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Jan Palmqvist 

1. SAMMANFATTNING 

I det utvecklingsskede som träindustrin nu befinner sig växer behovet av att på ett 
objektivt och kvantifierbart sätt mäta en träyta. Ritningar förekommer allt oftare i arbetet, 
vilket gör att även ytor måste kravsättas för att man skall erhålla en komplett ritning. 

Den metod för ytjämnhetsmätning som valdes för detta arbete har visat sig vara en möjlig 
metod för att objektivt kunna ange ytjämnheten på en träyta. Mätinstrumentet arbetar med 
en mekanisk avkänning av ytan vilket innebär att en diamantspets registrerar ytan ungefär 
som grammofonens pick-up. Denna mätmetod är väl spridd i andra branscher och 
mätinstrument finns att tillgå i olika utföranden från ett antal tillverkare. 

De ytjämnhetsparametrar som lämpar sig bäst för ytjämnhetsangivelser på trä måste på ett 
enkelt och lättförståeligt sätt beskriva ytan. De ytjämnhetsparametrar, som enligt den 
undersökta metoden bäst uppfyller delta krav är medelyteavvikelsen (R^) och medel-
glättningsdjupet (RpJ. 

Projektet har även visat att det krävs omfattande underlag för att man med säkerhet skall 
kunna säga hur olika faktorer inverkar på ytjämnhetsmätningama, t ex fuktkvoter, 
slipband eller ytstrukturer i träet. 
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2. INLEDNING 

2.1 Varför skall man objektivt kunna bedöma en yta? 

Tekniken att bestämma en ytas beskaffenhet är välkänd inom verkstadsindustrin. Metoder, 
standarder och maskinell utmstning finns sedan lång tid tillbaka. Inom träindustrin råder 
idag en diffus föreställning om hur man skall bedöma en bearbetad eller lackerad yta. De 
kriterier som används är: 

Glansvärde för en lackerad yta 
- Klassindelning A - E enligt SS 839030 

Visuell bedömning av bearbetningsresultatet 

Glansvärdet bedömer egentligen inte ytans beskaffenhet utan lackens. (En fin yta behöver 
inte nödvändigtvis ge ett högt glanstal.) 

De två sistnämnda bedömningskriterierna ger en subjektiv bedömning av bearbetnings
resultatet. Detta skulle t ex kunna resultera i att en produkt som tillverkas av två olika 
underleverantörer inte uppfyller samma krav eftersom man inte entydigt kan säga vilka 
kraven är. 

I Svensk Standard 839030 har kvalitetsbedömningen av möbler och inredningsenheter 
standardiserats. En färdig möbel eller del därav bedöms och skall kunna hänföras till 
någon av klasserna A, B, C, D eller E, där A ställer de högsta kraven och E de lägsta. 
Utgående från vilken klass produkten skall sortera under bedöms en rad defekter som kan 
förekomma. Standarden beskriver till hur stor grad dessa defekter får förekomma hos 
respektive klass. 

Vid en mindre undersökning vid sju möbeltillverkande företag ställdes frågan vilka krav 
man ställer på produktemas yta. Företagen utgjordes av tre planmöbeltillverkare (kontor, 
bank, offentlig miljö) och fyra traditionella möbeltillverkare. Sex företag svarade att inga 
uttalade krav finns på en bearbetad yta, däremot används glansmätning av lackresultatet i 
ett par företag. Ett företag anger att man har 120-komskrav på sina ytor, vilket innebär 
att det slipband som används i sista steget av tillverkningen skall ha en komgrovlek på 
120. Inget sägs dock om i vilket skick detta slipband skall vara. 

Slutsatsen av undersökningen är att några fastställda krav på en bearbetad yta inte 
förekommer, utan att det är helt upp till operatören att bedöma resultatet. Detta innebär att 
man, så länge man har samma personal, förhoppningsvis erhåller ett jämnt resultat; måste 
man däremot skifta personal av någon anledning är risken stor att ytans kvalitet i högsta 
grad blir ojämn. 

2.2 Syftet med arbetet 

Syftet med detta arbete har varit att utvärdera en kvantifierbar (och objektiv) metod 
(metod som ger siffervärden) för att mäta en träytas beskaffenhet. Mätningarna har gjorts 
med instrument som mekaniskt känner av ytan. Denna metod är accepterad och väl 
utbredd inom verkstadsindustrin. 



2.3 Vilken nytta har man av att numeriskt kunna mäta en yta? 

Nyttan med att mäta en yta med en objektiv och kvantifierbar metod kan sammanfattas i 
följande punkter: 

- Objektiv och exakt bedömning. Mätningarna ger samma värde oavsett vem som mäter. 

- Det är lätt att erhålla dokumentation vid mätningarna som kan utnyttjas vid kvalitets
styrning och processtyrning. 

- En objektiv mätning kan tjäna som bevis vid tvister mellan kund och leverantör. 

- Ritningar används allt mer inom träindustrin. En ritning är inte fullständig innan alla 
funktioner är måttsatta. En kvantifierbar mätningsteknik ger värden för ritningsunder
lag. 

- En kvantifierbar yta på en ritning ger ett bra underlag för en tillverkningsberedning, 
vilket gör att man tillverkar rätt kvalitet. 

- Genom att ha kontroll på en yta innan den lackeras är det möjligt att minimera 
lackmängden med bibehållet lackeringsresultat och dessutom veta att man inte gör 
större lösningsmedelsutsläpp än man är tvungen t i l l . 

2.4 Begränsningar 

På grund av att ytjämnhetsmätning på trä är ett relativt okänt område har detta arbete 
inriktats på att mer övergripande undersöka möjligheterna att mäta ytjämnhet på ett 
trämatcrial. Arbetets budget och tidsram har inneburit vissa avgränsningar, nämligen: 

- Mätningar har gjorts endast på ett fåtal träslag. De valda träslagen, bok, björk, asp och 
furu, har en homogen grundstruktur i materialet, vilket gör det lättare att studera de 
bearbetningsrepor som man utsätter materialet för (jämför med t ex ek). 

- Mätningarna har enbart utförts med ett instrument som mekaniskt känner av ytan 
(släpnålsinstrument). Instrumentets konstruktion innebär att endast de s k mikrofelen, 
se kapitel 3.1, utvärderas. Långvågighet, form- och lägesavvikelse som ingår i den 
totala kravbilden för en produkt berörs inte i detta arbete. 

- Vissa experimentmätningar som har gjorts visar inte statistiskt säkra resultat utan pekar 
mer på tendenser. 

3. VAD MENAS MED YTJÄMNHET? 

Att mäta ytjämnheten, eller egentligen ytojämnheten, på en yta innebär att man med 
någon metod studerar ytans topografi. Ytans profil med dess ojämnheter består dels av 
bearbetningsrepor, dels av ojämnheter i materialet. Att på en träyta försöka särskilja vilka 
ojämnheter som beror på materialet respektive bearbetningen är mycket svårt i jämförelse 



med t ex en bearbetad metallyta. Detta innebär egentligen inte något problem eftersom det 
är de totala ytfelen som bestämmer slutresultatet. 

Vid ytjämnhetsmätning skiljer man på kortvågiga och långvågiga fel, s k mikro- och 
makrofel. Gränsen mellan dem varierar men principen visas i figuren nedan. 

råprofil mikroprofil makroprofil 

Figur 1. Råprofilen delas upp i mikro- och makroprofiler. 

Vid en mätning förs en givare över provobjektet. Givaren som består av en diamantspets 
sitter på en hävarm. Via hävärmen alstras en signal som sedan tolkas på elektrisk väg. 
Den signal som kommer direkt från givaren kallas P-profil och innehåller både mikro-
och makrofel. 

Uppdelningen i mikro- och makrofel sker med hjälp av filtrering. Med det s k cut-off-
filtret bestämmer man vid vilken våglängd (gränsvåglängden) feltyperna skiljs från 
varandra. Våglängder som är kortare än gränsvåglängden blir mikrofel, de som är större 
makrofel. Mikrofelen får benämningen R-profil, makrofelen W-profi l . Den utvärdering 
man gör av R- och W-profilerna resulterar i ett antal ytjämnhetsparametrar från vilka 
man väljer vilka som bäst svarar mot de krav man har. Görs utvärderingen med ut
gångspunkt från R-profilcn ger detta ytjämnhetsparametrar som beskrivs med bokstaven 
R med en indexbokstav, t ex R,,. Görs istället utvärderingen med utgångspunkt i W -
profilen beskrivs följaktligen parametrarna med bokstaven W, t ex W,. Ytjämhetspara-
metrarna som beskrivs i denna rapport är standardiserade och beskrivs, vid sidan av i 
Svensk Standard /1,3/, antingen i D I N - eller ISO-standard. 

3.1 Ytjämnhetsparametrar 

De flesta ytjämnhetsmätarna filtrerar bort W-profilen och visar endast R-profilen. Vid en 
mätning erhålls som utdata ett antal ytjämnhetsparametrar och oftast även en R-pro-
filkurva. Det är ur profilkurvan alla ytjämnhetsparametrar utvärderas. Figur 2 visar en R-
profil. 
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F/gwr 2. Profdkurva, Avkänningssträckan I, = startsträckan l^ + utvärderingslängden 
+ stoppsträckan l„. 

Utvärderingslängden l^ = 5 x delmätsträckan Ig = 5 x gränsvåglängden . 

Vid en mätning med ett så kallat släpnålsinstrument förs en mätspets över ytan en viss 
sträcka, avkänningslängden (1^. Utvärderingen av profilen sker på en något mindre del av 
avkänningssträckan för att minimera fel som uppstår p g a mätspetsens acceleration (IJ 
och retardation (IJ. Denna sträcka kallas utvärderingslängd och benämns 1̂  . 

Utvärderingslängden (In,) delas i sin tur in i fem delmätsträckor (IJ som motsvarar gräns
våglängden (XJ (vanlig benämning i Sverige är engelskans cut-off). Gränsvåglängden är 
den våglängd som drar skiljelinjen mellan makro- och mikrofel. Gränsvåglängden väljs 
och ställs in på mätinstrumentet. Standardiserade gränsvåglängder är 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 
och 8,0 mm. Valet beror på den ytstruktur detaljens yta har. I de allra flesta fall kan 
gränsvåglängden för slipade träytor väljas till 0,8 mm. För noggrannare beskrivning och 
val av gränsvåglängder hänvisas till SMS handbok 523:1991. 71,2/ 

Ur R-profilen beräknas ett antal ytjämnhetsparametrar. En utvärdering görs i varje 
delmätsträcka. Några av de vanligaste parametrarna är: 

Rj, Medelyteavvikelsen är totaldjupcn hos de delmätsträckor som ingår i utvärde
ringslängden. 72/ 

R^^ Den maximala ytavvikelsen är det största deldjupet hos de delmätsträckor som 
ingår i utvärderingslängden. 727 



Figur 3. Medelyteavvikelsen = (Zj + Z2 + Z, + + Z^) I 5, maximal ytavvikelse R„ 
= . 

Rp Glättningsdjupet är avståndet mellan högsta profiltoppen och medellinjen i 
profilen. /2/ 

R pin 
Medclglättningsdjupet är medelvärdet av glättningsdjupet hos var och en av de 
fem olika delmätsträekorna l^. . /2/ 

"VT 

R 
p2 

R R p5 

medel-
linje 

Figur 4. Glättningsdjup R , medelgättningsdjupet R = Z i? / 5. 

Rj Den aritmetiska medelyteavvikelsen kan teoretiskt sägas vara avståndet mellan de 
två linjer som uppstår när arean hos alla toppar över medellinjen och alla dalar 
under denna omvandlas till var sin lika stor rektangel. 



medcl-

Figur 5. Den aritmetiska medelyteawikelsen. 

Den mest använda ytjämnhetsparametem är, speciellt i verkstadsindustrin, R,-värdet, trots 
att denna parameter är svår att förstå. R,-värdet har även brister, t ex erhålls samma R-
värde om man spegelvänder en profil. 

3.2 Mätinstrumentet vid försöken 

Ytjämnhetsmätaren som användes vid försöken benämns Perthometer M4P 150 och 
tillverkas av Feinpriif-Perthen GmbH, Tyskland, och är av typen släpnålsinstrument. Det 
innebär att mätningen sker genom att en diamantspets förs över den aktuella ytan. 

Instrumentet består av tre delar: en givare, en drivenhet och perthometern. Givaren förs 
över ytan med konstant hastighet. En vertikalt rörlig diamantspets känner av de ojämn
heter som finns på ytan. Den mekaniska rörelsen omvandlas till en elektrisk signal som 
går vidare till perthometem för behandling. Det är drivenheten som för givaren över 
mätobjektet. I perthometem, som styr mätförioppet, sker en digital utvärdering av 
mätresultaten och en utskrift av resultaten. 

pertnometer M4P 

Figur 6. Portabel ytjämnhetsmätare. Personens hand håller i drivenheten, givaren är 
placerad i drivenheten. Utvärderingsenheten eller perthometern i förgrunden. 
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Denna ytjämnhetsmätare mäter endast mikrofel, då givaren har glidsko. Det är denna 
glidsko som bildar referenslinjen vid mätningarna. Diamantspetsen mäter skillnaden 
mellan ytan och glidskons bana. De ytjämnhetsparametrar som utvärderas är R^ , R^ , 
Rmax ' Rpra ^ch (toppautal). Enhcteu är mikrometer (\im). 

Mätinstrumentet är portabelt och lätt att använda. Priset för den här typen av mätutrust
ning är 20 000 - 40 000 kr beroende på utförande. 

4. T R A SOM M A T E R I A L 

Eftersom trä är ett inhomogent material kommer ytan alltid att påverkas av de variationer 
som finns i trästrukturen. De olika träslagen har olika struktur, men variationerna kan vara 
stora även inom träslagen beroende på t ex växtplats, arvsanlag och hur snabbt trädet har 
vuxit. När man delar in träslagen delas de först in i två grupper: barr- och lövträd. 

4.1 Barrträd 

Barrträden har tydliga årsringar som består av vårved och sommarved. De olika delarna 
har olika egenskaper. Sommarveden har högre densitet och är homogenare än vårveden. 
När årsringarna är tunna ökar den relativa sommarvedsandelen, vilket medför att virkets 
densitet blir högre. 

4.2 Lövträd 

Hos lövträden är variationen i vedens utseende stor, ibland syns årsringarna tydligt, ibland 
inte. Vissa träslag (ek, alm) har så grova porer att de lätt kan ses med blotta ögat, medan 
vissa har fina porer (björk, al) som inte kan iakttas utan förstoring. De finporiga träslagen 
är vanligtvis ströporiga och har porerna spridda i både vår- och sommarved. De grov-
poriga är i regel bandporiga, med stora porer i vårveden. Generellt kan sägas att de 
bandporiga lövträden får högre densitet ju fortare de växer, medan de ströporiga lövträ
dens densitet inte påverkas av tillväxthastigheten. Vedens byggnad och täthet är faktorer 
som påverkar resultatet vid slipning. 

4.3 Träslagets inverkan på ytjämnhetsmätningen 

Som nämndes i kapitel tre utvärderas vid en mätning både bearbetningsrepor och den 
naturliga struktur som finns i trämaterialet. Detta innebär att det är enkelt att mäta en yta 
på ett trämaterial med en homogen ytstruktur. En ekyta däremot har, p g a sina märg
strålar, en sådan struktur, att det är nästan omöjligt att erhålla bra och säkra mätresultat. 
Vid en mätning av ek kan man aldrig vara säker på om mätningen har skett på ett ställe 
där man har fått med effekten av märgstrålarna. Slutsatsen av detta är att mätmetoden, i 
alla fall på olackerade ytor, lämpar sig bäst på trämaterial med homogen ytstruktur. 
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5. EXPERIMENTMÄTNINGAR 

De experimentmätningar som gjordes utfördes både ute på företag och på Träteks 
laboratorium i Jönköping. 

Företagsmätningama utfördes hos: TUA AB i Tibro (planmöbeldetalj, bokfanér), Kr im-
Prod i Tidaholm (penselskaft, asp) och Westroth AB i Kulltorp (furu). 

De experimentmätningar som utfördes på Trätek syftade till att undersöka hur olika 
riktningar i trämaterialet och hur fuktkvoten påverkar ytjämnhetsresultatet. 

5.1 Företagsmätningar 

Mätobjektens storlek valdes så att de skulle vara lämpliga för tio mätningar per objekt. 
Mätningarna spreds så regelbundet som möjligt över provobjektet. Sprickor och liknande 
felaktigheter undveks vid mätningarna för att inte resultatet skulle bli missvisande. För
undersökningar till projektet har visat att ett cut-off-värde på 0,8 mm är lämpligt att 
använda vid den här typen av mätningar. Vidare bör beaktas att mätobjektet skall vara så 
rent och dammfritt som möjligt och ligga stilla på ett stabilt underlag under mätningarna. 
Alla mätningar gjordes tvärs bearbetningsriktningen. 

Mätningar på T U A A B 

På TUA AB skedde mätningarna på bokfanér (detalj vid kontorsmöbeltillverkning). 
Detaljen var slipad i steg med bandgrovlekama 120-120-150 i en sliplinje innehållande 
kryss- och kantslip. Den yta som mättes hade slipats senast med slipband med grovlek 
150. 

Mätningar på KrimProd 

Ämnena till penselskaften slipades i en bredbandslip som bearbetar både över- och 
undersida samtidigt. Slipbandsgrovlekama var stegvis 60-100. Penselskaften tillverkas i 
asp. Mätningar skedde på ytor som sist slipades med bandgrovlek 100. 

Mätningar på Westroth AB 

Hos Westroth AB mättes ytjämnheten på stolsben i furu. Här användes bredbandslip med 
slipbandsgrovlekama 80-120. 

Utvärdering av mätningarna 

För varje enskild mätserie om tio värden räknades följande parametrar fram: 
Medelvärde 
Median 
Standardavvikelse (a„_,) 
Variansbredd (största värde minus minsta) 



12 

Dessa parametrar togs även fram för hela materialet från respektive mättillfälle. Dessutom 
gjordes en sammanställning över mätvärdenas fördelning vid varje mättillfälle. 

5.2 Mätvärdesfördelning, statistik 

För att överhuvudtaget hitta en objektiv metod för ytjämnhetsmätning på träytor och om 
denna metod skall vara användbar vid t ex måttsättning, krävs det att den slipade träytan 
på något sätt är statistiskt beskrivbar. Därför var det första steget vid analysen av mätvär
dena att ta reda på hur de var fördelade. Analysen av mätresultaten visade att de olika 
ytjämnhetsparametrama var normalfördelade. Att materialet var likformigt fördelat styrks 
också av att medelvärde och median avviker minimalt från varandra. 

A N T A L O B 
S E R V A T I O N E R 

MÄTVÄRDEN 

Figur 7. Exempel på ett normaiför delat material. 

5.3 Val av ytjämnhetsparametrar 

Då det visat sig att materialet var normalfördelat, fortsatte arbetet med att ta reda på vilka 
parametrar som på ett enkelt och lättförståeligt sätt beskriver ytan. Dc parametrar som 
bäst uppfyller dessa krav är medelyteavvikelsen (R^) och medelglättningsdjupet (RpnJ. 
Dessa parametrar är inga matematiska storheter som den aritmetiska medelyteavvikelsen 
( R J utan de är en direkt beskrivning av ytan. R^ visar hela skillnaden mellan topp och dal 
medan Rp„, talar om höjden från mittlinje till topp. I kombination ger de en god 
information om ytans uppbyggnad. Dessutom ger dessa parametrar ett fördelningsmönster 
vid mätningar som svarar bra mot normaJfördelningskurvan. 

5.4 Ytjämnhetsparametrar som beredningsunderlag 

Vid en tillverkningsberedning utifrån en ritning på en produkt är det av värde att veta hur 
dc krav som finns på detaljen påverkar valet av bearbetning. I fallet med ytjämnhet kan 
man tänka sig att välja verktyg (t ex skärgeometrier, skärdata, slipbandsgrovlek, slip-
komsgleshet) med utgångspunkt från det ytjämnhetskrav som finns specificerat. 
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Ytjämnhetsmätningama analyserades för att klargöra inom vilka intervall ytjämnhets vär
dena hamnade vid olika slipbandsgrovlekar. Resultatet visade att möjligheter finnas att 
inom vissa intervall ange ytjämnhetskrav för en viss grovlek och gleshet på bandet vid 
slipning av ett visst träslag. Men för att göra något sådant krävs mycket data, mycket mer 
än de som har samlats in. Det finns många faktorer som inverkar på ytjämnhetsmätningen 
vilket gör att de flesta mätvärdena hamnar inom ett intervall. Detta intervall kan exem
pelvis bero på förslitning av verktyg, maskiners kondition och fuktkvoter vid sidan av att 
trä är ett inhomogent material som varierar mycket både mellan arter och inom arten. 

YTJÄMNHET 
(R-VÄRDEN) 

INGREPPSTID 

Figur 8. Kurvan visar hur ytjämnheten varierar med slipbandets förslitning. När bandet 
är nytt erhålls en initialförslitning som ger en sämre yta. 

Slutsatsen av utvärderingen, om ytjämnhetsparametrar kan användas som berednings
underlag, är att de erfarenhetsmallar som behövs är mycket tidskrävande att ta fram. 

5.5 Ytjämnhetsvariationer och fuktkvot 

Ett begränsat försök med slipning av trä med olika fuktkvoter gjordes i laboratoriemiljö. 
Försöket visade att fuktkvoten inte har någon eller mycket liten inverkan på ytjämnhets
resultatet. Då försöksunderlaget är litet kan detta inte ses som något annat än en svag 
indikation. Resultatet av försöken visas i figur 9. 
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Figur 9. Fuktkvotens inverkan på ytjämnheten. 

5.6 Ytjämnhetsvariationer i olika riktningar i trämaterialet 

För att undersöka hur ytstrukturen påverkas av hur man sågar ut detaljen ur stocken, d v s 
hur ytstrukturen skiljer sig vid bearbetning i radial-, tangential- eller tvärriktningen i 
trämaterialet, gjordes en försöksmätning där tre träslag undersöktes. Träkuber slipades på 
ett slipband med given grovlek i de olika riktningarna, varefter ytjämnhetsmätningar 
gjordes. Träslagen var furu, bok och björk. På varje träslag utfördes 150 mätningar, d v s 
50 mätningar i varje riktning. 

Även vid dessa försök är materialet för litet för att man skall dra statistiskt säkra 
slutsatser av det. Däremot går det att visa på tendenser. Resultatet för varje träslag blev: 

Furu 

- Slipning av en radialyta ger en sämre yta än om slipning sker på en tangentialyta eller 
tvärsnittsyta. 

- Ingen skillnad märks i ytjämnhetsmätningarna mellan slipning av tangential- eller 
tvärsnittsytor. 

Bok 

- Slipning av en tangentialyta ger ett något sämre ytjämnhetsresultat än om slipning sker 
på en radialyta. 

- Slipning av en tvärsnittsyta ger en betydligt bättre yta än om slipning sker på en 
radial- eller tangentialyta. 

Björk 

- Slipning av en tangentialyta ger en något bättre yta än om slipning sker på en radial
yta. Skillnaderna är dock mycket små. 



15 

- Slipning av en tvärsnittsyta ger ett betydligt bättre ytjämnhetsresultat än om slipning 
sker på en radial- eller tangentialyta. 

Slutsatser 

Vid slipning av furu erhålls den bästa ytan då man slipar tangential- eller tvärsnittsytor. 

Vid bok och björk erhålls bäst ytjämnhetsresultat då man slipar tangential- eller tvär
snittsytor. 

Kommentarer t i l l resultatet 

De i försöken erhållna resultaten visar att tvärsnittsytor ger de bästa ytjämnhets värdena 
efter slipning. En förklaring t i l l de skillnader som har framkommit mellan radial-, 
tangential- och tvärsnittsytor kan möjligen sökas i den anatomiska strukturen hos 
trämaterialet. 

På tvärsnittsytor erhålls stående årsringar där bearbetningen av träet kommer att mer eller 
mindre resultera i kompression av vår- och sommarved. Efter bearbetning kommer vår-
och sommarved att till viss del återta sin forna volym och ge upphov till ojämnheter efter 
slipning. 

När det gäller radial- och tangentialytor kommer även här vår- och sommarved att 
komprimeras vid bearbetning. Eftersom man här bearbetar i cellemas längsriktning kan 
även en komprimering av cellvolymen ske. Efter bearbetning erhålls då inte enbart 
volymsåtergång av vår- och sommarved utan även av de komprimerade cellernas volym, 
vilket kan ge upphov till betydligt större ytojämnhet än den volymsåtergång som enbart 
vår- och sommarveden ger upphov till i tvärsnittsytoma. För att verifiera denna hypotes 
krävs dock ytterligare experiment. 

6. P R A K T I S K ANVÄNDMNG AV YTJÄMNHETSMÄTNING 

Detta kapitel syftar t i l l att ge en uppfattning om hur metoden att objektivt kunna mäta en 
träyta kan användas i praktiken. 

6.1 Mätteknik 

Ytjämnhetskrav kan inte begränsa ytdefcktcr såsom repor, porer, sprickor etc. Toleranser
na för sådana ytdefekter måste anges och kontrolleras separat /3/. A l l mätning skall 
föregås av en okulär besiktning för att upptäcka lokala fel som kan förekomma. Det kan 
vara så att de lokala felen innebär att detaljen underkänns, varför en ytjämnhetsmätning är 
onödig. 

Al l mätning skall ske på ett stabilt underlag för att undvika att vibrationer påverkar 
mätresultatet. Mätning sker vanligtvis tvärs bearbetningsriktningen. Cut-offlängden eller 
gränsvåglängden, ställs in på mätinstrumentet. 
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Cut-offlängden väljs med utgångspunkt från utseendet på ytprofilen om inget annat 
anges. Normalt skall uppgifter om denna finnas på ritningen vid ytjämnhetssymbolen. 

Om det på ritningen finns angivet ytjämnhetsparametrar utan maximi- eller minimi-
värden, så anger SS-ISO 4288 att ytan är godkänd då inte fler än 16% av alla uppmätta 
värden överstiger det på ritningen angivna värdet /3/. Detta innebär i praktiken att, om 
inte maximi- eller minimivärden har angetts så accepteras ytan om: 

- det först uppmätta värdet inte överstiger 70% av föreskrivet värde; 
~ de tre först uppmätta värdena inte överstiger föreskrivet värde; 
- inte fler än ett av de sex först uppmätta värdena överskrider föreskrivet värde; 
-- inte fler än två av de tolv först uppmätta värdena överskrider föreskrivet värde osv. 

Om maximi- och minimigränser finns angivna får inget värde överskrida respektive 
underskrida dessa. 

Vid praktisk tillämpning måste man bestämma sig för hur många mätningar som skall 
göras på varje detalj och hur ofta man skall göra mätningarna. Vanligtvis kontrollerar 
man ytjämnheten efter ett visst antal detaljer om man anser att processen är så stabil att 
de detaljer som inte kontrolleras håller sig inom det intervall som ges av två på varandra 
följande kontroller. Mer om detta i kapitel 6.4. 

6.2 Ytjämnhetsparametrar på ritningen 

En ritning på en detalj beskriver hur detaljen skall se ut. Ritningen är inte fullständig 
förrän alla funktioner är måttsatta. Alltså måste även ett mått på ytan anges. Enligt SMS 
handbok 522:1991 "Ytjämnhet" brukar man skilja på följande typer av avvikelser på en 
yta: 

- dimensionsavvikelser (avvikelser i t ex längd, bredd och tjocklek) 
- form- och lägesvvikelser (avvikelser i t ex rakhet, planhet, parallellitet, vinkelräthet 

och vågighct) 
- ytavvikelser (kortvågighet och ytjämnhet) 
- ytdefekter (t ex enstaka sprickor, porer och repor) 

När det gäller ytjämnhetsavvikelser finns det standardiserade symboler (SS 672 och ISO 
1302) som skall användas. Grundsymbolen består av två vinkelben med 60° vinkel mellan 
dem. Tre varianter med följande innebörd används: 

Ytor åstadkomna med eller utan avverkning (valfri bearbetningsmetod) 

Ytor med krav på avverkande bearbetning 

Ytor med krav på att ingen avverkande bearbetning förekommer 
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Symbolerna som används på ritningar kompletteras med numeriska värden samt eventuell 
övrig information. För en slipad träyta skulle symbolen på ritningen kunna se ut som 
nedan. 

slipad 

X-/ 0,8/R30/R 15 
V ^ pm 

Den valda symbolen visar att avverkande bearbetning skall ske. Bearbetningstypen är här 
specificerad till slipning. Siffran 0,8 anger den gränsvåglängd (cut-off) som skall väljas. 
R^30 och R^15 anger de ytjämnhetsparametrar som skall utvärderas samt de övre 
gränsvärdena för dessa parametrar. Eftersom parametrarna inte är angivna med maximi-
eller minimiindex kan man tillåta sig att maximalt 16% av mätvärdena får hamna över 
gränsvärdet för en godkänd detalj. Motsvarande symbol med t ex maximigränser skulle få 
utseendet: 

slipad 

y/o,8/R^30max/Rp^l5max 

Om man har olika krav på olika ytor kan man utelämna angivelsen av gränsvåglängden i 
symbolen. Istället anger man på ritningen att alla ytjämnhetskrav gäller vid en given 
gränsvåglängd. Gäller samma ytjämnhetskrav på en detaljs alla ytor kan man ange detta 
på ritningen med en symbol med sidotexten "Gäller samtliga ytor". Ett exempel på en 
ritning med angivna ytjämnhetskrav visas i bilaga 1. 

6.3 Ytjämnhet som beredningsunderlag 

Vid tillverkningsberedningen för en detalj väljs den förädlingskedja (bearbetning och 
ytbehandling) som detaljen skall genomgå. Även verktyg till de olika bearbetningsstegen 
väljs. De krav som produkten skall svara upp mot kan sättas av t ex kunder, myndigheter 
(krav på miljö) eller av företaget självt genom sin policy. Stora krav ställs på den 
eventuella ytbehandling som skall ske genom att man har krav dels på ytresultatet (från 
kund), dels på de miljöeffekter som ytbehandlingen orsakar. 

Målet med en tillverkningsberedning måste vara att kunna välja bearbetning, verktyg och 
ytbehandling så att man uppfyller de krav som ställs på detaljen samtidigt som man 
minimerar tillverkningskostnaden. 

Att ta fram underlag där verktyg och bearbetning väljs utifrån ett ytjämnhetsvärde är 
mycket tidskrävande. För att underlaget skall bli användbart krävs att: 

- Sambandet mellan en träytas ytjämnhet och dess ytbehandling kartläggs. Ytbehandling 
skall ske på en sådan yta att kraven på produkten uppfylls med minimerad pålagd 
lackmängd. Det är av vikt att veta att man inte lägger ner för mycket arbete som i 
slutet inte ger ett bättre resultat. 

- Underlag som beskriver vilken ytstruktur/ytjämnhet varje bearbetningsmetod och 
verktyg ger på olika träslag tas fram. 
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För att praktiskt kunna använda ytjämnhetsmätning som beredningsunderlag i nuläget kan 
man på sina produkter kontrollmäta godkända detaljer i sin produktion. På så sätt får man 
fram ytjämnhetsvärden som svarar mot de krav som ställs på produkten. Med dessa 
värden fastställda skulle man sedan kunna experimentera med olika bearbetningsmetoder 
och verktyg för att på så sätt optimera bearbetningen. 

6.4 Produktionsstyrningsunderlag 

För att erhålla rätt kvalitet på den framställda ytan kan man med hjälp av ytjämnhetsmät
ning styra bearbetningsförloppet. Kontrollrutiner för ytjämnhetsmätning tas fram för hela 
bearbetningskedjan. En periodisk kontroll (stickprovskontroll) kan t ex utföras efter 
bearbetning i en slipmaskin, d v s att man bestämmer sig för att kontrollmäta t ex var 
60:e detalj. Hur ofta man skall mäta beror på hur stabil processen är. Antalet mätningar 
på varje detalj och hur man skall bedöma mätningarna beskrivs i Svensk Standard, se 
även kapitel 6.1. Även andra avvikelser än ytjämnhetsavvikelser kan kontrolleras. Ett 
exempel på en kontrollinstruktion visas i bilaga 2. 

Genom uppföljning av mätresultaten erhålls ett bra underlag för att styra tillverkningspro
cessen. Metoden kallas statistisk processtyrning (SPS) vilket innebär att man kan se olika 
trender i mätresultaten. Man upptäcker när man kommer i närheten av en toleransgräns 
och måste vidta någon åtgärd, t ex byta verktyg eller slipband. 

6.5 Kravsättning 

Att ställa objektiva krav på en träyta har varit mycket svårt. Bedömningarna har till stor 
del varit subjektiva. Ytjämnhetsmätning ger ett numeriskt värde som även är standardi
serat i flera länder. 

Genom att sätta ett kvantifierbart krav på en yta är det möjligt att ha kontroll på dels 
utgångsmaterialet, dels på inköpt material från underleverantörer. Hos många plan-
möbelfabrikanter används skivmaterial, spånskiva och MDF, som utgångsmaterial. 
Skillnader i ytkvaliteten på skivmaterialet innebär att mycket material måste kasseras eller 
omarbetas. I värsta fall framträder inte ytfelen förrän produkten är lackerad. Produkten har 
då gått genom hela förädlingskedjan och har därmed stigit i värde. 

Metoden med ytjämnhetsparametrar innebär således ett enklare förfarande vid bl a: 

- Kravsättning på material från materialleverantörer. 
- Krav på underleverantörer. Tvister kan helt undvikas genom att en mätmetod används. 

7. MATINSTRUMENT FÖR MEKANISK AVKÅNNING ~ ÖVERBLICK 

Ytjämnhetsmätare finns i många utföranden och fabrikat i priser från ca 7 000 kr för de 
allra enklaste och uppåt. Priserna (1991) för den typ av utrustning som användes vid 
försöken ligger då mellan 20 000 och 40 000 kr beroende på utförande. Nedan ges några 
exempel på portabla ytjämnhetsmätare (släpnålsinstrument) från olika tillverkare. 
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Taylor Hobson tillverkar ytjämnhetsmätare med benämningen Surtronic. Instrumenten 
saluförs i Sverige av Karlebo. 

Surtronic 10 är den enklaste modellen. Instrumentet är ungefär så stort som ett kassett
band, har endast en gränsvåglängd (0,8 mm) och visar en ytjämnhetsparameter (R, eller 
Kfj^ , beroende på utförande). Ingen profilutskrift. 

Surtronic 3P är ett större instrument med tre olika valbara gränsvåglängder som visar R^, 
R ^ och R„„. Instrumentet ger ingen utskrift av profilkurva men det är möjligt att 
komplettera med skrivare. 

Surtronic 4 visar ett 20-taI parametrar samt statistik. Profilutskrift endast möjlig då 
instrumentet kompletteras med skrivare. 

Tyska Hommelwerke tillverkar ytjämnhetsmätare med namnet Hommel Tester TIOOO. 
Instrumentet kan kompletteras med skrivare för profilutskrift. De ytjämnhetsparametrar 
som utvärderas är R , , R^, R^ (totaldjup) och tpj (materialandel mikro), valbara gränsvåg
längder är 0,25, 0,8 och 2,5 mm. Instrumentet saluförs i Sverige av Wikman & Malmkjell 
AB. 

Feinpriif - Perthen GmbH tillverkar ytjämnhetsmätare kallade Perthometer. Instrumen
ten finns i en mängd olika utföranden från portabla instrument till stationära mätstationer 
för matrum. De portabla instrumenten finns både med registrering med visare (analog) 
och med utskrift på papper. Den senare typen benämns Perthometer M3P eller M4P. 
Skillnaden mellan M3P och M4P är att profilutskrift erhålls på modellen M4P. Instru
menten utvärderar parametrarna R, , R^, Rp̂ , och P̂  (toppantal). Gränsvåglängdema som 
väljs är 0,25, 0,8 och 2,5 mm. En variant som heter M4P-150 finns även och skiljer sig 
från M4P genom att det vertikala mätområdet är större (150 fim). Instrumenten saluförs i 
Sverige av Mikromess AB. 

Mitutoyo tillverkar ytjämnhetsmätare som kallas Surf test. Instrumenten finns i ett antal 
olika utföranden. 

Surftest-201 är ett instrument som utvärderar parametrarna R, , R^ (kvadratisk medelyte-
avvikelse), R^ , R^„ , R, , Rp , P̂  (toppantal) och tp (bärighet). Gränsvåglängden kan 
väljas mellan 0,25, 0,8 och 2,5 mm. Profilutskrift erhålls på remsa. 

Surftest-211 visar endast mätvärden digitalt. Profilutskrift kan erhållas om man komplet
terar instrumentet med en skrivare. De parametrar som utvärderas är R., R^ och R^„ och 
valbara gränsvåglängder är 0,25, 0,8 och 2,5 mm. 

Surftest-301 är ett helt nytt instrument som påminner i sin uppbyggnad om 201 :an. 
Skillnaden är bl a att utvärdering av makroprofilen (W-profilen) är möjlig. 
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8. A L T E R N A T I V A M E T O D E R FÖR YTJÄMNHETSMÄTNING 

För ytjämnhetsmätning finns det ett antal olika metoder på marknaden idag. Den allra 
vanligaste metoden för ytjämnhetsmätning är den s k snittmetoden med avkännare. Hit 
räknas släpnålsinstrumentet som har använts i detta arbete. 

Snittmetoden innebär att ett tvådimensionellt profilsnitt avkänns för att representera den 
tredimensionella ytan. Avkänningen av ytan utförs oftast med en mekanisk givare 
(diamantspets) som förs utefter ytan en viss sträcka. Numera finns även optiska givarsys
tem (laser) att tillgå. Bland fördelama med snittmetoden kan nämnas: 

Metoden medger mätning av ytjämnhet och även vågighet och formavvikelser. 

Enda metoden som gör det möjligt att mäta och utvärdera såväl standardiserade 
som icke standardiserade ytparametrar. 

Trots att snittmetoden är så utbredd har den flera nackdelar. På gmnd av att varje mätning 
tar lång tid (10-15 sek) är det orimligt att kontrollera varje detalj, speciellt vid storserie
tillverkning. Utvärderingen görs på ett tvådimensionellt snitt och på mycket begränsade 
delar av den totala ytan. Detta innebär att snittmetoden är en stickprovsmätning. 

Vid sidan av snittmetoden finns det andra sätt att mäta och utvärdera en yta. Bland dessa 
kan optiska metoder, pneumatiska mätmetoder och ytjämnhetslikare nämnas. 

8.1 Optiska metoder 

För att undersöka en ytas struktur är det möjligt att använda optiskt uppbyggda ytjämn
hetsmätare. Utmstningen som används är ljussnitts- och interferensmikroskop. Den stora 
fördelen är en beröringsfri tredimensionell mätmetod. Metoden används endast i special
fall p g a de stora nackdelama. Bland dessa kan nämnas att de vanligaste ytjämnhetspara
metrarna (t ex , RJ inte kan utvärderas. En profilutskrift är inte heller möjlig att 
erhålla. 

Även optoelektroniska mätmetoder har börjat användas för ytjämnhetsmätning. De två 
principema som används är ströljusmetoden (infrarött ljus) och laserfokusmetoden. De 
optoelektroniska mätmetodema innebär en beröringsfri mätning på stillastående och även 
på rörliga ytor. Instrumenten är robusta och klarar en hård miljö utan att förslitas. 

8.2 Pneumatiska givare för ytjämnhetsmätning 

Vid pneumatisk ytjämnhetsmätning förs en givare fram över ytan med en konstant 
hastighet. Tryckluft pressas mellan givaren och den yta som skall mätas. Den utpressade 
luftmängden registreras och omvandlas till en elektrisk signal som sedan utvärderas. 
Utmstningen är okänslig och driftsäker och ger en beröringsfri avkänning av ytan. Detta 
innebär att mätning kan ske kontinuerligt varför en allkontroll kan göras. Mätmetoden är 
jämförande och påverkas av ytans stmktur och ytjämnhet. Mätinstmmentet måste 
kalibreras innan mätningen görs. 
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8.3 Ytlikare 

En ytlikare är en förbehandlad yta med känt ytjämnhetsvärde. Ytlikaren kan mycket väl 
vara en detalj tagen ur den egna produktionen (masterdetalj). Den måste dock behandlas 
så att den inte förändras av mekanisk åverkan eller av omgivande klimat. Denna metod 
för att mäta ytjämnhet måste anses som mycket grov och i hög grad subjektiv. 

9. SLUTSATSER 

En väl utvecklad metod för ytjämnhetsmätning, som känner av ytan mekaniskt, har visat 
sig vara användbar även för ytjämnhetsmätning på träytor. 

De ytjämnhetsparametrar som bör användas för ytjämnhetskrav på träytor skall vara lätta 
att förstå. Medclyteavvikelsen och medelglättningsdjupet Rp ,̂ uppfyller detta krav. 
Medelyteavvikelsen talar om måttet mellan den högsta toppen och den djupaste dalen i 
profilen medan medelglättningsdjupet beskriver hur fördelningen mellan toppar och dalar 
förhåller sig. Dessa parametrar ger en god information om ytan. 

Användandet av en metod för ytjämnhetsmätning som ger ett numeriskt värde innebär att: 

- Ritningar kan göras fullständiga med alla funktioner måttsatta. 

- Möjligheten finns att utifrån ett ytjämnhetskrav välja den bearbetning eller förädling av 
produkten som är optimal. 

- Det är möjligt att på ett enkelt sätt styra produktionen med hjälp av ytjämnhetsmät
ning. Detta innebär att mindre kassationer och omarbetning samt ett jämnare resultat 
på produkterna erhålls. 

- Upphandling av legotillverkade produkter eller från underleverantörer underlättas 
genom att ytkrav kan kontrolleras numeriskt. Detta innebär att tvister mellan företag 
kan undvikas. 

Ytjämnhetsmätning enligt den metod som här är undersökt har visat sig fungera även om 
vissa frågetecken fortfarande finns. I nästa steg vore det intressant att införa ytjämn
hetsmätning på några företag under en viss tid, för att sedan göra en utvärdering och 
eventuell justering av metoden. Vidare är det mycket intressant att försöka kartlägga de 
kopplingar som finns mellan en ytas struktur och den lackmängd som krävs för att 
uppfylla de produkt- och konsumentkrav som ställs. Även andra metoder för ytjämnhets
mätning på träytor bör utvärderas och jämföras med den som har undersökts i detta 
arbete. 
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