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Abstract 
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Abstract 

 

Bosch Termoteknik in Tranås has since one year back a new production line for 
assembling heat pumps. In one station on the line the components are assembled 
together with the rest of the heat pump system with help of brazing. The process 
develops high temperature which requires a good cooling ability. In the existing 
process there is no measurement to detect when max temperature is reached. The 
company wants a validation of the cooling ability under process. 

To validate the brazing process a measurement procedure had to be created and 
applied to the process during the production. To perform a validation of the 
brazing process a validation must be applied to the measurement procedure as 
well, to ensure that the method measures correctly. The selected measurement 
method that was created was a modified clamp claw manufactured and used for 
temperature measurements in production. 

During the work to collect data temperature measurements, observations and 
films were used. Temperature measurement has been the most important part of 
gaining an understanding of what is going on during the brazing process. Data 
collection took place on site during the production. The data were analyzed using 
statistical methods. How heat affects the durability and the component’s 
performance has not been studied in the work. The starting point is if the 
temperature requirements are reached the component are not affected. 

The work resulted in that the new measurement method itself could be validated, 
but it was not possible to validate the brazing process which was due to large 
spread between operators. To be able to validate the brazing method, the brazing 
method must be standardized. An alternative to the brazing method was presented 
and a discussion regarding cost issues started. Too use another merging method 
could be less costly and make it easier to validate the process regarding due to less 
factors involved.   

 

Keyword: Temperatur Measurement,  Normal distribution, Confidence interval 
Control chart, Capability, Process-control, Variation, Standardization
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Sammanfattning 

Bosch termoteknik i Tranås har sedan ett år tillbaka en ny produktionslina för 

montering av värmepumpar. I en station på linan monteras komponenter med 

värmepumpsystemets kopparrör med hjälp av hårdlödning. Processen medför en hög 

temperaturutveckling som kräver en god kylningsförmåga. En bra kylningsförmåga 

behövs för att komponenten inte ska skadas under lödoperationen. I den befintliga 

lödprocessen saknas det bevis för att maxtemperaturen inte överskrids, företaget vill 

ha en validering av kylförmågan under lödprocessen. 

För att validera lödprocessen krävdes det en ny mätmetod som skulle tillämpas på 

lödprocessen under produktionen. För att genomföra en validering av lödprocessen 

måste även en validering av mätmetoden utföras, för att säkerställa att metoden mäter 

korrekt.. Den utvalda mätmetoden som skapades var en modifierad klämklo som 

tillverkades och användes vid temperaturmätningar i produktionen. För att genomföra 

arbetet enklare sattes ett mål att minska två mätpunkter till endast en mätpunkt. 

Under arbetets gång har temperaturmätningar, observationer och filmer använts för att 

samla in data. Temperaturmätning har varit den viktigaste delen för att få en förståelse 

över vad som pågår under processen. Insamling av data har skett under produktionen 

på företaget, data analyserades med hjälp av statistiska metoder.  Hur värmen 

påverkar livslängden och komponentens prestation har inte studerats i arbetet, 

utgångspunkten är att om temperaturkraven är uppfyllda så är inte komponenten 

påverkad.   

Arbetet resulterade i att den nya mätmetoden kunde valideras men det var inte möjligt 

att validera lödprocessen vilket berodde på stor spridning i lödtekniken. För att 

valideringen av processen ska vara möjlig måste hårdlödningsmetoden standardiseras 

för att få en tillräcklig noggrannhet under mätningarna. Altenativ till annan 

sammanfogningsmetod presenterades och öppnade upp en diskussion kring 

kostnadsfrågor. Att använda en annan sammanfogningsmetod kan vara mer 

kostnadseffektivt och göra det enklare att validera processen i och med att färre 

faktorer behöver ingå i valideringen. 

 

Nyckelord: Temperaturmätningar Normalfördelning Konfidensinterval 
Spridningsdiagram Duglighet Processtyrning Variation 
Standardisering 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Bosch Thermoteknik AB tillverkar värmepumpar för utvinning av lagrad solenergi 

från berg, jord vatten och luft. Sedan ett år tillbaka har företaget en ny 

produktionslinje, inom produktionslinjen utformade företaget en ny process för 

montering av värmepumpar.  

1.2 Problembeskrivning 
I värmepumpens kylsystem finns olika varianter av komponenter som monteras på 

olika stationer i en produktionskedja, komponenterna monteras ihop med 

värmepumpens kylsystem med hjälp av hårdlödning. 

1.2.1 Beskrivning av Hårdlödningsmetod 
Hårdlödning är en förbindningsmetod, där delar värms upp och sammanfogas med 

hjälp av ett lod. Lod är en tillsatsmetall som används under smältningen, lodet måste 

ha lägre smälttemperatur än de metaller som används under lödningen. I 

examensarbetet sammanfogas två kopparrör och tillsatsmetallen i lodet är mässing. 

1.2.2 Hårdlödningsprocess 
Bilden nedan visar hur hårdlödsprocessen ser ut på station två i produktionslinan 

AirOutDoor där en expansionsventil är fastspänd i kylfixturen under processen med 

hjälp av två klämklor, i rapporten benämns klämklorna för vågrät respektive lodrät 

klämklor. Genom kylfixturen leds vatten i konstant flöde via vattenanslutningar, syftet 

med kylmetoden är att transportera bort värme från komponenten. I processen 

sammanfogas kopparrör med hårdlödning och i kopparrören används kvävgas för att 

motverka sot och varmluft i röret under lödning. Expansionsventil har två 

anslutningspunkter där kopparröret löds ihop med systemets kopparrör, 

hårdlödningsprocessen sker på skarven mellan rören.  
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Bild 1: Principbild på komponent placerad i kylfixtur 

1.2.3 Problemet i hårdlödningsprocessen 
Lödningsprocessen leder till en värmeuppbyggnad som leds via kopparröret till 

ventilens kropp, temperaturen uppnår höga värden under lödningen (ca 700°) och 

sprids snabbt på grund av kopparröret. Två punkter på kopparören till komponenten 

får inte överstiga maxtemperaturen 100°, om temperaturen blir för hög påverkas 

komponentens prestanda och livslängd och kan i värsta fall skadas, Kylförmågan av 

fixturen måste vara tillräcklig effektiv under processen. 

I den befintliga processen saknas det bevis på att maxtemperaturen inte överskrids och 

ingen metod finns för kontinuerlig övervakning av temperaturen som bevisar att 

kylfixturens kylförmåga fungerar och att det kritiska värdet inte överskrids. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetets huvuduppgift är att först skapa en produktionsmässig mätmetod som 

ska mäta temperatur under produktion. Mätmetoden ska valideras för att anses vara 

pålitlig till att användas under produktion. Mätmetoden ska appliceras på processen 

för att sedan genomföra en validering av kylfixturens kylförmåga.  

Målet med validering av mätmetod är att säkerställa att korrekt mätning utförs vid 

processens lödningstillfällen, validering av mätmetod kommer att omfatta en station 

på en arbetslinje. Syftet med mätmetoden är att mäta temperaturen under 

hårdlödningsprocessen och utan en lämplig mätmetod kan inte valideringen av 

processen utföras. Vilket leder till Första frågeställningen.  

Vilken mätmetod kan utformas för att genomföra valideringen av processen? 

För att genomföra en validering av processen måste en validering av mätmetoden 

utföras för att säkerställa att metoden mäter korrekt. Vilket leder till andra 

frågeställningen. 

Hur utförs valideringen av mätmetoden? 

Upplägg av mätning i validering av processen beror på utformningen av mätmetoden, 

detta låser möjligheten att bestämma hur mätningen exakt ska genomföras i förhand. 

Det är viktigt att arbeta fram ett lämpligt upplägg för att genomföra valideringen av 

processen och att inte störa den dagliga produktionen. Vilket leder till tredje 

frågeställningen.  

Hur ser upplägget av mätningen ut under processen?  

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Produktionslinjen är så omfattande att författarna endast valt att beröra en station, 

station 2 hårdlödning av expansionsventil. Författarna kommer inte att studera om 

komponentens prestation eller livslängd har påverkats, utgångspunkten är att 

temperaturkraven uppfylls så är komponenten inte påverkas.  
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1.5 Disposition 

 

Bild 2: Arbetets disposition  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
Första steget för att besvara första frågeställningen ”Vilken mätmetod kan utformas för 

att genomföra valideringen av processen?” var att hitta en lämplig mätmetod. Under 

arbetets gång bestämde författarna villkor som metoden måste uppfylla för att anses 

vara lämplig, villkoren utformades med hjälp av observationer och 

temperaturmätningar på hårdlödningsprocessen. Flera altenativ till mätmetod togs 

fram och den slutgiltiga metoden bestämdes utifrån en urvalsprocess. 

Komponenten har två kritiska punkter, punkt A och punkt B, dessa benämns som 

referenspunkter i examensarbetet. För att skapa en kontinuerlig mätmetod undersöktes 

om en referenspunkt kunde uteslutas för att enklare samla rådata som kan analyseras 

och komma fram till en slutsats. För att utesluta en av referenspunkterna användes 

tidigare observationer av hårdlödningsprocessen. Genom observationer av processen 

antogs att den lodräta klämklon har lägre temperatur än den vågräta klämklon. För att 

utvärdera antagandet användes temperaturmätningar på båda klämklorna.  

Den andra frågan ”Hur utförs valideringen av mätmetoden?” mätmetoden validerades 

genom temperaturmätningar med hjälp av en modifierad klämklo och för att få bättre 

förståelse för data som samlats in observerades samtidigt hårdlödningsoperationen 

under produktion. Det insamlade mätresultaten analyserades genom statistiska 

metoder för att undersöka om metoden var valid. 

2.2 Urvalsprocessen av mätmetoden  
Flera möjliga altenativ till mätmetod togs fram och jämfördes med framtagna villkor, 

altenativet som uppfyllde villkoren blev den slutgiltiga metoden.    

2.3 skapandet av modifierad klämklo 

För att utföra mätningen utav mätmetoden tillverkades en modifierad klämklo, syftet 

med den framtagna modifierad klämklon är att säkerställa att mätningen utfördes på 

ett korrekt sätt. På klämklon sitter en sensor placerad som klämmer fast komponenten 

så att sensorn är på samma mätpunkt. 

Utvald mätmetod ritades upp i ett CAD-program för att sedan tillverkas i en 

fräsmaskin. Spåret som har en radie försvårade för författarna att genomföra 

fräsningen i en manuell fräs, detta ledde till att istället använda sig av en NC-fräs på 

tekniska högskolan i Jönköping. 
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Bild 3: modifierad klämklo 

2.4 Arbetsprocessen 
Arbetet utförde under höstterminen 2015. Se bilden nedan 

 
Bild 4: Gantt-schema över arbetsprocess 

Det första steget i arbetet var att hitta en lämplig mätmetod och bestämma hur 

arbetsgången i arbetet skulle se ut. Beroende på vilken mätmetod som utformades 

kunde en arbetsplan planeras fram.  

Den första delen i arbetsprocessen bestod av en fördjupning av 

hårdlödningsprocessen. Flera mätningar och observationer användes för att få en bild 

av hur lödningsprocessen på företaget såg ut, information om processen användes för 

att kunna skapa altenativ till mätmetod.  

 

2.5 Ansats 
En litteraturstudie utfördes innan arbetet påbörjades och studien återupptogs och 

uppdaterades parallellt med arbetet på grund av att nya problem uppstod. 

Litteraturstudien grundades på att kunskap saknades inom kopplingen mellan 

mätteknik och värmelära. Studien bestod av kunskaper inom mätteknik, värmelära, 

forskningsmetodik och hantering av mätinstrument som inte ingick i 

maskinprogrammet. Studien omfattade också redan befintlig kunskap angående vad 

för metoder och delar av områden som skulle tillämpas under examensarbetets tid. 

Även kunskap om hur mätningen skulle utföras på ett korrekt sätt och vad som skulle 

kunna påverka mätningen ingick i litteraturstudien. 
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Innan arbetet påbörjades studerades nuläget på företaget. Målet med examensarbetet 

arbetades fram tillsammans med företaget. För att utföra mätningar på företaget 

användes en datalogger som hade möjlighet att koppla in sensorer som kan mäta höga 

temperaturer och samla data från olika mätpunkter samtidigt.  

Under examensarbetets tid presenterades data och rapport från en liknande 

undersökning inom samma arbetsområde som utförts av en anställd på företaget. 

Information och tips hämtades från arbetet med hjälp av ett samtal med den ansvarige 

för undersökning. [9] 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Temperaturmätningar 
 
Temperaturmätning har varit den viktigaste delen för att få en förståelse över vad som 

pågår under processen. Under alla temperaturmätningar används en logg och en 

sensor. Loggen benämns vid namn EasyTrack 2, sensorn som används är ett 

termoelement av typ K men med olika kablar. Vid mätningar av klämklorna användes 

Fast Response Glass Fiber Cable med dimensionen 1,5 mm i diameter och vid 

mätningar med mätmetoden användes Heavy Duty Glass Fiber Cable med 

dimensionen 2,9 mm i diameter. Vilken kabel som användes berodde på styvheten 

och storleken på kablarna. Insamlad data sparades och kategoriserades efter namn och 

ordningsföljd. Värden från mätningen presenterades som diagram i programmet 

Datapaq Insight EasyTrack.  

Värden samlades in från den tidpunkt då löd processen avlutades, dvs. där 

temperaturen börjar sjunka i diagrammet efter högsta temperaturen. Data som 

insamlats sammanställdes i Excel och enbart prover som uppfyllde villkoren 

accepterades i beräkningen. Prover med brister och utan förklaring bortsågs och 

kasserades. 

 

Bild 5: Datapaq Insight Easytrack 

Observationer och filmer av lödningsprocessen användes för att utvärdera proverna. 

Under provtagningar uppstod snabba temperaturökningar som resulterade i pikar på 

diagrammet (se bild nedan). Vid observation under provtagning såg författarna ett 

samband mellan riktning av låga och snabb temperaturökning, ytterligare redogörelse 

för sambandet kommer i analyskapitlet. När lågan träffade sensorn uppstod en snabb 
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uppgång av temperaturen i diagrammet. På grund av svårigheter för operatörerna att 

avstå från att träffa sensorn i lödningsprocessen gick inte dessa pikar att undvika. 

 

Bild 6: Sensor träffad av låga. 

2.6.2 Temperaturmätningar av klämklorna 
För att skapa en kontinuerlig mätmetod för processen undersöktes om en av 

klämklorna kunde uteslutas. Eftersom den lodräta klämklons position var närmare 

kylfixturen och har större massa än den vågräta klämklon, antogs att den lodräta 

klämklon har lägre temperatur än den vågräta klämklon. För att undersöka hypotesen, 

placerades en sensor på klämklorna under produktionen för att logga temperaturen.  

Mätningarna utfördes på båda klämklorna under produktion. När mätpunkterna på 

klämklorna valdes var det viktigt att placeringen av mätpunkterna hade likartade 

förhållanden. Punkterna valdes nära intill kopparröret på klämklorna. För att fästa 

sensorn på klämklon användes aluminiumtejp, eftersom aluminiumtejpen klarade den 

höga temperaturen som uppstod under processen.  

  

Bild 7: Mätpunkt på vågräta klämklon  

Mätpunkt vågrät 

klämklon 

Pik 
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Bild 8: Mätpunkt på lodräta klämklon 

2.6.3 Temperaturmätningar av mätmetoden 
 
Med en mätmetod fastställd fick författarna en mätpunkt att mäta på som behövde 

kontrolleras om den var valid för arbetet. För att validera mätmetoden utfördes 

mätningar på mätmetodens mätpunkt och referenspunkt. För att hitta ett samband 

mellan referenspunkt och mätmetodens mätpunkt samlades värden in från punkterna 

när en arbetsprocess utfördes.  

En sensor placerades på mätpunkten via en modifierad klämklo och på 

referenspunkten med hjälp av aluminiumtejp. Sensorn på referenspunkten monterades 

dit manuellt efter varje provtagning, montering av kopparrörsystemet och 

expansionsventil på stationen gjordes på förhand av författarna för att invänta en ny 

hårdlödning. Bilden nedan visar var på kopparröret mätpunktens och referenspunktens 

sensorer placerades.  

 
Bild 9: placering av sensor på komponent 

Provtagningar utfördes för att se hur värden avvek från varandra och för att se att inga 

extrema värden uppstod under provtagningen. Efter att ett stort antal prover utförts 

kunde man se hur temperaturen utvecklats mellan mätpunkterna. Uppsättning av 

mätprocessen visas på bilden nedan där den gröna linjen är mätkabel och mätpunkt. 

Mätpunkt lodrät 

klämklo 

Placering av 

sensor 

(mätpunkt) 

 

Placering av 

sensor 

(referenspunkt) 
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Bild 10: Principbild på Uppsättning av mätkablar för mätdata till validering  

2.6.4 Observationer 
För att få en bättre förståelse i metodutvecklingen observerade författarna 

hårdlödningsprocessen tillsammans med temperaturmätningarna. Observationerna 

byggde på iakttagelser och filmer som skedde under lödningsprocessen. 

Observationer av operatörernas teknik som avstånd, lågans vinkel och tid 

dokumenterades tillsammans med temperaturmätningarna.      

 

2.7 Dataanalys 
Data som samlades in från temperaturmätningar och observationer sammanställdes 

och analyserades i Excel. Observationer och mätresultat som ansågs vara fullständiga 

togs med i rådatabasen. Resterande data kasserades på grund av att de var oläsbara 

eller ofullständiga. Av insamlad data i Excel beräknades standardavvikelser på 

referenspunkt och mätpunkt, ett normalfördelningsdiagram togs fram för att analysera 

om mätpunkten och referenspunkten är normalfördelade. Ett spridningsdiagram 

användes för att få överblick över hur temperaturerna varierade kring medelvärdet och 

en bättre kunskap om hur slumpmässig processen är. En analys om hur stor påverkan 

operatörerna hade på processen genomfördes och presenterades som ett diagram med 

konfidensintervallet 95 %. 

Kabel till 

mätpunkt 

Kabel till 

referenspunkt 
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2.8 Trovärdighet 
För att säkerställa att insamling av data från prover var korrekta kontrollerades det att 

mätmetoden mätte på ett korrekt sätt. Sensorn skulle isoleras från värmestrålning i 

luften med isoleringsskum runt om som försäkrade att sensorn enbart hade kontakt 

med mediet som skulle mätas. Trovärdigheten av insamlad data säkerställdes med 

hjälp av observationer som bestod av film och genom att titta på hur operatören 

utförde hårdlödningsprocessen. Med hjälp av filmer gjordes det möjligt att granska 

och kontrollera data som samlades in från prover.  

Filmer och diagram kunde sammankopplas utmed en tidsaxel som gav en bättre 

förståelse för hur värme betedde sig under processen, endast data som ansågs vara 

fullständiga analyserades. Ett flertal lödoperationer filmades för att får flera 

perspektiv på lödningsprocessen och underlättade analysen av observationen som 

bidrog till datainsamling
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Teori 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, och 3.4.2 tillämpas på de två frågeställningar i rapporten. 

Teorierna är grundpelare till en mätning som klassificeras som mätsäker och god 

noggrannhet. Under arbetets gång hade författarna alltid i åtanke att applicera dessa 

teorier för att upplägg av mätning skulle anses vara tillräckligt noggrant.  

På andra frågeställningen Hur utförs valideringen av mätmetoden? tillämpas teori 3.5, 

3.5.1 och 3.6, syftet är att få stor kunskap om mätmetoden är validerad. Med modeller 

och räkningsfunktioner kan författarna få en överblick vad temperaturer har för 

samband med andra variabler. Mätmetoden ska kontrolleras om den är i statistiskt 

jämvikt för att få en bekräftelse om en duglighetsstudie på processen kan påbörjas. Ett 

spridningsdiagram ska användas för att få överblick över variationerna i 

temperaturerna och ett normalfördelningsdiagram ska visa om olika mätpunkter är 

normalfördelade. 

 

3.2 Datalogg- EasyTracker 2 
EasyTracker 2 är en datalogger från DataPAQ, den har möjlighet att både mäta realtid 

och lagra data. EasyTracker 2 finns i två varianter, en med fyra portar och en med sex 

portar. Varje port har möjlighet att mäta upp till 500 C. Easytracker 2 använder ett 

eget mjukvaruprogram som heter EasyTrack Insight Analysis, programmet sparar filer 

i Paq format och visar data som ett diagram med tiden i x-axel och temperatur i y-

axel. Varje port kan spara 6000 datavärden och har möjlighet till ett mätningsinterval 

från 0,05 sekunder till 60 minuter.  
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Bild 11 : Datalogger EasyTracker 2 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-

r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/ 2015-12-05  

Termoelement 

Varje port i EasyTracker 2 har möjlighet att sätta in ett termoelement. 

Termoelementets felmarginal är ± 0,05 % eller 1,1 grader C beroende på vilket värde 

som är störst. Det termoelement som dataloggen använder är termoelement av typ K, 

till termoelementet finns olika varianter av kablar som omger termoelementet, 

författarna har valt att endast redogöra för tre varianter.  

 

PA0830- Fast Response Glass Fiber 

Kabel som omger termoelementet består av glasfibertråd och har en snabb respons 

under mätning. Termoelementet mäter den punkt där två mättrådar sammanfogas. 

Kabeln har en maxtemperatur på 700 grader C.    

 

Bild 12: Fast Response Glass Fiber 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-

r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/ 2015-12-05 

PA0182- Heavy Duty Glass Fiber  

Kabel Heavy Duty Glass Fiber som omger termoelementet är av samma variant som 

PA0830 men kabeln har ytterligare ett skyddshölje. Kabeln har en maxtemperatur på 

500 grader C.  

 

Bild 13: Heavy Duty Glass Fiber 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-

r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/ 2015-12-05 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
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PA0710- Mineral Insulated 

Kabel Mineral Insulated som omger termoelementet har ett hölje i metall. Till skillnad 

mot tidigare nämnda termoelement är PA0710 inte lika böjbar men sensorns mätpunkt 

har en större yta. Kabeln har en maxtemperatur på 1200 grader C.  

 

Bild 14: Mineral Insulated 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-

r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/ 2015-12-05 

 

3.3 Mätteknik 
Mätningen måste utföras korrekt för att resultatet ska kunna vara pålitligt och mätfel 

undvikas. Mätfel är en konsekvens av att en mätning genomförts felaktigt, detta kallas 

för systematiskt fel. Systematiska fel är svåra att upptäcka, felen märks inte i någon 

avvikelse av mätresultatet, för att undvika systematiska fel krävs goda kunskaper om 

hur mätprocessen utförs. [1] 

Mätning ger alltid en viss mätosäkerhet, hur pass noggrann mätningen ska vara beror 

på vad resultatet från mätningen ska användas till. Mätosäkerhet går att fastställa på 

olika sätt, ett alternativ är att använda andra mätresultat från till exempel en 

kalibrering. Alla mätinstrument måste vara kalibrerade från en känd normal, en känd 

normal kan till exempel vara kilogramprototypen i Paris. Vilka som får utföra 

kalibreringar av mätinstrument bestäms av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och 

teknisk kontroll). Det finns ett antal laboratorium och företag i Sverige som har 

befogenhet att utföra kalibreringar. Tillsammans med mätinstrumentet finns det en 

kalibreringshandling eller en handbok som anger mätsäkerheten om instrumentet. [1] 

3.4 Forskningsmetodik 
Vid utförandet av en mätstudie krävs att resultatet som fås från studien är pålitligt. En 

mätstudie måste vara reliabel och valid för att resultatet ska vara vetenskapligt.   

3.4.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på att mätmetoden ger samma resultat vid någorlunda lika 

förhållanden, mätinstrument som visar olika resultat efter varje mätning har en låg 

reliabilitet. Metodens reliabilitet prövas genom jämförelse av andra oberoende 

undersökningar eller studier. Detta kan genomföras till exempel med hjälp av andra 

forskare som gör samma undersökning eller en forskare som gör undersökningen vid 

olika tillfällen. Men i praktiken saknas det oftast resurser för att genomföra 

http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
http://www.datapaq.com/datapaq/en-r0/products/oven+tracker+systems/oven+tracker+systems/easytrack2/
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prövningar, istället används olika mätredskap för att undersöka variabler i en 

framtagning av mätmetod. [5], [4] 

3.4.2 Validitet 
Validitet är förmågan att mäta det metoden är avsedd att mäta. En definition av 

validitet är enligt Sapsford och Judd ” utformningen av en forskningsinsats i syfte att 

kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en undersökning 

leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs”[6]. Det innebär att 

resultatet ska stämma överens med det som efterfrågas av metoden. Det kan vara svårt 

att definiera vilka parametrar som påverkar den storhet som är tänkt att mäta, varje 

parameter måste utredas om den påverkar den storhet som efterfrågas. [5], [4]  

Om mätmetoden inte är reliabel saknar den också validitet men om metoden har en 

hög reliabilitet innebär det inte att den har en hög validitet. Resultatet från 

mätningarna kan vara tillförlitliga men den mäter inte det som efterfrågas. En metod 

måste ha en hög reliabilitet för att andra ska kunna följa upp och utföra mätningarna 

själva. En hög validitet medför att värden från mätningen är korrekta i förhållande till 

studien. [4] 

3.4.3 Kontinuerliga fördelningar 
Kontinuerlig fördelning används i de fall där storheter kan anta alla värden inom ett 

intervall. En kontinuerlig stokastisk variabel betecknas som ξ (xi) och en 

sannolikhetsfördelning kan beskrivas för ξ genom att föra in värden från prover i en 

frekvenstabell. Värden från frekvenstabellen förs sedan in i ett histogram och arean av 

varje rektangel är lika med relativa frekvensen i motsvarande klass. Approximationen 

av värdet blir bättre och säkrare när fler observationer och prover förs in i tabellen, 

detta ger en finare klassindelning i histogrammet. En klassindelning av materialet 

genomförs inte om antal prov eller observationer är få. [7] 

 

 

Bild 15: Frekvensfunktion för en normalfördelning [7] 

Frekvensfunktion är en lämplig funktion för att beskriva sannolikhetsfördelningen till 

ξ. Symbolen ξ kallas för kontinuerlig stokastisk variabel och f kallas dess funktion för 

alla x. 

𝑃(𝜉 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞
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Frekvensfunktionen anger inte sannolikheten i en punkt, den anger att ξ antar ett värde 

inom ett intervall som är litet. [7] 

 

 

Normalfördelning 

Normalfördelning kallas även för Gaussfördelning och skapades av matematiken Carl 

Friedrich Gauss. Modellen är vanligast bland andra modeller för att tillämpa på 

stokastiska variabler. Den är lämplig för att studera mätfel, mått och dimensioner hos 

tillverkade enheter, vibrationer, temperaturvariationer på en punkt och luftfuktighet. 

[7] 

Normalfördelning använder sig av frekvensfunktioner för att beskriva sannolikheten 

för ett värde i ett intervall och formel för frekvensen om 𝜉 ∈ 𝑁(𝜇, 𝜎) 

 

𝜉 = 𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
× 𝑒−(𝑥−𝜇)

2/2𝜎2,−∞ < 𝑥 < ∞ 

Standardavvikelsen avgör formen på normalfördelningskurvan och utgår från 

medelvärdet �̅�. Spridningen från �̅� ökar i diagrammet när σ ökar. 

Standardavvikelsen avgör formen på normalfördelningskurvan och utgår från 

medelvärdet �̅�. Spridningen från �̅� ökar i diagrammet när σ ökar.

 

Bild 16: Normalfördelning för frekvensfunktion vid olika värden för µ [7]  

Normalfördelningens kurva i diagrammet blir mjukare och mer lik en 

frekvensfunktion för en normalfördelning när flera stycken stokastiska 

variabler adderas ihop, ξ = ξ1 + ξ2 + ξ3 + ξ4. Approximationen av värdet ξ i en 

normalfördelning blir bättre med färre avrundningsfel i beräkningar som 

adderas in i diagrammet. [7] 
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3.5 Statistisk processtyrning 
Syftet med statistisk processtyrning är att minska variationer i en process, detta 

genomförs genom att identifiera och undanröja urskiljbara orsaker till variation. 

Processen övervakas för att inte nya orsaker ska kunna tillkomma och bidra till att öka 

spridningen i processen. Statistisk processtyrning, SPS, används i ett 

förbättringsarbete av en process, när statistisk jämvikt med önskad variation är 

uppnådd är nästa mål att bevara processen, om en genomförbar förbättring av 

processen är möjlig är det lämpligt att förändringen sker. SPS ska representera som ett 

kvitto på att en genomförd förbättring av en process faktiskt är en förbättring. [2] 

Det finns två typer av orsaker i en process, urskiljbar och slumpmässig orsak. En 

urskiljbar orsak bidrar till stor variation i en process och en slumpmässig orsak bidrar 

till lite variation i en process. ”Den variation som de urskiljbara orsakerna ger upphov 

till kallas ofta för urskiljbar variation, medan resten kallas för slumpmässig variation.” 

[2, s. 224]. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) saknas det en känd gräns på vad som är 

urskiljbar eller slumpmässig variation, beslutet om vad som är urskiljbar eller 

slumpmässig beror på information och kunskap om processen. Processen befinner sig 

i statistisk jämvikt när urskiljbara variationer eliminerats och endast slumpmässiga 

variationer återstår som bidrar till spridning, när processen är stabil, statistisk jämvikt, 

kan utfallet förutsägas. [2] 

 

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) finns det fyra punkter som förklarar syftet med 

statistisk processtyrning, baserat på information och kunskap från processen. [2] 

 ”Identifiera urskiljbara orsaker och eliminera dessa. 

 Övervaka processen när den är i statistisk jämvikt så att inte nya urskiljbara 

orsaker introduceras utan operatörens vetskap. 

 Fortlöpande fånga information från processen så att nya orsaker till variation 

kan identifieras som urskiljbara och sedan elimineras. 

 I samband med ett förbättringsinitiativ få ett kvitto på att förändringen faktiskt 

blivit en förbättring – att man, exempelvis, eliminerat urskiljbar variation.” [2] 

Med statistisk processtyrning kan processens variation minska, höga kostnader för 

kvalitetsbrister minska och kvaliteten på produkter förbättras. [2] 

 

3.6 Styr/Spridningsdiagram 
Ett styrdiagram används för att illustrera data grafiskt från en process. Verktyget gör 

det enklare att finna urskiljbara orsaker till variationer i processtyrningen. Vid olika 

tillfällen samlas ett antal observationer in från processen och med hjälp av dessa 

formas det en kvalitetsindikator som presenteras i ett diagram. [2] 

Krav på Spridningsdiagram 

Spridningsdiagrammet ska uppfylla följande krav. [2] 
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 ”Med dess hjälp ska man snabbt kunna upptäcka förändringar i processen och 

därigenom bidra till att man finner urskiljbara orsaker till variation. 

 Det ska inte ge ”falskt alarm” i onödan, dvs risken ska vara liten att en punkt 

hamnar utanför styrgränserna när ingen förändring har skett. 

 Det ska vara enkelt att hantera. 

 Man ska i spridningsdiagrammet kunna uppskatta tidpunkten för förändringen 

i processen och vilken typ av förändring som skett för att få hjälp i 

felsökningsarbetet. 

 Det ska kunna fungera som ett kvitto på om processen varit stabil, dvs i 

statistik jämvikt. 

 Det ska kunna tjäna som underlag för värdering av spridningen hos processen 

och därmed processens förmåga att leverera enheter inom uppsatta toleranser. 

 Det ska kunna fungera som ett kvitto på att ett förbättringsarbete har varit 

framgångsrikt. 

 Det ska vara motivationsstärkande och ständigt föra uppmärksamheten på 

variationer i processen och på kvalitetsfrågor. 

 Det ska ge information för förändringar i framtida styrdiagram.” [2] 

 

Spridningsdiagram 

Ett spridningsdiagram är en annan typ av ett styrdiagram som fokuserar på att 

övervaka storleken på spridningen mellan olika mått från tillverkade enheter i 

processen. I diagrammet används standardavvikelsen s med fördelen att den innehåller 

mer information om processen och är normalt en bättre skattning. En tumregel är att 

införa värden från minst 20 stycken prover för att kunna avgöra om processen är i 

statistisk jämvikt och att inga falska alarm inträffar på grund av antalet prover. [2] 

 

Bild 17: Exempel på spridningsdiagram 
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4 Rådata 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän (resultatdatabas) som 

ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge 

svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Kylfixtur 
  

 

  

Bild 18: Principbild som visar Avstånd på kylfixturen 

Mätavstånden är tagna på linan AirOutdoor, stationerna ett och sju, avstånden är tagna 

på komponentens kopparör. Avstånden är från nedersta änden på komponentens 

kopparrör (lödpunkten) till att kopparröret övergår till komponentens hölje 

(referenspunkten). Det andra måttet är från lödpunkten till början av klämklon.  
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 Avstånd från lödpunkt till 
referenspunkt i mm 

Avstånd från lödpunkt till 
klämklo i mm 

 

Station 2   

Lodrät klo 23 9,5 

Vågrät klo 23 10 

Station 7   

Lodrät klo 23 9,5 

Vågrät klo 27 10 

Tabell 1: Data över avstånd på kylfixturen 

4.2 Mätningar av klämklor 

I Excelarket nedan visas data som är insamlad från mätningar av vågräta respektive 

lodräta klämklor. I fjärde kolumnen visas mellanskillnaden av, den vågräta klons 

värden subtraherade från den lodräta klons värden. Den femte kolumnen beskriver 

lödare med respektive bokstav.  

 

prov grupp 1 
Vågrät klo - max 
temp 

Lodrät klo - max 
temp mellanskillnad lödare 

1 139,4 101,4 38 A 

2 154,7 111,9 42,8 G 

3 176,1 132,2 43,9 F 

4 129,7 88,7 41 A 

5 170,7 106,6 64,1 G 

6 183,9 114 69,9 F 

7 135,5 84 51,5 A 

8 180,4 99,9 80,5 D 

9 142,1 98,1 44 E 

10 167,1 119,4 47,7 C 

11 183,2 103,4 79,8 D 

12 116,8 88,8 28 E 

13 126,2 99,2 27 C 

14 126,6 103 23,6 G 

15 169,7 122,2 47,5 F 

16 157,2 112,6 44,6 A 

17 130,4 108,9 21,5 G 

18 196,6 85,9 110,7 G 
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Tabell 2: Data på vågrät och lodrät klämklor 

4.3 Modifierad klämklo för mätmetod 

 

Bild 19: Modifierad klämklo med fack 

Bilden ovan visar resultat av fräsoperationen för modifierad klämklo. En fjäder 

placerades i facket på klon för att ge sensorn en fjädereffekt som ska trycka tillbaka 

sensorn mot kopparöret. Fjädereffektens syfte är att sensorn ska vara placerad på 

samma plats under mätprocessen och att sensorn inte skadar kopparröret när klämklon 

spänns på.    

 

Bild 20: Klämklo monterad på kylfixtur med fjäder, aluminium och skumisolering 

påsatt 

 

Fack 

Fjäder 
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4.4 Data från mätning av mätpunkt och referenspunkt 

Excelarket visar insamlad data från mätpunkt och referenspunkt, modifierad klämklo 

användes vid mätning av mätpunkt. 

Provgrupp Mätpunkt Referenspunkt Lödare 

1 158,8 103,3 D 

2 139,8 93,3 D 

3 161,8 107,7 D 

4 143,3 94 D 

5 136,6 90,8 D 

6 142,9 93,9 D 

7 178,8 110,7 E 

8 148,8 106,4 E 

9 155,3 103,5 E 

10 145,1 104,1 E 

11 117 82,3 A 

12 125,3 87,3 A 

13 165,9 113,9 A 

14 150,9 103,8 A 

15 166,9 99,6 F 

16 143,6 88,5 E 

17 207,4 129,6 F 

18 172 122,4 B 

19 158,3 119,8 E 

20 130,4 87,9 E 

21 129,3 96,5 B 

22 99,2 87,9 E 

23 129,5 93,8 F 

24 114,4 87,2 B 

25 141,9 92,4 E 

26 123 80,3 F 

27 210 141,3 B 

28 163,8 90,1 F 

29 156,4 106,1 B 

30 125,4 92,1 F 

31 134,5 97,6 A 

32 141,2 106,2 G 

33 152,3 96,4 A 

34 125,1 94,5 G 

35 160,2 99,1 F 

36 154,1 86,7 F 

37 154,9 90,8 A 

38 149,9 99,9 G 

39 172,5 118,6 C 

40 181,6 108,3 B 
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41 187,1 127,3 C 

42 164,4 94,1 G 

43 143,2 92,9 A 

Summa:       

43       

medelvärde 150,3 100,5   

median 150,4 97,05   

Medelvärde i kvadrat 22 589,39 10 106,79   

högsta värde 210 141,3   

lägsta värde: 99,2 80,3   

standardavvikelse 23,0 13,3   

Tabell 3: Rådata samlad från prover med respektive lödare. 

4.5 Observation av lödteknik under produktion. 

Bilderna nedan är från filmer tagna under löd processen. Vinkeln alfa är vinkeln 

mellan kopparröret och kopparrörets normal. Bilderna visar operatörernas olika 

beteende och lödteknik under processen, varje lödare med enskild teknik får ett unikt 

resultat av lödningsprocessen. En förklaring av beteckningarna visas nedan efter 

bilderna. I kolumnen ”Avstånd” betecknas hur nära munstycket är kopparöret, med 

beteckningen ”N” betyder det att munstycket är oftare är nära koppareröret under 

operationen. Beteckningen ”L” betyder att munstycket är oftare är längre ifrån 

koppareröret under operationen. 

 

 

Bild 21: Vinkel på munstycket (Vinkel ”α”) 
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Bild 22: Avstånd från munstycke (Längre ifrån och vinkel ”+α”) 

 

Bild 23: Avstånd på munstycke (Nära) 

 

Bild 24: Munstycket i rörelse punkt A 
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Bild 25: Munstycket i rörelse punkt B 

 

 

 

Rörelse på lågan Riktning på vinkel Avstånd på lågan 

Beteckning Beteckning Beteckning 

I rörelse = R Rakvinkel = α Längre ifrån = L 

Fast läge = S snett uppåt = -α Nära = N 

  snett nedåt = +α   

Film nr Tid=Sek Vinkel Avstånd Max Temp 
Dynamiskt/statiskt 

tillstånd Lödare 

1 22 +α N  139,4 R A 

2 23 +α N  154,7 S G 

3 27 α,(+α 5 sek) N  176,1 R F 

4 19 +α L 129,7 R A 

5 24 +α N  170,7 S G 

6 19 +α L 135,5 R A 

7 23 +α,(α 7 sek) N  180,4  S D 

8 20 +α L 142,1 S E 

9 24 α N  167,1 S C 

10 20 α N  183,2 S D 

11 21 +α N  116,8 R E 

12 24 α,(+α 9 sek) N  126,2 S C 

Tabell 4: Data från observation av videoklipp under produktion.  
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Tabellen ovan visar att varje lödare får olika resultat från varje process som utförts 

under olika faktorers påverkan av temperaturen. Vissa enskilda faktorer påverkar max 

temperaturen mer än andra faktorer men när olika faktorer kombineras med andra 

faktorer ökar max temperaturen mycket mer. 
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5 Analys och Resultat 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla empirin och 

teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilken mätmetod kan utformas för att genomföra 
valideringen av processen? 

Med observationer och bredare kunskap om hur lödningsprocessen fungerade och 

kylfixturens utseende togs villkor fram som valet av mätmetod skulle utgå ifrån. 

Bild 26: villkor som mätmetoden måste uppnå 

Station två och station sju har liknande uppbyggnad men olika avstånd på lödpunkten 

och klämklon. Eftersom station två har kortare avstånd bedömdes denna station vara 

mer intressant att studera.    

Bedömning av insamlade prover för jämförelse av klämklor 

Totalt 18 prover sammanställdes i ett linjediagram, se bild nedan, prover hämtades 

från en punkt på vågrät klämklo och en punkt på lodrät klämklo. Punkterna var 

placerade nära kopparröret för att få ett så bra mätresultat som möjligt, 

värmeövergången mellan dessa medier togs hänsyn till. 

 

Diagram 1: Temperatur på vågrät och lodrät klämklo 
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 Utrustningen ska klara höga temperaturer utan att skadas   
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Tolkning av diagrammet fås att lodräta klämklon har mindre risk att få höga 

temperaturer i jämförelse med vågräta klämklon. I varje fall när båda punkterna 

loggades under samma operation fick den vågräta klämklon högre temperatur. 

Resultat av insamlade prover för jämförelse av klämklor 

Analysen av data baserad på skillnaden mellan referenspunkt A och referenspunkt B 

resulterade i att temperaturen i punkten A alltid har högre temperatur, i jämförelse 

med punkten B. Därför anses det bevisat att den vågräta klämklon har högre 

temperatur än den lodräta klämklon. Författarna kunde därmed utesluta punkten B 

från ytterligare mätningar och fokusera på att utföra mätningar på punkten A. 
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5.2 Hur utförs valideringen av mätmetoden? 
Analysering av data för validering av mätmetod. 

Två grafer togs fram för att se hur normalfördelningen på båda punkterna såg ut. I x-

axel betecknas det som vilka intervaller som värden kan infinna sig i och y-axeln står 

för antal frekventa händelser inom dessa intervaller. 

  
Diagram 2:Normalfördelningsdiagram på mätpunkt 

 
Diagram 3: Normalfördelningsdiagram på refenspunkt 

Diagramet ovan visar att mätpunkten är normalfördelad men inte referenspunkten. 

Sannolikheten att temperaturen uppnår ett värde kring medelvärdet på mätpunkten är 

hög.  
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Resultat av data för validering av mätmetod. 

 

Referenspunkten A är inte normalfördelad men mätpunkten är normalfördelad. Det 

skulle kunna bero på att varmluften sprider värmen bättre än värmeutvecklingen i 

metallen. Vid lödning där lödlågan riktas uppåt sprids värmen lättare till 

referenspunkten vilken resulterar i extremvärden på referenspunkten.  
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Analys av data på skillanden mellan maxtemperatur i varje prov. 

Med ett spridningsdiagram får vi en översikt på hur spridning ser ut mellan de olika 

temperaturmått i mätpunkt och referenspunkt under process. I diagramet står UCL för 

”Upper Central Line” och LCL för ”Lower Central Line”. 

Diagram 4:spridningsdiagram för mätpunkt. 

Diagram 5: spridningsdiagram för referenspunkt. 
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Varje värde från respektive prov sattes in i var sitt diagram utgående från vilken punkt 

värdet härstammade från. Ur spridningsdiagrammet fås en bra överblick på hur värden 

varierar väldigt slumpartat runt om central linjen med en standardavvikelse 23,2 på 

mätpunkt och 13,3 på referenspunkt. 

Resultat av data på skillanden mellan maxtemperatur i varje prov. 

Spridningsdiagramen visar att det är en stor spridning på mätpunkt och referenspunkt. 

Men spridningen på mätpunkten är större i jämfört med referenspunkten. I diagramen 

visas även att det finns ett samband mellan referenspunkt och mätpunkt men 

spridningen är för stor för att få fram ett tydligt samband.  
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Analys av data genom konfidensintervall för respektive lödare. 

Diagram nedan visar förhållandet mellan referenspunkten och mätpunkten för att få se 

vad temperaturutvecklingen och lödare har för samband under lödningsprocessen.  

Diagram 6: konfidensintervall för operatör på mätpunkt 

Diagram 7: konfidensintervall för operatör på referenspunkt 

Ovanstående konfidensintervalldiagram visar skillnaden i temperatur på mätpunkten 

under processen för varje operatör, somliga operatörer har mindre respektive större 

spridning. Beräkning utgick från ett 95-procentigt konfidensintervall. 
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Resultat av data genom konfidensintervall för respektive lödare. 

Konfidensdiagramet visar att det är en stor spridning mellan lödare. Lödare C har en 

temperatur på 160 grader medans lödare A har en temperatur på 96 grader. Det 

betyder att det skiljer sig mellan lödares lödteknik. Men visa lödare varierar även sin 

egen lödmetod vilket syns tydligt på lödare B som har ett stort spridningsintervall.  

5.3 Resultat 
Genom tolkning av insamlad data och beräkningar blev resultatet att en validering av 

mätmetoden kunde genomföras men att en validering av processen inte är möjlig. En 

mätmetod för att mäta temperaturen under processen har arbetats fram vilket blev den 

modifierade klämklon. Den modifierade klämklon kunde valideras men det var inte 

möjligt att använda den för att validera processen.  

Den modifierade klämklon mätte det den var avsedd att mäta på ett korrekt sätt. Det 

finns ett samband mellan referenspunkt A och mätpunkten men det är svårt att 

klargöra detta samband för att validera processen.  Det beror på en stor spridning på 

värdena mätpunkten och referenspunkten A, variationen mellan max och min 

temperatur är väldigt stort och detta påvisas av konfidensdiagramet över enskilda 

lödare. Varje operatör har en unik lödteknik vilket medför att det sankas en 

standardiserad metod under processen. Variation mellan operatör och i vissa fall stor 

variation hos respektive operatör medför svårigheter att validera processen. Det finns 

en stor spridning av faktorer som observerades under lödtekniken. Faktorerna tid, 

vinkel, avstånd och rörelse varierar från lödtillfälle.   

Från tabellen på sidan 26 visas hur faktorer påverkar temperaturen. Det är inte enbart 

en faktor som påverkar utan olika kombinationer har större tendens att ge hög 

temperatur. Lång lödtid, kort avstånd till lödlågan, ej nedåtriktad lödlåga och 

stillastående lödning ger högre temperatur.  

Tredje frågeställningen ”Hur ser upplägget av mätningen ut under processen?” kunde 

inte besvaras i rapporten på grund av stor spridning mellan operatörernas resultat i 

form av värmepåverkan. Om valideringen ska kunna genoföras på processen måste 

processen standardiseras. Stor spridning av faktorer och olika variation av operatörers 

lödningsmetod medför stor spridning av temperaturen.    
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Den största faktorn som påverkar kylningen av processen är värmen alltså lödlågan. 

Det är en stor variation mellan enskilda lödares lödningsmetod. Om en validering av 

processen på linan AirOutDoor ska vara möjlig krävs att enskilda lödare har en 

standardiserad lödningsmetod. Om företaget väljer att gå vidare med valideringen av 

processen måste lödningsmetoden standardiseras för att få en tillräcklig noggrannhet 

under mätningarna. Arbetet kan ligga till grund vid valideringar av andra linor på 

företaget eller andra lödningsprocesser. Utan en standardiserad metod är en validering 

av processen svår att uppnå.  

6.2 Begränsningar 
Arbetet utfördes på station två på linan AirOutDoor. Under hela linan används samma 

lödningsprocess för sammanfogning. Det finns stationer på linan som har likartad 

uppbyggnad och måttsamband. Men eftersom mätningarna gav en stor spridning på 

station två undersöktes inga samband gällande temperatur mellan övriga stationer.     

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Ett förslag författarna kan presentera för att förbättra kylningen av processen kan vara 

att flytta punkten som löds längre ifrån kylfixturen. Om lödpunkten är placerad längre 

ifrån expansionsventilen blir värmeutvecklingen i kopparröret långsammare och lägre 

temperatur når expansionsventilen.  

En annan typ av sammanfogningsteknik kan vara lämpligt att använda, alternativet 

kan till exempel vara att byta ut hårdlödningsprocessen till ett strypband som klämmer 

samman kopparrören. Denna metod skulle vara mer pålitlig än lödmetoden eftersom 

ingen värme används. Med strypband skulle det vara lättare att styra och kontrollera 

om processen uppnår kraven som är ställda på produktionen. Den befintliga metoden 

berörs av många faktorer, som kan vara svåra och kostsamma att standardisera. Att 

applicera en ny sammanfogningsmetod kan vara mer kostnadseffektivt i och med 

minskad variation av faktorer som tid, vinkel, avstånd och rörelse.  

6.4 Vidare arbete/forskning 
Vidare arbete kan vara att undersöka andra alternativ till metod för processen och hur 

dessa altenativ skulle kunna standardiseras och tillämpas på processen. Ett annat 

arbeta kan vara att utreda om det är möjligt att standarsdiera hårdlödningrmetoden och 

vad det skulle krävas för resurser. Hårdlödningsmetoden och altenativ till 

sammanfogningsmetod kan jämföras med varandra för att se vilken metod som är 

mest kostnadseffektivast och minst resurskrävande.
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