

standarder kring Gage R&R som en del av detta examensarbete. Mikrometern har utvärderats 

i två studier med två fräsar med olika diametrar. Profilprojektorn har utvärderats genom 

mätningar av en konisk frässort. Tio olika fräsar av varje sort har mätts totalt tre gånger utav 

var och en av de tre heltidsarbetande operatörerna på Internslipen, det vill säga varje operatör 

har totalt genomfört 30 mätningar av en frässort. Dessa mätningar har varit utspridda under tre 

olika dagar så att varje operatör endast mäter samma fräs en gång per dag. Mätresultaten har 

därefter förts in i Excel-mallen som beräknar ett procentuellt Gage R&R-värde enligt 

definierad formel. 

 

Helicheck har utvärderats enligt Sandviks standard för operatörsoberoende mätutrustning. Då 

mätningen är oberoende av operatör har författaren genomfört alla mätningar genom att sätta i 

och ta ut varje fräs i mätutrustningen och starta det fördefinierade mätprogrammet. Tio olika 

fräsar av en frässort har använts för att testa ett mätprogram i Helicheck. Fyra mätningar av 

varje fräs har genomförts, vilket innebär totalt 40 mätningar. Dessa mätningar har ägt rum på 

samma dag och när mätningarna var avlutade fördes mätvärden in i Excel-mallen för 

operatörsoberoende mätutrustning. Resultatet beräknades därefter automatiskt.  

 

För detaljer kring resultaten av Gage R&R-mätningarna hänvisas till Appendix D till G.  

1.5.4. Behovsanalys 

Behovsanalysen är en syntes av litteraturstudien, nulägesanalysen samt Gage R&R resultaten 

och ligger till grund för kravspecifikationerna.  

1.5.5. Kravspecifikationer 

De två kravspecifikationerna som upprättades som en del av detta examensarbete bygger på 

behovsanalysen och de mått som anses särskilt viktiga. Inspiration till utformningen av 

kravspecifikationerna är hämtad från äldre kravspecifikationer tillhörande Sandvik Coromant.  
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1.5.6. Utvärdering av ny mätutrustning 

Utvärderingen av ny mätutrustning är baserad på produktblad från tillverkare samt 

kompletterad med offerter, besök av leverantörer och återförsäljare samt besök på MAX Expo 

i Älvsjömässan den 19 och 20 mars 2014. Då offerterna är ett löfte om ett eventuellt avtal 

mellan Sandvik och tillverkaren så har detaljer från de inkomna offerterna utelämnats i denna 

uppsats och istället har den information som finns tillgänglig i offentliga produktblad använts. 

Utvärdering av mätutrustning har skett mot kravspecifikationerna. Inga praktiska tester av ny 

mätutrustning har kunnat genomföras inom omfattningen av detta examensarbete.  

1.5.7. Nya kvalitetsrutiner 

Förslaget på nya kvalitetsrutiner är en syntes utifrån Internslipens förutsättningar och 

möjligheter, de krav som ställs på mätprocessen för att garantera god kvalitet och 

utvärderingen av ny mätutrustning. Fokus har varit en övergripande strategi, då detaljerade 

rekommendationer gällande stickprovsintervall och gränser vid processtyrning bör bestämmas 

empiriskt.  
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2. Litteraturstudie  

2.1. Pinnfräsar 

2.1.1. Pinnfräsens klassificering och användningsområden 

Fräsning är en skärande bearbetningsoperation med koordinerade rörelser mellan det 

roterande verktyget och ämnet. De största fördelarna med fräsning är en hög 

maskineffektivitet, fina bearbetade ytor samt hög tillförlitlighet och flexibilitet gällande 

framställning av olika geometrier. De verktyg som används vid fräsning kan delas upp i 

grupperna planfräsar och pinnfräsar. Verktygen har ofta ett flertal skäreggar och de kan även 

utrustas med utbytbara vändskär. Valet av verktyg beror på användningsområde och önskat 

resultat av fräsningen. Pinnfräsar väljs med fördel vid fräsning av till exempel kanter, fickor, 

konturer och faser, medan planfräsen används till stora plana ytor som ska bearbetas. Figur 1 

indikerar olika applikationer och vilken typ av fräs som är bäst lämpad för varje 

applikationen. Till exempel passar pinnfräsar till applikationerna 3,4 & 5 samt 6 och 9 vilka är 

exempel på axlar, spår, kanter, fickor och faser (Sandvik Coromant, 1994). 

 

 
Figur 1 Olika applikationer för fräsar 
Olika fräsverktyg är lämpade till olika sorters applikationer. Till exempel används planfräsar till  
plana ytor, medan pinnfräsar är bättre lämpade till axlar, spår, kanter, konturer, fickor och faser. 
(Sandvik Coromant, 1994) 
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Gruppen pinnfräsar består av verktyg med olika geometrier och användningsområden som 

kan delas in i ytterligare mindre grupper utifrån utseendet på fronten. Huvudkategorierna är 

fyrkantiga fräsar, med fas, med radie samt fullradiefräsar. Utöver det finns det även hybrider 

av dessa. Fräsen kan även ha en annan speciell geometrisk profil baserad på önskad form på 

frässpåret och fräsen kategoriseras då som en profilfräs.  Pinnfräsar kategoriseras även utifrån 

om fräsen har en rak eller konisk profil (Engin & Altintas, 2001). Figur 2 illustrerar formen på 

en fyrkantig fräs, fräs med hörnfas, fräs med hörnradie, profilfräs, fullradiefräs samt en konisk 

fräs. 

 
Figur 2 Olika sorters pinnfräsar 
Det finns pinnfräsar med fyrkantig form, fräsar med hörnfas eller hörnradie,  
fullradiefräsar, profilfräsar samt koniska fräsar.   

 

Enkla fyrkantiga fräsar används ofta till fräsning av prismatiska delar medan fullradiefräsar 

används vid tillverkning av gjutformar eller flygplansdelar. Fräsar med radie används vid 

fräsning av delar som kräver en rundad kant på botten av ett frässpår eller en ficka medan 

koniska fullradiefräsar kan användas i fem-axliga CNC-maskiner för tillverkningen av till 

exempel kompressorer i jetmotorer. Avancerade profilfräsar används vid tillverkning av 

komplexa detaljer med speciella formkrav (Engin & Altintas, 2001). 

2.1.2. Pinnfräsens geometri och några viktiga mått 

Den allmänna forskningen i akademin kring pinnfräsar är begränsad. Utvecklingen sker till 

största del inom forskning & utvecklingsavdelningar på olika företag och förblir därmed 

företagshemligheter (Chen & Lee, 2010). Det finns dock ett antal studier som undersöker 

pinnfräsar, dess geometriska dimensioner, verktygets egenskaper samt även möjliga 

mätmetoder. Forskningen diskuterar inte sällan olika parametrars påverkan på prestanda, 

bearbetningsparametrar, skärkrafter samt fräsens livslängd. Några parametrar som studeras 

och diskuteras i publicerad forskning är spånvinkeln (Kim, Park & Ko, 2008), (Shuangyu, 

Yuewei & Xiang, 2010), (Kim & Ko, 2002), (Lai, 2000) & (Gunay et al., 2004), 

släppningsvinklarna (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 2010) & (Kim & Ko, 2002), 

primärfasbredd (Kim, Park & Ko, 2008), spiralvinkeln (Fountaine, Devillez & Dudzinski, 

2007) & (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 2010), kast (Yang, Zhang & Wan, 2011), (Sun, & 

Guo, 2011), (Buj-Corral, Vivancos-Calvet & Gonzales-Rojas, 2013) & (Fountaine, et al., 

2007), hörnradie (Fountaine, Devillez & Dudzinski, 2007), diameter (Buj-Corral, Vivancos-

Calvet & Gonzales-Rojas, 2013) och kärndiameter (Kim & Ko, 2002).  
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Figur 3 demonstrerar skaftdiameter, diameter, total längd, längden på skaftet, skärkantslängd 

och spiralvinkeln. Figur 4 illustrerar den primära och sekundära släppningsvinkeln samt 

spånvinkeln och kärndiametern. 

 

 
Figur 3 Mått på en pinnfräs 
B Spiralvinkel 
D Diameter 
Ds Skaftdiameter 
Lc Skärkantslängd 
Ls Längd skaft 
L Total längd  

 
Figur 4 Släppningsvinklar och spånvinkeln 
Ø1 Primär släppningsvinkel    
Ø2 Sekundär släppningsvinkel 
γ Spånvinkel 
Di Kärndiameter 

 

 

Spånvinkeln definieras som den vinkel mellan centrumvektorn och den tangerande vinkeln 

som bildas under skärets kant (Kim, Park & Ko, 2008). Spånvinkeln påverkar skärets styrka, 

styvhet och skärpa. Ett stort värde på spånvinkeln kommer att ge en skarp egg, minska den 

plastiska deformationen av eggen och leda till minskad friktion från spånan. En nackdel med 

en stor vinkel är att skäreggen blir svagare och en stor spånvinkel med en spetsig egg kan leda 

till verktygsbrott (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 2010) & (Kim & Ko, 2002). Spånvinkeln kan 

vara positiv eller negativ. En positiv vinkel har ett tomt utrymme utan material under skäret, 

medan en negativ vinkel på en pinnfräs passerar det vinkelräta planet och skäreggen. Den 

positiva vinkeln avverkar material genom att skära i materialet och den negativa vinkeln 

påverkar ämnet med en nedåtgående kraft som krossar och skjuter materialet framför 

verktyget (Lai, 2000). Det finns inte endast en optimal spånvinkel, utan olika hårda och sega 

material kräver olika spånvinklar. Däremot påverkar spånvinkelns storlek skärkrafterna. En 
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ökning vid negativ vinkel leder till ökade skärkrafter, medan en ökning av vinkeln vid positiv 

vinkel leder till minskade skärkrafter (Gunay et al., 2004). 

 

En pinnfräs släppningsvinklar påverkar friktionen mellan verktyget och arbetsstycket. Ju 

större släppningsvinkel, desto lägre friktion mellan arbetsstycket och fräsen. Stora 

släppningsvinklar leder även till en smalare, spetsigare och svagare egg och det finns risk för 

sämre värmetransport vid stora vinklar (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 2010). En för liten 

släppningsvinkel kan å andra sidan framkalla oljud och vibrationer samt påverka fräsens 

livslängd negativt (Kim & Ko, 2002). 

 

Primärfasbredd är den sträckan som motsvaras av det plan som bildas på fräsryggen av 

primärsläppningen och kallas även för skärkantsbredd. Detta mått påverkar skärets hållbarhet 

och värmeledningsförmåga. En för kort primärfasbredd leder till ett svagt skär med dålig 

värmeledning och det finns risk för verktygsbrott. Blir primärfasbredden för lång leder det till 

minskat spånrum och sämre förmåga att leda bort spånor, vilket också kan få konsekvenser 

som dålig värmetransport och eventuellt verktygsbrott då spånorna ansamlas i spånrummet 

(Kim, Park & Ko, 2008). Figur 5 illustrerar primärfasbredden. 

 

 
Figur 5 Primärfasbredd 

 

Diametern är ett av de viktigaste måtten och påverkar ett frässpårs storlek. Diametern 

definieras som avståndets mellan två motstående skär på en fräs med ett jämnt antal 

skäreggar. På fräsar med udda antal skär så är diametern motsvarande två radier uppmätta på 

två olika skär (Buj-Corral, Vivancos-Calvet & Gonzales-Rojas, 2013).  
 

Kärndiameter är det område där fräsen är solid. Måttet påverkar fräsens styvhet och stabilitet, 

där en större kärndiameter ger en högre stabilitet (Kim & Ko, 2002).  

 

Hörnradien eller i de fall då det är en fas, hörnfasen, är en annan parameter som påverkar 

fräsens hållbarhet. Hörnfasen är en förstärkningsfas på skäret och radien eller fasen påverkar 

skärkraften i z-led. Det är viktigt att radien blir optimal då den kommer att påverka 

skärkraften. Relationen mellan hörnradien och skärkrafterna har ett u-format utseende. Först 

avtar krafterna med ökande radie tills radien uppnår 2,5 mm för att därefter öka snabbare igen 

(Fountaine, Devillez & Dudzinski, 2007). 

 

Spiralvinkeln syftar till att transportera bort spånor och värme, minska skärresistansen samt att 

skydda den bearbetade ytan från spånor. En stor spiralvinkel leder till en större spånvinkel 

vilket leder till en skarpare egg (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 2010). Spiralvinkelns storlek 

påverkar skärkrafterna i x-, y- och z-led. Skärkrafterna är i stort sett konstanta för 

spiralvinklar mindre än 30 grader. Spiralvinklar större än 30 grader påvisar ökande krafter i x-

led och z-led, men minskande kraft i y-led vid en ökning av vinkeln (Fountaine, Devillez & 

Dudzinski, 2007). 
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Kast är avvikelsen från centrumlinjen vid rotation och kan detekteras som variationer i 

diametern vid uppmätningar av ett flertal punkter vid rotation av verktyget. Avvikelsen 

påverkar ingreppsvinkeln och skärkrafterna. Ingreppsvinkeln kan både öka eller minska på 

enskilda skär på grund av kastets storlek och riktning. Även skärkrafternas storlek kan 

påverkas både positivt och negativt beroende på kastets storlek och riktning (Yang, Zhang & 

Wan, 2011) & (Sun & Guo, 2011). Det är speciellt vid små spånor och avverkningar som 

kastet kan få stor påverkan på ingreppet och skärkrafterna. Krafterna kan tillexempel 

dubbleras enbart på grund av kastet och detta kan orsaka ojämn förslitning av de olika skären 

(Fountaine et al., 2007). Kastet har även inverkan på ytfinheten, då fräsen riskerar att bearbeta 

ojämnt vid kast (Buj-Corral, Vivancos-Calvet & Gonzales-Rojas, 2013) 

 

Andra mått på en pinnfräs kan skilja sig mellan olika sorters fräsar. Exempel på övriga mått 

som definierar en pinnfräs med hörnradie är längden på hörnfasen, vinkel på hörnfasen, 

längden på skären, djupet på ett skär, uppklyvningsvinkeln och radien på uppklyvningen. Se 

appendix C för en fullständig ritning med utsatta mått på en pinnfräs med hörnfas (Sandvik 

Coromant, 2014-03-26).  

 

Vissa pinnfräsar är mer eller mindre generiska produkter med standardiserade diametrar och 

längder definierade av ISO eller SS. I den utgående standarden SS 898 från 1980 måttsätts 

spånvinkeln, släppningsvinkeln på både mantelskär och ändskär, primärfasbredd, 

spiralvinkeln, kast, skärdelning, diameter och hörnfas (SS898, 1980). De nyare standarderna, 

som till exempel SS-ISO 22037 2007, innehåller endast uppgifter om diameter, skaftdiameter, 

skärkantslängd, totallängd och radie på pinnfräsar med ändradie (SS-ISO 22037:2007, 2007).  

2.1.3.  Tillverkning av pinnfräsar 

Pinnfräsar tillverkas genom slipning (Kim, Park & Ko, 2008). Slipning är en abrasiv 

bearbetningsmetod, där skivor av vanligtvis bornitrid eller diamant med olika bindemedel 

nöter bort material (Jarfors, 2010). 

 

Pinnfräsar är svåra att konstruera på grund av deras komplexa geometrier och slipningens 

begränsningar.  Svårigheterna består i att ett flertal mått direkt beror på slipskivornas 

geometrier och rörelsebanor. Tidigare designprocesser var hänvisade till komplicerade 

matematiska modeller samt tidskrävande slipningar av prototyper. Utvecklingen av mer 

förfinade datoriserade verktyg har möjliggjort att fräsens parametrar kan bestämmas genom 

analytiska modeller i specialutvecklade CAD/CAM program, där slipskivans geometrier och 

rörelser visualiseras. Metoden är baserad på 3D simulering och bygger på boolsk analys, 

slipskivans geometri och rörelsebana samt pinnfräsens önskade dimensioner (Shuangyu, 

Yuewei & Xiang, 2010). 

 

Framställningen av pinnfräsar sker genom i huvudsak fyra slipoperationer som kallas 

spiralvinkelslipning, släppningsvinkelslipning, uppklyvning och ändskärslipning. 

Spiralvinkelslipning är den viktigaste operationen vid tillverkning av fräsar eftersom den 

definierar fräsens utseende. Vid spiralvinkelslipningen skapas skäreggarna och spånrummet 

vilket innebär att mått såsom spiralvinkeln, spånvinkeln, sekundära släppningsvinkeln samt 

kärndiametern bestäms (Kim & Ko, 2002). Den normala tillverkningen av eggen sker med 

slipskivan vriden i förhållande till fräsens längdriktning och slipskivan rör sig därpå från 

fräsens spets in mot fräsen medan pinnfräsen roterar runt sin egen axel. Slipskivan är 

samtidigt lutad för att åstadkomma rätt vinkel på spånvinkeln (Shuangyu, Yuewei & Xiang, 

2010). En förändring av spånvinkeln beror på ändrad vinkel på slipskivan och dess geometri 



 

11 
 

eller förändrat läge i rörelsebanan (Kim, Park & Ko, 2008). Kärndiametern beror på var 

slipskivans centrum är belägen samt på hur djupt slipskivan går ner i arbetsstycket vid 

spiralvinkelslipningen (Kim, Park & Ko, 2008). Figur 6 visar slipskivans läge vid 

spiralvinkelslipning. 

 

 
Figur 6 Slipskivans position vid spiralvinkelslipning 
Slipskivan är vriden och vinklad i förhållande till fräsen 
vid tillverkning av spånrummet.  

 

Släppningsvinkelslipning eller diameterslipning som den även kallas syftar till att erhålla rätt 

diameter på fräsen samt forma den primära släppningen och primärfasbredden. Detta är en lätt 

slipningsoperation där skivan bearbetar fräsens periferi. Uppklyvningen syftar till att skapa 

ändskären som återfinns på pinnfräsens spets. Slipoperationen liknar spiralvinkelslipningen, 

men är enklare och sker på en mindre yta. Slipningen påverkar måtten på spetsen av fräsen, 

vinklarna mellan skären samt om det är något skär som går över centrum. Ändskärslipningen 

kan liknas vid släppningsvinkelslipningen och avser att forma till ändskären och skapa 

eventuella faser på ändskären. Slipningen påverkar bland annat släppningen mot centrum 

samt primärfasbredden på ändskäret (Kim & Ko, 2002). 

2.1.4. Mätning av fräsar 

Forskning kring mätning av fräsar är ytterst begränsad och vid forskningsstudier av fräsar har 

mätningarna varit hänvisade till kommersiella tillverkares mätutrustningsar och metoder. 

Konventionell utrustning såsom mikrometrar och profilprojektorer samt mikroskop har en 

begränsning i de manuella mätfel som kan uppstå vid användning av mätutrustningen samt att 

mått såsom spånvinkeln och släppningsvinklarna kan vara svåra att bestämma med denna 

utrustning. Forskare har därför börjat utveckla egen mätutrustning baserad på algoritmer för 

bildbehandling (Hazra et al., 2001). Chen och Lee (2010) använder en vanlig kamera med 

statisk bild och C++ Builder Software för att skapa en optisk mätutrustning. Mätningen 

baseras på siluetter och har uppvisat högre noggrannhet än optiska mätmikroskop. 

Skärdetektion sker genom användning av olika gråskalor och då kan även utslitning av skär 

detekteras. Det finns ett flertal tidigare studier på utslitning av verktyg, men mätning av 

geometriska dimensioner är begränsad. Chen och Lee undersöker mätning av diameter, 

hörnradie, spiralvinkeln samt släppningsvinklarna genom jämförelse med en optisk mät- och 

inspektionsmaskin som inte specificeras närmare. Den forskarbyggda mätutrustningen lyckas 

uppvisa godkända resultat, dock med en större varians. 
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Vid forskningsstudier av pinnfräsars prestanda eller olika måtts påverkan på skärkrafterna 

kontrolleras vanligtvis olika mått och flertalet forskare beskriver sina mätprocesser. Kim och 

Ko (2002) använder en optisk mätmaskin av typen Helicheck tillverkad av Walter. Helicheck 

använder laser som ljuskälla och valet av mätutrustning är baserar på den optiska 

mätutrustningens oförstörande karaktär. En nackdel som författarna påpekar är att Helicheck 

kräver att verktyget har en nominell form för att mätutrustningen ska detektera skäreggarna 

och genomföra mätningen korrekt. Mätmaskinen klarade inte heller av att mäta spånvinkeln 

på ett tillförlitligt sätt. I en annan studie av pinnfräsar används ett mikroskop för att 

kontrollera pinnfräsarnas mått. Mikroskopet uppnår godkända resultat och till exempel 

spånvinkeln måttsätts indirekt genom mätningar från olika vinklar och matematiska 

beräkningar (Kim, Park & Ko, 2008). 

2.2 Mätprocessers kvalitet 
En mätprocess med god kvalitet är grunden till ett tillförlitligt kvalitetsarbete och en 

förutsättning för processtyrning. Ett mätsystem utvärderas utifrån (Krishnamoorthi, 2006): 

 

1. Upplösning 

2. Bias 

3. Variation 

- från repeterbarhet 

- från reproducerbarhet 

4. Stabilitet 

5. Linjäritet 

 

Upplösning definieras som den minsta uppdelningen av en mätenhet som instrumentet klarar 

av att detektera. En god upplösning är viktig för att kunna upptäcka tillräckligt små skillnader 

vid olika mätningar. Kraven på upplösningen beror således på vilka skillnader som behöver 

upptäckas och samverkar med de utsatta toleranserna på en ritning. Vid dålig upplösning kan 

inte skillnaderna detekteras tillräcklig noga och flertal värden blir identiska. Ett enkelt sätt att 

testa om upplösningen är tillräcklig är att studera antal möjliga värden som mätningen kan 

anta inom toleransområdet. Om det är färre än tre värden så är upplösningen för dålig. En 

allmän rekommendation från Measurement Systems Analysis, MSA Reference Manual är att 

upplösningen ska vara minst en tiondel av tillverkningsprocessens varians alternativt en 

tiondel av toleransvidden (Krishnamoorthi, 2006).  

 

Bias definieras som den systematiska avvikelsen instrumentet uppvisar. Det kan påvisas 

genom att mäta samma objekt upprepade gånger och beräkna medelvärdet av mätningarna för 

att därefter erhålla skillnaden mellan medelvärdet av mätningarna och det sanna värdet på 

objektet. Genom att känna till den systematiska avvikelsen kan mätresultatet korrigeras för att 

erhålla det sanna värdet (Krishnamoorthi, 2006). 

 

Repeterbarhet härstammar från olikheter när samma operatör mäter samma objekt med 

samma instrument. Detta kontrolleras genom att varje operatör mäter samma objekt ett flertal 

gånger och spridningen av mätningarna kontrolleras. Repeterbarhetsfelet kvantifieras genom 

att beräkna standardavvikelsen för avvikelserna. Det finns ett flertal sätt att beräkna detta, 

men ett vanligt exempel är: 

 

 ̂  
 ̅
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Där: 

 ̂                      
 ̅                                                       

                       ̅  
 

Ett annat sätt att beräkna repeterbarhetsfelet är att använda medelvärdet av omfånget för 

mätningarna av ett objekt genomfört av en operatör delat med korrektionsfaktorn d3. Detta ger 

nedstående formel: 

 

 ̂  
 ̅

  
         

Där: 

 

 ̂                      
 ̅                                                            

                       ̅   
 

Reproducerbarhet är skillnaden i mätningar som instrumentet tillåter när olika operatörer 

använder mätutrustningen. Detta fel kan beräknas som medelvärdet av mätningarna mellan 

operatörerna som är baserade på skillnaderna i medelvärdet vid en operatörs mätningar vid 

upprepade mätningar av ett objekt. Detta kan sammanfattas i formeln: 

 

 ̂  
   ̅ 

  
          

Där: 

 

 ̂                         
   ̅                                              

                       ̅ 
 

Den totala felavvikelsen för mätinstrumentet består av både repeterbarhetsavvikelsen och 

reproducerbarhetsfelet.  Denna avvikelse kallas Gage R&R eller Gage Error och fås av: 

 

 ̂  √  
    

    (2.4) 

Där: 

 

 ̂           

                       
                          
 

Avvikelsen från instrumentet är då en del av den totala avvikelsen. Den andra avvikelsen 

kommer från de olika objekten. Variationen som kommer från objekten kan beräknas utifrån 

formeln för den totala avvikelsen: 

 

     √  
    

          

Där: 
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Kvoten σg/σp representerar variansen från instrumentet jämfört med den från objekten och det 

är ett bra mått för att bedöma mätutrustningen. En generell rekommendation är att kvoten ska 

vara under 10 %, men det är framförallt kunskapen kring felkällorna som är det viktigaste och 

kan hjälpa till att reducera ett högt kvotvärde (Krishnamoorthi, 2006). 

 

Stabilitet handlar om hur instrumentets precision förändras över tid och ett stabilt system 

behåller samma precision konstant över tid. Linjäritet behandlar hur biasen förändras över tid. 

Ett mätsystem är linjärt då det inte sker några förändringar över tid (Krishnamoorthi, 2006).  

 

Bedömningen av ett mätsystem är således en sammanvägning av dessa faktorer. En bra 

utrustning bör därför ha: 

 

1. Bra upplösning som passar ändamålet. 

2. Nästintill noll i bias. Möjligt att kalibrera bort. 

3. Mätutrustningens variation bör vara mycket mindre än produkternas variation. 

4. Variationen bör vara liten i förhållande till toleranserna eller tillåten variation hos 

produkterna. 

5. Stabilitet i precision. 

6. Det är det mest krävande måttet som sätter gränserna då en mätutrustning används till 

flertal parametrar (Krishnamoorthi, 2006). 

2.3 Kvalitetskontroll 
Kvalitetskontroll är en viktig del av kvalitetsarbetet. Det innebär att undersöka en produkt 

utifrån de fördefinierade krav som finns på produkten och utifrån undersökningen avgöra om 

produkten är godkänd eller ej. De aktiviteter som brukar ingå i en kvalitetskontroll är tolkning 

av underlaget, provtagning, undersökning, beslut samt åtgärder (Sandholm, 2008). 

 

Tolkning av underlaget innebär till exempel, men inte uteslutande, att undersöka ritningar och 

kundspecifikationer men även branschstandarder och tillverkningsinstruktioner. Tolkningen 

kan även utföras som ett planeringsarbete av kvalitetskontrollen. När förberedelserna är klara 

är det dags för provtagningen och att bestämma urvalet. Undersökningen kan till exempel ske 

som tillverkningskontroll, men även vara en ankomstkontroll eller slutkontroll. En 

tillverkningskontroll syftar till att kontrollera tidigare tillverkningssteg, men även användas 

vid justering av olika tillverkningsparametrar. Denna kontroll kan ske som förstabitskontroll, 

ambulerande kontroll, operatörskontroll, sistabitskontroll eller kontinuerlig kontroll, men även 

som en kombination av dessa. Förstabitskontroll innebär en kontroll av de första enheterna 

som produceras fram till den första godkända biten. Denna kontroll syftar till att justera 

bearbetningsparametrar för att kunna producera enligt ritning samt att upptäcka eventuella 

systematiska fel innan tillverkning av serien startar. Sistabitskontroll motsvarar 

förstabitskontroll fast på den sista biten som tillverkas. Den syftar till att fånga upp 

oegentligheter och kunna åtgärda dem innan nästa serie börjar tillverkas. Upptäcks fel kan 

flera tillverkade artiklar behöva undersökas för att sortera ut eventuella bitar som inte 

uppfyller kvalitetskraven. Kontinuerlig kontroll genomförs under tillverkningen av en serie 

allteftersom artiklarna blir färdiga. Detta sker ofta i kombination med förstabits- och 

sistabitskontroll. Den kontinuerliga kontrollen kan vara en del av en processtyrande kontroll 

med syftet att upptäcka eventuella avvikelser tidigt och kunna åtgärda dem innan en 

oacceptabel kvalitet uppkommer. En slutkontroll syftar till att avgöra om ett parti är godkänt 

eller inte. Den genomförs när serien är klar för att förhindra att felaktiga produkter förs till 
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färdigvarulagret eller levereras till kund. De kontinuerliga kontrollerna och slutkontrollen kan 

ske genom en allkontroll, där varje bit kontrolleras eller som en delkontroll där ett stickprov 

väljs ut och testas. Kontrollerna kan ske av operatörerna eller en kontrollant. Trenderna under 

den senaste tiden har varit att operatörerna har fått ett ökat förtroende och ofta genomför 

tillverkningskontroller. En fördel med att operatörerna genomför kvalitetskontroller är att det 

ökar operatörernas motivation när de ser resultatet av sitt arbete. Ytterligare en fördel är att 

det är lättare att ta tillvara på operatörernas kunskaper och enklare att genomföra 

korrektionsåtgärder samt ständiga förbättringar när operatörerna får snabb återkoppling på 

kvaliteten. En risk är dock att operatörerna inte larmar om dålig kvalitet då de vill att deras 

arbete ska framstå som bra (Sandholm, 2008).   
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3. Kartläggning av Internslipen 

3.1. Internslipens organisation 
Internslipen är en serviceorganisation som förser enheter inom Sandvik med 

specialtillverkade pinnfräsar i hårdmetall samt omslipade fräsar. Avdelningen tillverkar 

framförallt pinnfräsar som lagerhålls, men även enstaka serier som sällan eller aldrig 

återkommer. Produktutbudet omfattar nästan 200 olika fräsar, men 40 stycken av fräsarna står 

för nästan 80 % av den totala årsvolymen. Organisationen består av fyra operatörer. Tre av 

dem arbetar i skift och den fjärde operatören arbetar deltid på förmiddagar. De tre 

operatörerna som arbetar skift har ett rullande schema med eftermiddagsskift måndag till 

fredag första veckan. Veckan därpå arbetar operatören dagskift under måndag till fredag samt 

ett 12-timmars skift på helgen för att den tredje veckan vara lediga. Nätterna är obemannade. 

Operatörerna ansvarar även för planering och styrning eftersom Internslipen saknar tekniskt 

stöd i form av beredare och tekniker. Avdelningen saknar utvecklingsavdelning och nya fräsar 

tas fram i samarbete med den avdelning som efterfrågar den nya pinnfräsen. 

3.2. Tillverkning av pinnfräsar 
Tillverkningen av fräsar startar genom att en order generas. Detta sker vanligtvis automatiskt 

utifrån lagernivån. Operatörerna planerar sedan tillverkningen utifrån de aktuella ordrarna, 

lagernivåer och tillgängligheten på maskinerna. En order kan omfatta allt ifrån 10 pinnfräsar 

till 150 stycken, men operatörerna kan manuellt justera antalet tillverkade fräsar för att uppnå 

en hög nyttjandegrad på slipmaskinerna och undvika att maskinerna står stilla och blir kalla 

under natten. Slipmaskinerna som används är fyra stycken Jungner 600 CNC slipmaskiner. 

Maskinerna är temperaturkänsliga, vilket ökar incitamenten att hålla produktionen igång 

dygnet runt. Olika slipskivor med kubisk bornitrid eller diamant och med olika bindemedel 

används. Varje maskin har en egen uppsättning slipskivor, men ett flertal produkter kan dela 

på samma slipskiva i en slipmaskin. Nästan alla produkter kan tillverkas i alla maskiner, men 

operatörerna försöker använda en maskin till en sorts fräs för bästa resultat. De olika 

slipmaskinerna är unika och slipskivorna slits olika mycket. Det gör att ett program sällan 

fungerar felfritt vid byte till en annan slipmaskin utan kräver omfattande justeringar.  

 

Operatörernas arbete omfattar att ställa maskinerna inför en ny order och kontrollera 

kvaliteten på tillverkade fräsar. Inför en ny serie byts slipskivorna manuellt, paletten med 

ämnen laddas manuellt och rätt program letas fram från datorn som är kopplad till 

slipmaskinen. Operatörerna ansvarar för att programmen är aktuella och skapar även nya 

bearbetningsprogram. Innan serien kan börja tillverkas slipas en ställbit som består av 

baksidan av en gammal fräs. När slipningen är klar plockas biten ut och kontrolleras. Utifrån 

besiktningen justeras berörda parametrar i programmet för att uppnå målvärdet. Var ställbiten 

utanför de nominella värdena används ofta en ny ställbit, men om endast mindre justeringar 

gjordes så påbörjas produktionen med de riktiga ämnena i hårdmetall. Vid ställ av en maskin 

så behövs det alltifrån en till fem ställbitar innan den första fräsen uppfyller godkänd kvalitet. 

Ställbitarna som används är ofta gamla använda pinnfräsar, så det är sällan nya ämnen som 

behöver skrotas som vid ställ. Cykeltiden i slipmaskinen är i genomsnitt cirka 15 minuter, 

men varierar alltifrån 5 minuter för en enkel omslipning till 40 minuter då mycket material 

ska avverkas eller om pinnfräsen har snäva toleranser.  

 

De vanligaste slipoperationerna som ingår i bearbetningen är slipning av spånytor, 

diameterslipning, uppklyvning, ändskärslipning samt slipning av hörnfas eller hörnradie. 

Slipningen av spånytor syftar till att skapa spånrummet. Avverkningen sker ofta i flera steg 

där en mindre mängd material avverkas vid varje steg. Anledningen till detta är att undvika att 
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skapa onödigt kast i fräsen. Skivans utseende, vinkel vid bearbetningen och relativa rörelse 

påverkar det slutgiltiga utseendet på spånrummet och detta steg påverkar bland annat 

spiralvinkeln, spånvinkeln, radien i spånrummet, form och vinkel på sekundärsläppningen 

samt kärndiametern. Diameterslipningen syftar till att få bort det sista av den obearbetade ytan 

på fräsen och uppnå nominell diameter. Denna operation sker ofta i två steg och påverkar 

diametern samt primärsläppningen med avseende på läng och vinkel. Uppklyvning sker på de 

flesta fräsar dock ej på fullradiefräsar. Slipningen påverkar ändskärens utseende och resultatet 

beror på skivans geometri, vinkel och vridning samt relativa rörelse i förhållande till fräsen. 

Uppklyvningen påverkar ändskärens mått, utseende, placering samt eventuella ändskär över 

centrum samt fräsens vinkelreducering. Slipningen av ändskären syftar även till att forma 

bredden och släppningen på ändskären. Slipning av hörnradie eller hörnfas syftar enbart till 

att förstärka fräsen genom att reducera de skarpa kanterna.  

3.3. Internslipens pinnfräsar 
Internslipen produktsortiment består av vanliga raka fräsar (figur 7), fräsar med hörnfas (figur 

8), med hörnradie (figur 9), fullradiefräsar (figur 10), koniska varianter av dessa fräsar samt 

speciella profilfräsar. Internslipen tillverkar fräsar med ett, två, tre, fyra eller fler skär. 

Skaftdiametern omfattar 4 mm till 25 mm. Den minsta diametern på en fräs är 0,8 mm och 

den största diametern uppgår till 25 mm. De färdiga fräsarna är mellan 45 mm och 150 mm 

långa. Tabell 1 sammanfattar Interslipens olika fräsar i en tabell.  

 
Tabell 1 Sammanfattning Internslipens fräsar 
Internslipens tillverkar ett flertal olika fräsar med en diameter mellan 0,8 mm och 25 mm. Dessa fräsar har en, två, tre, fyra 
eller fler skär och har en total längd på 45 mm till 150 mm. Fräsarna är tillverkade i hårdmetall.  
 

Frässort: Rak fräs, fyrkantig fräs, gräs med hörnradie, fräs med hörnfas, 

fullradiefräs, koniska fräsar, profilfräs 

Diameter: 0,8 – 25 mm 

Skaftdiameter: 4 – 25 mm 

Total längd: 45 – 150 mm 

Antal skär: 1, 2, 3, 4 och fler 

Material: Hårdmetall 

 

Figur 7 Enkel pinnfräs 
(Sandvik Coromant, 2014-03-26) 

 
Figur 8 Fräs med hörnfas 

(Sandvik Coromant, 2014-03-26) 
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Figur 9 Fräs med hörnradie 
(Sandvik Coromant, 2014-03-26) 

 

 

Figur 10 Fullradiefräs 
(Sandvik Coromant, 2014-03-26) 

3.4. Kvalitetsarbete och mätutrustning 

3.4.1. Kvalitetskontroll och rutiner 

Internslipen saknar rutiner och dokumentation av sitt kvalitetsarbete. I dagsläget sker 

mätningar av fräsar vid ställ samt en kontinuerlig kontroll för att upptäcka tendenser i 

slipningen och då kunna förbereda kompensering inför det obemannade nattskiftet så att 

produktionen kan fortgå under större delen av natten. Den kontinuerliga kontrollen sker 

genom stickprov med olika intervall beroende på fräsens egenskaper. Nattskiftets färdiga 

fräsar undersökts med en sistabitskontroll och vid behov sker även ytterligare stickprov. Inget 

av detta dokumenteras och kontrollen syftar till att justera tillverkningsparametrar.  

 

De mått som vanligtvis kontrolleras är diameter, hörnfas, hörnradie eller radien tillhörande en 

fullradiefräs, kastet på ämnet, kärndiameter, primärfasbredd, släppning mot centrum, 

vinkelreducering samt eventuellt ändskär över centrum. Vinkelreducering är en 

förstärkningsfas i spånrummet. Släppning över centrum är den vinkel som finns på ändskäret 

och kan liknas vid primärsläppningen. Ändskär över centrum behövs om det ska fungera att 

borra med fräsen. Kontrollen börjar med en allmän okulär besiktning i mikroskop för att 

kontrollera att alla ytor har blivit bearbetade, att fräsen ser bra ut samt mätning av 

vinkelreduceringen och primärfasbredden. Större avvikelser på fräsen kan upptäckas vid 

enbart en okulär kontroll. Diametern på alla raka fräsar och kärndiametern på raka fräsar med 

ett jämnt antal skär kontrolleras därefter i vanliga bygelmikrometrar med traditionella 

mätkolvar, spetsiga mätspetsar eller prismatiska mätkolvar beroende på typ av fräs. Hörnfas, 

hörnradie och fullradier, släppning mot centrum och eventuellt ändskär över centrum 

kontrolleras i en profilprojektor. Även diametern på koniska fräsar kontrolleras i 

profilprojektorn. Profilprojektorn projicerar profilen av fräsen på en skärm med ett hårkors 

och måtten fås genom justeringar av mätbordet. Kastet kontrolleras på ämnena automatiskt 

redan i slipmaskinen innan slipningen startar. Tabell 2 sammanfattar dessa mått och den 

utrustning som används. 
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Tabell 2 Sammanfattning mätning nuläge 
 Diameter, hörnradie/hörnfas/radie, kast, kärndiameter, primärfasbredd, släppning mot  

centrum, vinkelreducering och eventuellt ändskär över centrum är det som kontrolleras  
i mikroskop, profilprojektor, Gühring eller med mikrometer på Internslipen. 
 

Mått Utrustning 

Diameter Mikrometer/Profilprojektor (koniska) 

Hörnfas/hörnradie/radie Profilprojektor 

Kast Innan bearbetning automatiskt i 

slipmaskinen 

Kärndiameter Mikrometer (jämnt)/ Gühring (udda) 

Primärfasbredd Mikroskop 

Släppning mot centrum Profilprojektor 

Vinkelreducering Mikroskop 

Ändskär över centrum Profilprojektor 

 

Utöver mikroskopet, profilprojektorn och mikrometrarna har Internslipen även tillgång till 

den optiska mätmaskinen Helicheck Pro och fram till den tredje februari 2014 fanns en 

SmartScope Zip 200/250 tillgänglig. Internslipen har en gammal utrustning för okulär 

besiktning av märket Gühring och ett flertal mätur med uppspänningar för kastmätning. 

3.4.2. Mikroskop 

Internslipens mikroskop är av märket Leica, modell MZ7.5. Mikroskopet är ett 

stereomikroskop med förstoring från 0,63x till 5x zoom och har en skala med en gradering på 

0,02 mm vid full förstoring. Det finns ingen fixtur eller något mätbord till mikroskopet, utan 

endast ett v-block som kräver ständig handpåläggning från operatören. Mikroskopet saknar 

kamera och alla inspektion sker genom okularet. Detta mikroskop är undermåligt för mätning, 

då det saknar ordentligt gradering samt ett mätbord och ordentlig uppspänning. Bild 11 visar 

Internslipens Leica MZ7.5 mikroskop. 

 

 
Figur 11 Leica MZ7.5 
Internslipens mikroskop 
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3.4.3. Mikrometer 

Mikrometrarna som används är från Mitutoyo. Mikrometrarna med plana mätytor eller med 

spetsiga mätytor har ett mätområde från 0 till 25 mm med en upplösning på 0,001 mm. Dessa 

mikrometrar har en digital display för avläsning. Mikrometern med en prismatisk mätkolv har 

ett mätområde från 2,3 till 25 mm med en upplösning på 0,01 mm och saknar digital display. 

Standardmikrometern används till mätning av diametern på raka fräsar med ett jämnt antal 

skär och de spetsiga mikrometrarna används till kärndiametern på fräsar med jämnt antal skär. 

För fräsar med udda antal skär används mikrometrar med prisma för mätning av diametern. 

Bild 12 demonstrerar de olika mikrometrarna som finns på Internslipen. 

 

 
Figur 12 Internslipens mikrometrar 

     Bygelmikrometer               Prisma   Spetsig mikrometer 
  

 

Gage R&R för en plan mikrometer testades på två olika sorters fräsar med olika diametrar. 

Resultatet för fräsar med diametern 9,8 mm var en total Gage R&R på 58,9% där utrustningen 

orsakar en variation på 25,6% och operatörerna står för 52,6%. För fräsar med en diameter på 

16,5 mm var den totala Gage R&R 66,3%, utrustningen 58,4% och operatörerna 19,2%. Ingen 

av dessa mätningar uppfyller Sandviks krav på ett Gage R&R värde under 30% utan 

mätprocessen behöver förbättras. En annan nackdel med mikrometrarna är att mätningen 

riskerar att orsaka klämskador på skäreggarna. Figur 13 visar en klämskada från en mätning 

av diametern med en bygelmikrometer och figur 14 demonstrerar ett oskadat skär. 
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Figur 13 Klämskadad skäregg 

Fotot föreställer en klämskada på skäret orsakat av en bygelmikrometer. 
Fotograferat i mikroskop. 

 

 
Figur 14 Oskadat skär 

Fotot föreställer ett orört skär. 
Fotograferat i mikroskop. 

3.4.4. Profilprojektor 

Profilprojektorn är en äldre upplaga av en Starrett HB400. Mätutrustningen fungerar genom 

att pinnfräsens profil projiceras med förstoring på en skärm med hårkors och radier. 

Mätningen sker genom ett koordinatmätbord med en upplösning på 1 µm. På Internslipen 

används profilprojektorn för att mäta längd och vinklar på faser, olika radier, diametern på 

koniska fräsar, radier på fullradiefräsar, släppning mot centrum och ändskär över centrum. En 

nackdel med profilprojektorn är risken för kast i chucken, vilket riskerar att ge ett felaktigt 

mätresultat vid mätning av diametern. Pinnfräsarna har kast i sig själva och även 

profilprojektorn har ett eget kast. Vid uppspänningen finns det således risk för att detta 

förstärks eller försvagas, vilket ger felaktiga mätvärden. En annan nackdel med det 
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exemplaret som Internslipen äger är att det har uppstått glapp i axlarna, vilket har minskat 

precisionen i mätningarna och då mätmaskinen är av en äldre upplaga saknas det reservdelar. 

 

Ett Gage R&R test genomfördes även på profilprojektorn. Fräsarna som användes var koniska 

fräsar med en diameter på 6,363 mm mätt 11,5 mm in från spetsen. Den totala Gage R&R var 

85,3%, utrustningen orsakade 55,5% och operatörerna 61,4%. Inte heller profilprojektorn 

uppfyller Sandviks krav på en total R&R under 30%, utan indikerar att utrustningen behöver 

förbättras. Figur 15 visar Internslipens profilprojektor. 

 

 
Figur 15 Internslipens profilprojektor 

3.4.5. Helicheck Pro 

Helicheck Pro är en optisk CNC mätmaskin tillverkad av Walter Körber Solutions. Helicheck 

Pro är anpassad för mätning av rotationssymmetriska verktyg och mäter de flesta mått såsom 

diameter, spiralvinkel, primärfasbredd, kast och radier. Maskinen använder kameror i flera 

olika riktningar för att utföra mätningarna och maskinen har en noggrannhet på E1 = 

1,4µm±L/300, en repeterbarhet på mindre än 1 µm och en upplösning på 0,25 µm. Den 

maximala förstoringen varierar mellan 50x och 200x beroende på kameran. Helicheck har 

olika programlägen som tillåter olika sätt att skapa och köra program, bland annat finns 

alternativet att skapa färdiga förprogrammerade program för olika fräsar med olika 

uppsättningar mått eller att genomföra en typ av ad hoc-mätning på enstaka mått (Walter 

Körber Solutions Helicheck Pro, 2014-05-31). Bild 16 visar Internslipens Helicheck. 
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Figur 16 Internslipens Helicheck 

 

Trots att maskinen erbjuder en enastående mätning så används den sällan på Internslipen 

eftersom den anses långsam och för komplicerad att skapa program till. Helichecken används 

sporadisk då en ny produkt tas fram eller då en mer omfattande mätning krävs på en fräs. En 

noggrann utvärdering genomfördes på Helichecken för att studera svårigheterna att skapa 

program samt Gage R&R på diameter och kast på en konisk fräs med diametern 6,363 mm 

uppmätt 11,5 mm från spetsen. Gage R&R resultaten var 19 % på diametern och 25 % för 

kastet, vilket är klart godkända resultatet. Genomsnittstiden för mätning av diameter och kast 

inklusive uppspänning och uttag av fräsen var 3 minuter och 40 sekunder, vilket i detta fall 

kan anses vara tämligen lång tid. En mer omfattande mätning tar inte sällan uppemot 8 till 10 

minuter beroende på antal mått och vilken typ av fräs som mäts. Det framkom även att det är 

svårt att skapa optimala mätprogram till Helicheck och att mätutrustningen har en hög 

kunskapströskel för detta. Till exempel finns det ett flertal sätt att skapa program på. Det finns 

också ett flertal sätt att mäta diameter, kast och andra mått på och det är därför viktigt att veta 

vilket av dem som är det mest tillförlitliga sättet. Det visade sig att både sättet att skapa 

program och mätmetod är viktigt för tillförlitligheten i mätresultaten och för maskinen att 

utföra mätningarna korrekt. Vid användning av vissa program och metoder så hade Helicheck 

svårt att identifiera skäreggarna och fick då felaktiga mätresultat, vilket inte uppstod vid 

mätningen med andra program. Att skapa ett program är också tidskrävande och kräver 

inställning av ljus och definition av skär och kanter, vilket gör att programmen behöver finnas 

färdiga för att Helicheck ska kunna användas av operatörerna. Det skulle således behövas 

något tekniskt stöd för att skapa och anpassa program för att mätutrustningen ska kunna 

användas optimalt av operatörerna på Internslipen. En annan nackdel med Helicheck som 

produktionsmätmaskin är att fräsarna behöver ha ett nominellt utseende för att mätningen ska 

kunna genomföras eftersom maskinen inte kan hitta de fördefinierade skären om fräsen 



 

24 
 

avviker för mycket. Detta leder således till att mätningen blir felaktig eller att mätutrustningen 

hoppar över mätningen. Ad hoc-mätningarna visade sig också vara tidskrävande. Dessutom är  

mätmetoden som används vid Ad hoc-mätningar ej optimal utifrån mätperspektiv. Detta är 

ytterligare ett annat argument för att inte använda Helicheck som en produktionsmätmaskin.  

3.4.6. SmartScope Zip 200/250 

Internslipen hade tillgång till en SmartScope Zip 200/250 av tillverkaren Optical Gaging 

Products Inc fram till februari 2014. SmartScope Zip 200/250 är en optisk mätmaskin med 

videokamera och joystick. Internslipens utrustning var från år 2000 och de uppdaterade 

versionerna från idag har en noggrannhet på E2 = 1,8 + 4L/1000 µm och en upplösning mellan 

2,5 och 0,05 µm. Utrustningen klarar av ett flertal mått såsom diameter, hörnradier, 

kärndiameter, vinklar, profiler samt vinkelreducering (Optical Gaging Products Inc, 

SmartScoe Zip 250). Operatörerna upplevde svårigheter med att mäta vinklar och det var inte 

möjligt att mäta radien på större fullradiefräsar, då den minsta förstorningen inte rymde hela 

fräsen i bild. En annan nackdel med utrustningen var att det krävdes en spegel placerad 

framför fräsen vid mätning framifrån då uppspänningen inte tillåter att rikta fräsens front mot 

kameran och att kameran inte går att flytta. Ytterligare en nackdel som framfördes av 

operatörerna är att rotationen av fräsen uppspänd i chucken inte kan justeras, utan sker stegvis 

med förinställda intervall. Överlag uppfattade operatörerna mätutrustningen som svår att 

arbeta med och tidskrävande jämfört med de manuella redskapen och SmartScopet användes 

sällan.  

3.4.7. Gühring 

Den mätutrustning som kallas Gühring är en äldre sammansättning av olika delar från olika 

tillverkare, såsom mätbord och fixtur, för att erbjuda en mätning av fräsen genom ett okular 

med hårkors. Mätutrustningen används sällan, men frekvensen beror på fräsarna som 

tillverkas. Gühring används framförallt för mätning av kärndiametern på fräsar med jämnt 

antal skär, men kan även mäta kärndiameter på fräsar med udda antal skär, diameter, 

skärkantslängd, primärfasbredd, radier, hörnfas, hörnradier samt vinkelreduceringen. Då 

denna utrustning är specialbyggd och ålderstigen, saknas färdiga reservdelar. Gühringen anses 

även svårhanterlig av operatörerna eftersom den bland annat saknar bra uppspänning och v-

block samt tvingar operatören till en icke ergonomisk position vid mätning. Bild 17 visar den 

mätutrustning som kallas Gühring. 

 

 
Figur 17 Internslipens Gühring 
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3.4.8. Mätur för kastmätning 

Det finns olika utrustningar med mätur för att mäta kastet. En uppspänning besåt av ett v-

block med ett mätur från CEJ. Andra mätur kommer från Mitutoyo eller Mahr, men ingen av 

utrustningen används för att mäta kastet efter bearbetning då mätutrustningen är föråldrad och 

svår att använda korrekt.  

3.4.9. Sammanfattning befintlig mätutrustning 

Tabell 3 sammanfattar mätutrustningen som finns på Internslipen och hur den används samt 

vilken potential till användnings som finns för de olika mätutrustningarna. Helichecken har 

potential till att användas mer. Övrig utrustning används i stort sett på det sätt som går och 

utvärdering av mikrometrarna samt profilprojektorn visar på ett behov av ny mätutrustning. 

 
Tabell 3 Sammanfattning mätutrustning på Internslipen 
Internslipen har en optisk CNC mätmaskin, mikroskop, mikrometrar, en profilprojektor, mätur för kastmätning samt 
ytterligare en äldre optisk mätutrustning. Mikroskopet, mikrometrarna och profilprojektorn används frekvent, men 
utrustningen är undermålig. Helichecken, å andra sidan, har ytterligare användningsområden jämfört med nuvarande 
användning. Gühringen och mäturen används sällan och den föråldrade mätutrustningen behöver uppdateras. 

  



 

26 
 

Mätmaskin Tillverkare Modell Användning Möjlig 

användning 

Kvalitet 

mätutrustning 

Optisk CNC 

Mätmaskin 

Walter Körber 

Solutions 

Helicheck Pro Används ej 

regelbundet i 

produktion.  

Flertal mått; 

t.ex. diameter, 

radier, kast, 

spånvinkel, 

släppnings-

vinkel 

GRR: 19 % och 

25 %. 

Optisk 

mätmaskin 

Optical 

Gaging 

Products Inc 

SmartScope Zip 

200/250 

Används sällan i 

produktion. 

Ej i bruk från 

2014/02/03. 

Diamanter, 

hörnradie, radie, 

kärndiameter, 

profil, vinkel-

reducering. 

N/A 

Mikroskop Leica 

Microsystems 

MZ7.5 Används 

frekvent för 

visuell 

inspektion av 

avverkning och 

geometri. 

Kontroll av 

vinkel-

reducering, 

primärfasbredd 

och släppning. 

Visuell 

inspektion, 

avverkning, 

geometrier, 

släppning, faser, 

skär. 

Dålig 

upplösning på 

skalan. Ej ett 

mätmikroskop 

Mikrometer Mitutoyo Flertal olika 

bygelmikrometrar

; traditionella, 

med 

prismamätkolv, 

med spetsiga ytor 

samt med eller 

utan digital 

display. Storlekar; 

0 – 25 mm; 0,000 

mm och 2,3–25 

mm; 0,01 mm 

Används 

frekvent för 

mätning av 

diameter och 

kärndiameter. 

Diameter, 

kärndiameter 

(jämnt antal 

skäreggar). 

GRR: 58,9% & 

66,3%. 

Risk för 

klämskador på 

skäreggar. 

Profilprojektor Starrett HB400 Används 

frekvent. 

Diameter på 

koniska fräsar, 

vinklar, faser, 

radier, 

släppning. 

Diameter, 

vinklar, faser, 

radier, 

släppning. 

GRR: 85,3%. 

Glapp i axlar. 

Saknar 

reservdelar. 

Optisk mätning 

genom okular 

Gühring N/A Används ibland. 

Kärndiameter 

(udda antal 

skär), hörnfas, 

vinkel-

reducering, 

skärkantslängd, 

radier.  

Diamanter, 

hörnradie, radie, 

kärndiameter, 

profil, vinkel-

reducering. 

Föråldrad 

mätutrustning. 

Ej ergonomisk. 

Kastmätare Tre olika 

uppspänningar 

med 

mätklockor 

och fixturer. 

1) CEJ  

2) Mahr  

3) Mitutoyo 

1) Mikrokator 

509-4 

2)Millimess 

3) Mitutoyo 

Mätur 2µm 

Används sällan. 

Kast. 

Kast. Föråldrad 

mätutrustning. 
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3.4.10. Spotcheck 

Spotcheck är en oberoende stickprovskontroll utförd av mätrummet på Sandvik Coromant i 

Gimo. Dessa kontroller sker på alla Sandviks dotterbolags produkter och även Internslipens 

fräsar. Produkterna skickas från centrallagret för att det inte ska uppstå några felkällor i 

urvalet av stickprovet. Sedan sker mätningarna utifrån ett fördefinierat protokoll med de 

viktigaste måtten. Måtten är även klassificerade utifrån hur viktiga de är för prestanda och om 

det finns risk för att en kund kommer att upptäcka och anmärka på en avvikelse. 

Spotcheckmätningarna utförs enligt överenskomna metoder och måtten kontrolleras mot 

ritningarna. Det är vanligast att mätningarna sker efter förprogrammerade program i 

Helicheck.  

 

För Internslipens fräsar saknas program och mätningarna sker manuellt med den utrustning 

som finns att tillgå, såsom mikroskop, mikrometer för diameter, mätur för kast och en 

specialmätutrustning för spånvinkeln. Det mått som ingår i protokollet för fräsar är skaft, 

skaftdiameter, front, skärdiameter, bakkona, kärndiameter, radiellt kast, styrfasbredd, 

släppningsvinkel, skärkantslängd, fasbredd på ändskär, spånvinkel, primärfasbredd, 

förskjutning från centrum, radie, vinkelreducering och förstärkningsfas. Utöver det 

kontrolleras även förpackningen, streckkoder, märkningar, beläggning och ytfinhet. Vilka 

mått som mäts vid inspektion av Internslipens fräsar avgörs av ritningarnas kvalitet och 

måtten som finns utsatta på ritningen. Internslipen har precis påbörjat inspektioner av denna 

typ och några enstaka avvikelser har upptäckts. Ett stort bekymmer är att finna tillförlitliga 

mätmetoder samt att flertalet ritningar saknar vissa mått.  

3.5. Ritningsunderlag 
De befintliga ritningarna som Internslipen använder uppvisar undermålig kvalitet. Inte sällan 

saknas ordentliga illustrationer av pinnfräsen och ett flertal mått och vinklar saknas, är utsatta 

på ett otydligt sätt eller refererar till den utgående standarden SS 898. Internslipen har 

kompenserat detta genom listor och tabeller som finns tillgängligt i avdelningen, samt att 

operatörerna har utvecklat egna metoder och mått. En studie av ritningarna till de 21 

pinnfräsarna med högst volym under 2013 visar att det saknas olika vyer, snitt och 

beskrivande konturer på ritningar. De måtten som återfinns på ritningarna är: diameter, 

skaftdiameter, kärndiameter, total längd, effektiv skärlängd, primärfas släppnignsvinkel och 

primärfasbredd, spiralvinkel, spånvinkel, hörnfas och kast för att nämna några. Tabell 4 

innehåller alla mått som återfinns på en ritning och återger även förekomsten av måtten på de 

olika ritningarna. Till exempel återfinns information om skärriktning, skärdiameter, 

skaftdiameter, total längd, effektiv skärlängd, spiralvinkel och hörnfas/radie på alla ritningar, 

medan kärndiameter saknas på 18 av 21 ritningar. Även vinkelreducering, eventuell sekundär 

släppning, släppningsvinkel ändskär över centrum, spånvinkel på uppklyvningen samt 

vinkelreduceringen saknas på majoriteten av ritningarna. 

 
Tabell 4 Sammanfattning av mått utsatta på ritningar 

 Tabellen innehåller alla mått som förekommer på Internslipens ritningar.  

Mått Har 

måttet 

Saknar 

måttet 

Skärriktning 21 0 

Ändskärande 20 1 

Friskärande 16 5 

Ändskär över centrum 20 1 

Antal skär 21 0 
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Spåndelande med rund topp 10 11 

Spåndelande med plan topp 10 11 

Spiralvinkel 21 0 

Spånvinkel 20 1 

Släppningsvinkel ändskär 12 9 

Släppningsvinkel ändskär över 

centrumlinjen 

4 17 

Kast ändskär 15 6 

Kast mantelskär 20 1 

Kast fäste 20 1 

Skärdiameter 21 0 

Kärndiameter 3 18 

Skaftdiameter 21 0 

Total längd 21 0 

Effektiv skärlängd 21 0 

Primärfas släppning 19 2 

Primärfas bredd 19 2 

Sekundär släppning 3 18 

Släppningsvinkel förstärkningsfas 9 12 

Hörnfas/Radie 21 0 

Spånvinkel på uppklyvning 6 15 

Vinkelreducering 6 15 

 

Ritningarna saknar således en del mått eller hänvisar till en utgående standard från 1980. En 

lösning är att komplettera ritningarna genom att skriva ut måtten istället för att referera till SS 

898 samt definiera och skriva ut de måtten som saknas. Vissa mått, såsom spånvinkel och 

kast, behöver kompletteras med mätinstruktioner. Skär över centrum bör definieras med ett 

numeriskt värde, vilket saknas idag. Ritningarna bör även kompletteras med de mått som 

finns i tabellerna hos Internslipen, så att avvikelser från de standardiserade måtten med 

säkerhet alltid återfinns på ritningarna och därigenom undvika att felaktiga fräsar produceras. 

Vyerna bör uppdateras och kompletteras så att ritningen efterliknar produkten bättre. Dessa 

uppdateringar skulle underlätta operatörernas arbete och är en förutsättning för ett fungerande 

kvalitetsarbetet. Finns det inga ritningar eller instruktioner som definierar fräsarna finns det 

inget att bedöma vid inspektion. Således är ritningarna ytterst viktiga för ett fungerande 

kvalitetsarbete.  
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4. Behovsanalys och kravspecifikationer 

4.1. Viktiga mått 
Utifrån information som har insamlats som en del av detta arbete bedöms följande mått som 

de viktigaste för att säkerställa kvaliteten på en pinnfräs: 

 

 Diameter 

 Kärndiameter 

 Spånvinkel 

 Släppningsvinklarna 

 Bakkona 

 Kast 

 Längd på hörnfas, hörnradie, radie på fullradiefräs 

 Vinkelreducering 

 Skär över centrum 

 Primärfasbredden 

 

Diametern är viktig då den direkt påverkar formen på det frästa spåret eller hålet. En felaktig 

diameter kan således få förödande konsekvenser vid fräsning med den felaktiga fräsen 

eftersom resultatet kommer avvika från det önskvärda.  

 

Kärndiametern är viktig då den påverkar fräsens hållbarhet, men den ger också information 

om slipskivans rörelsebana vid spiralvinkelslipningen. Måttet är således viktigt eftersomatt 

den ger information om tillverkningsprocessens kvalitet.  

 

Spånvinkeln är viktig att mäta då den påverkar skärets hållbarhet, men även ger information 

om slipskivans placering vid spiralvinkelslipning. Dock är spånvinkeln svår att mäta då den är 

dold under skäret.  

 

Släppningsvinklarna är intressanta ur det perspektivet att de påverkar skärets hållbarhet och 

fräsens prestanda. De ger också information om slipningens kvalitet, den sekundära 

släppningsvinkeln om spiralvinkelslipningen och den primära släppningsvinkeln om 

diameterslipningen.  

 

Primärfasbredden är viktigt att kontrollera eftersom skäret inte får vara för litet, vilket 

resulterar i sämre hållbarhet och värmeledningsförmåga. 

 

Vinkeln på en eventuell bakkona är viktig att kunna mäta, då bakkonan är viktigt för fräsens 

funktion och framförallt då fräsen används för att skapa hål. Kan bakkonan mätas, så kan även 

vinkeln på en fullradiefräs mätas och därför får vinkeln på bakkonan representera den 

funktionen i kravspecifikationen. Idag kontrolleras inte vinkeln på koniska fräsar eftersom de 

tillverkas från förformade ämnen som har rätt vinkel.  

 

Kastet är viktigt att kontrollera då det påverkar fräsens funktion och det bör vara stabilt över 

tid. Ett stort kast kan dock liknas vid en hög bränsleförbrukning och fräsen blir inte värdelös 

vid stora kasta, men fungerar sämre.   

 

Hörnfasen fungerar som förstärkning på skären och det är viktigt att fasen inte blir för stor 

eller för liten för att fräsen ska ha en bra hållbarhet. Därför är det viktigt att kunna kontrollera 
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hörnfasen. Det samma gäller för hörnradien och radien på en fullradiefräs. Radien på en 

fullradiefräs är dock ännu viktigare att kontrollera eftersom radien måste vara kontinuerlig 

över hela spetsen på fräsen.   

 

Vinkelreduceringen är en förstärkningsfas som påverkar skärets hållbarhet. Måttet ger även 

information om hur väl de olika slipoperationerna samverkar vid tillverkning av skäreggarna 

och övergången från ändskären till mantelskären. 

 

Skäret över centrum är viktig om fräsen ska användas till att borra ett hål. Om uppklyvningen 

inte sker som tänkt, så kan skäret över centrum saknas och därför är det viktigt att kontrollera 

detta mått. 

 

Övriga mått på en fräs såsom effektiv skärkantslängd, djupet på skäret, mått kopplade till 

uppklyvningen och spiralvinkel är också viktiga. En fräs är överbestämd gällande 

måttsättning och bearbetningens begränsningar och det leder till att inte alla mått behöver 

kontrolleras. Genom att kontrollera de mått som har identifierats som de viktigaste för en 

pinnfräs kvalitet så garanteras även övriga mått och dessa behöver inte systematiskt 

kontrolleras. Det omvända förhållandet råder sällan och det är således inte möjligt att 

kontrollera övriga mått och garantera kvaliteten på måtten som har identifierats som de 

viktigaste.  

4.2. Behovsanalys av ny mätutrustning 
Vid utvärderingen av den befintliga mätutrustningen bedömdes det att varken profilprojektorn 

eller mikrometrarna uppfyller de krav på repeterbarhet som ställs på en mätutrustning. 

Mikroskopet saknar möjligheter till noggrann mätning, då det saknar ordentligt graderat 

hårkors och mätbord. Övrig utrustning såsom den utrustning som kallas Gühring och mäturen 

uppfyller inte krav på användarvänlighet och är begränsade till sina användningsområden. 

Helichecken kan mäta alla de viktiga måtten noggrant, med undantag från spånvinkeln. Dock 

tyder utvärderingen av mätutrustningen att Helicheck i första hand bör användas till 

slutkontroll och inte som en produktionsmätmaskin. Således har Internslipen ett stort behov 

av ny mätutrustning att använda i produktionen. Forskningen har varit inriktad mot utveckling 

av optisk mätutrustning för pinnfräsar och mestadels optisk utrustning i form av mikroskop 

eller Helicheck har använts i forskningen för att kontrollera olika geometriska parametrar. 

Därför bör fokus vara på optisk mätutrustning vid utredning av ny mätutrustning till 

Internslipen.  

4.3. Kravspecifikation 
Efter en grundligare sökning av olika mätutrustningar för pinnfräsar skapades två olika 

kravspecifikationer. Den ena kravspecifikationen är för mätutrustning som kan mäta flera 

mått på en fräs och den andra riktar sig till tillverkare av lasermikrometrar. Anledningen till 

att två olika kravspecifikationer upprätades är att en lasermikrometer kan uppfylla behov av 

snabb, enkel och noggrann mätning av diameter och kast medan den allmänna 

mätutrustningen som mäter flera mått behöver längre tid för mätningarna och inte är lika 

noggrann vid mätning av diameter som en lasermikrometer är. Kravspecifikationerna följer 

samma upplägg och delar ett flertal avsnitt. Det som skiljer sig mellan kravspecifikationerna 

är beskrivningen av de mått som utrustningen ska hantera samt olika krav på maximal mättid. 

Kravspecifikationen för lasermikrometern innehåller endast krav på diameter och kast medan 

den andra kravspecifikationen innehåller krav på flera viktiga mått. För kravspecifikationerna 

i sin helhet hänvisas till appendix A och B.  
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Kravspecifikationerna inleds med en beskrivning av syftet med kravspecifikationerna samt en 

beskrivning av avdelningen, processerna samt produkterna vilket kan ses som en förkortad 

version av det som återges i denna uppsats. Därefter presenteras krav som ställs på önskad 

mätutrustning. För den mer omfattande mätutrustningen är måtten uppdelade i två gruppen, 

där de viktigaste måtten listade i 4.1. i denna uppsats måste kunna mätas med mätutrustningen 

och övriga mått på en pinnfräs bör kunna mätas. Definitionen av viktiga mått i 

kravspecifikationerna bygger på det som framkommit under arbetets gång och beskrivs i de 

olika avsnitten i denna rapport. De övriga kraven som presenteras i kravspecifikationerna är 

önskemål som operatörerna på Internslipen har presenterat under verkstadspraktiken och vid 

olika samtal och intervjuer. Önskemålen har konkretiserats till någorlunda realistiska krav 

som sätter press på tillverkarna att bli bättre. Ett exempel är kravet på den totala tiden för att 

mäta de viktiga måtten på en fräs inte får överstiga 300 sekunder för en enklare fyrkantig fräs 

eller 420 sekunder för en mer komplicerad konisk fullradiefräs. Tiden är ytterst viktigt för 

operatörerna då de inte kan starta bearbetningen av nästa fräs innan mätningen är klar vid 

inställning av en ny serie. Därför förlorar operatörerna bearbetningstid vid för långa mättider. 

En annan aspekt är att maskinerna är värmekänsliga och att det således är viktigt att 

slipmaskinen blir varm för att fungera optimalt efter de stillastående timmarna på natten innan 

dagskiftet kommer. Är då cykeltiden i slipmaskinen 8 minuter och mätningen tar 10 minuter 

kommer det således behövas fler ställbitar än nödvändigt eftersom maskinen kommer ta 

längre tid att bli ordentligt uppvärmd vid den fluktuerande användningen av slipmaskinen. 

Kravspecifikationen för lasermikrometer omfattar endast dimensionerna diameter och kast 

och således även krav på kortare tider. I övrigt är kravspecifikationerna näst intill identiska.  

 

Kravspecifikationerna innehåller kravet att mätutrustningarna ska kunna hantera alla de 

sorters pinnfräsar och dimensioner som Internslipen tillverkar med kort ställtid mellan olika 

sorters fräsar. Önskvärt är också att utrustningen kan genomföra ad hoc-mätningar på enstaka 

mått och fräsar. Dessutom måste utrustningen vara väl lämpad för mindre serier och fungera 

utan CAD-ritningar. Mätningen ska självklart vara oförstörande. Operatörerna ställer även 

kravet att mätutrustningen ska ha steglös rörelse i x-, y- och z-led samt steglös rotation av 

fräsen. Uppspänningen ska vara flexibel i att hantera ett flertal diametrar, ha en manuellt 

kontrollerad rotation samt ha minimalt eget kast. Ytterligare krav är att mätutrustningen ska 

kunna stå i en produktionsmiljö. Utrustningen ska vara ergonomiskt lämpad för personer av 

olika längd. För att vara ett miljövänligt alternativ ska det finnas ett viloläge som maskinen 

går in i efter att ha stått oanvänd i x sekunder, men det måste gå snabbt att väcka maskinen 

från detta läge.  

 

Utöver dessa generella krav definierar kravspecifikationen noggrannheten för den en-

dimensionella axiellt parallella längdavvikelsen i ett koordinatsystem, E1. Ju lägre värde på 

E1, desto mindre avvikelse och högre noggrannhet. Det är önskvärt att mätutrustningen 

uppnår samma värde på E1 som Helicheck har, det vill säga E1 ≤ 1,4 + L/300 μm. Kraven på 

repeterbarheten och upplösningen är inte lika stränga och bör vara mindre än 2,5 μm, vilket 

baseras på Sandviks standarder som utgår ifrån värdet på den minsta toleransen. 

 

Övriga krav relaterade till service, IT och hälsa och miljö följer Sandviks standarder gällande 

inköp av ny utrustning. Kravspecifikationerna definierar även en tidsplan samt hur svaret bör 

utformas och vilka kontaktpersonerna är.  

 

Kravspecifikationerna beskriver också kortfattat de funktionstester samt det Factory 

Acceptance Test, FAT, och Site Acceptance Test, SAT, som krävs för att vald mätutrustning 

ska bli godkänd. FAT sker hos tillverkaren och SAT sker hos Sandvik. Dessa tester är 
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framförallt kopplade till juridiska villkor gällande betalning och viten. Funktionstestet består i 

att testa de generella krav på funktion som är definierade i kravspecifikationerna, såsom 

möjligheterna att hantera flera diametrar samtidigt och steglös rotation av fräsen i 

uppspänningen. FAT och SAT består istället av likadana Gage R&R tester för handmätdon 

som har genomförts som en del av detta examensarbete. De exakta detaljerna kring FAT och 

SAT är inte definierade gällande denna mätutrustning, men med största sannolikhet beräknas 

ett Gage R&R för några av de viktigaste måtten. 

 

Kravspecifikationen för lasermikrometer skickades ut till fyra olika leverantörer varav tre 

inkom med en offert. Kravspecifikationen för mer omfattande mätning skickades till totalt nio 

olika leverantörer och flertalet av leverantörerna visade intresse, men efter utvärdering av 

utrustningen uppfyllde endast fyra av leverantörerna kraven och inkom med en offert. Urvalet 

av tillverkare som fick offerten skedde utifrån att de erbjuder produkter som kan uppfylla de 

definierade kraven i kravspecifikationerna. Kännedomen om möjliga leverantörer härstammar 

från leverantörer som tidigare har varit i kontakt med Sandvik, utställare på MAX Expo i 

Älvsjö samt genom sökning på Internet. Den mer omfattande kravspecifikationen skickades ut 

till tillverkare av 3D laserscanner, CMM utrustning, mikroskop, optiska mätmaskiner samt 

förinställare. 

4.4. Bedömning av mätutrustning 
Den initiala bedömningen av mätutrustningen sker utifrån den informationen som finns 

tillgänglig och hur väl den uppfyller kravspecifikationerna. Kraven i kravspecifikationerna 

bör ses som ett önskat tillstånd och avvikelser från kravspecifikationen bedöms utifrån hur 

allvarlig avvikelsen är. Mätutrustningens allmänna kvalitet på enskilda komponenter och 

mjukvaror beaktas också i bedömningen, liksom möjlighet till service och varumärkets styrka. 

Den ekonomiska aspekten tas inte i beaktande. Den miljömässiga aspekten beaktas vid 

utvärdering av olika mätutrustningar, utifrån parametrar såsom förväntad livslängd, 

energiförbrukning och möjligheter till återvinning. 
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5. Utvärdering av ny mätutrustning  

5.1. Mätmikroskop 
Ett mätmikroskop består utöver mikroskopet även av ett koordinatmätbord, en digital display, 

en digitalkamera samt en dator med någon sorts programvara som stöder mätning. Denna 

optiska mätning bygger på stillbilderna från mikroskopet och mjukvarans funktioner. En 

manuell mjukvara kräver att operatören själv väljer ut punkter på en linje eller radie och sedan 

interpolerar mjukvaran dessa punkter och beräknar måttet. Således blir mätningen beroende 

av operatören vid en manuell mjukvara. Mättiden beror också till stor del på operatören, men 

är i regel kort då det endast krävs en uppspänning, ett foto och operatörens val av punkter. 

Utrustningen kräver inga förprogrammerade mätprogram för fräsar och det är enkelt att 

genomföra enstaka mätningar. Utrustningens kvalitet beror på ingående komponenters 

egenskaper och kvaliteten och priset varierar därefter. Det offererade mikroskopet är ett 

Zoom-Makroskop MZM1, ett koordinatmätbord med ett rörelseomfång på 150x150 mm i x 

och y samt med en tillhörande digital display med en upplösning på 1 µm. Kameran är en 

färg-CCD-digitalkamera av tillverkaren Zelos som är kopplad till universalprogramvaran KIB 

2.8 (v Theleman, 2014-04-16).  

 

Mätmikroskopet är intressant då det har hög flexibilitet och kan mäta i stort sett alla ytor som 

kan ses med ögat. En nackdel med det offererade mätmikroskopet är att det inte erbjuder 

någon lösning på uppspänningen, utan kräver ett v-block. Fördelarna med ett mätmikroskop 

är dock att operatörerna i dagsläget är vana att använda mikroskop och att de viktigaste 

måtten, förutom spånvinkeln går att mäta i mikroskopet. Mätningen är förhållandevis snabb 

och flexibel och det är möjligt att dokumentera fräsarna genom att spara bilderna och 

därigenom erhålla flera åsikter vid tvetydigheter. Kvaliteten och prisnivån på utrustningen kan 

enkelt anpassas genom anpassning av de ingående komponenterna. En nackdel med 

mikroskop är den manuella mjukvaran som innebär att mätningarna blir beroende av 

operatörerna. Det är således önskvärt att genomföra ett Gage R&R test för handmätdon för av 

utvärdera mätutrustningens noggrannhet.  

5.2. Optisk produktionsmätmaskin 
Optisk produktionsmätutrustning liknar mätmikroskopen. Mätningen sker genom en kamera 

som är kopplad till en bildbehandlande mjukvara. Skillnaderna är att de optiska 

produktionsmätmaskinerna är anpassade till verktygsmätning och har således en bättre 

anpassad uppspänning för att kunna mäta fräsen från två håll. Mjukvaran kan också vara 

specialanpassad för verktygsmätning och ha speciella funktioner som gör att den lämpar sig 

extra väl för mätning av fräsar. Beroende på mjukvaran sker mätningen antingen manuellt 

genom att operatörer sätter ut punkter för mätning eller så kan mjukvaran identifiera 

skäreggar och ytor själv och då beräkna måttet oberoende av operatören. (Zoller pomBasic, 

2014-06-03), (Mapal Uniscale M, 2014-06-03) & (OGP SmartScope Zip 250, 2014-06-03) 

 

Utrustningen som har valts ut att studera extra är Mapal Uniscale M, OGP SmartScope Zip 

250 och Zoller pomBasic. OGP SmartScope Zip 250 är en uppdaterad och nyare version av 

det tidigare SmartScope Zip 200/250 som fanns på Internslipen, men grunderna är densamma. 

Motiveringen till att studera dessa är att de är etablerade tillverkare samt att de inkom med 

offerter. Det finns även andra liknande utrustningar, men avgränsningen är gjord till dessa tre 

med motiveringen att de finns representerade med återförsäljare i Sverige och har svarat på 

den utskickade kravspecifikationen.  
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De optiska mätmaskinerna är relativt nya och det finns inga standarder kring hur repeterbarhet 

ska beräknas och presenteras. Det gör att det som presenteras i produktbladen och även 

offerterna saknar dessa uppgifter. Även uppgifter om upplösning saknas i flera fall. Den 

information som presenteras om till exempel kameran skiljer sig också, vilket gör att det är 

svårt att jämföra två tillverkare. Tabell 5 sammanfattar de uppgifter som framkommer i 

produktbladen och innehåller uppgifter om kamera, mätomfång, mätning, mjukvara, diameter 

samt hantering och styrning av maskinen. Den stora skillnaden mellan mätutrustningarna är 

att pomBasic erbjuder både semi-automatisk och manuell mätning. Den semi-automatiska 

mätningen kan identifiera skäreggar själv och är således inte beroende av operatören, vilket 

skapar högre tillförlitlighet. Det omöjligt att utvärdera mjukvaran utan att prova den. 

SmartScope skiljer sig också genom att ha en joystick för styrning av position och rotation av 

fräsen, medan de andra två tillverkarna använder manuella vred. Uniscale M och pomBasic 

erbjuder både v-block och chuck medan SmartScope rekommenderar en chuck. Det är för- 

och nackdelar med båda sorters uppspänningar. Till exempel är fräsen alltid centrerad i en 

chuck, men chucken har ofta ett kast medan v-blocket är fritt från kast. Omställningen mellan 

olika diametrar varierar också i en chuck och ett v-block, men beror till stor del på respektive 

chuck och v-block. (Zoller pomBasic, 2014-06-03), (Mapal Uniscale M, 2014-06-03) & (OGP 

SmartScope Zip 250, 2014-06-03). 

 
Tabell 5 Jämförelse mellan Mapal Uniscale M, OGP SmartScope Zip 250 och Zoller pomBasic 

(Mapal Uniscale M, 2014-06-03), (OGP SmartScope Zip 250, 2014-06-03) & (Zoller pomBasic, 2014-06-03) 
 

 Mapal Uniscale M OGP SmartScope Zip 

250 

Zoller pomBasiz 

Kamera Raster zoomsystem 12 

med adapter 0,67x med 

endoskop  

Zoom max 140x  

Underlins 0,5x och C 

mont. adapter  

 Extender och diffuser  

Precisionsguide 

300mm och 

spännklamp för 

zoomlins  
 

High resolution, color 

5:1 AccuCentric® auto-

calibrating zoom, 

motorized; 1.0x front 

replacement lens; 1.0x 

adapter tube; 2.0x lens 

attachment 

 

pomColorCam 

6 fold zoom 

Field of vision 2 mm - 

12 mm 

Operating distance 

175 mm 

Depth of focus 0,4 mm 

- 4,1 mm 

Mätomfång  250 x 150 x 200 mm 200 x 100 x 60 mm 

Upplösning  0,1 µm  

Mätning Manuell Manuell Semi-automatisk/ 

Manuell 

Mjukvara Metric MT8.09 MeasureMind 3D pomSoft 

Fixtur Chuch/v-block Chuch Chuch/v-block 

Diameter Max 50 mm  2 – 40 mm 

Hantering Manuella vred Joystick Manuella vred 

 

En nackdel med SmartScope som även fanns på den tidigare SmartScope som Internslipen 

hade är kamerans placering och fixtureringen. Kameran är placerad ovanför objektet och det 

krävs en spegel för att kunna mäta framsidan av fräsen. Ytterligare en nackdel är att 

rotationen av fräsen sker stegvis, vilket förhindrar enkel hantering och mätning. (OGP 

SmartScope Zip 250, 2014-06-03). Dessa egenskaper beskrevs negativt av operatörerna och 

därför rekommenderas en annan mätmaskin.  
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Verktygstillverkaren Mapal erbjuder Uniscale M som är en optisk produktionsmätmaskin för 

manuell mätning. Fixturen är anpassad för mätning av fräsar och med en enkel justering riktas 

fräsen om från mätning av flanken till fronten. Dock tenderar ljuskällan av verka lite svag. 

Mätutrustningen verkar enkel och flexibel, men kräver testning för att få ett rättvist utlåtande 

om repeterbarhet och användarvänlighet i både hantering av fräsen och mjukvaran. Även 

ljussättningen, zoomen fixturen behöver testas (Mapal Uniscale M, 2014-06-03).  
 

PomBasic kommer från tillverkaren Zoller som även tillverkar mer avancerade optiska 

mätmaskiner som kan liknas vid Helicheck. Mjukvaran som finns i pomBasic är en simplare 

variant av den avancerade mjukvaran och det innebär att pomBasic erbjuder semi-

automatiserad mätning. Det innebär att visa mått stöds av den automatiska mätningen och 

således blir de operatörsoberoende. De mått som inte stöds av den automatiska mjukvaran kan 

då mätas manuellt och pomBasic erbjuder samma möjligheter som övrig mätutrustning från 

Mapal och OGP. Zoller erbjuder en ljuskälla som kan justeras genom mjukvaran och 

automatisk omräkning av måtten då zoomen ändras (Zoller pomBasic, 2014-06-03). Då 

pomBasic tillverkas av en tillverkare specialiserad på optisk mätutrustning finns det en 

trovärdighet i varumärket. Den semi-automatiska mjukvaran är ett exempel på fördelarna som 

finns från en större tillverkare. Rekommendationen är därför att utvärdera pomBasic utifrån 

kravspecifikationen för att få en rättvisande bild om mätutrustningens möjligheter och 

begränsningar. Figur 18 illustrerar Zoller pomBasic. 

 
Figur 18 Zoller pomBasic 

(Med tillstånd från GJS Verktyg) 

5.3. CMM Mätning 
Tekniken i CMM mätning bygger på att en mätspets undersöker objektet i maskinens 

koordinatsystem och återger formen i den medföljande programvaran. Mätspetsens storlek 

kan variera beroende på applikation, men kan bli så liten som några få millimeter. Mätspetsen 

ansätter tryck mot mätobjektet och läser på så sätt av objektet. Idag finns det också 

kombimaskiner som erbjuder både optisk mätning och mätning med en mätspets. De flesta 

CMM kräver förprogrammerat program eller CAD-ritningar för att identifiera objektet och 

kunna genomföra mätningarna och därför lämpar sig inte en CMM kombimaskin som 

produktionsmätutrustning på Internslipen. En annan nackdel med utrustningen är att 

mätspetsarna är för stora för att mäta alla vinklar och faser på de mindre fräsarna. Problemen 
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uppstår redan på fräsar med en diameter under 10 mm. Eftersom CMM mätning inte lämpar 

sig för mätning av fräsar, utreds inte alternativet vidare (Johansson, 2014-04-10). 

5.4. 3D Laserscanner 
3D laserskannmätning innebär att objektet skannas med en laser och uppgifter om objektets 

geometrier bearbetas i mätutrustningens mjukvara. Resultatet är inte sällan en 3D-modell eller 

en CAD-ritning som kan jämföras med den ursprungliga ritningen. Tekniken är relativt ny 

och det erbjuds olika lasrar, mjukvaror och uppspänningar på marknaden. Dock tar tekniken 

relativt lång tid och det kan ta uppemot en timme för att genomföra en noggrann mätning.  

Skanningen lämpar sig dåligt för enklare ad hoc-mätning för att kontrollera enskilda mått, då 

större delar av fräsen skannas vid mätningen (Smeunix, 2014-03-20). Den relativt långa 

mättiden gör att alternativet inte lämpar sig som produktionsmätutrustning på Internslipen och 

utreds inte vidare.  

5.5. Lasermikrometer 
Lasermikrometrar använder laser för att detektera ett föremål. De två portarna som 

lasermikrometern består av är en sändare och en mottagare. Sändaren skickar ut parallella 

laserstrålar och mottagaren detekterar när något bryter strålen och på så sätt mäts diametern. 

Genom att koppla laserridån till en dator kan även fräsar med udda skär mätas och 

lasermikrometern beräknar diametern. Kast och bakkonan kan detekteras och beräknas med 

de flesta lasermikrometrar (Aeroel, 2014-05-31), (Keyence TM3000, 2014-05-31) & 

(Mitutoyo LSM503s, 2014-05-14). De lasermikrometrar som utvärderas är Aeroel Meclab 

T40, Keyence TM3000 med laserhuvudet TM-040 samt Mitutoyo LSM-503s. Dessa har valts 

ut baserat på offertsvar. Aeroel Meclab T40 är en lasermikrometer för verktygsmätning, därav 

T för ”tool”. Lasermikrometern ska kunna mäta diametern på fräsar med både udda och jämnt 

antal skäreggar. Även kast och bakkona kan mätas med lasermikrometern. Till Aeroels 

lasermikrometer ingår uppspänningen (Aeroel Meclab T40, 2014-05-31). Se figur 19 för 

exempel på lasermikrometern från Aeroel. 

 
Figur 19 Aeroel Meclab T40 

(Med tillstånd från KMK Instrument) 

 

Keyence lasermikrometer erbjuder mätning i två dimensioner då utrustningen är en 2D 

lasermikrometer. Det innebär att mikrometern inte behöver en uppspänning på samma sätt och 

att den kan programmeras till att även mäta vinklar, faser och radier utöver diameter och kast. 

Keyence 2D mikrometet har funktioner som ersätter traditionella lasermikrometrar samt 

profilprojektorer. En nackdel är att den kräver programmering för att veta vad som ska mätas 

(Keyence TM3000, 2014-05-31).  

 

Mitutoyos lasermikrometer är en traditionell endimensionell lasermikrometer, liknande 

Aeroel, som kan mäta alla sorters fräsar samt kast. Till Mitutoyos lasermikrometer ingår inte 
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kringutrustning och uppspänning, utan det är något som måste införskaffas utöver laserridån 

(Mitutoyo LSM-503s, 2014-05-31). 

 

Tabell 6 sammanfattar de olika lasermikrometrarnas specifikationer gällande mätområde, 

linjäritet, repeterbarhet, våglängd, skanningsfrekvens samt upplösning där uppgifterna har gått 

att finna i produktblad och på hemsidor. Till synes är det relativt små skillnader i de 

specifikationerna som tillverkarna uppger. Den stora skillnaden är dock linjäritet där Aeroel 

Meclab T40 har ett värde på 0,5 µm medan Keyence presentar 2 µm och Mitutoyo 1 µm. Alla 

tillverkare uppnår kravet på en repeterbarhet under 2,5 µm. Dock är dessa tester ofta 

genomförda i väldigt kontrollerade miljöer, med rätt förutsättningar och i en produktionsmiljö 

är det således andra förutsättningar. Bedömningarna utifrån dessa uppgifter är att alla 

lasermikrometrar uppfyller kraven i kravspecifikationen gällande repeterbarhet och 

mätområde. 
 

Tabell 6 Sammanfattning specifikation lasermikrometrar 
Tabellen innehåller data om mätområdet, linjäritet, repeterbarhet, våglängd, scanningfrekvens och uppläsning för Aeroel 
Meclab T40, Keyenve TM-040 samt Mitutoyo LSM-503s. (Aeroel Meclab T40, 2014-05-31), (Keyence TM3000, 2014-05-31) 

(Mitutoyo LSM-503s, 2014-05-31). 
 

 Aeroel Meclab T40 Keyene TM-040 Mitutoyo LSM-503s 

Mätområder: 0,06-38 mm 0,3 – 40 mm 0,3 – 30 mm 

Linjäritet: 0,5 µm 2 µm 1 µm 

Repeterbarhet: 0,07 µm 0,15 µm 0,1 µm 

Laser källa 

(våglängd): 

650 nm  650 nm 

Scannings-

frekvens (Hz) 

1500  3200 

Upplösning:  0,01 µm 0,02 µm – 0,01 mm 

 

Det räcker inte att enbart studera specifikationerna för att bedöma lasermikrometrarna, utan 

praktiska tester behöver genomföras. Dessvärre finns inte den möjligheten inom ramen för 

detta examensarbete. Istället får vi bedöma fräsarna utifrån de uppgifter som finns tillgängliga 

i produktbladen. Det finns en risk att Keyence 2D mikrometer har fler funktioner än vad 

Internslipen behöver, vilket gör den för komplicerad och svår att använda. Att den behöver 

programmering anses också som en nackdel och vilken typ av uppspänning som behövs 

behöver utredas mer.  

 

Aeroel Meclab T40 är utvecklad för mätning av rotationssymmetriska verktyg. Fördelen med 

Aeroel Meclab T40 är att uppspänningen ingår samt att funktionen att nolla vid fräsens spets 

och förflytta fräsen x mm är ytterst lämplig vid mätning av koniska fräsar. Därför bör 

Internslipen gå vidare och utreda Aeroel Meclab T40. 

 

Mitutoyo erbjuder inte någon uppspänning och har inte samma funktion som Aeroel Meclab 

T40 med att nolla vid fräsens spets och mäta x mm in. Det gör att Mitutoyo är ett intressant 

alternativ om Aeroel Meclab T40 inte fungerar och det behövas en ännu simplare 

lasermikrometer.  

5.6. Förinställare  
Förinställare används för att mäta borr- och fräsverktyg i verktygshållaren innan de laddas i 

maskinen för att få rätt verktygsparametrar vid fräsningen och borrningen. En förinställare 

kan antingen använda kamera eller projektor vid mätning av verktyget. Med en kamera så kan 
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skäreggar urskiljas på fräsen, medan en projektor enbart projicerar profilen. Förinställaren kan 

mäta diameter, kast, längder samt faser och radier som syns i profilen eller i kameran. Det 

finns ett flertal förinställare på Sandvik i Gimo och dessa tillåter endast projicering av 

profilen. Förinställarna används oregelbundet inom fabriken och en utvärdering av 

förinställare för att undersöka utrustningens möjligheter att mäta diameter och kast på en 

konisk pinnfräs resulterade endast i ett konstaterande av svårigheterna att skapa mätprogram. 

Således kunde ingen Gage R&R-studie genomföras för att utvärdera maskinens repeterbarhet, 

då inget fungerande program kunde skapas. Med svårigheterna att skapa program och de 

begränsade måtten som kan kontrolleras i utrustningen anses inte en förinställare vara en 

lämplig mätutrustning för Internslipen och förinställare utreds inte vidare inom detta 

examensarbete (GVH3, 2014-05-09). 

5.7. Rekommendation av ny mätutrustning 
Utifrån utvärderingen av olika mätutrustningar så är mätmikroskop, optisk 

produktionsmätutrustning samt lasermikrometer de möjliga alternativ som kan passa 

Internslipens behov. De optiska produktionsmätutrustningarna Uniscale M och pomBasic är 

anpassade för verktygsmätning och har därför anpassade fixturer för mätning av både flanken 

och fronten till skillnad mot mätmikroskop och OGP SmartScope Zip 250. Detta innebär att 

pomBasic och Uniscale M troligen erbjuder en enklare hantering och därför är att föredra 

framför mätmikroskop och SmartScope. Vid val av Uniscale M och pomBasic med gällande 

fakta är pomBasic att föredra då den erbjuder en semi-automatiserad mätning. Det väger 

också tungt att Zoller specialiserar sig på optisk mätutrustning jämfört med Mapal som 

framförallt tillverkar verktyg. Å andra sidan vet Mapal vilket behov som en 

verktygstillverkare har och kan tillverka en mätutrustning därefter. Dock värderas den semi-

automatiska mätningen högt och pomBasic är första hands valet till att testa. Om möjlighet 

finns bör det även göras en jämförelse med Uniscale M.  

 

Det framgår inte uppgifter om elförbrukning eller återvinning, men då de olika alternativen 

erbjuder liknande lösningar med kamera och dator borde elförbrukningen vara ungefär 

densamma. En bra mätutrustning kan dock bidra till ökad hållbarhet genom minskade 

kassationer samt ökad kvalitet på de tillverkade fräsarna vilket leder till effektivare 

bearbetning när fräsarna används.   

 

Den optiska mätutrustningen bör kompletteras med en lasermikrometer för snabb och effektiv 

mätning av diameter och kast. Diametern är ett så viktigt mått att det bör vara enkelt att 

kontrollera måttet på varje fräs. En specialiserad lasermikrometer kan också uppnå en högre 

noggrannhet och framförallt mäta den effektiva skärdiametern under rotation, vilket inte fås i 

en optisk produktionsmätmaskin. Kastet är ett sådant mått som kan vara komplicerat att mäta i 

en optisk produktionsmätmaskin och då erbjuder lasermikrometerns ett smidigt alternativ 

samtidigt som diametern kontrolleras. Utan att ha testat de olika mikrometrarna skulle valet 

bli Aeroel Meclab T40, då den är utvecklad för mätning av pinnfräsar och borrar. Det är dock 

intressant att även testa Keyence TM3000 om tillfälle ges. Saknas tillräckliga resurser bör den 

optiska produktionsmätutrustningen prioriteras, men sett till behov bör även lasermikrometern 

införskaffas. 
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6. Förslag på implementering och nya rutiner för kvalitetsarbetet 
Det första steget för förbättrad kvalitet på Internslipen är att införskaffa ny mätutrustning som 

ger operatörerna förutsättningar för att mäta olika parametrar på ett snabbt och smidigt sätt, 

förslagsvis Zoller pomBasic och Aeroel Meclab T40. När mätutrustningen är på plats bör 

operatörerna utbildas i utrustningen så att de känner att de till fullo behärskar och kan använda 

den. Operatörerna ska vara delaktiga i att utveckla rutiner kring mätningen och vilka mått som 

ska kontrolleras. Förslaget är att alla de mått som i detta arbete har identifierats som de 

viktigaste bör ingå. Ritningsunderlaget bör uppdateras som en del av denna kvalitetsprocess 

och då har operatörerna något att jämföra och bedöma mätresultaten med. Mätningarna bör 

ske vid ställ av en ny serie, samt med jämna intervall för styrning av olika parametrar. Detta 

kan ske som i dagsläget och varieras beroende på frästyp. 

 

När de första rutinerna har befästs är det tid för att börja dokumentera mätningarna för 

statistik uppföljning. Ett förslag är att använda Helicheck för slutkontroll och dokumentation, 

då den är helt operatörsoberoende och objektiv i sin mätning. Denna mätning skulle kunna ske 

när produktionen är igång och operatörerna har mer tid. Visionen är att operatörerna ska 

kunna sätta in fräsen och välja program för att göra mätningen. För att nå dit krävs det 

resurser och tekniskt stöd i form av ytterligare personal kopplad till avdelningen. Det kommer 

således behövas en ansvarig tekniker som utformar och testar programmen för att garantera 

kvaliteten på mätningarna i Helicheck. Programen skulle kunna innehålla olika mätserier som 

täcker olika antal mått och mätningen bör till en början ske på första biten, sista biten samt 

ytterligare en fräs. Målet är att statistisk testa behovet av mätningarna samt använda statistisk 

processtyrning som ett kvalitetsverktyg på Internslipen. 
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7. Slutsatser och diskussion 

7.1. Slutsatser 
Examensarbetet identifierade följande mått som de viktigaste måtten för att säkerställa 

kvaliteten på en pinnfräs:   

 

 Diameter 

 Kärndiameter 

 Spånvinkel 

 Släppningsvinklarna 

 Bakkona 

 Kast 

 Längd på hörnfas, hörnradie, radie på fullradiefräs 

 Vinkelreducering 

 Skär över centrum 

 Primärfasbredden 

 

Dessa mått bör kontrolleras med en optisk produktionsmätutrustning samt en lasermikrometer 

vid tillverkning av pinnfräsar, förslagsvis en Zoller pomBasic och en Aeroel Meclab T40. 

Även mätmikroskop kan lämpa sig för mätning av pinnfräsar. 3D laserscanner är en teknik 

som utvecklats relativt nyligen och som i framtiden kan erbjuda snabb och noggrann mätning. 

I dagsläget är dock tekniken för långsam. CMM med en mätprob lämpar sig inte för mätning 

av fräsar då proben inte kommer åt alla mått på en liten fräs. 

7.2. Diskusson 
Arbetet bygger på förståelse om pinnfräsars geometrier och dess tillverkningsmetoder. 

Bedömningen och rekommendationen av mätutrustning är baserad på tillgänglig fakta. En 

mätutrustning bör aldrig införskaffas utan att testas, både ur funktionssynpunkt och genom 

test av noggrannhet. Dock låg det bortom författarens påverkan att testa utrustningen inom 

ramen för detta examensarbete.  

 

Annan kritik mot arbetet är urvalet av olika leverantörer. Urvalet skedde utifrån offerter och 

produktblad. Kravspecifikationen för en mätmaskin skickades ut till ett förhållandevis stort 

antal leverantörer, men endast två grupper av tillverkare, optisk mätmaskin och 

mätmikroskop, återkom med offerter vilket tyder på att de andra tillverkarna hade svårt att 

uppfylla alla de krav som ställdes. Detta är också den egna slutsatsen vid utvärdering av 

mätutrustning.  

 

Arbetet fyller inte enbart en funktion för Sandvik. Även andra tillverkare av fräsar har nytta 

av detta och kan se över sina processer för att säkerställa en effektiv mätning där onödiga mått 

undviks i mätprotokollet. Tillverkare av mätutrustning kan också använda detta arbete för att 

benchmarka med sina konkurrenter och få feedback på sin utrustning, så att tillverkarna kan 

bli ännu bättre. 

 

Framtida forskning inom detta område bör rikta in sig på utveckling av optisk mätutrustning 

för mätning av fräsar. Även statistisk processtyrning och stabila tillverkningsprocesser är av 

intresse att studera. 
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1 Introduction 

1.1 Background  

Sandvik Coromant is the world leading brand in cemented carbide tools for turning, milling 

and drilling as well as modular tooling systems for lathes and machining centers. A special 

department for manufacturing and regrinding of end mills with the purpose to supply and 

support the production internally with special tools needs to upgrade their measuring 

equipment.  

1.2 Purpose of Investment 

This document specifies the demands of new measuring equipment.  

 

The existing measuring equipment is old or does not fulfill the department’s need and will 

therefore be replaced with new measuring equipment that meets the department’s demand of 

high flexibility, ad hoc measuring, small batches and complex end mill geometry.  

2 System Description 

2.1 Current System 

The end mills are ground in one kind of CNC machine. The product range includes over 200 

objects of different end mill geometries and of different diameters, produced in small batches 

from 1 piece up to 150 pieces. The diameters range from 0.8 mm to 25 mm (shank diameter 4 

mm to 25 mm) and the total length varies from 45 mm to approximately 150 mm. The 

measuring is mainly done with manual tools and complemented with an optical automatic 

measuring machine when needed. However, the manual tools are getting obsolete and they are 

lacking the required resolution and accuracy. The optical measuring machine is not 

considered suitable as a production measuring machine by the machine operators since they 

find the machine too slow and complicated. Most of the measurements are carried out while 

setting the machine, but also throughout the production to adjust the grinding parameters in 

order to secure the nominal values. The adjustments are conducted manually and there is no 

communication between the measuring equipment and the CNC machines. Usually four 

different end mills of different diameters and geometries are ground at the same time and this 

requires highly flexible measuring equipment. 

 

A more extensive verification is done when creating new CNC programs for new end mills.    

2.2 Future System 

There is a wish to improve the resolution, reliability and the accuracy of the measuring 

equipment. Similar products and sizes of the batches are to be expected in the future, while 

the number of different products as well as the volume may increase. The measuring 

equipment needs to be flexible regarding different diameters and different geometries of end 

mills. No communication between the measuring equipment and the CNC machines is 

expected in the near future, but Sandvik aims to save the results in a database. 
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3 Product Information 

3.1 End Mills 

The product range consists of more than 200 different end mills; however 22 of the end mills 

contribute to more than 50% of the total production volume. The end mills range from 

chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner radius, tapered end mills, 

tapered ball nose, ball nose, profile cutters and other special end mills. See appendix for 

example of different end mills and important parameters. The number of teeth also varies 

from one, two, three, four and above. The shank diameter range from 4 mm up to 25 mm. The 

smallest cutting diameter is 0.8 mm and the biggest is 25 mm. The total length is between 45 

mm and approximately 150 mm 

 

Summary of End Mills 

Kinds of End Mills: chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner 

radius, tapered end mills, tapered ball nose, ball nose, profile cutters 

and other special end mills 

Cutting Diameter: 0.8 – 25 mm  

Shank Diameter: 4 – 25 mm  

Total Length: 45 – 150 mm 

Number of teeth: 1,2,3,4 and above 

Material: Carbide 
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Example of Different End Mills 

Ball Nosed End Mill 

 

 
 

 

End Mill with Radius 

 

 

 

 

 

End Mill 
 

 

 

 

End Mill with Chamfer 
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4 General and Specific Demands 

4.1 General Demands 

The measuring equipment must be able to handle all kinds of end mills listed in section 4.2 as 

well as even and odd numbers of teeth.  

 

The equipment has to be suitable for fast ad-hoc measuring and appropriate for small batches; 

from 1 to 150 pieces. 

 

The equipment has to operate without CAD-drawings. 

 

The measuring has to be non-destructive. 

 

Continues movement in x, y, z and rotation is required. 

 

The machine must be able to stand and function properly in production environment. 

 

Short set up time between different diameters and different end mills is required. Usually four 

different end mills of different diameters and geometry are ground at the same time and this 

requires a short set up time and high flexibility. 

 

The maximum time for measuring the “most important measures” specified below in section 

4.5 is 300 seconds including set up time for a simple end mill and 420 seconds including set 

up time for a more complex end mill.  

 

The measuring equipment has to be ergonomically suitable for machine operators of different 

heights; i.e. adjustable height 

 

The equipment should have a power saving feature with adjustable intervals. When the 

machine has been unused for x minutes, it will turn into the power saving mode but easily 

start again. The accepted re-start time is 5 seconds.  

 

The equipment must be easy to start in the morning after a period of several hours of no 

usage/turned off/power saving mode. 

4.2 Important Dimensions 

Cutting diameter: 0.8 – 25 mm  

Shank diameter: 4 – 25 mm 

Total length: 40 – 150 mm 

Number of teeth: from one and above 

Material: Carbide  

Kinds of end mills: chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner radius, 

tapered end mils, tapered ball nose, ball nosed, profile cutters and other special end mills.  

See appendix for example of different end mills and important parameters. 
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4.3 Accuracy 

The required accuracy is: 

 

E1: ≤ 1.4 + L/300 μm at 20º C 

Resolution: ≤ 2.5 μm 

Repeatability: ≤ 2.5 μm 

4.4 Clamping 

A flexible clamping device with a minimum runout is required.  

Flexibility in handling different diameters and geometries according to the specified range in 

section 4.2 with no or low set up time between different end mills. Ability to manually control 

the rotation of the end mill is desirable.  

4.5 Desired Measures 

The following section lists the most important measures that the machine must be able to 

measure. The section is followed by other desirable measures the machine is required to be 

able to handle.  See appendix for example of different end mills and important parameters for 

details. 

 

The most important measures: 

Cutting Diameter (even and odd numbers of teeth) 

Core Diameter 

Rake Angle 

Clearance Angle 1 

Clearance Angle 2 

Back taper 

Runout 

Chamfer Length/ Radius 

Helix Reduction 

Tooth Over Center 

Width of Land 

 

Other important measures: 

Cutting Edge Length 

Flute Depth 

Flute Length 

Hollow Angle at End Tooth 

Clearance Angle End Tooth 

Land of End Tooth 

Length of End Tooth 

Tooth Length 

Split Depth 

Split Width 

Split Opening Angle 

Split Radius 
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Clearance Angle End Tooth 

Helix Angle 

Width of Cylindrical Land 

4.6 Software Demands 

Sandvik will save the measurements in a database and therefore the machine must have the 

possibilities to communicate with a web server. 

 

Other computer system demands specified in GidMAS, see appendix. 

4.7 Service Demands 

Emergency service shall appear at Sandvik within 24 hours after a service request. 

 

Sandvik Coromant shall receive a priority support with direct channels to specialists. 

 

Terms and Conditions. 

Demands specified in Technical Delivery Terms (TLB). See appendix.  

4.8 Health and Safety, User and Technical Demands 

The equipment needs to meet the general health and safety, user and technical demands 

directives in the TLB manual. See appendix. 
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5 Purchase Information 

Apart from what is stated in the main document of the RFQ, the following points apply. 

5.1 Quote Design 

Expected return on this enquiry by latest April 25
th

 2014 to: 

 

Sandvik Coromant 

Att: First name Last name 

S-747 80 Gimo Sweden 

E-mail: fname.lname@sandvik.com 

 

For technical concerns: 

First name2 Last name2 

Mobile phone:  

E-mail: fname2.lname2@sandvik.com 

 

To specify in the reply: 

 Your most suitable standard machine 

 Machine specification 

 Deviations from this specification 

 Rough suggestion of how to solve gaps between your machine and our specification 

 Price 

 Delivery time 

 Contact person 

5.2 Time plan 

 W14 2014  Sandvik deliver a request for quotation. 

 W17 2014 Delivery of quotation  

 W18-24 2014 Evaluation of proposals, contact with selected suppliers and  

  evaluation of suppliers to choose the suppliers for further contact 

 Fall 2014 The measuring equipment installed and running in the production 

 

A presumption for a running equipment in fall 2014, is that both the customer and the supplier 

agree upon the demands for the system and that an order is placed in good time.  
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6 Acceptance tests 

Sandvik will create acceptance tests of the investment. 

1. FAT – Factory Acceptance Test. Before delivery 

2. SAT – Site Acceptance Test. After delivery and before Sandvik completes final 

payments. 

6.1 FAT (Factory acceptance test) 

FAT will be performed at the supplier's facilities before shipment. Functionality test of the 

equipment will be carried out regarding handling of minimum and maximum dimensions of 

products and different geometries etc. Products for testing are provided by Sandvik. Further 

discussions regarding the tests can be handled inside the project. 

6.2 SAT (Site acceptance test) 

SAT will be performed in the same way as FAT when the equipment is delivered and 

installed on site in Gimo. After approval Sandvik takes over the equipment, the final payment 

is made and warranties starts to take effect. 

6.3 Capability Test 

The FAT and SAT will consist of a standardized Gage R&R test of a few selected dimensions 

on different kinds of end mills. Different kinds of end mills with different diameters will be 

tested. A minimum of 8 pieces will be measured by at least two different operators no less 

than twice and the %R&R will be computed and evaluated as: 

 

     
   

       
 

 

where USL = Upper Specification Limit 

 LSL = Lower Specification Limit 

 σ = Standard Deviation 

 

Gage System Acceptability 
 

%R&R<10% Desirable 

%R&R<20% Gage System Okay (Most variation caused by parts, not people or equipment) 

%R&R<30% May be acceptable based on importance of application and cost of gage or repair 

%R&R>30% Gage system needs improvement (people and equipment cause over 1/3 of 

variation) 

 

The FAT and SAT will be executed equally using the same details. Further details regarding 

the tests will be handled inside the project. 

 

All materials, tools, blanks and machining information necessary to carry out these tests will 

be provided by Sandvik. 

 



 

    Specification of Demands Measuring Equipment for End Mills 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

10 

 

All of the demands in the procurement documentation must be fulfilled before the tests are 

approved. 

6.4 Functionality Test 

Functionality tests will verify the key functions stated in this document. This includes 

handling of the biggest and the smallest details as well as different kinds of end mills. Also a 

simulation of an authentic situation to evaluate flexibility and the measuring time will take 

place. The functionality test focus on the flexibility of handling four different end mills at the 

same time as well as measuring time and set up times. Further details regarding the tests will 

be handled inside the project. 
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1 Introduction 

1.1 Background 

Sandvik Coromant is the world leading brand in cemented carbide tools for turning, milling 

and drilling as well as modular tooling systems for lathes and machining centers. A special 

department for manufacturing and regrinding of end mills with the purpose to supply and 

support the production internally with special tools needs to upgrade their measuring 

equipment.  

1.2 Purpose of Investment 

This document specifies the demands of new measuring equipment. 

 

The existing measuring equipment is old or does not fulfill the department’s need and will 

therefore be replaced with new measuring equipment that meets the department’s demand of 

high flexibility, ad hoc measuring, small batches and complex end mill geometry.  

2 System Description 

2.1 Current System 

The end mills are ground in one kind of CNC machine. The product range includes over 200 

objects of different end mill geometries and of different diameters, produced in small batches 

from 1 piece up to 150 pieces. The diameters range from 0.8 mm to 25 mm (shank diameter 4 

mm to 25 mm) and the total length varies from 45 mm to approximately 150 mm. The 

measuring is mainly done with manual tools and complemented with an optical automatic 

measuring machine when needed. However, the manual tools are getting obsolete and they are 

lacking the required resolution and accuracy. The optical measuring machine is not 

considered suitable as a production measuring machine by the machine operators since they 

find the machine too slow and complicated. Most of the measurements are carried out while 

setting the machine, but also throughout the production to adjust the grinding parameters in 

order to secure the nominal values. The adjustments are conducted manually and there is no 

communication between the measuring equipment and the CNC machines. Usually four 

different end mills of different diameters and geometries are ground at the same time and this 

requires highly flexible measuring equipment. 

 

A more extensive verification is done when creating new CNC programs for new end mills.    

2.2 Future System 

There is a wish to improve the resolution, reliability and the accuracy of the measuring 

equipment. Similar products and sizes of the batches are to be expected in the future, while 

the number of different products as well as the volume may increase. The measuring 

equipment needs to be flexible regarding different diameters and different geometries of end 

mills. No communication between the measuring equipment and the CNC machines is 

expected in the near future, but Sandvik aims to save the results in a database.  
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3 Product Information 

3.1 End Mills 

The product range consists of more than 200 different end mills; however 22 of the end mills 

contribute to more than 50% of the total production volume. The end mills range from 

chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner radius, tapered end mills, 

tapered ball nose, ball nose, profile cutters and other special end mills. See appendix for 

example of different end mills and important parameters. The number of teeth also varies 

from one, two, three, four and above. The shank diameter range from 4 mm up to 25 mm. The 

smallest cutting diameter is 0.8 mm and the biggest is 25 mm. The total length is between 45 

mm and approximately 150 mm. 

 

Summary of End Mills 

 

Kinds of End Mills: chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner 

radius, tapered end mills, tapered ball nose, ball nose, profile cutters 

and other special end mills 

Cutting Diameter: 0.8 – 25 mm 

Shank Diameter: 4 – 25 mm  

Total Length: 45 – 150 mm 

Number of teeth: 1,2,3,4 and above 

Material: Carbide 
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Example of Different End Mills 

 

Ball Nosed End Mill 

 

 
 

 

End Mill with Radius 

 

 

 

 

 

End Mill 
 

 

 

 

End Mill with Chamfer 
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4 General and Specific Demands 

4.1 General Demands 

The equipment has to be able to measure diameters and runout on all the end mills listed in 

section 4.2. 

 

The equipment has to be able to measure end mills with even as well as odd numbers of teeth.  

 

The equipment must be able to measure the diameter x mm ± 1 µm from the front side. This is 

particularly important for tapered and tapered ball nosed end mills.  

 

Short set up time between different diameters and different end mills is required. Usually four 

different end mills of different diameters and geometry are ground at the same time and this 

requires a short set up time and high flexibility. 

 

The maximum time for measuring the diameter and runout is 120 seconds including set up for 

a simple end mill and 180 seconds including set up for more complex end mill geometries.  

 

The machine must be able to stand and function properly in production environment. 

 

The equipment has to be suitable for fast ad-hoc measuring and appropriate for small batches 

from 1 to 150 pieces. 

 

The equipment has to operate without CAD-drawings. 

 

The measuring has to be non-destructive. 

 

The measuring equipment has to be ergonomically suitable for machine operators of different 

heights.  

 

The equipment should have a power saving feature with adjustable intervals. When the 

machine has been unused for x minutes, it will turn into the power saving mode but easily 

start again. The accepted re-start time is 5 seconds.  

 

The equipment must be easy to start in the morning after a period of several hours of no 

usage/turned off/power saving mode. 

4.2 Important Dimensions 

Cutting diameter: 0.8 – 25 mm 

Shank diameter: 4 – 25 mm 

Total length: 40 – 150 mm 

Number of teeth: from one and above 

Material: Carbide  

Kinds of end mills: chamfering cutters, end mills with chamfer, end mills with corner radius, 

tapered end mils, tapered ball nose, ball nosed, profile cutters and other special end mills.  
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See appendix for example of different end mills and important parameters. 

4.3 Accuracy 

The required accuracy is: 

 

E1: ≤ 1.4 + L/300 μm at 20º C 

Resolution: ≤ 2.5 μm 

Repeatability: ≤ 2.5 μm 

4.4 Clamping 

A flexible clamping device with a minimum runout is required.  

Flexibility in handling different diameters and geometries according to the specified range in 

section 4.2 with no or low set up time between different end mills. Ability to manually control 

the rotation of the end mill is desirable.  

4.5 Desired Measures 

The following section lists the most important measures that the machine must be able to 

measure.  

  

Diameter 

Diameter x mm ± 1 µm from the front side (especially important on tapered end mills) 

Runout 

4.6 Software Demands 

Sandvik will save the measurments in a database and therefore the machine must have the 

possibilities to communicate with a web server. 

 

Other computer system demands specified in GidMAS, see appendix. 

4.7 Service Demands 

Emergency service shall appear at Sandvik within 24 hours after a service request. 

 

Sandvik Coromant shall receive a priority support with direct channels to specialists. 

 

Terms and Conditions. 

Demands specified in Technical Delivery Terms (TLB). See appendix.  

4.8 Health and Safety, User and Technical Demands 

The equipment needs to meet the general health and safety, user and technical demands 

directives in the TLB manual. See appendix. 
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5 Purchase Information 

Apart from what is stated in the main document of the RFQ, the following points apply. 

5.1 Quote Design 

Expected return on this enquiry by latest April 25
th

 2014 to: 

 

Sandvik Coromant 

Att: First name Last name 

S-747 80 Gimo Sweden 

 

E-mail: fname.lname@sandvik.com 

 

For technical concerns: 

First name Last name 

Mobile phone:  

E-mail: fname.lname@sandvik.com 

 

To specify in the reply: 

 Your most suitable standard machine 

 Machine specification 

 Deviations from this specification 

 Rough suggestion of how to solve gaps between your machine and our specification 

 Price 

 Delivery time 

 Contact person 

5.2 Time plan 

 W14 2014  Sandvik deliver a request for quotation. 

 W17 2014 Delivery of quotation  

 W18-24 2014 Evaluation of proposals, contact with selected suppliers and  

evaluation of suppliers to choose the suppliers for further contact 

 Fall 2014 The measuring equipment installed and running in the production 

 

A presumption for a running equipment in fall 2014, is that both the customer and the supplier 

agree upon the demands for the system and that an order is placed in good time.  
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6 Acceptance tests 

Sandvik will create acceptance tests of the investment. 

3. FAT – Factory Acceptance Test. Before delivery 

4. SAT – Site Acceptance Test. After delivery and before Sandvik completes final 

payments. 

6.1 FAT (Factory acceptance test) 

FAT will be performed at the supplier's facilities before shipment. Functionality test of the 

equipment will be carried out regarding handling of minimum and maximum dimensions of 

products and different geometries etc. Products for testing are provided by Sandvik. Further 

discussions regarding the tests can be handled inside the project. 

6.2 SAT (Site acceptance test) 

SAT will be performed in the same way as FAT when the equipment is delivered and 

installed on site in Gimo. After approval Sandvik takes over the equipment, the final payment 

is made and warranties starts to take effect. 

6.3 Capability Test 

The FAT and SAT will consist of a standardized Gage R&R test of the diameter and the 

runout. Different kinds of end mills with different diameters will be tested. A minimum of 8 

pieces will be measured by at least two different operators no less than twice and the %R&R 

will be computed and evaluated as: 

 

     
   

       
 

 

where USL = Upper Specification Limit 

 LSL = Lower Specification Limit 

 σ = Standard Deviation 

 

Gage System Acceptability 
 

%R&R<10% Desirable 

%R&R<20% Gage System Okay (Most variation caused by parts, not people or equipment) 

%R&R<30% May be acceptable based on importance of application and cost of gage or repair 

%R&R>30% Gage system needs improvement (people and equipment cause over 1/3 of 

variation) 

 

 

The FAT and SAT will be executed equally using the same details. Further details regarding 

the tests will be handled inside the project. 

 

All materials, tools, blanks and machining information necessary to carry out these tests will 

be provided by Sandvik. 
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All of the demands in the procurement documentation must be fulfilled before the tests are 

approved. 

6.4 Functionality Test 

Functionality tests will verify the key functions stated in this document. This includes 

handling of the biggest and the smallest details as well as different kinds of end mills. Also a 

simulation of an authentic situation to evaluate flexibility and the measuring time will take 

place. The functionality test focus on the flexibility of handling four different end mills at the 

same time as well as measuring time and set up times. Further details regarding the tests will 

be handled inside the project. 
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Appendix C Förteckning över mått på fräs med hörnfas 

End mill with chamfer  

 

 

Pos. Description 

01.02 Cutting diameter  

01.04 Shank diameter 

01.21 Core diameter 

02.03 Overall length without male center  

02.04 Peripheral cutting length  

02.12 Chamfer length at cutting side  



 
 

 

2 

 

02.53 Theoretical clamping length  

02.54 Flute length 

03.55 Tooth length 

03.57 Tooth over center  

03.58 Width of land 1 end tooth  

03.67 Width of land overall  

03.73 Depth of flutes  

03.74 Measuring depth 1  

03.76 Land depth peripheral cutting part  

04.03 Chamfer angle at cutting side  

04.50 Dish angle at end tooth  

04.51 Clearance angle 1 end tooth  

04.52 Clearance angle 2 end tooth  

04.58 Rake angle end tooth  

04.59 Rake angle outer diameter  

04.64 Gashing angle  

04.65 Gap angle at face side  

04.70 Helix angle 

04.75 Radial relief at clearance angle  

05.06 Gap radius 

05.07 Flute radius 

06.25 Division tolerance at flute  

06.26 Number of teeth  

06.27 Cutting direction  

06.28 Stroke value  

06.29 Helix direction 

06.30 Helix pitch 

08.02 Axial runout end teeth  

08.04 Radial runout peripheral cutting part  

08.50 Distance from top or face to measuring point for runout at cutting part  

10.01 Roughness clearance angle 1 at end tooth  

10.02 Roughness clearance angle 1 at peripheral cutting part  

10.03 Roughness of rake at peripheral cutting part  

10.05 Roughness shank  

10.06 Roughness of rake at face side  
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Appendix D Gage R&R mikrometer diameter 9,8 mm

DATE PERFORMED BY

RESULT
5.15* 

Stdev

% Max 

variation PART NO&NAME

Equipment 0,01273 25,6% CHARACTERISTIC GAGE NAME

Appra iser 0,02617 52,6% SPECIFICATION GAGE NO.

R&R 0,02932 58,9% HiTol 9,8 GAGE TYPE

LoTol 9,742

Cp 1

Part number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum

Appraiser 1 Trial 1 9,779 9,779 9,771 9,775 9,773 9,772 9,773 9,787 9,759 9,766 293,176

Enter your data here-> Trial2 9,771 9,772 9,772 9,773 9,772 9,77 9,769 9,784 9,756 9,767

Trial3 9,772 9,772 9,773 9,776 9,773 9,778 9,771 9,788 9,764 9,769 97,736

Trial4 Xbar1

Trial 5 9,772533

Total 29,322 29,323 29,316 29,324 29,318 29,32 29,313 29,359 29,279 29,302

Average-Appraiser 19,774 9,77433 9,772 9,77467 9,7727 9,7733 9,771 9,7863 9,7597 9,7673 Rbar1

Range1 0,008 0,007 0,002 0,003 0,001 0,008 0,004 0,004 0,008 0,003 0,0048

Appraiser 2 Trial 1 9,776 9,777 9,776 9,777 9,773 9,778 9,776 9,787 9,766 9,768 293,245

Enter your data here-> Trial2 9,781 9,778 9,773 9,77 9,775 9,779 9,774 9,786 9,761 9,775

Trial3 9,775 9,78 9,772 9,771 9,775 9,778 9,771 9,79 9,759 9,768 97,739

Trial4 Xbar2

Trial 5 9,774833

Total 29,332 29,335 29,321 29,318 29,323 29,335 29,321 29,363 29,286 29,311

Average-Appraiser 29,77733 9,77833 9,77366667 9,77267 9,7743 9,7783 9,7737 9,7877 9,762 9,7703 Rbar2

Range2 0,006 0,003 0,004 0,007 0,002 0,001 0,005 0,004 0,007 0,007 0,0046

Appraiser 3 Trial 1 9,766 9,767 9,766 9,765 9,764 9,769 9,768 9,78 9,75 9,765 292,952

Enter your data here-> Trial2 9,766 9,766 9,765 9,765 9,763 9,763 9,767 9,778 9,745 9,764

Trial3 9,766 9,766 9,765 9,765 9,764 9,769 9,765 9,777 9,75 9,763 97,650

Trial4 Xbar3

Trial 5 9,765067

Total 29,298 29,299 29,296 29,295 29,291 29,301 29,3 29,335 29,245 29,292

Average-Appraiser 39,766 9,76633 9,76533333 9,765 9,7637 9,767 9,7667 9,7783 9,7483 9,764 Rbar3

Range3 0 0,001 0,001 0 0,001 0,006 0,003 0,003 0,005 0,002 0,0022

Part Averages 9,772 9,773 9,770 9,771 9,770 9,773 9,770 9,784 9,757 9,767 0,027 Range Ave

Sum 87,952 87,957 87,933 87,937 87,932 87,956 87,934 88,057 87,810 87,905 879,373 Total

GAGE REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY REPORT
( GAGE R&R )

Diameter



 

A 

 

Appendix E Gage R&R mikrometer diameter 16,5 mm 

  

DATE PERFORMED BY

RESULT
5.15* 

Stdev

% Max 

variation PART NO&NAME

Equipment 0,02006 58,4% CHARACTERISTIC GAGE NAME

Appra iser 0,00659 19,2% SPECIFICATION GAGE NO.

R&R 0,02275 66,3% HiTol 16,52 GAGE TYPE

LoTol 16,48

Cp 1

Part number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum

Appraiser 1 Trial 1 16,484 16,497 16,489 16,49 16,495 16,486 16,492 16,487 16,486 16,485 494,677

Enter your data here-> Trial2 16,482 16,495 16,489 16,491 16,494 16,484 16,494 16,492 16,489 16,492

Trial3 16,483 16,495 16,487 16,489 16,496 16,488 16,493 16,486 16,485 16,482 164,884

Trial4 Xbar1

Trial 5 16,48923

Total 49,449 49,487 49,465 49,47 49,485 49,458 49,479 49,465 49,46 49,459

Average-Appraiser 116,483 16,4957 16,4883333 16,49 16,495 16,486 16,493 16,488 16,487 16,486 Rbar1

Range1 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,002 0,006 0,004 0,01 0,0036

Appraiser 2 Trial 1 16,49 16,504 16,501 16,503 16,502 16,489 16,504 16,49 16,491 16,488 494,757

Enter your data here-> Trial2 16,484 16,495 16,49 16,493 16,495 16,488 16,491 16,488 16,488 16,486

Trial3 16,485 16,498 16,489 16,493 16,492 16,486 16,491 16,489 16,486 16,488 164,897

Trial4 Xbar2

Trial 5 16,4919

Total 49,459 49,497 49,48 49,489 49,489 49,463 49,486 49,467 49,465 49,462

Average-Appraiser 216,4863 16,499 16,4933333 16,4963 16,496 16,488 16,495 16,489 16,488 16,487 Rbar2

Range2 0,006 0,009 0,012 0,01 0,01 0,003 0,013 0,002 0,005 0,002 0,0072

Appraiser 3 Trial 1 16,484 16,497 16,49 16,49 16,495 16,488 16,494 16,49 16,486 16,48 494,733

Enter your data here-> Trial2 16,49 16,506 16,498 16,492 16,507 16,486 16,499 16,484 16,485 16,484

Trial3 16,481 16,498 16,489 16,498 16,494 16,494 16,494 16,485 16,485 16,49 164,908

Trial4 Xbar3

Trial 5 16,4911

Total 49,455 49,501 49,477 49,48 49,496 49,468 49,487 49,459 49,456 49,454

Average-Appraiser 316,485 16,5003 16,4923333 16,4933 16,499 16,489 16,496 16,486 16,485 16,485 Rbar3

Range3 0,009 0,009 0,009 0,008 0,013 0,008 0,005 0,006 0,001 0,01 0,0078

Part Averages16,485 16,498 16,491 16,493 16,497 16,488 16,495 16,488 16,487 16,486 0,014 Range Ave

Sum 148,363 148,485 148,422 148,439 148,470 148,389 148,452 148,391 148,381 148,375 1484,167 Total

GAGE REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY REPORT
( GAGE R&R )

Diameter



 

A 

 

Appendix F Gage R&R profilprojektor 

  

DATE PERFORMED BY

RESULT
5.15* 

Stdev

% Max 

variation PART NO&NAME

Equipment 0,01904 55,5% CHARACTERISTIC GAGE NAME

Appra iser 0,02108 61,4% SPECIFICATION GAGE NO.

R&R 0,02928 85,3% HiTol 6,383 GAGE TYPE

LoTol 6,343

Cp 1

Part number

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum

Appraiser 1 Trial 1 6,343 6,343 6,345 6,368 6,36 6,314 6,343 6,349 6,342 6,3 190,236

Enter your data here-> Trial2 6,343 6,342 6,347 6,364 6,365 6,319 6,346 6,354 6,342 6,297

Trial3 6,347 6,342 6,341 6,37 6,361 6,317 6,339 6,354 6,344 6,295 63,410

Trial4 Xbar1

Trial 5 6,3412

Total 19,033 19,027 19,033 19,102 19,086 18,95 19,028 19,057 19,028 18,892

Average-Appraiser 16,34433 6,34233 6,34433333 6,36733 6,362 6,3167 6,3427 6,3523 6,3427 6,2973 Rbar1

Range1 0,004 0,001 0,006 0,006 0,005 0,005 0,007 0,005 0,002 0,005 0,0046

Appraiser 2 Trial 1 6,349 6,347 6,35 6,378 6,371 6,331 6,354 6,355 6,348 6,3 190,457

Enter your data here-> Trial2 6,349 6,349 6,352 6,381 6,37 6,328 6,343 6,36 6,351 6,309

Trial3 6,35 6,35 6,354 6,375 6,367 6,323 6,35 6,363 6,342 6,308 63,482

Trial4 Xbar2

Trial 5 6,348567

Total 19,048 19,046 19,056 19,134 19,108 18,982 19,047 19,078 19,041 18,917

Average-Appraiser 26,34933 6,34867 6,352 6,378 6,3693 6,3273 6,349 6,3593 6,347 6,3057 Rbar2

Range2 0,001 0,003 0,004 0,006 0,004 0,008 0,011 0,008 0,009 0,009 0,0063

Appraiser 3 Trial 1 6,345 6,338 6,347 6,366 6,364 6,329 6,337 6,352 6,344 6,293 190,250

Enter your data here-> Trial2 6,345 6,345 6,346 6,376 6,363 6,311 6,344 6,346 6,336 6,292

Trial3 6,348 6,346 6,349 6,364 6,368 6,32 6,342 6,352 6,342 6,3 63,431

Trial4 Xbar3

Trial 5 6,341667

Total 19,038 19,029 19,042 19,106 19,095 18,96 19,023 19,05 19,022 18,885

Average-Appraiser 36,346 6,343 6,34733333 6,36867 6,365 6,32 6,341 6,35 6,3407 6,295 Rbar3

Range3 0,003 0,008 0,003 0,012 0,005 0,018 0,007 0,006 0,008 0,008 0,0078

Part Averages 6,347 6,345 6,348 6,371 6,365 6,321 6,344 6,354 6,343 6,299 0,072 Range Ave

Sum 57,119 57,102 57,131 57,342 57,289 56,892 57,098 57,185 57,091 56,694 570,943 Total

GAGE REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY REPORT
( GAGE R&R )

Diameter



 

A 

 

Appendix G Gage R&R Helicheck 

 

 

Date

# Parts #Trials #Machines #Outputs

10 4 1 2

Diameter Kast

Cp 1 1 1

LoTol -0,02 0

UpTol 0,02 0,02

%GRR 19% 25%

2014-04-19 11:19

Diameter

RESULT 5.15* Stdev

% Max 

variation

Equipment 0,00764 19%

Machine 0,00000 0%

R&R 0,00764 19%

Anova 

Source df SS MS F

Machine 0 0,00000 0,00000

Parts 9 0,01636 0,00182

Machine x 

Part 0 0,00000 0,00000 0,00000

Gage Error 30 0,00007 0,00000

Total 39 0,01643

Estimate of 

Variance Std. Dev 5.15* Stdev

% Study 

Variation

% 

Contributio

n

Repeatabil

ity 0,00000 0,00148 EV 0,00764 7% 0%

Machine 0,00000 0,00000 AV 0,00000 0% 0%

Machine x 

Part 0,00000 0,00000 INT 0,00000 0% 0%

R&R 0,00000 0,00148 R&R 0,00764 7% 0%

Part 0,00045 0,02132 PV 0,10979 100% 100%

TV 0,11006

Machine

1

253,67800

Part

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25,38200 25,37000 25,38900 25,48000 25,46400 25,27300 25,36800 25,40300 25,36200 25,18700

Total

253,67800



 
 

 

B 

 

 

Kast

RESULT

2.575* 

Stdev

% Max 

variation

Equipment 0,00492 25%

Machine 0,00000 0%

R&R 0,00492 25%

Anova 

Source df SS MS F

Machine 0 0,00000 0,00000

Parts 9 0,00012 0,00001

Machine x 

Part 0 0,00000 0,00000 0,00000

Gage Error 30 0,00011 0,00000

Total 39 0,00023

Estimate of 

Variance Std. Dev

2.575* 

Stdev

% Study 

Variation

% 

Contributio

n

Repeatabil

ity 0,00000 0,00191 EV 0,00492 73% 53%

Machine 0,00000 0,00000 AV 0,00000 0% 0%

Machine x 

Part 0,00000 0,00000 INT 0,00000 0% 0%

R&R 0,00000 0,00191 R&R 0,00492 73% 53%

Part 0,00000 0,00180 PV 0,00462 68% 47%

TV 0,00675

Machine

1

0,20400

Part

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,01700 0,01700 0,02800 0,03300 0,02700 0,02200 0,01100 0,02100 0,01200 0,01600

Total

0,20400


