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Förord 

Ritningen är ett grunddokument för ett tillverkande före
tag och ett av grundkraven för att uppnå rätt kvalitet. Att 
skapa sig ett entydigt och fullständigt ritningsunderlag 
är ett bra och billigt sätt att undvika många faUgropar 
under en produkts tillverkning och livstid. 

Med denna denna bok vil l vi skapa förutsättningar för 
ett entydigt ritande i möbelbranschen. Boken är främst 
riktad tiU möbelindustrin och skall fungera som stöd vid 
upprättandet av ritningar eller som ett uppslagsverk. Den 
lämpar sig även som grunddokument för utbildningar på 
företag, gymnasie- och högskolor. Boken stödjer sig på 
internationella och svenska standarder för ritteknik, men 
för vissa delar har anpassningar och tillägg gjorts för att 
tillmötesgå vår bransch. Fortlöpande kontakter har hål
lits med SMS (Sveriges Mekanstandardisering) under 
materialets framtagning. Som grund har vi använt den 
norska boken "Tegning for m0bel- og innrednings
bransjen" av Jan-Herman Larsen (Universitetsförlaget 
AS, Oslo 1985). Härifrån har avsnitt översatts och an
passats t i l l svenska förhållanden och flera nyskrivna 
kapitel har lagts t i l l . 

För att förankra materialet i möbelindustrin har en 
referens- och en arbetsgrupp varit aktiva i arbetet under 
framtagningen. I grupperna representerades sammanlagt 
16 företag. 

Bilder och ritningar som förekommer i boken är inte 
alltid fiillständiga, ibland saknas en eller flera uppgifter 
kring en detalj eller produkt. Anledningen är att vi i varje 
enskild figiu" på ett tydligt sätt vi l l visa på det som be
drivs i just det avsnittet. 

Följande personer v i l l v i tacka för stöd och medver
kan i arbetet: 

Jan-HermanLarsen Teknologisk Institutt, Norge, förfat
taretill "Tegning for m0bel- og innredningsbransjen" och 
Odd Rui, Universitetsförlaget AS 

Bo Lundkvist och Per Forsgren vid SMS för hjälp med 
bilder och text. 

Referensgruppen: Stefan Berglund och Sven Cederblad, 
IKEA of Sweden, Olof Karlsson, Totebo AB, BörjePihl-
qvist, Sydpoolen, Lars Ryd, Samhall Lavi och Rune 
Åkesson, IKEA Trading AB. 

Jan Palmqvist, Trätek, för text t i l l kapitel 13. 

Ti l l sist vil l vi tacka NUTEK och svensk frä- och mö
belindustri för förtroendet för Trätek. 

Jönköping i maj 1993 

Peter KUnt och Leif Rudolfsson 



1 Ritningar i möbelindustrin 

Det är ofta svårt att beskriva en produkt bara med ord. 
Det tar tid att beskriva den, läsa beskrivningen och 
uppfatta hur produkten ser ut. Gör vi däremot en ritning 
av den, kan vi som regel bara med en snabb blick upp
fatta hur produkten ser ut. 

CO 

<0 

<0 

Vi skall se på olika typer av ritningar t i l l en kökspall, 
arkitekt- och detaljritningar. De grundläggande rimings-
reglema är desamma for båda sorterna. I denna bok skall 
vi därför gå igenom de grundläggande rimingsreglema 
for måttsatta ritningar. 

Med enkla skisser kan former beskrivas; detaljer, 
sammansätmingar, konstruktioner o s v . Det är därför 
naturligt att rimingar spelar en viktig roll i produktions
livet. 

När en produkt skall tillverkas är det i regel nödvän
digt att först göra en skiss. Rimingama som man sedan 
tillverkar efter kallas arbetsritningar eller produk
tionsritningar. Syftet med ritaingama är att överfora 
tankar och idéer via utveckling och konstruktion t i l l 
underlag for tillverkning. Vid införandet av kvalitets
system i ett företag utgör ett riktigt rimingsunderlag en 
viktig del av de nödvändiga grunddokumenten. 

Ritningstypen nedan är vanlig i snickeribranschen. 
En snickare ritar gärna sitt gesällprov så här. Arkitek
terna använder sig också oftast av denna typ av ritning 
och den kallas därför arkitektritning. 

Fallen är ritad i naturlig storlek, det som kallas skala 
1:1. Här i boken är ritningen förminskad och är därför 
inte användbar som arbetsritning. 

1 namrlig storlek kan man mäta sig t i l l alla mått på 
rimingen, vilket bara är tillämpbart vid en- eller fastycks-
tillverkning. Vid serieproduktion är det högst olämp
ligt att mäta på ritningar. Måtten blir inte noggranna. 
Det är t i l l exempel inte möjligt att veta hur noggrant 



tapparna skall passa i tapphålen. Det far snickaren som 
skall göra pallen bestämma själv, och likaså hur noggrant 
sitsen skall passa. 

En olägenhet med att rita i skala 1:1 är att ritningen 
kräver mycket plats. Vår pall är symmetrisk. Den ena 
halvan kan därför uteslutas på ritningen och vissa mått 
far dubbleras vid tillverkningen. 

• 

Det finns också andra metoder att reducera storleken 
på rimingar, t i l l och med om ritningen görs i skala 1:1. 
Detta gås igenom närmare under kapitlet Symmetri och 
brottlinjer. 

Ritningar där man mäter sig t i l l måtten på ritningen är 
inte ändamålsenliga i industrin. Delarna t i l l en möbel 
görs i regel av flera personer. Det kan också hända att de 
tillverkas i flera fabriker. En låda som tillverkas i dag 
skall j u kunna passa t i l l en stomme som tillverkades for 
flera år sedan. Ett annat exempel där noggrannheten är 
avgörande är systemmöbler, där man kombinerar olika 
delar och ofta kompletterar med nya delar efter några år. 
För att lyckasmed den noggranna tillverkning som krävs, 
behövs helt andra ritningar än de som tidigare har varit 
vanliga i möbelindustrin. Som regel behövs en fullstän
digt måttsatt ritning for varje detalj. Fler och fler upp
täcker att det är en nödvändighet med riktiga rimingar 
for att uppnå en rationell produktion och då är det abso
lut olämpligt att mäta på ritningarna, for att inte säga 
förbjudet. 

Överst på nästa spalt ser vi en riming av ett ben t i l l 
kökspallen. Alla måtten är angivna på ritningen och 
måttenheten är millimeter. Det är alltid millimeter som 
skall användas som måttenhet på ritningar i möbel
industrin. Inte heller måttsättningen på denna ritning är 
tillräcklig, om den skall användas i branschen. 

Tratek 

De mått som angivits här säger ingenting om nog
grannheten. Vidare saknas uppgifter som ytkrav, material
val m m. 

När noggrannheten anges används toleranser. Det 
innebär att en viss avvikelse från de nominella måtten 
godtas. Det område inom vilket spridning tillåts kallas 
fbrtoJeransområde. Om tillverkningen skall varamycket 
noggrann kan toleransområdet vara t i l l exempel 0,2 mm. 
Om den inte behöver vara så noggrann, kanske det räcker 
med 1,0 mm. 

På ritningen på nästa sida är måtten angivna med 
toleranser. Det är en ritning av framsargen t i l l pallen. 

Genom att ange toleranserna far vi en fullständig 
måttbeskrivning av sargen och kan tillverka den obero
ende av andra detaljer, forutsatt att mätverktygen är 
tillräckligt noggranna. På ritningen anges det att höjden 
på tapphålen skall vara 15 ± 0,1 mm. Det betyder att 
höjden som mest får varieramellan 14,9 och 15,1 mm. Ett 
toleransområde på 0,2 mm är alltså godtagbart. Längden 

O 
på tapparna är angiven t i l l 26 -0,5 mm. 

Det betyder att måttet som mest far variera mellan 
25,5 och 26,0 mm. Det finns också en del mått där 
toleranserna inte är utskrivna. Det gäller längden, bred
den, tjockleken och avstånden mellan skruvhålen. Men 
toleransen for dessa mått är också angiven. I huvudfältet 
står det: Generell tolerans ± 0,5. Det betyder att t ex 
tjockleken på sargen är måttsatt t i l l 25 ± 0,5 mm och 
som mest far variera mellan 24,5 och 25,5 mm. 

Med toleranser kan alltså kraven på noggrannhet 
varieras efter behov. Att utarbeta fullständigt måttsatta 
rimingar är ett krävande och omfattande arbete. Rit
ningarna är dock nödvändiga hjälpmedel for att styra 
kvaliteten i industrin. De icke måttsatta och delvis 
måttsatta ritaingama kommer säkert att finnas kvar under 
lång tid, eftersom det finns hantverkare som själva be
stämmer noggrannheten och kan anpassa delarna t i l l 
varandra efter hand som de tillverkas. Särskilt vanliga 
kommer de även i ft)rtsättningen att vara vid framställ
ning av specialinredningar, enstyckstillverkning och vid 
framställning av prototyper. Rimingar där toleranser har 
angivits kommer säkert också att användas i detta arbete, 
men det är i rationell serieproduktion som de har störst 
betydelse. 

10 
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2 Standarder och ritningsregler 

Ritningar spelar en grundläggande roll i företagens för
medling av teknisk information. De används internt och 
sänds också ut t i l l leverantörer och kunder. Det går en 
ström av rimingar över hela världen för ömsesidig in
formation. Därför är det önskvärt att alla ritningar utar
betas efter gemensamma regler. Men det är inte bara på 
grund av samarbete och kunskapsförmedling som det 
är viktigt att ha ritoingsregler. Reglerna bidrar också t i l l 
ett snabbare och säkrare ritoingsarbete. 

Den mest omfattande samlingen ritoingsregler i Sve
rige finns i Svensk Standard. Den är baserad på den in
ternationella ISO-standarden (International Organization 
for Standardization). Standarder ges ut av flera instito-
tioner i Sverige. Det är standarder fi-ån två av dessa som 
kan vara aktoella för möbelindusfrin att använda: Svensk 
Mekanstandard (SMS) och SvenskByggstandard (BST). 
Se exemplen nedan. Tidigare gav var och en ut egna 
standarder, visserligen med en del gemensamma regler. 
Numera utarbetas många standarder gemensamt. Den här 
boken bygger på standarder som har utarbetats av SMS 
samt sådana som har utarbetats av SMS och BST gemen
samt. 

Alla svenska standarder utgivna från och med 1978 
betecknas med prefixet SS (Svensk Standard) följt av 
standardens nummer. Standarder utgivna av SMS före 
1978 har kvar sitt prefix (SMS) fram t i l l nästa revidering. 
Det finns ännu ett antal sådana kvar. Kombinationen SS 
och ett internationellt prefix, t ex SS-ISO, innebär att den 
internationella standarden har överförts t i l l Svensk Stan
dard. 

Aktuella standarder 
V i har gjort en lista över ett urval av de standarder som 
finns för området tekniska ritoingar. Listan ger en över
sikt och visar också inom vilka områden Standardise
ringskommissionen i Sverige (SIS) ger ut standarder. Det 
kommer ständigt ut nya standarder, några förändras och 
några försvinner. Därför kan en sådan lista inte vara 
aktoell längre än utgivningsdagen. SIS ger varje år ut en 
lista över vilka standarder som gäller. Om man vi l l hålla 
sig å jour, kan man prenumerera på aktoella ämnesområ
den. Då får man nya standarder och nya upplagor efter 
hand som de kommer ut. 
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Nedanstående standarder finns att läsa i SMS hand
bok 503:1990, Rimingsregler, utom de som är markerade 
med *. Dessa kan beställas från SIS. 

SS-1SO6410) 

Ritningsregler - Ritning av gängade objekt, 4 sidor 

SMS 2537 
Ritningsregler-Förenklad ritning av fjädrar, 4 sidor 

SS 1900 
Ritningsregler-Ritningar och andra produkthand
lingar-Terminologi, 4 sidor 

SS 1902 
Ritningsregler - Allmänna krav på ritningars utfö
rande, 2 sidor 

SS-ISO8015 
Ritningsregler - Toleranser - Grundläggande prin
cip vid toleransbestämning, 7 sidor 

SS 2222 
Teknisk dokumentation - Klassificering av ford
ringar i produktionsunderlaget, 18 sidor 

SS-IS0 6433 

Ritningsregler - Positionsnumrering, 4 sidor 

SS-IS05457 

Ritningsregler - Storlekar och utformning av rit
ningsblanketter, 4 sidor 
SS-ISO7200 

Ritningsregler - Huvudfält, 5 sidor 

SS-IS0 7573 

Ritningsregler - Stycklistor, 4 sidor 

SS 3149 

Ritningsregler - Utformning av huvudfält, styck
listor, ändringsfalt och äganderättsklausuler, 5 sidor 
SS 688 
Ritningsregler - Vikning av ritningskopior till A4, 
4 sidor 
SMS 1905 

Ritningsregler - Textning, 6 sidor 

SS-IS0 5455 
Ritningsregler - Skalor, 3 sidor 

SMS 2536 
(ISO 6410-2 
Ritningsregler - Förenklad ritning av gänginsatser, 
1 sida 

SS-ISO 129 
Ritningsregler-Måttsättning-Allmänna principer, 
definitioner, metoder för utförande och särskilda 
markeringar, 22 sidor 

SS-ISO 1660 
Ritningsregler- Mått- och toleranssättning av profi
ler, 6 sidor 

SS-ISO 406 
Ritningsregler-Toleranssättning av längdmått och 
vinkelmått, 5 sidor 

SS 672 

Ritningsregler-Ytjämnhetsuppgifter, 19 sidor 

SS-ISO 1101*' 

Form- och lägetoleranser - Allmänt, definitioner, 
symboler, ritningsangivning, 53 sidor 
SS 1918 
Ritningsregler - Måttsättning av ytbelagda objekt, 
3 sidor 

SS 2775 

Ritningsregler-Måttsättning av konor, 10 sidor 

SS-ISO 2768-1*^ 

Toleranser-Generella toleranser - Del 1: Toleran
ser för linjära mått och vinkelmått utan direkta 
toleransangivelser, 8 sidor 
SS-ISO 4 6 8 « 
Ytjämnhet - Parametrar, värden för dessa samt 
allmänna regler vid kravspecificering, 5 sidor 

SS-ISO 128 
Ritningsregler - Linjer, vyer, snitt och särskilda 
markeringar, 22 sidor 

SS 3624 
Ritningsregler - Dubbelpunktstreckad fin linje -
Allmänna användningsområden, 4 sidor 

*' Standardblad 
* 2 Standardblad 
*̂  Finns i SMS handbok 522:1991 Ytjämnhet 
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Grundläggande regler for ritningar 
Här följer tre grundläggande regler för ritningar. 

1. En ritning skall vara r ikt ig. 

En ritning är riktig när den beskriver en detaljs samtliga tre dimensioner enligt gällande projektionsregler. 
(Se kapitlet Vyer och projektionsmetoder.) 

2. En ritning skall vara fullständig. 

En ritning är fullständig när den på ett entydigt sätt beskriver alla krav, såsom dimensioner, ytor, material 
m m, som ställs på produkten/detaljen. För att uppfylla kraven i ett kvalitetssystem skall en ritning vara 
identifierbar, granskad och godkänd. (Se kapitlet Ritningsblanketter.) 

3. En ritning skall vara tydlig. 

En ritning är tydlig när den är rittekniskt riktig och lättläst, d v s när de rittekniska reglerna har följts. 
En ritning skall alltid beskriva en produkt/detalj i färdigt skick, alltså efter det att tänkta operationer 
harutförts. 

14 



3 Ritningsblanketter 

Ritningsark 
Vid CAD-riming (datorstödd konstruktion) används 
mest vitt rimingspapper vid utskrift, men i samband med 
manuell riming, där man är beroende av att rimingama 
skall ljuskopieras, används oftast transparent papper 
eller rimingsfolie. 

Vittpapper 
Till rimingar bör ett ganska tjockt papper användas. 
Tjockleken uppges i vikt per kvadratmeter, här 
200g/mMämpligt. 

är ca 

Papper för ljuskopiering 
För ljuskopiering används ett transparent papper. En 
nackdel är att det förstörs om man viker det. De vanli
gaste transparenta papperen väger 60, 70 eller 90 g/m^. 
Dessa tjocklekar lämpar sig bra t i l l rimingar. Generellt 
kan man säga att det tunnaste papperet, d v s det lättaste, 
är mest genomlysbart, medan det tjockaste är starkast. 

Ritningsfolie 
Rimingsfolie finns också i flera sorter och tjocklekar. 
Folien är starkare än det transparenta papperet. Det har 
stor betydelse, eftersom rimingama ofta utsätts för stort 
slitage och rimingsarbetet som är nedlagt på original-
rimingen är dyrbart. Det är därför väl använda pengar att 
använda ett lite dyrare rimingsark för att bevara rimingen 
bättre. 

Tuschpennor slits hårdare på folie än på transparent 
papper. Speciella mschpennor med hårdare spets är där
för lämpliga att använda när man ritar på folie. 

Ritningsformat 
A-format 
A-formaten är så väl inarbetade idag att alla arkivlådor 
och inredningar är byggda så att de passar t i l l dessa. De 
mått som uppges i tabell 1 är yttermåtten på det renskur-
na arket. Rimingsfaltet blir något m indre, eftersom ramen 
ligger innanför dessa mått. Tabellen återfinns som tabell 
1 i SS-ISO 5457. Med hjälp av alla de format som anges 
i de tre tabellerna, skall det aldrig vara nödvändigt att 
gå förbi Svensk Standard. Det är mycket viktigt att hålla 
sig t i l l standardformaten och då helst dem i tabell 1. 

Tabe 

Beteckning 
AO 
A1 
A2 
A3 
A4 

Mått i miilimeter 
841 X1189 
5 9 4 x 8 4 1 
4 2 0 x 5 9 4 
2 9 7 x 4 2 0 
2 1 0 x 2 9 7 

I A-formatsystemet är ytan för AO-formatet bestämt 
t i l l 1 m^. Vidare skall förhållandet mellan kortsidan och 
långsidan vara l : / 2 . När formatet halveras blir för
hållandet mellan kortsidan och långsidan på det halve
rade formatet också I :-/'2. De andra A-formaten far man 
genom att halvera enligt figuren. 

AO 

A3 
4 5 

A1 

A3 
Ai, 

r 

A1 

A2 

1189 m m 
15 



Sifft^oma i t ex y ^ - ^ anger hur många gånger AO-for-
matet har halverats. Det fina med systemet är att för
hållandet mellan kortsidan och långsidan alltid är lika, så 
att det är enkelt att förminska eller förstora ritningen. 
Likaså kan halveringsprincipen användas i arkivlådor 
och i pappersproduktionen. Plats och material kan där
med utnyttjas maximalt. 

Långaformat 
Det händer att man behöver format som är något längre 
än formaten i tabell 1. Då förlängs kortsidorna så som 
tabell 2 visar. 

Tabell 3, forts. 

Beteckning 
A 3 x 5 
A 3 x 6 
A 3 x 7 

A 4 x 6 
A 4 x 7 
A 4 x 8 
A 4 x 9 

Mått i miilimeter 
420x1486 
420x1783 
420x2080 

297x1261 
297x1471 
2 9 7 x 1 6 8 2 
297x1892 

Tabell 2 

Beteckning Mått i millimeter 
A3 X 3 4 2 0 x 8 9 1 
A 3 x 4 420x1189 
A4 X 3 2 9 7 x 6 3 0 
A 4 x 4 2 9 7 x 8 4 1 
A4 X 5 297x1051 

Blanketter 
En ritningsblankett är uppbyggd enligt följande: 

Rom. Marginal 

ÅndrinqsfOlt 
Stycklista 

RItföll 

Huvudfält 

Extra långa format 
Om ett extra stort eller extra långt ark behövs, bör ett av 
formaten i tabell 3 användas. Dessa format utgår också 
från tabell 1 och kortsidorna har förlängts med den siffra 
som anges i tabellen. 

Marginaler och ramar 
Runt tekniska ritningar skall det alltid finnas ramar. 
Enligt SS-ISO 5457 skall marginalen vara minst 20 mm 
på alla sidor på formaten AO och A l . 

abell3 

Beteckning 
A 0 x 2 
AO X 3 

A l x 3 
A l X 4 

A 2 x 3 
A 2 x 4 
A 2 x 5 

Mått i millimeter 
1189x1682 
1189x2523 

841 X1783 
841x2378 

594x1261 
594x1682 
594x2102 

forts. På formaten A2, A3 och A4 skall marginalen vara 
minst 10 mm överallt där ritningarna inte skall hålslås. 
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j f imnh t l . H l 

<f< l a t -

Om rimingama skall förses med hål, så att de kan 
sättas in i ringpärmar, skall vänstra marginalen vara minst 
20 mm också på dessa format. 

Förtryckta blanketter 
Huvudfältet skall placeras i nedre högra hörnet av rit-
fältet. Det gäller både ark för horisontalt bruk (typ X) 
och vertikalt (typ Y ) . 

Ark typ X 
horisontalt 

Ark typ Y 
vertikalt 

nr 
20 Wx5 sidor 

Om det är nödvändigt att använda färdigtryckta rit
ningsark av typ X i vertikal ställning och typ Y i hori
sontal, skall huvudfältet placeras i övre högra hörnet av 
ritfältet på ett sådant sätt att man kan läsa texten från 
höger. 

_ 

Marginalbredden på AO- och A1 -formaten kan verka 
bred. Men det visar sig i praktiken att 20 mm är nödvän
digt när rimingar skall förminskas eller kopieras. 10 mm 
kan vara lite nog på de mindre formaten. Alltför ofta 
försvinner viktiga upplysningar i kopieringen på grund 
av att man har ritat för nära kanten. 

En referensskala bestående av tio fält, vardera 10 mm 
långa, kan placeras symmetriskt kring ett centrummärke 
i den nedre marginalen. Det är ett bra hjälpmedel vid 
mikrofotografering. 

Ark typ X 
vertikalt 

Ark typ Y 
horisontalt 

Det är ofta nödvändigt att kunna ge en rad tekniska 
och andra upplysningar samlade på ett ställe och på ett 
likartat sätt. Svensk Standard har därför utvecklat ett 
system av rubriker för sådana upplysningar, där man 
bygger på ett förhållandevis enkelt titelfält. V i skall se 
på huvudfält, ändringsfalt och stycklista. 

Huvudfält 
Huvudfältet skall inte bara användas för att ange titeln 
på ritningen, utan också ge en rad upplysningar, t ex 
rimingsnummer, skala, ägare (företag) och vem som har 
gjort ritningen. På nästa sida visas ett huvudfält enligt 
SS 3149, anpassat för träindustrin. 

17 



25 25 50 25 15 15 15 

K o n s t r u e r a d ov 

4. 
G r o n s k o d av 

4. 
GodkOnd a v - d a t u m 

4. 
Generell tolerans 

7. 
Generell yt-
j O m n ^ t . R, 

Vyplocer ing 

6. 
Skola 

5. 
r i t e l / B e n O m n i n g 

2. 
/. R i t n i n g s n u m m e r 

J . 

U t g d v a 

8. 
Blod 

9. 
70 70 15 15 

170 

Förklaringar t i l l huvudfältets delar: 

1. Ägare är ofta förtryckt med företagsnamnet. 

2. Titeln skall irmehålla namn, eventuellt typ och di
mension, i nämnd ordningsföljd. Titeln kan också om
fatta namnet på den större detalj som den ritade delen 
ingår i . 

3. Numret på ritningen enligt företagets dokumenta
tionsrutin. 

4. Signaturer av de personer som ritat/konstruerat, grans
kat samt godkänt ritningen. Vem som gör vad skall 
framgå av företagets rutin för dokumentstyming. 

5. Huvudskala för ritningen. Se kapitlet Skalor och del
förstoringar. 

6. Symbol som anger projektionsmetod. Se kapitlet 
Vyer och projektionsmetoder. 

7. Generella ytjämnhetsangivelser. Se kapitlet Ytangi-
velser angående lämplig sort. Övriga generella di
mensionstoleranser anges i klartext. 

8. Utgåva anges med en siffra. 

9. Om ritningen består av fler än ett blad anges bladets 
nummer och hur många som ingår, t ex 1(4), vilket 
utläses ett av fyra. 

^ 9B-o^'f/ ±0.5 C3® •5=; 1 
1:2 

Trätek Hyllplan Trätek 502033D / 
•Bi 

Exempel på ifyllt huvudfält 

Ändringsfålt 
Ritningar som används i produktionen kan behöva änd
ras. Det är då önskvärt att kuima se att en ändring har 
utförts, vad som har ändrats och när ändringen gjordes. 

Ändringsfältet placeras i ritningens högra överkant 
på formatet A4 och t i l l vänster om huvudfältet på större 
format. Ändringens beteckning kan också utgöra utgå
vans beteckning. På ritningen märks det element som har 
ändrats med en ändringssymbol i form av en triangel. 
Se även kapitlet Ritningshantering. 

I rutan för ändringens art ges en kort beskrivning av 
ändringen alternativt ett meddelandenummer, som hän
visar t i l l ett ändringsmeddelande. Det är mycket viktigt 
att meddelande om ändringar når alla dem som berörs. 
Detta styrs och säkras av företagets interna rutiner. 

A n d r nr Andr ingens ort / Andr ingsmedde londe G o d k o n d ov — d o t u m 

LänQden öndrod 110 till 115 921106/PK 

10 MO 50 

170 

Ett exempel på ifyllt ändringsfält enligt SS 3149. 
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Stycklista 
På en ritning av ett sammansatt föremål kan det vara 
lämpligt att det finns en lista över de ingående detaljer 
och material som föremålet består av. En sådan lista 
kallas stycklista. Detta fält har samma längd som huvud
fältet och placeras ovanpå det. I undantagsfall kan styck
listan göras som ett separat dokument och klassas då 
som en ritning. Se figurerna nedan. 

Vikning av ritningskopior 
När figurerna placeras på ritningskopian, bör hänsyn tas 
t i l l hur ritningarna skall vikas. Det är mest ändamålsen
ligt att vika ritningar som är större än A4-förmat, på ett 
bestämt sätt. Detta gäller inte för original på transparent 
papper eller folie. Dessa förvaras ovikta i hängmappar, 
lådor eller i rullar. 

Alla ritningar skall vikas så att huvudfältet syns när 
ritningen är ihopvikt. Det vanligaste sättet att vika är det 
som visas här t i l l höger. Vänstra kanten, som är hålad, 
ligger 20 mm utanför den sammanvikta ritningen. Då 

kan ritningskopioma förvaras i ringpärmar och man kan 
vika ut dem utan att ta ut dem ur pärmen. Metoden be
skrivs i SS 688. 

På en sammanvikt ritning skall huvudfältet och den 
del av nedre högra hörnet som motsvarar ett A4-for-
mat, vara det som syns. Därför placeras eventuella över
siktsritningar och sammanställningsritningar lämpligast 
i detta hörn av arket. 

/ 2 J 4 
P o s nr A n l . T i t e l / B e n O m n i n g . b e t e c k n i n g , m o t e r i o l . d i m e n s i o n o dy Ar t ike l n r / R e f e r e n s 

K o n s t r u e r a d o v 

PK 
G r a n s k o d ov iGodkönc j ov - d o t u m G e n e r e l l t o l e r a n s 

±0,5 
G e n e r e l l y l -
j f l m n h e t . R j 

V y p l o c e r i n g S k o l o 

1:2 

Trätek 
T i t e l / B e n o m n i n g 

Hyllplan Trätek R i l n i n g s n u m m e r 

302033D 
U l g ö v o 

/ 

B l o d 

Hl) 

Förklaring till stycklistans rubriker: 

1. Positionsnummer (pos nr), en fortlöpande numre
ring. 

2. Antalet (ant), antalet delar som ingår i artikeln som 
ritningen visar. 

3. Titel/Benämning, material, typ och dimension skrivs 
i den nämnda ordningsföljden. 

4. Artikel nr/referens. För detaljer som har en egen 
ritning anges dess ritningsnummer. Om det handlar 
om en standarddetalj, till exempel en skruv, förs de
taljens nummer upp här. 

3 / Ekkontlist 760x18x6 2356-8 
2 2 Ekfoner 770x240x0.7 67854 
1 1 Spånskivo 760x230x16 564377-9 

P o s nr A n l . T i t e l / B e n o m n i n g . b e t e c k n i n g , m o t e r i o l . d i m e n s i o n o dy Ar t ike l n r / R e f e r e n s 

K o n s t r u e r o d o v 

PK 
G r o n s k o d o v 1 GodkOj id o v - d a t u m G e n e r e l l t o l e r a n s 

^ +0,5 
G e n e r e l l y l -
j ö m n h e l , R , 

V y p l o c e r i n g S k o l o 

1:2 

Trätek 
Titel / B e n O m n i n g 

Hyllplan Trätek R i t n i n g s n u m m e r 

302033D 
U t g d v o 

/ 
B l o d 

1(1) 

Ett exempel på en ifylld stycklista. 
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Vikning av 
A 3-format. 

<\ 
tv. 

<\ 
tv. 

123 105 192 

Vikning av 
A2-format. 

Veck i 

1 

i 

Vj i & 
•v. i.. 

1 i 1 

210 192 192 

Vikning av 
Al-format. 

/ •> 
/ / 

... 1 1 

: 
i 
1 
i 

VeckS ' 

o> 

•£ 

5; 

>» i 

i 
1 

1^ 
Os 

210 190 125.5 1 I?S5 190 

Vikning av 
AO-format. 

1 

^ / i 
j 

Veck 9 

V ' . -K 
W 

1 
1 

• o | 

•51 t 

S I s: 
Vecke 

>» 

w Os 

1 
i 

i 
1 

i 1 

l>v 
o> 

:3 

l>v 
o> 

1 
210 

1 
! i 

J90 190 1 190 

ms i 709^ 190 
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3 x 4 5 " 
+0.5 

808.0 O 

5;PI i 8 0 6 y 4 0 7 x l 5 M M 
F A N K V l + SPI 15+FAN K V g 
2 K L 4 3 5 x 2 2 x 3 M M 
I K L 8 3 6 x 8 g x 3 M M 

TQ L 
BORRHÅL « 5 D J U P 13 +1 - 0 
BORRHÅL e e D J U P 12 +1 - 0 

Kl 

( 3 9 2 , 5 ) 

• 08 

Ett ritningsexempel från Totebo AB. 

8.5 

B R U T E N KANT 

<1>D 

B R U T E N KANT 

A - A 
<lil) 

" n ) . K . 03 0 9 

TOTEBO AB 

ss-ao t7i»-i m 
ÖVERSIDA 8 0 0 

R A L F 
IKEA 

374 1:5 
820013 T 
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4 Linjer 

Tabellen nedan är uppsatt efter SS-ISO 128 med tillägg. 
Endast de linjer som anges i denna tabell skall använ
das. Vissa linjer kan användas för två ändamål. Både 
linje C och D kan användas för brottlinjer och t i l l dolda 
konturer kan man använda E och F. Det är linjerna D 

och F som skall användas, om inte några speciella or
saker förhindrar detta. Linjerna C och E har vi tagit med 
här eftersom det är troligt att man stöter på dem i prak
tiken. Linjerna fmns med i standarden och linje C är in
arbetad sedan tidigare. 

Linje 

-\ v 

Benämninq 

Heldragen grov linje 

0.5 0.7 

Heldragen fm iin/e 
(rot eller böjd) 

a 18 0.25 0.35 

Heldrogen fin Irihondslmje 

0.16 0.25 0.35 

Heldragen fin sicksockllnje 
0.16 0.25 0.35 

Streckad grov linje 
0.5 0.7 

Streckad fin linje 
0.13 0.25 0.35 

Anvöndningsorvröden 
Al 

Al Synliga konturer 

A2 Synliga kanter A2 

\ 

Bl Tänkta skärningslinjer 

B2 Möttlinjer 

B3 Mätlgränslinjer 

B4 Hönvisningslmjer 

B5 Snittslreck 

B6 Konturer av vridna snitt inritade / vyer 

B7 Karla centrumlmjer 

bTT^ 

B3 

^••„ B2 

B4 

^ V-

B5 

B' 

Dl 

Dl (Cl) Brotllinje för begränsning 
av del vy er eller brutna 
vyer ocfi snitt. 

Dl 

Fl (El) Skymda konturer 

F2 (E2) Skymda kanter ti Fl 
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Punktstreckad lin linje 

0.18 0.25 0,35 

Cl Centrumlinjer 

G2 Symmelrilinjer 

CJ Bona lör rörelse 

G2 

G3 

r 
J 

Punktstreckad fin linje, 
grov vid Ondorno och 
vid riktnlngsOndring 

0.18 0.25 0,55 

Hl Snittplan 
A-A 

.1 
i 

Hl 

B-B 

Hl 

Jl 

Punktstreckad grov linje 

0.5 0.7 

Jl Ivlorkering ov linjer eller 
ytor för vilka sOrskiida krav 
gäller 

Lackerad yta 

Dubbelpunktstreckod lin linje 

0.18 0.25 0.55 

Kl Konturer av intilliggande 
delar 

K2 Alternativ och extrema lögen 
för rörliga delar 

Kl 

K5 Tyngdpunktslinjer 

K4 Ursprungliga konturer före 
bearbetning 

K5 Delar liggande framför 
snittplanet 

'-M — M-̂  - i 

A-A 

K5 

Grov punktlinje L I Sömnodslinje Ll 



Linjegrovlekar 
Vilken linjetjocklek man skall välja beror på rimings-
slag och format. Förhållandet mellan grov och fm linje 
skall inte vara mindre än 2:1. Tjockleken väljs från 
följande serie: 0,18,0,25,0,35,0,5,0,7, 1,0,1,4 och 2,0 
millimeter. På tuschpennor är ofta linjens tjocklek angi
ven enligt den här raden. Ti l l rimingar för möbler och in
redningar lämpar sig antingen 0,5 eller 0,7 mm tjocklek 
för grova Imjer och halva tjockleken eller något mindre 
förtunna linjer. 

Avstånd mellan linjer 
Det minsta fria avståndet mellan parallella linjer, inklu
sive snittlinjer, bör aldrig vara mindre än två gånger 
tjockleken på den grövsta linjen. Man bör aldrig göra 
avstånden mindre än 0,7 mm. Avstånden mellan i linjen 
ingående punkter och linjer väljs i proportion t i l l rit
ningsstorleken. 

Prioriterad ordningsföljd av 
sammanfallande linjer 
När två eller flera linjetyper sammanfaller, väljs linje
typen efter prioriteringen nederst på sidan. 

Med undantag för tunna, svärtade snitt skall två de
taljers sammanfallande linjer inte ritas med dubbla linjer. 

Avslutning av hänvisningslinjer 
Hänvisningslinjer visar på ett mått, en kontur, en detalj 
eller liknande. De ritas med heldragen fm linje och skall: 

- avslutas med en punkt om de slutar innanför ett 
objekts kontur. 

avslutas med en pil om de slutar mot ett objekts 
kontur. 

A-A 

avslutas utan punkt eller pil om de slutar på en 
måttlinje. 

Prioritering av sammanfallande linjer 

Synliga konturer och kanter (heldragen grov linje, typ A) 

- Dolda konturer och kanter (streckad linje, typ E eller F) 

Snittplan (punktstreckad fin linje, grov vid ändarna och vid 
ändring av riktning, typ H). 
Centrumlinjer och symmetrilinjer (punktstreckad fin linje, 
typ G) 
Sömnadslinje (grov punktlinje, typ L) 

Tyngdpunktlinjer (dubbelpunktstreckad, fin linje, typ B) 

Måttgränslinjer (heldragen, fin linje, typ B) 
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5 Vyer och projektionsmetoder 

Projektionsmetoder 
Att göra en ritning innebär att rita geometriska figurer. 
Figurerna har tre dimensioner; längd, bredd och höjd. En 
ritning skall visa mått i alla riktningar för att man skall 
kunna göra ett föremål efter den. Föremålet måste också 
visas ft-ån minst två sidor (detta gäller inte detaljer med 
sfärisk form). Därför används vyplacering. Här skall vi 
bara använda det som kallas rätvinklig parallell projek
tion. 

När två bilder av ett föremål ritas fi-ån två olika sidor, 
ritar man två vyer. Oftast är det inte tillräckligt att rita 
föremålet i två vyer för att fa en ftillständig och klar 
ritning. En tredje vy, kanske flera, är nödvändig. 

SS-ISO 128 innehåller regler för hur vyerna skall 
placeras. Tre metoder beskrivs: 

- Den europeiska metoden (metod E) 
- Den amerikanska metoden (metod A) 
- Metod med riktningspilar (pilmetoden) 

I Sverige används ft-ämst den europeiska metoden. 
Det är också den som prioriteras i Svensk Standard. 

V i skall ändå se på alla tre metoderna, för det är 
viktigt att alla som arbetar efter ritningar inom möbel
branschen känner t i l l samtliga metoder. Vissa möbel
arkitekter använder den amerikanska metoden när de 
ritar och metoden med riktningspilar blir alh vanligare. 
Det kan bli den som antas som internationell standard. 

V i skall nu se vilka vyer som är nödvändiga, och hur 
de skall placeras för att vi skall kunna tillverka ett 
föremål efter en ritning. Exemplet är hämtat fi-ån SS-
ISO 128. 

Detaljen kan ses fi-ån sex sidor och man kan därför 
göra sex vyer av den. Vyerna betecknas så som figuren 
visar. 

a) vyfi-amifi-ån(huvudvy) 
b) vyuppifi-ån 
c) vy fi-ån vänster 

d) vy från höger 
e) vy underifrån 
f) vy bakifrån 

När man kan välja mellan olika vyer, skall man prio
ritera dem i den ordning som de nämns ovan. V i skall nu 
se hur vyerna placeras i de tre metoderna. 

Den europeiska projektionsmetoden 
Den europeiska projektionsmetoden (metod E) kallas 
också "tippningsmetoden", eftersom figurerna tippas 
över på sidan. 

Först ritas det som kallas huvudvyn, här "vy frami
från". Som huviidvy väljs den sida av föremålet som 
normalt uppfattas som framsida eller den sida som 
bäst beskriver detaljens utseende. 

(a) 

För att få en ftillständig bild av detaljen, måste vyn 
ses från minst en sida t i l l . Det finns fyra vyer att välja 
mellan och de prioriteras i den nämnda ordningen: 

b) vy uppifrån 
c) vy från vänster 
d) vy från höger 
e) vy underifrån 

Av dessa väljs först och främst den som ger den mest 
ftillständiga och klara bilden. Här är det en av sidovyer
na. Båda sidovyema ger en lika tydlig bild av detaljen. 
V i väljer vyn från vänster, eftersom det är den vyn som 
skall prioriteras bland alternativen. Vyn skall placeras 
t i l l höger om huvudvyn och i linje med den. V i kan se att 
figuren har tippats. 

(a) (c) 

h 

Här räcker det med två vyer för att beskriva detaljen, 
men om en tredje skulle vara nödvändig väljs givetvis 
den som bäst bidrar t i l l en fullständig och klar bild av 
detaljen. 
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Det är av mindre betydelse vilken vy som väljs för att 
beskriva föremålet. V i väljer vyn sedd uppifrån, efter
som den skall prioriteras framför vyn underifrån, och 
placerar den under huvudvyn. 

(a) (c) 

( b ) 

Nedan visas hur alla vyer skall placeras i förhållande 
t i l l huvudvyn enligt metod A. 

(b) 

(c) (o) (d) (f) 

(e) ! 

De vyer som vi har valt här är de vanligast förekom
mande. 

Om det är nödvändigt att visa fler vyer, elierom andra 
vyer ger en klarare bild, skall vyerna placeras så som 
bilden nedan visar i förhållande t i l l huvudvyn (föremå
let sett framifrån). 

(d) (a) 

( b ) 

a: vy framifrån (huvudvy), b: vy uppifrån, c: vy från 
vänster, d: vy från höger, e: vy underifrån, f : vy baki

från. 

Jämförelse mellan metoderna E och A 
Vi skall belysa skillnaden mellan metoderna E och A 
genom att rita ett koniskt bordsben.Vi väljer att visa 
benet från vänster, det v i l l säga så att man ser den smala 
änden av benet. 

(c) ( f ) 

r 
Med den europeiska metoden skall vyn sedd från den 

smala änden placeras t i l l höger om benet. Med metod A 
skall en likadan vy placeras t i l l vänster om benet. 

a: vy framifrån (huvudvy), b: vy uppifrån, c: vy från 
vänster, d: vy från höger, e: vy underifrån, f : vy baki
från. 

Den amerikanska projektionsmetoden 
I den amerikanska projektionsmetoden (metod A) pla
ceras vyerna på ett annat sätt i förhållande t i l l huvudvyn 
än i metod E. Figuren tippas inte, utan dras ut. Metoden 
kallas därför också "dragmetoden". Om figuren t i l l 
exempel skall visas sedd från höger (d), placeras denna 
vy t i l l höger om huvudvyn. 

(o) (d) 

Metod E: 
Em 

Metod A: 

@ m 

Pilmetoden 
Med "pilmetoden" kan vyerna placeras på lämpligt 
utrymme på ritningsfältet. Metoden är alltså inte lika 
bestämd som E- och A-metodema. 

Genom att utnyttja riktningspilar kan ritningsfaltet 
umyttjas på ett mer effektivt sätt. Varje vy utöver hu
vudvyn skall anges med en pilmarkering och identifieras 
med hjälp av en versal (A, B, C, o s v). Pilmarkeringen 
anger i detta fall i vilken riktning föremålet betraktas. 
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D 

B 

C D 

Projektionssymboler 
På alla ritningar skall det anges vilken prqjektionsme-
tod som har använts. Markeringen görs med en projek
tionssymbol i den avsedda rutan i huvudfältet. För me
tod E och A har konor använts. Jämför med det koniska 
bordsbenet. 

Först ritas huvudvyn. Glidspåren i lådsidan är exakt 
lika på bägge sidor av lådan. De ritas först på ena sidan 
av lådan och överförs sedan t i l l den andra sidan med 
linjalen. Man mäter inte på nytt. 

n 
Kl 

n 

?\ 
y = = = = = = = = = = = = = = y 

Linjer eller punkter som kan föras över från en del av 
ritningen t i l l en annan del skall alltså överföras utan en 
ny mätning. Det ger en mera riktig och exakt ritning. Lägg 
också märke t i l l att allt som ligger bakom den synliga 
ytan (lådförstycket) är streckat. Det är inte nödvändigt 
att rita ut alla streckade linjer, utan bara de som krävs för 
att ritningen skall bl i tydlig. Här blir ritningen tydligast 
om vi ritar ut allt som ligger bakom. 

Nu ritas en av de andra vyerna, vid detta tillfälle vyn 
från vänster. Alla mått som kan överföras från huvudvyn 
förs över med hjälp av linjalen. I praktiken ritas inte 
hjälplinjema mellan vyerna ut. Här har vi valt att göra det 
för att förtydliga tillvägagångssättet. 

e 

Metod E Metod A 

Vyplacering 
För att belysa hur vyerna skall placeras, skall vi bygga 
upp en riming av en låda enligt den europeiska projek
tionsmetoden. 

Som nämnts under beskrivningen av metoden väljs först 
huvudvyn, som skall visa framsidan eller den sida som 
ger den tydligaste bilden av föremålet. Därefter skall de 
kompletterande vyerna väljas. Här är det lämpligt med 
tre vyer för att ritningen skall bli riktig. Det finns inga 
skäl att välja andra vyer än de som prioriteras: 

- Vy framifrån (huvudvy) 
- Vy från vänster 
- Vy uppifrån 

1 1 r - f 

^ V- 1" 

Slutligen ritas vyn sedd ovanifrån. Då överförs alla 
dimensioner från de två första vyerna. Överföringen sker 
genom att man väljer en punkt (A). En horisontal linje och 
en vertikal linje dras från A. Hjälplinjer dras från sidovyn 
och ned t i l l den horisontala linjen. De dras vidare med 
en passare med centrum i A tills de skär den vertikala 
linjen från A. Så dras de horisontalt tills de skär de ver
tikala linjerna som dras från huvudvyn. Med hjälp av 
dessa linjer kan vyn sedd uppifrån nu ritas upp. Dimen
sionerna från de två första vyerna skal 1 föras över och det 
måste ske med exakthet. 
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Detta ritsätt kan vara ganska besvärligt, varför det i 
praktiken visar sig att många istället mäter alla mått 
och ritar upp den nya vyn. Risken för att detaljen blir 
felaktigt återgiven ökar då. 

Det fmns ett lättare ritsätt som arkitekterna använ
der. Den vil l vi inte rekommendera eftersom risken för att 
ritningen inte blir noggrann är för stor. 

I stället för att använda passare dras en linje i 45° 
vinkel genom A. Linjen används t i l l linjeöverföringen 
som ritningen visar. Man slipper använda passare, men 
det är viktigt att använda skarpa linjer och se t i l l att skär
ningspunkterna ligger exakt på snedlinjen. En liten miss 
ger ett stort fel. 

11 f. 
M u 1 n 

1 , -ji n 

\ 

i 
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6 Snitt- och materialmarkering 

En av många fördelar med ritningar är att man genom att 
göra snitt genom föremålet kan visa hur det ser ut under 
den synliga ytan. Som regel används plana snitt. Snittet 
delar föremålet i två delar, som far var sin snittyta. 

Snittet ritas som vid vanlig projektion (här används 
den europeiska metoden). Snittet ses från vänster och 
ritas til l höger om huvudvyn. 

Snittstället markeras med en punktstreckad fin linje, 
som avslutas med en grov linje i var ände. 

i 
Å 

A ' A 

7 

Om det är ont om plats och detaljen är enkel, kan 
snittet läggas i vyn. Samma sak gäller om detaljer med 
successiv formövergång. Då ritas snittets konturer med 
en heldragen fm linje. 

För att markera vilken av snittytoma som skall visas, 
sätts pilar mot snittlinjens grövre ändar. Snittet marke
ras med en bokstav vid pilen om det finns flera snitt på 
ritningen. 

Huvudregeln är att snittet ritas utanför den vy som 
det tas från, som vid vanlig projektion. 

Man kan också använda partiellt snitt (delsnitt) be
gränsat med en frihandslinje. Ett sådant snitt kan gärna 
ritas i huvudvyn. Partiella snitt förstör dock ofta helhets
intrycket. Dessutom kan man i regel inte se var snittet är 
lagt. De snitt som hittills har visats i figurerna, har gått i 
ett plan, men de kan göras i flera. 
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Nedan har snittet gjorts genom hålen för kopp
lingsbeslag och styrtapp. På detta sätt kan flera plan v i 
sas i samma snitt. Den väg man skär markeras med en 
punktstreckad fin linje. Snittytoma markeras i den snitta-
de vyn. Observera att genomskurna hål inte snittmarke-
ras. För att förtydliga att snittet inte gått i ett plan skall en 
förskjutning av snittmarkeringen göras vid delnings
linjen. 

A - A 
A 1̂ 

1 

1 

1 

1 

A 1 

Snittmarkeringar ritas med parallella, heldragna, 
fina linjer i 45° vinkel mot kontur- eller symmetrilinjen. 

Består ett föremål av flera delar, åtskiljs dessa av 
olika riktningar på snittmarkeringen. 

Om ett föremål är sammansatt av olika material, kan 
detta markeras genom att avståndet mellan linjerna varie
ras. Linjeavstånden anpassas efter ytstorleken. Det skall 
framgå i ritningens stycklista vilka material som åsyftas. 

Vid stora snittytor kan markeringen begränsas t i l l en 
zon längs konturerna, se figuren nedan. 

Snittytor av delar som ligger intill varandra, markeras 
så att snittmarkeringen för varje detalj tydligt skiljer sig 
från linjerna för närliggande detaljer i riktning och av
stånd. Observera att fastelement, såsom tappar, skruvar, 
kilar osv , inte snittmarkeras. 

Inom branschen förekommer materialspecifika 
snittmarkeringar, vilka inte är att rekommendera för pro
duktionsritningar. Den 45-gradiga snittmarkeringen 
skall användas för alla material, om de inte är tunna. 

Vid tunna snitt kan snittytan svärtas. Ett utrymme 
på minst 0,7 mm skall lämnas mellan närliggande snitt, 
trots att materialet är sammansatt. 

T 
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Snittmarkeringen bryts för text och måttangivelser 
som placeras inne i snittområdet. 

Materialmarkeringar 
Inom möbelindustrin används olika struktur- och mate
rialmarkeringar för att förtydliga rimingen. Observera 
att dessa inte är snittmarkeringar. 

Ändträ kan markeras som bilden visar. 

En lamellskiva som består av en hel träkäma och 
minst ett skikt på varje sida, markeras genom att lamel
lerna ritas in vid ändträet och längsgående lameller 
markeras med en pil. 

<- —> 

Ytans fiberriktning och fibremas struktur anges med 
öppen dubbeipil respektive enkelpiJ med rot. 

Denna markering bör bara användas för att visa vi l 
ken sida som är märgsida eller för att visa att kantskuret 
virke skall användas. 

Längsgående trä kan vid behov markeras med längs
gående, fina frihandslinjer. 
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7 Symmetri och brottlinjer 

Det finns olika sätt att förenkla ritningsarbetet. Om man 
använder sig av symmetri och brottlinjer behöver man 
inte rita hela detaljen och på så sätt kan ritningens format 
också bli mer lätthanterligt. 

Symmetri 
Det finns flera former för symmetri. En geometrisk figur 
kan vara symmetrisk omkring en punkt, linje eller ett 
plan. De symmetriska former som används på ritaingama 
definieras så här: En plan figur är symmetrisk kring en 
rät linje (symmetriaxeln) om varje vinkel rät mot symme-
triaxeln träffar figuren i punkter som två och två ligger 
lika långt från symmetriaxeln på varje sida. 

markeras genom att objektets linjer förlängs en bit förbi 
symmetrilinjen. 

Tappstycket här är symmettiskt i olika plan. Det and
ra symmetriska planet markeras med en punktstreckad 
linje i sidovyn. Även denna vy kan vid behov halveras. 

n 

En detalj med volym är symmettisk kring ett plan 
(symmefriplanet), där varje vinkelrät linje mot planet 
träffar figuren i punkter som två och två ligger lika långt 
från symmetriplanet på var sin sida. 

De föremål som vi har ritat nedan, är detaljer med 
volym där det är symmetri i ett eller flera plan. Symme
trilinjen ritas som en punktstreckad fin linje. Symmefrin 

För att skapa en tydlig riming bör man undvika att 
dela en ritning i mer än ett symmettiplan. Det innebär att 
även om sidovyn ovan hade varit mer komplicerad och 
så stor att det varit en fördel att dela den, skulle vi helst 
inte ha gjort det. 

Denna paU, som också visas i inledningskapitlet, är 
symmetrisk. Därför kan huvudvyn delas, så att endast 
den vänstra halvan av detaljen behöver ritas. Samma sak 
gäller vyn uppifrån. 
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Brottlinjer 
Delar av en figur kan också uteslutas med hjälp av 
brottlinjer. Nedan har vi ritat en sockel. Här har vi använt 
det som kallas dubbla brottlinjer. Brottlinjema skall be
gränsas med heldragen fin sicksacklinje (typ D, se 
kapitlet Linjer). 

När dubbla brottlinjer används, måste man alltid sätta 
ut mått över den bruma vyn på ritningen så som det visas 

här. Avståndet mellan de dubbla brottlinjema bör vara 
mellan 5 och 15 mm, beroende på ritningsformatet. 

Längden har reducerats genom symmetrihalvering 
och dubbla brottlinjer. Olika reduktionssätt kan med 
fördel kombineras utan att tydligheten påverkas. Rit
ningen kan anpassas t i l l ett lämpligt format utan att ska
lan på detaljerna blir otydlig. 

A-A 

C ] 

2B±2 

I *Si2 

384 

I (768) 

/ I / 

+0 
08-0.3 

EHn 

lurulonerod spdnskrva 

9S-OS-// ± 0 5 

J022: 

Trätek SOCKEL 

m. 
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8 Skalor och delförstoringar 

Vi har visat hur ritningens format kan reduceras med 
hjälp av symmetri och brottlinjer. Ritningens storlek kan 
också varieras genom olika skalor. Ti l l ritningar används 
dessa skalor: 

Förstorad: 2:1 5:1 10:1 
Naturlig storlek: 1:1 
Förminskad: 1:2 1:5 1:10 

delar av en detalj, s k delförstoringar, bland annat för att 
ge plats åt tydligare måttsättning. 

Det område på ritningen som skall förstoras ringas in 
med heldragen f m linje. Ringen benämns med en versal 
(A, B, C etc) som placeras ovanför det markerade om
rådet. 

Förminskningar 
För att få behändiga ritaingsformat görs såväl detalj-
rimingar som sammanställningsrimingar i förminskad 
skala. 

Delförstoringar 
Ibland är det nödvändigt att göra förstoringar av vissa 

Delförstoringen kan visa antingen ett större eller 
mindre område än det som är inringat på detaljen. 
Ändamålet med cirkeln är att visa var på detaljen del
förstoringen har tagits. Det är alltså inte nödvändigt att 
exakt ringa in det område som skall förstoras. 

Delförstoringen ritas på ett annat ställe på ritningen, 
oftast i skalan 1:1. Den avgränsas med en ring eller en 
brottlinje och skalan anges inom parentes vid sidan av 

o 
26 -0,5 JJO±O.J 

I ! 

TT 
25-0.2 

O 
26 -0.5 A-A 

»12 

5 

1 

- 1 - - - ^ l + i i f - -

25 

PK ±0.5 1:2 

Trätek Fromsarq 
J0202JD ' I '(0\ 

Här är detaljen återgiven i förminskad skala och alla mått är angivna. Observera hur delförstoringen förtydligar det 
borrade hålet. 
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bokstaven. När det finns flera delforstoringar placeras de 
i bokstavsordning. 

Om en del av en ritning ritas i förstorad skala bör 
också, som orientering, en skiss ritas i naturlig storlek 
(1:1). Den skall ramas in som figuren visar. 

A ( 1 : 1 ) B ( 1 : 1 ) 

Angivelse av skala på ritningar 
Skalan skall alltid anges i huvudfältet, som på ritningen 
på föregående sida. Skalan på delforstoringen anges intill 
bokstaven. När flera skalor ritas på samma ritning anges 
huvudskalan i titelfältet och de övriga skalorna över 
respektive figur. Över figuren skrivs antingen 5 ! ^ / ^ 1:1 
eller (J.JJ. 

A (5 1) 

A-

Förstoringar 
Små beslag eller liknande kan behöva ritas i förstorad 
skala för att bli tydliga. I figuren t i l l höger har vi använt 
skala 2:1. 
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9 Ritningsnivåer 

En ritning skall överföra tankar och idéer från designern 
till dem som skall bereda och tillverka produkten. En 
komplett beskrivning av en produkt består minst av en 
sammanställningsritning och detaljritningar. Inom mö
belindustrin används följande ritningsnivåer. 

Designritning 
En designritning kan vara mer eller mindre utförlig, från 
en idéskiss t i l l en ritning där mått och materialval har 
angivits. Designritningar kan ligga t i l l grund för offert-
och kontraktsgenomgångar, men duger inte som t i l l 
verkningsunderlag. Ibland kan man se hur designern ut
nyttjar dessa skisser/ritningar för att ange olika material 
genom olika materialspecifika snittmarkeringar. Marke
ringar för samma material kan variera mellan olika de
signers. 

Sammanställningsritning 
En sammanställningsritning skall ge en översikt över en 
produkt. Se ritningen nedan. Sammanställningen ritas i 
lämplig skala, så att varje detaljs placering och funktion 

Så här kan en designritning se ut. 

i den totala konstruktionen framgår så att konstruktionen 
därigenom blir säkrad. Det finns huvudsammanställningar 
och delsammanställningar. Om en detaljs ftinktion be-

PR-5271C 

PR-5271D 

PR-5771F 

Pfi-S7716 

ERIK U0RTS 

K U of Sredeo AB 
t : 

FÄTCiLJ 

VINGSKAR PR-5271A 

Huvudsammanställningsritning, fåtölj Vingskär. 
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skrivs i en delsammanställningsritning, ritas den lämp
ligen i en förenklad form på huvudsammanställnings-
ritningen. 

På en sammanställningsritning skall en fullständigt 
ifylld stycklista upprättas. Listan skall beskriva varje de
talj/delsammanställning som ingår i produkten. För att 
man skall kunna identifiera detaljerna skall de förses 
med nummer. Numret placeras i en cirkel, ritad med en 
heldragen f m linje. En hänvisningslinje dras t i l l detaljen. 
Cirklarna placeras om möjligt väl samlade och i lodräta 
och/eller vågräta led. Se exemplet nedan. 

Detalj ritning 
En detaljritning beskriver, som framgår av namnet, en
dast en detalj. Se den övre ritningen på nästa sida. Rit
ningen skall innehålla samtliga uppgifter som erfordras 
för detaljens funktion och anger detaljens fardigmått. 
Det finns inga krav som säger att man av detaljritningen 
skall kunna utläsa detaljens placering i den färdiga 
produkten. 

Detaljritningar kan också tas fram i en förenklad 

form, där endast de nödvändiga uppgifterna för en ope
ration finns med. På en sådan "operationsriming" kan 
uppgifter som inte finns med på detaljritningen beskri
vas. Fördelen med detta är att man på ett tydligt sätt kan 
visa hur en detalj skall se ut och t i l l vilka mått den skall 
bearbetas i en specifik operation, t ex ytjämnhetskrav vid 
en putsoperation. 

För att förtydliga en detaljs tillhörighet kan en per
spektivritning av produkten i förminskad skala placeras 
över huvudfältet och stycklistan. 

Amnesritning 
En ämnesritning skiljer sig från en detaljritning på så 
sätt att den inte anger detaljens slutliga mått, utan ett 
ämnesmått, t ex dimensionen för ett utgångsämne. Se den 
nedre ritningen på nästa sida. Ämnesritningar används 
även för tyg-, skinn- och skivmaterial och kan ligga t i l l 
grund för ett effektivt materialumyttjande. Om inte en 
ämnesritning görs för en detalj, kan ämnesmåtten anges i 
stycklistan på en detaljriming eller i andra tekniska be
skrivningar, såsom i en kapnota. 

1 ^ 

liT.-i-. -.T.-4-.r.-in-.?r 
1 I I I I I 1 J - l 

. j f i O i i . i a i i . i n L o . j r i 

SItfAN KRQIK) 

IMXR 

STCmOTS .FIRJ 

S I O O a O T S ^ l H J 

SIOOSARG.Fljaj 

UetRSAfiG.FljRj 

SWajV H<6S. DIN 601 

S I C K - S « K FJÄf fR 

F i i d j 
SITS. CEISAHW6TA1.1NIIC 

VINGSKAR 

' 0 . 5 \ 1:? 

P R - 5 2 7 1 B 

Delsammanställning, sits. 
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1 

j •0.3 
«10 0 

63 

STEFAN BERaUND 

ERIK V«RTS 

m ot Sweden *B 
7\ 

MASSIV F i i a j 

U^aRSARG. FÄTftJ 

VINGSKAR 

1:1 

930408 

PR-5271H 
v 

Detaljritning, undersarg. 

ÖVfRDCL 

nu. 0ZL2 

I L L 
NACK-
B O I T C M 
B.e3 

D E L 4 A 

BILLY SIDA YTTER H 
0.492 m2 
DEL 2 

5ILLY F O T -
P A L L S B O T I E N 
9.892 m2 / IQEL 9 
DEL 13 

B I L L Y 
; n / » " » • " > * -

DEL 9 

BILLY SITS 0.73 m2| 
DEL 8 

I j - . t. 

BILLY SIDA YTTER V 
0.<192m2 
DEL 1 ILLY F O T -

0.992 m2 
DEL 13 

O O CD 

BILLY SIDA INNER H 
0.432m2 DEL5 r u XI 

BILLY SIDA INNER V 
0.432m2 DEL 4 

B I L L Y ^ 
siis sio» en< iw^s 

• I t T 901 I t H tSli m3 ax TB 

BILLY NACKKUDOE 
0.392 m2 
DEL 10 

BILLY RYGG INSIDA 
0.704 m2 
DEL 7 

Åmnesritning, tygutnyttjande. 

L a g g n i n g s f ö r s i a g Billy 
f å t ö l j + f o t p a l l , 
Tyg f r y k s t a d blå, 
B r u t t o 6.29n' 
N e t t o 5,58n' 

Spill 0.71 =115X 
881216 KN-GS 
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10 Ritning av standardelement 

Standardelement ritas på sammanställningsritningar och 
då med fördel i förenklad form. Det kan vara ett svårt och 
mödosamt arbete att rita skruvar, centrumtappar och 
andra mindre fästelement så att de stämmer exakt med 
det verkliga utseendet. Därför är det inte nödvändigt att 
rita ett fästelement exakt som det ser ut, utan man klarar 
sig med ett förenklat ritsätt. I det här kapitlet visar vi 
exempel på förenklad riming av några standardelement. 
Observera att det förenklade ritsättet aldrig får användas 
så att missförstånd kan uppstå. 

Fästelement 

Försänkt skruv med spår 

Kullrig träskruv med krysspår 

Ankarspik 

Centrumlinjen markerar placeringen av t ex en skruv 
eller centrumtapp. I en cirkel anges ett positionsnummer 
som hänvisar t i l l en stycklista där skruvbeteckningen 
står. Detta förenklingssätt kan användas t i l l de flesta 
fästelement. 

Maskingängor 
Skruvar med maskingängor används mer och mer t i l l 
möbler. V i skall se hur gängor ritas enligt SS-ISO 6410. 

Synliga gängor ritas så att toppen av gängoma visas 
med en grov, heldragen linje och botten med en fm, 
heldragen linje. En ändvy av gängade delar ritas så att 
gängbotten visas med en f m , heldragen cirkelbåge, ca 
3/4 av omkretsen. 

Kullerförsänkt plåtskruv med spetsända och spår 

V 
Centrumtapp 

Skymda gängor ritas så att toppen och botten av 
gängoma visas med en streckad linje. 
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Invändigagängor, där snittet halverar hålet, skall ritas 
så att toppen av gängoma visas med en grov heldragen 
linje och botten med en fin heldragen linje. I snitt av 
gängade delar skall snittmarkeringen täcka snittytan ut 
till linjen som visar toppen av gängoma. 

A-A 

Maskinskruvar 

V / / / / / / / / / / / A 
Skruv med sexkantshuvud 

Sammangängade delar visas i snitt, så att den del som 
har utvändiga gängor (bulten), täcker den som har invän
digagängor (hålet). Axialsnitt genom gängade delar ritas 
så att skruven inte blir snittad. 

I i . 

• 1 
u . 

11 
D 

Insexskruv med cylindriskt huvud 

Vagnsbult 

Bult 
7 

Gönga I 
godset 

£2b 

Borrat hål 

Krysspårs krifv 
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Fjädrar 

Tryckffäder 
Dragffäder 

- -L 

Nosagffäder Vridjjäder 
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11 Textning 

För att erhålla ritningar som inte kan misstolkas skall 
även texten vara tydlig. Nedanstående krav skall vara 
uppfyllda oavsett om textning sker för hand, med hjälp 
av textmall eller i CAD. 

Texten skall vara: 

1. Tydlig och lättläslig så att den inte kan missförstås. 
2. Likartad och utan personlig prägel så att man inte far 

skillnader i skriften. 
3. Lätt att skriva. 
4. Lämplig för mikrofotografering och andra repro

duktionsmetoder. 

I Svensk Standard firms tecknen i två utföranden, 
normala och smala med finare linjer. Båda finns i rak och 
lutande utformning. 

På tekniska ritningar bör det normala utförandet 
användas. Vid handskrift lämpar sig det lutande, normala 
utförandet bäst. Om man på företaget uteslutande ritar 
med CAD, kan man internt besluta om att använda ett 
annat typsnitt. Detta skall dock uppfylla ovanstående 
fyra punkter. 

Dessa teckenhöjder är standard: 2,5,3,5,5,7,10,14 
och 20 mm. Strecktjockleken är bestämd och beroende 
av bokstavshöjden. Detta framgår av tabellen, där också 
avstånden mellan ord, mellan skrifttecken och mellan 
linjer är bestämd. Storleken på text väljs i relation t i l l 
ritningens format. I första hand väljs för mått och text 
höjden 3,5 mm på versaler (stora bokstäver), vilket en

ligt tabellen ger 2,5 mm för gemena (små bokstäver). 
Om höjden 2,5 mm väljs för versaler far endast versa-
lema användas, de gemena bokstäverna är för små. 

Versaler används alltid vid bokstavsbeteckningar så 
som vid snitt och del förstoringar. För löpande text och 
övrig information används med fördel en kombination 
av versaler och gemena. 

Nedan ett exempel på textning med mall ur SMS 
1905, utförande B , lutande. 

1) Någon rekommendation beträffande val av teckenform ges ej 

Tabell. Normalskrift enligt SMS 1905, utförande B. 

d ^ o e 

a 

R 

Förhållande Dimensioner (mm) 

Höjden på stora bokstäver (versaler), basrad h 2,5 3,5 5 7 10 14 20 

Strecktjocklek d=10/h 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1.4 2 

Höjden på små bokstäver (gemena) c=7h/10 - 2,5 3,5 5 7 10 14 

Avstånd mellan skrifttecknen a=2h/10 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4 

Minsta avstånd mellan skrivlinjer b=14h/10 3,5 5 7 10 14 20 28 

Minsta avstånd mellan ord e= 6h/10 1,5 2,1 3 4,2 6 8,4 12 
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12 Måttsättning 

Måttlinjen och måttgränslinjen definieras som figuren 
visar. Måttlinjen skall normah ha en pilspets i varje ände. 
Måttgränslinjen skall dras ca 2 mm förbi måttlinjen. 
Lämpligt avstånd mellan kontur och första måttlinje är 12 
mm vid texthöjden 3,5 mm. Avståndet mellan två mått-
linjer skall vara 10 mm för samma texthöjd. 

mtlinje 

Uältgränslinje 

Måtten anges aUtid i enheten millimeter (mm). Om 
någon annan enhet väljs måste detta tydligt framgå på 
ritningen. 

JO 

41 

Måttpilar att välja mellan enligt Svensk Standard: 

a) Pilspetsar, med en vinkel på hullingen som är mellan 
15° och 90°. För möbelindustrin används i första hand 
den fyllda pilspetsen. Endast en typ av måttpil skall 
användas på en och samma ritning. Undantag kan 
göras vid brist på utrymme, se längre fram i detta 
avsnitt. 

b) Snedstreck, vilket ritas som ett kort streck i 45° 
vinkel. 

Figuren nedan ger en översikt över hur måtten place
ras i förhållande t i l l måttlinjema. Måttlinjema skall helst 
inte dras så att deras riktning faller innanför de skuggade 
sektorerna. 

c) Nollpunkt, cirkel med en diameter på ungefär 3 mm. 

Om platsen mellan måttgränslinjema är så liten att 
måttsättningen blir otydlig, kan måtten placeras som 
följande figurer visar. 

4 

Måtten skall placeras ovanför måttlinjen och helst 
centrerade i förhållande t i l l den. De skall kunna läsas 
nerifrån eller från höger på ritningen. Måtten för en 
egenskap far endast anges en gång på ritningen. Detta 
innebär att en egenskap som visas i flera vyer endast 
måttsätts i en vy. 
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a) På måttlinjen mellan pilspetsar som pekar mot varan
dra. 

b) På måttlinjens förlängning och helst til l höger on-
måttgränslinjen. 

Om det inte fmns plats på måttlinjen för pilspetsar 
mellan måttgränslinjema, kan pilspetsarna ritas utanför 
måttgränslinjema. Vid vissa tillfällen kan pilspetsarna 
ersättas med snedstreck eller en punkt. 

c) På en hänvisningslinje som pekar direkt på det som 
skall måttsättas. 0 betyder att måttet gäller diame
tern. 

02 8 5 5 17 5 15 

Mått på delar som inte ritats i skala, skall strykas 
under med en grov linje. 

Huvudregeln är att måtten skall placeras utanför 
figuren. Måttl injer och måttgränslinjer som korsar var
andra eller korsar andra linjer skall undvikas. 

Måtten kan placeras inne i figuren om det gör rit
ningen tydligare. 

JO 

35 

Måttgränslinjer sätts som regel i rät vinkel mot 
måttlinjen. Det är fiillt tillåtet att sätta måttgränslinjen i 
en annan vinkel mot måttlinjen om det gör rimingen 
tydligare. Måttgränslinjer som hör samman skall alltid 
vara parallella. 

32 

17 , 8 

7 

05 08 

40 
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Måtten på ett hörn som är fasat eller avrundat anges 
på skärningspunkten för konturens förlängning. Den för
längda linjen skall fortsätta något förbi skärningspunk
ten, så att ett tydligt kryss erhålls. 

Måttsättningen av bågar skall ske med en båge över 
måttet för att undvika förväxling med räta linjer. 

Siffror som anger vinklar placeras normalt enligt 
figuren nedan. 

V / / / / / / / / / / / A 

Kontur- och centrumlinjer får inte användas som 
måttlinjer. Men de kan användas som måttgränslinjer, 
även om detta helst skall undvikas. 

På den vänstra figuren är det riktigt att sätta måtten 
direkt mellan de båda hålen. På figuren t i l l höger, där det 
inte finns något hål som skall passeras av måttgräns-
linjen, är det däremot riktigt att sätta måttet utanför 
figuren. Vid speciella tillfällen kan vinklama anges horison

talt, om det ger en tydligare figur. 

1 ^ 
25 

Måttsätmingen för kordor, bågar och vinklar sker som 
figurerna nedan visar. 

25 

-Ar 

Formsymboler 
På ritningar används formsymboler, som ger tydligare 
beskrivning av formen på delarna. De används också för 
att visa vilket mått som uppgivits, t i l l exempel om måttet 
gäller radie eller diameter. Symbolerna skall anges fram
för måttvärdet. 

Kordor Bågar 

Vinklar 

Diameter: 0 
Radie: R 
Kvadrat: • 
Sfärisk radie: SR 
Sfärisk diameter: S0 

En sfär måste alltid anges med ett S och används 
tillsammans med symbolen för radie eller diameter. 
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• 
S02O 

08 djup 20 

SR8 

010 

015 

025 

Exempel på formsymboler. 

Om rimingen tydligt visar vilken form figuren har 
och vad måttet gäller behöver inte måttsymbolema för 
diameter och kvadrat sättas ut. I figuren nedan är det inte 
nödvändigt, eftersom det är tydligt att måttet gäller dia
metern. 

Hänvisningsbokstäver 
För att undvika upprepning av måttangivelsema, kan 
hänvisningsbokstäver användas. På ritningen måste det 
alltid förklaras vad bokstäverna betyder, antingen vid 
figuren eller i anknytning t i l l huvudfältet. Egenskaper 
som förekommer flera gånger och som har ett klart 
samband kan också anges en gång på ritningen tillsam
mans med uppgift om hur många gånger egenskapen 
upprepar sig. Antalet gånger en egenskap upprepas skal 1 
anges före egenskapen. 

\ 

A=2x 012 
B= 2 X 010 

Håldjup skall i första hand anges i snitt eller sidovyer 
där håldjupet kan måttsättas direkt. I undantagsfall kan 
håldjup anges med text. 

Hänvisningsbokstäver kan också användas i sam
band med variantmåttsätming, som används för detaljer 
som endast skiljer sig åt på något enstaka mått. På rit
ningen markeras de varierande måtten med versaler som 
återfinns i en tabell placerad ihop med huvudfältet. 
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"TT 

1 

1 RJ5 / • o 

A-A 

1-
I -

i 

TV 

A,B ; A=802 B=392 2345-8 
A,B ; A=902 B=442 2345-9 
A, B ; A=W02 B=492 2345-W 

k 
'M W 

IS "Str" 93-os-// 

Trätek 
iii.^.ii...i>ii 

SKIVA Trätek J02053D ; 1(1) 

Ritning med exempel på variantmåitsättning. 

Måttlinjer för radie 
och symmetriska figurer 
Radie anges normalt med en pil med riktning från cent
rum som pekar mot insidan av cirkelbågen. 

Om det inte finns plats för måttvärdet innanför cirkel
bågen, förlängs måttlinjen och måttet sätts utanför cir
kelbågen. 

Om cirkelbågen har så liten radie att det inte finns 
plats t i l l varken måttvärde eller pilspets på insidan sätts 
både måttvärdet och pilspetsen utanför. 

Om centrum av bågen faller utanför rimingsområdet, 
kan måttlinjen brytas eller kortas av, om det är bestämt 
var centrum är. I figuren anger vi att centrum för den ena 
cirkelbågen ligger på förlängningen av den räta kontur-
linjen. 

47 



Om figuren är symmetrisk är det tillräckligt att rita 
bara den ena halvan av figuren. Måtten från den ena sidan 
av symmetrilinjen kan anges till motsvarande ställe på 
den andra sidan, även om bara den ena halvan är ritad. 
Måttlinjen dras då något förbi symmetrilinjen. 

154 

i_ 

L 

(84) 

O 24 W W 20 W 

Nedan visas en förenklad form av kedjemåttsättning. 

Om måttsättning av en symmetrisk detalj medför att 
en rad parallella måttlinjer måste ställas under eller efter 
varandra, kan måttlinjema brytas växelvis när de har 
passerat symmetrilinjen. 

065 
057 

049 
041 

1 

W/ / / / 1 /VVY/ 

y/////7Å 

085 

Kedjemåttsättning 
Angivelsen av flera mått efter varandra kan ske på flera 
sätt. Figuren nedan visar kedjemåttsätming. Små mått-
avvikelser, som summerar sig, uppstår vid varje mått 
och kedjemåttsättning räknas därför som en mindre nog
grann metod. 

Måttet som anges inom parentes är endast ett hjälp-
mått. Om vi inte hade satt det inom parentes skulle det 
ha blivit "dubbel måttsättning", vilket inte är tillåtet. 

12x52=(584) 

Baslinjemåttsättning 
Måttsättning från en gemensam nollinje kallas baslinje
måttsättning. Det räknas som en mer noggrann metod än 
kedjemåttsättning. Här kan måttfel från högst två mått 
inverka på totalmåttet eller på något av de andra måtten. 

10 

54 

44 

W 

JO 

40 

Som synes kan baslinjemåttsättningen ta stor plats. 
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20 

56 

48 

64 

76 

85 

Baslinjemåttsättningen kan förenklas och göras 
mindre platskrävande, men riskerna för missförstånd 
blir då större. 

Koordinatmåttsättning 
Koordinatmåttsättning är ett slags baslinjemåttsättning 
som främst används för ritningar som återger delar med 
många hål. Måttsättningen utgår från en gemensam 
nollpunkt (origo) i vilken två baslinjer vinkelrätt skär 
varandra. 

- - h - -

08 

o Q) c:) o ^j- ^ 

- 4 

— \ — 

X > d >-

0 0 
^ ^ ^ 
to ^ 

Det är inte nödvändigt att sätta baslinjen i en detaljs 
ena ände. Vilken baslinje (noUinje) som väljs, beror heh 
på vilken utgångspunkt som önskas för mätningen eller 
vilken funktion som är viktig att uppnå. Nollpunkten 
markeras alltid genom att en liten cirkel med diametern 
3 mm ritas och O (nollpunkten) sätts ut. 

Ibland kan ritningen förtydligas genom att måtten 
grupperas i en tabell vid sidan om figuren. 

o 
0 

X Y 0 
7 10 40 4 
2 30 30 5 
3 40 40 6 
4 10 10 4 

Kombinerad måttsättning 
Kombinerad måttsättning innebär att kedjemåttsättning 
och baslinjemåttsättning används samtidigt. Se nästa 
sida. Observera att måttet inom parentes endast är ett 
hjälpmått, det är alltså bara måtten utan parentes som 
gäller. 
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w 24 W 

W 

50 

40 

(84) 

Måttsättning av faser och försänkningar 
Faser måttsätts som figuren visar. 

y / / / / / > 

5 

Vid små faser med fasvinkeln 45° kan måttsättningen 
förenklas. 

Måttsättning av profiler 
Profiler kan direkt måttsättas med radiemått. 

Ett alternativ är att ange profilens position utifrån en 
baslinje. Måttangivelsema kan förenklas genom att en 
koordinattabell upprättas. 

Försänkningar kan måttsättas som figurerna visar. 
Antingen anges diametern vid ytan och tillhörande vinkel 
eller så anges djupet och tillhörande vinkel. 

Att tänka på vid måttsättning 
- en summering 

- Mått skall alltid anges i enheten millimeter 
(mm). Om annan enhet används skall detta tyd
ligt framgå på ritningen. 

- Alla mått skall om möjligt stå utanför figuren. 

- Måttlinjer och måttgränslinjer skall om möjligt 
inte korsa varandra. 

- Alla mått skall anges på ritningen. Det är inte 
tillåtet för den som skall tillverka detaljen att 
mäta sig fram t i l l mått på ritningen. 

- Måtten skall, där så är möjligt, anges så att det 
inte är nödvändigt att räkna sig fram t i l l något 
mått. 

forts. 
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- Måtten skall anges så att det klart och tydligt 
framgår varifrån man skall tillverka och mäta. 

itt mått skall bara anges på ett ställe på rit
ningen. Det betyder att när ett mått först angivits 
i en vy, skall det inte upprepas i en annan vy. 

Dubbel måttsättning är förbjudet. Använd pa
renteser runt eventuella hjälpmått. 

Mått som hör samman, t i l l exempel mått som 
använts vid inställning av en operation, bör stå 
så nära varandra som möjligt på ritningen. De 
far inte spridas på flera vyer än nödvändigt. 

låttsätmingen skall utföras så att den klargör 
detaljens fimktion. 

vi med de kortaste avstånden. För att angivelsen på 
tappen skall bli fiillständig, måste vi ange mått i två vyer. 
Vi väljer de två vyer där måttangivelsen på tappen blir 
tydligast. Tappens tjocklek avgör radiens storlek. Radien 
anges bara med bokstaven R. 

Det är bestämt, för funktionens skull, att tappen skall 

I 1 1 
I I L _ _ J 

U 

20 20 

K.. 

Läsning av måttsatta ritningar 
- ett exempel 
Nu har vi gått igenom reglerna för måttsätming. För att 
förtydliga hur måttsättningen går t i l l skall vi måttsätta 
objektet i figuren nedan. Observera att exemplet inte blir 
komplett, bl a kommer toleranser att saknas. Vi skall 
också se vad vi måste ta hänsyn t i l l när en detalj skall 
tillverkas efter måttsatta ritningar. 

Det är nödvändigt att före måttsättningen tänka ige
nom detaljens funktion, eftersom måttsättningen styr 
såväl tillverkning som kontroll. 

För att vi skall uppnå den önskvärda funktionen skall 
måttsättningen ske fi-ån följande ytor, som är våra refe
rensytor: 

- Ovankanten 
- Framsidan 
- Anslagsytan 

För att undvika måttlinjer som korsar varandra, börjar 

Ovankanl 

AnslOQsvta 

I I 

u 

placeras med utgångspunkt från ovankanten och från 
framsidan. Vi anger därför måtten från dessa sidor. 

Vi måttsätter därefter hålet som är närmast anslags
ytan t i l l tappen. Eftersom det tydligt framgår att mått
sättningen gäller en diameter är det inte nödvändigt med 
diametersymbol. De flesta måtten t i l l hålet kan vi ange 
sedda ovanifrån, men djupet måste vi ange i huvudvyn. 
Här måste vi också frångå reglerna om att mått inte bör 
anges inne i figuren och på skymd kontur. Ritningen blir 
tydligare om måttet anges inne i figuren. 

I I 1 > 
I I L _ _ J 
1 1 

20 20 

c 

5 

Framsida 

Nu skall vi ange måttet för det långa hålet. V i har 
bestämt att dess placering skall utgå från anslagsytan t i l l 
tappen. Hålet skall också placeras i förhållande t i l l 
framsidan. På samma sätt som vid tappen anger vi bara 
radien med R, se nästa sida. 
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I l 1 
I I L L-
1 1 

20_ 20_ 

Nu skall vi måttsätta detaljens bredd, tjocklek och 
ftinktionslängd. Vi skall också måttsätta spåret. 

Det är en fördel att ha måtten för en egenskap sam
lade i en vy, eftersom det underlättar läsningen av rit
ningen vid tillverkningen. Spårets mått sätter vi därför i 
vyn från vänster. 

2C 

I 

140 

80 

40 

•^5 

Enligt vår måttsättning skall tappens mått kontrolle
ras från framsidan och in t i l l tappen. I produktionen an
vänds framsidan som utgångssida. 

8 
R 

From si do 

Om vi bara skulle vara intresserade av att få tappen 
symmetriskt placerad i förhållande t i l l den övriga detal
jen, skulle utgångssidan inte vara bestämd. Observera att 
figuren nedan inte är samma detalj som i det exempel som 
vi just har tittat på. 

I det fall produktionsutrustningen används på ett 
sådant sätt att centmm-till-centrummått ställs in vid 
långhålsborming, sätts måtten så att inställningen under
lättas. 

84 

^ i ^ 

57 
R 
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13 Ytangivelser 

Detta kapitel redogör för hur man på ritningar beskriver 
ytor. Kapitlet behandlar främst så kallade mikrofel (yt
jämnhet). Makrofel (långvågighet, planhet, etc) behand
las även i kapitlet Form- och lägetoleranser. 

randra. Våglängder som är kortare än gränsvåglängden 
blir mikrofel, de som är större blir makrofel. Gränsvåg
längden väljs och ställs in på mätinstrumentet. 

Vad menas med ytjämnhet? 
Att mäta ytjämnheten, eller egentligen ytojämnheten, 
innebär att man med någon metod studerar ytans topo
grafi. 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. 
Detta innebär egentl igen inte något problem, eftersom det 
är de totala ytfelen som bestämmer slutresultatet. 

Vid ytjämnhetsmäming skiljer man på kortvågiga och 
långvågigafel, s k mikro- och makrofel. Gränsen mellan 
dem varierar, principen visas nedan. 

P=R+W 

P= råprofil (verklig ytprofil) 

R=mikroprofil 

P-profil 

CUT-OFF 

R-profil 

BerOkning 

R, =JJym 

R, =16fjm 

7 

W=makroprofil 

Med hjälp av ett s k cut-off-fiIter delas råprofilen (P-
profilen) upp i en mikroprofil (R-profil) och en makro-
profil (W-profil). Detta filter bestämmer vid vilken 
våglängd (gränsvåglängden) feltyperna skiljs från va-

Den utvärdering som görs av R- och W-profilema 
resulterar i ett antal ytjämnhetsparametrar. Av dessa 
väljs den som bäst svarar mot de krav man har. Görs 
utvärderingen med utgångspunkt från R-profilen be
skrivs ytjämnhetsparametrar med bokstaven R och en 
indexbokstav, t ex R . Indexbokstaven talar om hur vär-

z 
det har räknats fram. Görs istället utvärderingen med 
utgångspunkt i W-profilen beskrivs följaktligen para-
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metrarna med bokstaven W, t ex W .̂ Ytjämhetsparamet-
rama som beskrivs här är standardiserade och beskrivs 
iSS-ISO 4287/1. 

en R-profilkurva. Det är ur profilkurvan alla ytjämnhets
parametrar utvärderas. Bilden nedan visar en R-profil. 

Vilken nytta har man av att numeriskt 
kunna mäta en yta? 
Nyttan med att mäta en yta med en objektiv och kvanti-
fierbar metod kan sammanfattas i följande punkter: 

~ Objektiv bedömning. Mätningarna ger samma värde 
oavsett vem som mäter. 

~ Det är lätt att erhålla dokumentation vid mätningarna 
som kan utnyttjas vid kvalitetsstyrning och process-
styrning. 

- En objektiv mätning kan tjäna som underlag vid över
enskommelse mellan kund och leverantör. 

~ En ritning är inte fullständig innan alla funktioner är 
måttsätta. En kvantifierbar mätningsteknik ger vär
den för ritningsunderlag. 

- En kvantifierbar, dokumenterad yta ger ett bra under
lag för en tillverkningsberedning, vilket ger förutsätt
ningar att tillverka rätt kvalitet. 

- Genom att ha kontroll på en yta innan den lackeras är 
detmöjligt attminimera lackmängden med bibehållet 
lackeringsresultat. 

~ Genom mätning av processutfall vid bearbetning kan 
processens duglighet följas. 

Valavytjämnhetsparametrarförträ 
Det är viktigt att de parametrar som används beskriver 
ytan på ett enkelt och lättförståeligt sätt. De parametrar 
som bäst uppfyller dessa krav är medelyteavvikelsen 
(RJ och glättningsdjupet (R^). Dessa parametrar är inga 
matematiska storheter som den aritmetiska medelyteav
vikelsen (R^) utan de är en direkt beskrivning av ytan. 

R̂  visar medelvärdet av skillnaden mellan topp och 
dal inom referenslängdema medan R̂  talar om den största 
höjden från medellinje til l topp inom en referensJängd. 
I kombination ger de god information om ytans upp
byggnad. Dessutom ger parametrarna ett fördelnings
mönster vid mätningar som svarar bra mot normalför
delningskurvan. 

Olika standardiserade ytjämnhets
parametrar för mikroytangivelser 
En del ytjämnhetsmätare filtrerar bort W-profilen (mak-
roprofilen) och visar endast R-profilen (mikroprofilen). 

Vid en mätning erhålls som utdata ett antal ytjämn
hetsparametrar som bygger på R-profil en och oftast även 

Vid en mätning förs en mätspets över ytan en viss 
sträcka, avkänningslängden (1 )̂. Utvärderingen av profi
len sker på en något kortare del av avkänningssträckan 
för att få bort eventuella felaktigheter som kan bero på 
mätspetsens start- (1̂ ) och stoppsträcka (1^). Utvärde
ringslängden benämns 1 .̂ 

Utvärderingslängden delas i sin tur in i fem delmät-
sträckor, referenslängden (IJ som motsvarar gränsvåg
längden (X^), d v s den våglängd som drar skiljelinjen 
mellan makro- och mikrofel (cut-off-längd). Gränsvåg
längden väljs och ställs in på mätinstmmentet. 

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

R̂  Medelyteavvikelsen är medelvärdet av fem efter 
varandra följande profildjup, uppmätta inom del
sträckorna . 

R ^ Den maximala ytavvikelsen är det största profil-
djupet hos de delmätsträckor som ingår i utvärde
ringslängden. På bilden nedan är R^^ = 

K z , 

1 K 
f 

_ /e 

t f 
_ /e 

t i 
1 

/„ 

Rp Glättningsdjupet är avståndet mellan högsta pro
filtoppen och profilens medellinje inom varje del
mätsträcka. 
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Ytjämnhetsparametrar på ritningen 
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: 

- Dimensionsawikelser(awikelseritexlängd,bredd 
och tjocklek) 

- Form- och lägeawikelser (avvikelser i t ex rakhet, 
planhet, parallellitet,vinkelräthetoch profilriktighet) 

- Ytawikelser(kortvågigytojämnhet) 
- Ytdefekter (t ex kutterslag, sprickor, porer och repor) 

Symboler 
När det gäller ytjämnhetsawikelser finns det standardi
serade symboler som skall användas (SS 672 och ISO 
1302). Grundsymbolen består av två vinkelben i 60° 
vinkel. Tre varianter med följande innebörd används: 

- Ytor åstadkomna med eller utan avverkning (valfri 
bearbem i ngsmetod) 

Symbolens linjegrovlek (t) skall vara 1/10 av den 
teckenhöjd som används för måtten på den aktuella 
ritningen. Förhållandet mellan H2/H1 är 2, det vi l l säga 
att höjden H2 är dubbla H l . Höjden H l skall vara 10/7 
av teckenhöjden. Längden av den horisontella linjen (1) 
anpassas till längden av den tillhörande texten. Siffror 
och bokstäver som används i symbolen skall vara av 
samma storlek och typsnitt som används t i l l övriga mått 
på den aktuella ritningen. Värdet för ytjämnhetspara-
metrama anges alltid i tusendels mm (^im). Normah är 
teckenhöjden på en ritning 3,5 mm. Detta innebär att 
linjegrovleken (t) är 0,35 mm. H l är 5 mm och H2är 10 
mm. 

Symbolerna som används på ritningar måste kom
pletteras med numeriska värden samt eventuell övrig 
information. För en putsad träyta skulle symbolen på 
ritningen kunna se ut som nedan. 

putsad 
'2.5 (R, JO.R, 15) 

Den valda symbolen visar att avverkande bearbet
ning skall ske. Bearbetningstypen är här specificerad till 
putsning. Siffran 2,5 anger den gränsvåglängd (cut-off) 
som skall väljas. R^30 och Rpl5 anger de ytjämnhets
parametrar som skall utvärderas samt de övre gräns
värdena för dessa parametrar. Eftersom parametrarna 
inte är angivna med maximi- eller minimiindex kan man 
tillåta sig att maximalt 16% av mätvärdena far hamna 
över gränsvärdet för en godkänd detalj (SS-ISO 4288). 
Motsvarande symbol med t ex maximigränser skulle 
få utseendet: 

- Ytor med krav på avverkande bearbetning 

Ytor med krav på att ingen avverkande bearbetning 
skall förekomma 

putsad 
2,5 (R^JOmox.R 15mox) 

Ytangivningpå ritningen 
Ytjämnhetssymbolen och uppgifterna skall anges så att 
de kan läsas från ritningens nederkant eller högerkant. 
Symbolen kan även anslutas till ytan med en hänvisnings
linje avslutad med en pilspets. Symbolen eller pilen skall 
peka utifrån mot objektets yta, antingen mot den linje 
som representerar ytan eller mot en förlängning av den
na linje. Ytangivelsema på en projicerad yta anges med 
en punkt. Se figuren på nästa sida. 
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pulsoa 
2.5 (R, JO.R, 15) 

putsad 
2.5 (R, J5,R. 16) 

B (R,60.R,J0) 

Vid ytangivelser av träytor är symbolerna med dess 
uppgifter komplicerade och tidskrävande att rita, varför 
förenklade symboler kan användas. Även vid platsbrist 
kan en förenklad symbol användas. Förklaringen av den 
förenklade symbolen skall finnas nära den ritade figuren. 

putsad 
2.5 (R,20.Rfl2) 

y frost 
/ ^ ^ 8 (R, 60.R, 

hänvisas t i l l SMS handbok 523:1991. Ett utdrag ur en 
tabell för bl a R visas nedan. 

Val av cut-off DIN 4768, ISO 4288 

Periodiska profiler 
Icke periodiska 
profiler Cut-off Referens/utvär-

deringsiängd 
Medelvågsav-
ståndet (mm) 

R, (pm) R. (pm) X, J m m ) 'A 
>0.01 upp till 0.04 

upp till 
0.1 

upp till 
0.02 0.08 0.08/0.4 

>0.04 upp till 0.13 
>0.1 upp 
till 0.5 

>0.02 upp 
till 0.1 

0.25 0.25/1.25 

>0.13upp till 0.4 >0.5 upp 
till 10 

>0.1 upp 
till 2 

0.8 0.8/4 

0.4 upp till 1.3 >10 upp 
till 50 

>2 upp till 
10 

2.5 2.5/12.5 

>1.3 upp till 4 >50 >10 8 8/40 

Praktiskt val av till exempel putsband 
Genom att mäta resultatet efter putsning kan man er
hålla ungefarliga värden för olika grovlekar på putsband. 
Provning har visat följande: 

Om man har varierande krav på olika ytor kan man 
utelämna angivelsen av gränsvåglängden i symbolen. 
Istället anger man på rimingen att alla ytjämnhetskrav 
gäller vid en given gränsvåglängd. 

När samma ytjämnhetskrav gäller på en detaljs alla 
ytor, kan detta anges på ritningen i faltet för generella 
ytangivelser eller med en symbol med sidotexten "där ej 
annat anges". 

dör ej annat anges 

pulsad 
2.5 (R,55,R. 16) 

putsad 
2.5 (R JO.R„ 15) 

Val av gränsvåglängd 
De standardiserade gränsvåglängdema är 0,08, 0,25, 
0,8, 2,5 och 8,0 mm. Valet beror på den ytstruktur de
taljens yta har eller mätutrustningens begränsning. För 
noggrannare beskrivning och val av gränsvåglängder 

ger ett R .-värde på 20-35 
120-band ger ett R-värde på 30-50 
100-band ger ett R^-värde på 35-55 
80-band ger ett R-värde på 40-60 

.... ^ • z ••• ~,. , 

Upprepade mätningar ger erfarenheter som kan vara 
till hjälp vid valet av band och bytesintervaller. 

ABC-ytor 
Den svenska standarden SS 83 90 30 (Möbler och inred
ningsenheter— Materialkvalitet och noggrannhet i t i l l 
verkning—Bedömning och klassindelning) klassificerar 
och graderar olika typer av defekter. Bedömningen grun
dar sig på en granskning av "visuella och taktila (känn
bara) egenskaper som har betydelse för brukbarhet och 
utseende hos den färdiga produkten", som det beskrivs i 
standarden. I vilken grad de angivna defekterna far 
förekomma anges i klasserna A - E . Vad de olika klas
serna betyder framgår av standarden. Kort kan de beskri
vas på följande sätt: 

Klass A: 
Inga defekter som påverkar brukbarhet och avsett utse
ende far finnas. 

Klass B: 
Inga defekter som påverkar brukbarheten far finnas. 
Däremot tillåts knappt märkbara defekter som inverkar 
på avsett utseende. 
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Klass C : 
Inga defekter som påverkar brukbarheten far finnas. 
Däremot tillåts ett fatal tydligt märkbara defekter som 
inverkar på avsett utseende. 

Klass D: 
Inga defekter som påverkar brukbarheten far finnas. 
Däremot tillåts ett flertal utseendedefekter. 

Klass E : 
Inga defekter som påverkar brukbarheten far finnas. Inga 
trasiga delar tillåts, men däremot utseendedefekter i 
nästan obegränsad omfattning. 

De krav som i olika avseenden gäller för de olika 
klasserna markeras i standarden med någon av graderna 
1,11, I I I ellerIV. 

I : Angiven defekt tillåts inte. 

I I : Defekten tillåts på enstaka ställen och har antingen 
liten utsträckning eller bildar en knappt märkbar 
kontrast mot omgivande yta. 

I I I : Defekten tillåts även om den är tydligt märkbar. 
Den kan utgöras av enstaka större eller flera mind
re. 

rV: Defekten tillåts i obegränsad omfattning, förutsatt 
att enhetens funktion inte nämnvärt försämras. 

Tabellen nedan är ett exempel på bedömningsunder
lag enligt standarden 83 90 30 avsnitt 5.17, ytbehandling. 
I kraven tas hänsyn t i l l om defekterna finns på framträ
dande, skymda eller dolda delar. 

Tabellen är ett exempel på bedömningsmderlag enligt standarden 83 90 30. Källa: SIS. 

Defekt 

Klisterremsor och påritningar ej bortputsade 
Vassa (obrutna) eller knottriga kanter 
Flisiga ytor, uppflisningar 
Ränder (t ex pressränder), slagmärken, fördjupningar 
Vågighet och ojämnhet i ytor 
Kuttersiag och valstryck (i trä) och andra tryckmärken, 

sågyta 
Genomslipning av faner eller annat ytskikt (under lack) 
Hålighet och gropar i metall 
Flata partier på runda pinnar, spjälor och slåar eller annan 

avvikelse från avsedd form 
Ojämn putsning, slipning eller blästring 
Synliga svetssömmar (t ex på rör) 
Fiberresning 
Ojämnheter i svetsar 
Tvärgående sliprepor 
^' Åtkomliga delar skall vara släta. 

B C D E 

1 1 II IV 
IP) IP) IIP) \y^) 
IP) IP> IIP) IVD 
1 II III IV 
II II III IV 

1 IP) IIP) IV 
1 1 II IV 
II II III IV 

II III III IV 
II III III IV 
II III III IV 
II III III IV 
II IIP) IIP) IV 
II III IV IV 
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14 Toleranser och passningar 

I inledningskapitlet nämnde vi att det inom möbelindu
strin förekommer att man, trots att det är olämpligt, mä
ter fram tillverkningsmåtten på ritningen. En bärande 
princip är att aldrig mäta på ritningen. Inte ens på ritning
ar i skala 1:1 därmåtten är angivna i millimeter eftersom 
man då inte kan ta hänsyn t i l l toleranserna. I industtiell 
produktion är det omöjligt att göra en serie med exakt 
lika delar, måttvariationer kommer alltid att finnas. Det 
gäller bara att ha kontroll över dem. En minimi- och ma
ximigräns för måtten måste därför sättas ut på ritningen. 

När minimi- och maximikraven sätts för ett mått 
skall bland annat dessa två faktorer beaktas: 

- Konstruktionens krav på måtten för att erhålla öns
kad ftinktion och monterbarhet. 

- Processens möjlighet att med säkerhet tillverka en
ligt de satta kraven. 

Syftet med att beskriva produkter och detaljer med 
hjälp av ritningar är att överföra konstruktörens tankar 
på ett entydigt sätt. Det är därför viktigt att konstruktö
ren tänker på att inte enbart beskriva en slutlig produkts 
utseende och funktion. Genom framför allt mått- och to
leranssättning styrs också produktions- och kontroll
upplägget. 

Kunskapen om en produktionsutrustnings duglighet 
är viktig, dels för att veta vilka krav som kan uppfyllas, 
dels för att följa slitaget på utrustningen och därmed 
kunna vidta åtgärder i tid. Denna kunskap kan man skaf
fa sig genom en undersökning som benämns kapabili-
tetsstudie eller duglighetstest. 

Duglighetstest (kapabilitetsstudie) 
Kapabiliteten (K) är ett statistiskt mått på spridningen, 
d v s variationen i en process. Kapabiliteten är 6s (± 3 
standardavvikelser), vilket utgör 99,7% av ett normal-
fördelat utfall. För att en process skall anses vara väl 
lämpad far 6s inte utgöra mer än 75% av toleransom
rådet. För att fastställa detta ufräknas ett duglighets
tal (Cp). 

Cp = Toleransområde / K 

Värdet på Cp skall vara 1,33 för att en process skall 
vara lämplig. Inttessant är också att veta hur fördelningen 
befinner sig i förhållande t i l l toleransområdets gränser, 
det så kallade korrigerade duglighetstalet (Cpk). För att 
beräkna detta värde används formeln enligt exemplet 
som följer. Korrigerade duglighetstal (Cpk) får inte vara 
< 1, se tabellen. 

Tabell ur Mekanblad 90404, Mekanförbundet. 

Cp Cpk Anmärkning. 
Processen... 

<1 <1 är olämplig. Spridningen 
måste minskas Uppfyller 
inte minimikravet. 

1-1,33 <1 kan bli godtagbar efter 
centrering. Uppfyller inte 
minimikrav. 

1-1,33 1-1,33 är godtagbar, men sprid
ningen bör minskas. 

>1,33 <1 bör centreras. Uppfyller 
inte minimikrav. 

>1,33 1-1,33 är godtagbar, men kan 
förbättras. 

>1,33 >1,33 är bra, men kan förbätt
ras ytterligare. 

Exempel: Se samtidigt på diagrammet på nästa 
sida. En duglighetstest skall utföras på en karm som 
bearbetas i en profilhyvel. Toleranskravet enligt rit
ningen är 12 ± 0,2 mm, med andra ord skall måtten ligga 
mellan 11,8 och 12,2 mm. 

V i tar ut 150 prover ur löpande produktion och mäter 
dessa. Minst 50 provbitar skall tas ut för att en accepta
bel statistisk säkerhet skall erhållas. Varje mått prickas 
in i en frekvenstabell, se nästa sida. Om vi ser på tabel
lens frekvensmarkeringar kan vi se att en måttföränd-
ring mellan 11,9 och 12,1 mm har skett. 

Från frekvenstabellen förs det ackumulerade pro
centutfallet över t i l l en normalfördelningskurva ( t i l l hö
ger i exemplet). Här kan vi utläsa standardavvikelsen 
(s). Intressant är att här utläsa spridningen 6s eller ± 3s. 

V i erhåller här ett duglighetstal som är 0,70 och ett 
korrigerat duglighetstal som är 0,67 vilket innebär att 
processen inte är lämplig. V i kan med andra ord inte utan 
vidare sätta toleransen ± 0,2, eftersom den inte kommer 
att innehållas. Frågan är om vi kan använda en annan, 
säkrare process eller om konstruktionen klarar en större 
tolerans. Det toleransområde som skulle behövas är 0,8 
mm. 

Toleranser 
Måttet 12 ± 0,2 är en symmetrisk tolerans, där tolerans
området 0,4 mm ligger jämnt fördelat kring basmåttet 
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12 mm. På en ritning sätts toleransen ut tillsammans 
med basmåttet (12 ± 0,2). Vid symmetriska toleranser, 
skall man sträva efter att komma så nära basmåttet som 
möjligt. 

v ) 
/ / 

Ul • 

Toleranser kan också anges så att basmåttet ligger 
utanför toleransområdet. Här skall vi ligga i området 
25,2-25,8 mm. 

På ritningen anges: 
+ 0,8 

25 +0,2 

gångspunkt för toleranssättning. Anledningen t i l l att ett 
basmått sätts på detta sätt ä r att det återfinns på något 
annat ställe i materialet och därför är lättare att identi
fiera. 

Nedan faller basmåttet samman med det ena gräns
måttet. På ritningen anges: 

+ 0,5 
25 O 

y/.o,5/// 

I I I ' M M ' M I 

2^ 2& 5 r 

25 

H Y / / / . 

25 

Samma toleransområde kan anges på flera sätt. 
Toleransområdet ovan kan också anges så här: 

-0 ,2 
26 -0 ,8 

På ritningen på nästa sida är toleranserna fastställda 
för alla mått. Om toleransen inte har angivits vid bas
måttet, gäller den generella toleransen i huvudfältet, i 
detta fall ± 0,5. Måttet i parentesen är, som nämnts i av
snittet om måttsättningsregler, ett hjälpmått och tole
ranssätts inte. Förutom att parentesen markerar ett hjälp
mått, betyder den att den gemensamma toleransen i 
huvudfältet inte gäller för detta mått. I praktiken tolere
ras en långt större avvikelse på detta mått. 

Längden på varje tapp på 11 mm har toleransen ± 0,5 
mm. Dessutom är toleransen för avståndet mellan an
läggningsytorna 0,4 mm. Hela toleransområdet för total
längden kan därför bli 2,4 mm, närmare bestämt: 

+ 1,4 
738 - 1,0 

Y / / / 0 . 6 / / / 

Ö . S / / 

I M M M M M M M M M M M M I I M 

Lägg märke t i l l att det högsta gränsvärdet alltid 
skrivs överst i toleransangivelsen. Det lägsta gränsvär
det skrivs således alltid underst. 

I dessa två exempel kan vi inte ta sikte på basmåttet. 
Basmåttet är i första hand ett mått som skall vara ut-

Detta är bara en teoretiskt möjlig avvikelse. I prak
tiken varierar måtten inte så mycket. 

Vi skall använda ritningen t i l l att repetera några 
toleransangivelser. 

Avståndet mellan anläggningsytorna anges så här: 
+ 0,4 

716 O 

Toleransområdet är: 716,0-716,4. 

Måttet 15 på tjockleken: Här har det inte angetts 
några toleranser vid basmåttet. Därför gäller den gene
rella toleransen. Måttet skall vara: 15 ± 0,5. Tolerans
området är 14,5-15,5. 
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716 O 

TV 

8±0.2 
~D 
6-0.2 

sssisnr— 
PK 

6,—. ^ rasnrrsss: ra=a-o=— ..jv,»-^ [>~ 

Ä i r 1 .̂ /P 9^-05-- / / i0.5 /. / 

Trätek 
H . . , l . J i . J i i i 

Trätek X204JD 1 l(IJ 

Passningar 
Toleranser används för att specificera hur två delar skall 
passa ihop. Detta kallas passning. 1 toleransterminologin 
talas det om tre huvudtyper av passningar. 

- Frigångspassning: Härärdet alltid frigång mellan de 
två delarna. 

- Presspassning: Vid tapp/hålpassning är tappen all
tid något större än hålet. 

- Mellanpassning: Passningen kan ge både frigångs
passning och presspassning. 

Vi skall se närmare på dessa tre passningstyper. 

Frigångspassning 
Här är toleransområdena för utvändig bredd på en låda 
och invändig bredd i öppningen där lådan skall passa 
angivna i förstorad skala. Som det framgår av figuren, 
kan passningen variera från 0,4 mm till 1,4 mm, det 
kommer alltid vara frigång. Därför kallas det frigångs
passning. 

är: 
Toleransmåttet för den utvändiga bredden på lådan 

-0 ,4 
340-0,8 

Toleransmåttet för den invändiga bredden på öpp
ningen: 

+ 0,6 
340 O 

Låda 
öppning 

IL ^ 

3 

/ / 0.6 / / / 

3 
/ / / / / \ 

1 339 3L 
- n ^ 1 • 1' 1 • 1 • • 1 • 1' 1 • 1 • 1̂  

0 31,1 ]• 

3i.O 

Lägg märke t i l l att samma basmått används för både 
lådan och öppningen. Det är vanligt att man använder 
samma basmått för sammanhörande mått i passningar. 
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Läget för de två toleransområdena regleras med tole-
ransangivelsema. 

Presspassning 
En tapp/hålpassning far utgöra ett exempel på press
passning. 

Passningen i tappens och hålets höjdriktning: 
Hålet har måttet: 40 ±0 ,1 

Tappen har måttet: 
+ 0,6 

40 +0,4 

1 höjdriktningen är tappen större än hålet (0,3-0,7 
mm). Detta kallas presspassning. 

Mellanpassning 
För att exemplifiera mellanpassning använder vi samma 
tapp som vid presspassning men i andra riktningen, 
passningen mellan hålets bredd och tappens tjocklek. 

Hålet har måttet: 
+ 0,2 

8 O 

Tappen har måttet: 8 ± 0,1 

M I I I M M ' I ' I I I M M 

Här kan det hända att en tapp som är 8,1 mm, placeras 
i ett hål som är 8,0 mm. Det är presspassning. V i kan 
också fS frigångspassning genom att en tapp som är 7,9 
mm kan placeras i ett hål som är 8,2 mm. Här kan alltså 
både presspassning och frigångspassning erhållas och 
det är det som kallas mellanpassning. 

i.0 
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15 Form- och lägetoleranser 

I samband med all tillverkning erhålls avvikelser från den 
teoretiskt riktigaformen ellerfrån ett elements teoretiska 
läge. Avvikelser av detta slag sammanfattas under be
greppet form- och lägeavvikelser. För att kunna förut
bestämma den tillåma maximiavvikelsen sätts form-
och lägetoleranser ut på ritningen. Dessa delas in i fyra 
huvudgrupper: 

- Formtoleranser fastställer det område inom vilket 
en linje eller yta för ett elements form tillåts variera. 

- Riktningstoleranserfastställerdetområde inom vi l 
ket riktningen för en linje, yta eller ett symmetri-
plan tillåts variera i förhållande t i l l en referens. 

- Lägetoleranser fastställer det område inom vilket 
läget för ett geometriskt elements punkt, linje, yta 
eller symmetriplan tillåts variera i förhållande t i l l 
angivna referenser. 

- Kasttoleranser fastställer det område inom vilket en 
linje eller yta som roterar kring en referens tillåts va
riera. 

Till varje huvudgrupp hör ett antal egenskapskrav. 
Se nedanstående tabell. 

Dimensionstoleranser och form- och 
lägetoleranser 
Det finns inte alltid ett direkt samband mellan dimen
sionstoleranser (toleranssatta mått) och form- och läge
toleranser. När en dimensionstolerans kontrolleras kan 
man bara erhålla information om formawikelsen om 
dimensionstoleransen inte uppfylls. En form- och läge
tolerans anger kravet för hela det toleranssatta elemen
tets utbredning. 

- Form toleranserna rakhet, planhet, rundhet och cy-
lindricitet är tillägg t i l l dimensionstoleransema och 
kan därför anges samtidigt som dessa. 

- Profilform och ytform ersätter vanligtvis dimensions
toleransema och skall därför inte anges samtidigt 
som dessa. 

- Riktningstoleransen parallellitet kan anges tillsam
mans med dimensionstoleranser. 

- Riktningstoleransen för vinkelräthet och vinkelriktig
het ersätter dimensions- och vinkeltoleransema. 

- Lägetoleransen lägeriktighet kan inte anges samtidigt 

Element och toleranser Toleransbestämd egenskap Symbol 

Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser Rakhet Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser 

Planhet n 
Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser 

Rundhet O 

Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser 

Cylindricitet 

Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser 

Profilformat 

Enskilda 
element 

Enskilda eller 
samverkande 
element 

Formtoleranser 

Ytform 

Samver
kande 
element 

Riktnings
toleranser 

Parallellitet II Samver
kande 
element 

Riktnings
toleranser 

Vinkelräthet ± 
Samver
kande 
element 

Riktnings
toleranser 

Vinkelriktighet 

Samver
kande 
element 

Lägetoleranser Lägeriktighet 

Samver
kande 
element 

Lägetoleranser 

Koncentricitet 
och koaxialitet @ 

Samver
kande 
element 

Lägetoleranser 

Symmetri 

Samver
kande 
element 

Kasttoleranser Kast 

Samver
kande 
element 

Kasttoleranser 

Totalkast u 
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som en dimensionstolerans, eftersom måtten ersätter 
varandra. 

- Lägetoleransemakoncentricitet.koaxialitetoch sym-
metri anges samtidigt som dimensionstolerans. 

- Kasttoleranser anges samtidigt som dimensionstole
ranser. 

Toleransrektangel 
På en ritning anges form- och lägetoleranser i en rek
tangulär ram som är delad i två eller flera rutor. 

I rutan längst t i l l vänster anges symbolen för det 
aktuella kravet. I nästa ruta (den andra från vänster) 
skrivs det tillåtna toleransområdet och, om så önskas, 
den tillåma måttjämkningen. I följande rutor anges en 
eller flera referenser. 

fo leronssot f 
element 

Referensboks to v 

Mått JO nk ning 

Toleronsvörde 

loleronssynbol 

Toleransbestämda element och 
referenselement 
För att det inte skall råda några tveksamheter vid tolk
ningen av de utsatta toleranserna är det av yttersta vikt 
att den pilförsedda hänvisningslinjen och den triangel-
försedda referenslinjen ansluts t i l l respektive element 
enligt nedanstående regler. 

När anslutningen sker t i l l en konturlinje eller kon
turlinjes förlängning och är väl avskild från måttlinjen, 
gäller toleransen eller referensen för linjen eller ytan. 

När anslutningen sker t i l l en måttgränslinje mitt för 
måttlinjen, gäller toleransen eller referensen det mått-
satta elementets centrumlinje eller mittplan. 

I toleransrektangeln anges referenserna med versa-
ler. Dessa återfinns på något elements yta, centrum linje 
eller centrumplan. Tabellen nedan visar referens- och 
andra symboler som används tillsammans med form-
och lägetoleranser. 

Begrepp Symbol 

Angivning av 
toleransbestämt element 

Direkt 
1 1 I j I j ) 

Med bokstav 
/1 I 1111 11 

Angivning av referenser Direkt 
n I ^ / / / I I 11 I I 

Med bokstav 

Lokal referens 

Teoretiskt riktigt mått 

Utflyttat toleransområde © 
Måttjämkning 
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När anslutningen sker t i l l en centrumlinje, gäller to
leransen eller referensen centrumlinjen eller mittplanet 
för alla element med gemensam centrumlinje. 

Om toleransen eller referensen gäller en begränsad 
del av en linje eller yta anges detta med en punktstreckad 
grov linje, vars utbredning måttsätts. När den begränsade 
ytan visas i ett projicerat plan ritas en hänvisningslinje 
som avslutas på ytan med en punkt. 

// 0,3 

Il O.J 

Ar 

Toleransom råden 
Det är viktigt att använda rätt typ av toleranser, eftersom 
toleransområdet förändras beroende på hur toleransen 
sätts. En jämförelse mellan dimensionstoleranser och 
lägeriktighetstoleranser kan illustrera detta. 1 en enkel 

rektangulär detalj skall ett hål borras i ett läge som är 
bestämt i två riktningar. Om man använder dimensions
toleranser är toleransområdet kvadratiskt, ti l l exempel 
0,6 X 0,6. Centrum linjen kan avvika från det nominella 
måttet i två riktningarmed 0,3 medan den diagonalt tillåts 
avvika 0,3 x / 2 = 0,42. 

> 

Om man inte kan acceptera den större avvikelsen, 
kan man i stället använda sig av lägetoleranser som ne
dan. 

A. 

B 

15 
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Man sätter då ut inramade, teoretiskt riktiga mått. De 
sidor som måtten utgår från används som referensytor. 
Genom att sätta 0 före toleranskravet erhålls ett cylindriskt 
toleransområde med diametern 0,6. Toleranskraven för 
hålets centrumlinje är då lika oberoende av riktning. 

Toleransbestämda egenskaper 
1 följande exempel har toleransområdet betecknats med /. 

Rakhet 
Kravet på rakhet kan gälla en centrumlinje, en linje på en 
plan yta eller en generattis på en cylindrisk yta. 

Toleransområdet för en centrum linje begränsas av en 
cylinder med diametern t om symbolen 0 sätts före tole
ransen. Om toleransen anges i ett plan begränsas områ
det av två parallella linjer med det inbördes avståndet t. 

Planhet 
Planhetskravet gäller hela ytor, t i l l skillnad från rakhet 
som gäller endast en linje. Toleransområdet för en yta 
begränsas av två parallella plan med det inbördes avstån
det/. 

Rundhet 
Toleransen för rundhet gäller endast i det aktuella snittet. 
Toleransområdet begränsas av två koncentriska cirklar 
(två cirklar med gemensam centrumpunkt) med det radi-
ella inbördes avståndet 

Cylindricitet 
Cylindricitetskravet gäller hela cylinderns utbredning. 
Toleransområdet begränsas av två koaxiala cylindrar 
(två cylindrar med gemensam centrumlinje) med det 
radiella inbördes avståndet /. 

Profilform 
Toleransen för profilform gäller endast en vald profil-
linje i det aktuella snittet. Toleransområdet begränsas av 
två jämnlöpande linjer med det inbördes avståndet /. 
Linjerna tangerar i varje punkt cirklar med diametern /, 
när cirklamas centrum följer den teoretiskt riktiga profil-
formen. 

Ytform 
Kravet på ytform gäller en hel profilytas utbredning. 
Toleransområdet begränsas av två jämnlöpande plan på 
ett inbördes avstånd där varje punkt på planen tangerar 
alla sfärer med diametern /, när sfäremas centmm ligger 
på den teoretiskt riktiga ytformen. 

5 0/ 

Parallellitet 
Toleranser för parallellitet används när två eller flera 
element skall vara parallella med varandra med en be
stämd noggrannhet. Parallellitetskravet kan gälla: 

a. en linje i förhållande t i l l en referenslinje 
b. en linje i förhållande t i l l ett referensplan 
c. en yta i förhållande t i l l en referenslinje 
d. en yta i förhållande t i l l ett referensplan 

Toleransområdet begränsas av: 

a. Två parallella linjer med det inbördes avståndet t, 
parallella med referenslinjen under fömtsättning att 
toleransen endast anges i en riktning. Om toleransen 
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anges i två plan som är vinkelräta mot varandra, be
gränsas toleransområdet av en parallellt stående pa-
rallellepiped med tvärsnitte /, x t^. Om symbolen 0 
står i rutan före toleransvärdet gäller att tolerans
området begränsas av en med referenslinjen parallell 
cylinder med diametern /. 

Vinkelräthet 
Kravet på vinkelräthet anges när man önskar fa angivna 
egenskaper hos två element vinkelräta mot varandra med 
en bestämd noggrannhet. Kravet kan gälla: 

a. en linje i förhållande t i l l en referenslinje 
b. en linje i förhållande t i l l ett referensplan 
c. en yta i förhållande t i l l en referenslinje 
d. en yta i förhållande t i l l ett referensplan 

Toleransområdet begränsas av: 

a. Två parallella linjer med det inbördes avståndet /, 
vinkelräta mot referenslinjen. 

b. Två parallella plan med det inbördes avståndet / som 
är parallella med referensplanet. 

b. Två parallella linjer på det inbördes avståndet vin
kelräta mot referensplanet under förutsättning att to
leransen endast anges i en riktning. Om toleransen 
anges i två plan som är vinkelräta mot varandra be
gränsas toleransområdet av en mot referensplanet 
vinkelrätt stående parallellepiped med tvärsnittet x 
/ j . Om symbolen 0 står i rutan före toleransvärdet 
begränsas toleransområdet av en mot referensplanet 
vinkelrätt stående cylinder med diametern /. 

c. Två parallella plan med det inbördes avståndet / som 
är parallella med referenslinjen 

d. Två parallella plan på det inbördes avståndet t som är 
parallella med referensplanet. 

c. Två parallella plan på inbördes avstånd / och vinkel
räta mot referens linjen. 
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d. Två parallella plan på inbördes avstånd / och vinkel-
räta mot referensplanet. 

d. Två parallella plan på ett inbördes avstånd / vilka 
lutar med angiven vinkel mot referensplanet. 

Vinkelriktighei 
Krav på vinkelriktighet sätts ut när man önskar fa angiv
na egenskaper hos två eller flera element vinkelriktiga i 
förhållande till varandra med en bestämd noggrannhet. 
Kravet kan gälla: 

a. en linje i förhållande t i l l en referenslinje 
b. en linje i förhållande t i l l ett referensplan 
c. en yta i förhållande t i l l en referenslinje 
d. en yta i förhållande t i l l ett referensplan 

Toleransområdet begränsas av: 

a. Två parallella linjer på ett inbördes avstånd / vilka 
lutar med angiven vinkel mot referenslinjen. 

b. Två parallella linjer på ett inbördes avstånd / vilka 
lutar med angiven vinkel mot referensplanet. 

c. Två parallella plan på ett inbördes avstånd / vilka 
lutar med angiven vinkel mot referenslinjen. 

Lägeriktighet 
Lägeriktighet är ett mycket användbart krav och används 
t ex vid bestämning av hålbilders inbördes lägen samt 
hålbilders placering i förhållande t i l l referenser. Under 
rubriken Toleransområden visades hur toleransområdet 
påverkas av hur lägeriktighetskravet anges. Kravet kan 
anges för en punkt, linje eller yta. 

Toleransområdet för en punkt eller linje begränsas av 
en cirkel eller cylinder när toleransvärdet föregås av 
symbolen 0 . 

0 / 1 f 

} 

t7 

UV 

I " " 0 / 

När inte 0 sätts ut, utgörs toleransområdet av en pa-
rallellepiped med tvärsnittet x t^, vars centrum sam
manfaller med linjens teoretiskt riktiga läge. 

Toleransområdet för en toleranssatt yta begränsas av 
två parallella plan med det inbördes avståndet /. Planen 
skall vara symmetriskt belägna kring det teoretiskt rik
tiga läget. 
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Koncentricitet och koaxialitet 
Koncentricitetskrav används när en punkts läge i förhål
lande t i l l en cirkel skall anges. Toleransområdet begrän
sas av en cirkel med diametern /, vars centrum samman
faller med referenscentrum. 

Koaxialitetskrav anges när två sammanfallande cy
lindrars centrumavstånd skall bestämmas. Toleransom
rådet begränsas av en cylinder med diametern l, vars 
centrumlinje sammanfaller med den teoretiska centrum
linjen om toleransvärdet föregås av symbolen 0 . 

Toleransbestämd yta 

Mätplan 

Symmetri 
Symmetritoleranser anges när man önskar fastställa ett 
plans, en linjes eller centrumlinjes symmetriska läge i 
relation till en referens. Toleransområdet för ett mitt
plans symmetriska läge begränsas av två parallella plan 
med det inbördes avståndet /, symmetriskt belägna kring 
mittplanet. Mittplanet är fastställt från referensen, som 
kan vara en linje eller ett plan. 

För en linje eller centrumlinje som endast skall tole
ranssättas i en riktning begränsas toleransområdet av 
två parallella linjer med det inbördes avstånde t. sym
metriskt belägna kring referensen. 

Om linjen eller centrumlinjen är toleranssatta i två 
riktningar, begränsas toleransområdet av en parallellepi-
ped med tvärsnittet /, x t^, vars centrum sammanfaller 
med referenslinjen. 

Cylindriskt mätområde 

För ett axialkast begränsas toleransområdet av för 
varje radie två cirklar på inbördes avstånd cirklamas 
gemensamma centrum sammanfaller med referensen. 

Totalkast 
Vid totalkast begränsas toleransområdet av två koaxiala 
cylindrar med det radiella inbördes avståndet /. Cylind
rarnas centrum sammanfaller med referensaxeln. För det 
axiellatotalkastet gäller ett toleransområde som begrän
sas av två parallella plan med det inbördes avståndet t. 
Planen är vinkelräta mot referensaxeln. 

Kast 
Kasttolerans sätts på cirkulära rotationsdetaljer. Man 
skiljer på axiella och radiella kast. Toleransområdet för 
ett radialkast på en cylinders mantelyta begränsas av två 
koncentriska cirklar med det radiella inbördes avstån
det t och med samma centrum linje som referensen. 

Måttjämkning 
Måttjämkning är ett funktionellt sätt att måttsätta ett 
krav. Man kan kort beskriva måttjämkning som att den 
måttjämkade toleransen förändras med utfallet för den 
påverkande dimensionstoleransen. Låt oss ta ett exem
pel; en skärbräda som skall passa in i en slits i ett skåp. 
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Tjockleken på skärbrädan är 13 ± 0,5 mm. Slitsens 
minsta mått är 14 mm. Så länge skärbrädan är plan och 
den satta planhetstoleransen på 0,5 mm inte överskrids, 
uppstår inga problem. V i har j u en frigång på 0,5 mm i 
slitsen. Här sätter vi nu ut måttjämkning på planhets-
kravet vilket innebär att om tjockleken understiger det 
maximala måttet, kan detta tillgodoräknas planhetskra-
vet. Måttjämkningen ger också en smidigare kontroll. 
Med tvåpunktsmätning kontrolleras tjockleken så att den 
inte faller utanför toleranskravet. Skivan far sedan pas
sera mellan två parallella plan på avståndet 14 mm (13,5 
+ 0,5). Om den faller emellan så är den godkänd. 
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16 Mätning 

För att säkra och styra ett företags produktkvalitet utförs 
kontroller och mätningar. Detta arbete bör ske efter pla
nerade och styrda förhållanden. Som grund för mätning
en bör det finnas kontroll instruktioner som anger mått-
krav, mätsätt och kontrollomfattning samt en enkel skiss 
som anger mätpunktemas placering och antal. 

1 samband med riming med hjälp av CAD kan det vara 
lämpligt att tänka igenom vilka nivåer (lager) som skall 

utnyttjas t i l l arbets- och kontrollinstruktioner, se vidare 
i kapitlet Datorstödd konstruktion. 

Mätdon 
Mätdon som är en teknisk anordning för mätning kan 
vara fasta, visande, registrerande eller normaler. De 
vanligaste mätdonen inom möbel- och träindustrin är 
visande mätdon. 

Exempel på visande mätdon 

ED 
Mikrometer 

jm 

fötlbon< 

Stålmåttband 

Stållinjal 

Håldjupsmätare 

Fuktkvotsmätare Skjutmått Tjockleksmätare 

Exempel på fasta mätdon 

Mät pinnar 

Cylindrisk håltolk 

Bladmått 

Konisk håltolk 

Passbit Mätring 
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Exempel på registrerande mätdon 

Registreringsenhet kopplad till handmätdon 

Losermötning 

Matbord 

Beröringsfri mätning Ytjämnhetsmätning 

Registrering och individmärkning 
Alla mätdon som används skall vara registrerade, t ex 
med hjälp av registerkort. Mätdonen skall förses med en 
individuell märkning som inte kan förväxlas med andra 
mätdon. Ofta kan fabrikantens serienummer användas. 

Kalibrerings- och underhållsintervall 
Med hänsyn till mätdonets ändamål, användningsfrek
vens och tillförlitlighet skall ett kalibrerings- och under
hållsintervall anges. Intervallet anges i dagar, veckor 
eller månader på registteringskortet som tillhör varje 
mätdon. Beroende på de mätresultat som erhålls kan 
tidsintervallen förlängas eller kortas ned. 

Märkning 
Varje mätdon skall vara märkt med en etikett som talar 
om när senaste kalibrering ägde mm, vem som genom
förde den och när nästa kalibrering skall ske. I praktiken 

lämpar det sig bättre att använda en etikett som endast 
visar när nästa kalibrering skall ske, men då måste de 
övriga kalibreringsuppgiftema snabbt och enkelt kunna 
visas upp. 

Märkningen kan gå t i l l så att en månadssiffra anges 
på en färgad bakgmnd. Färgen varierar år från år och kan 
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återkomma ungefär vart fjärde år. Etiketten informerar 
användaren om att mätdonet är kalibrerat och godkänt 
t o m den angivna månaden. Användaren svarar sedan för 
att lämna in mätdonet för kalibrering inom utsatt tid. 
Användaren är också skyld ig att vara uppmärksam på om 
någon av följande händelser inträffar och skall i så fall 
omedelbart lämna in mätdonet för åtgärd: 

- Om kalibreringsetiketten blivit oläslig eller har av
lägsnats. 

- Om någon förändring befaras, t ex skada. 
- När angivet kalibreringsdatum har överskridits. 

Klimat 
Svängningar i temperatur och relativ luftfuktighet har stor 
inverkan på såväl mätdon som produkter. Trä, som haren 
stor rörel se vari at i on påverkad av den relativa luftfuktig
het och temperatur som råder i lokalerna, hamnar snart 
utanför angivna toleranser om klimatet varierar. En för
utsättning för att fa jämförbara mätvärden är att styra 
klimatet och detta är minst lika viktigt i lagerlokalerna 
som i produktionslokalerna. Det största problemet är den 
torra luften i träindustrin, i synnerhet under vinterhalv
året då kall och torr luft kommer in. 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Relativ fuktighet % 

Olika typer av mätning 

-̂1 

±0,5 

-0,3 

-h0,3 

±0,5 

tänkt sig att utifrån funktionskrav styra tillverkning och 
kontroll. Det cylindriska hålets placering utgår från si
dorna A och B. Hålets läge skall också kontrolleras från 
dessa sidor. Den undre kanten i spåret är en funktionsyta 
som styrs från sidan A och skall tillverkas och kontrol
leras från denna sida. Ytans placering i längsled bestäms 
från sidan B. Genom de satta plus- och minustoleran-
sema kommer denna yta alltid att vara plan inom det 
tänkta området. Plustoleransen på spårets bredd kommer 
alltid att ge frigång. 

Vid tillverkning blir inga mått, ytor eller vinklar 
exakta. Spårets underkant kan kontroUmätas utifrån 
hjälpreferensytor som tangerar de verkliga ytorna. Följs 
sedan mätningen upp med tvåpunktsmäming mellan de 
verkliga ytorna och samtliga mätningar ligger inom tole
ransområdet, vet man att det satta toleranskravet inne
hålls. Mer om hjälpreferenser under avsnittet Mätning 
av form- och lägetoleranser. 

o 

Fuktkvots mätning 
Det fmns ett flertal olika metoder för att mäta fuktkvo
ten hos virke. De behandlas utförligt i Träteks bok Trä
torkning I a, grunder i torkning. 

Längdmätning 
Att mäta olika längdmått är de vanligaste mätningarna i 
det dagliga arbetet. De vanligaste mätdon som då an
vänds är skjutmått, stålskalor och stålmåttband. 

Av ritningen (överst på nästa spalt) där endast tole
ranserna är utsatta, framgår det hur konstruktören har 

Det cylindriska hålets centrumlinje skall befinna sig 
inom ett toleransområde som begränsas av en parallell
epiped med tvärsnittet 0,5 x 0,5. Vid kontroll av detta hål 
placeras en så grov cylindrisk pinne som möjligt, med 
känd dimension, i hålet. Pinnens läge mäts sedan från de 
två referensytoma. 

Vid mätning i mätmaskin eller på mätbord där X- och 
Y-koordinater utnyttjas kommer referensplanens skär
ningspunkt att utgöra origo. Cylindriska hål mäts ofta 
med en konisk mätprob och spåret med en cylindrisk 
mätprob. 
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Mätning av hål och cylindriska detaljer 
Hål och cylindriska detaljer kan kontrolleras med såväl 
fasta som visande mätdon. Den aktuella kontrollsituatio
nen avgör vilken metod som väljs. 

Om inget annat har angivits så är det mätning med 
fasta mätdon som är utslagsgivande vid bedömning. Vid 
mätning med fasta mätdon används så kallade stopp-
och gågränser: 

- Gågränsen är övre gränsmått (största tillåtna dia
meter) för cylindriska detaljer och undre gränsmått 
(minsta tillåtna diameter) vid håltolerans. Kontrolle
ras med gåtolk. 

- Stoppgränsen är undre gränsmått för cylindriska 
detaljer och övre gränsmått vid håltolerans. Kontrol
leras med stopptolk. 

Den så kallade "Taylors princip" är gmndläggande 
för användning av fasta mätdon. För släta cylindriska 
detaljer och hål innebär den följande: 

- Hål kontrolleras med cylindrisk gåtolk, vilkens dia
meter motsvarar håletsminsta diametergräns. Viktigt 
är att tolkens längd minst motsvarar hålets längd. 
Vidare kontrolleras att inte hålets stoppgräns över
skrids. 

- Cylindriska detaljer kontrolleras med cylindrisk 
ringgåtolk, vilkens diameter motsvarar detaljens 
största diametergräns. Av praktiska skäl kan inte en 
ringtolk täcka en hel detaljs längd. Man bör däremot 
sträva efter att använda en ring som täcker det aktu
ella fiinktionsområdet. Vidare kontrolleras att detal
jens stoppgräns inte underskrids. 

Vid borrning av hål och svarvning är formfel vanliga. 
Hål far ofta en trekantform som kallas för liktjocking. 
Om man mäter en liktjocking med tvåpunktsmätning 
och mäter ett antal punkter runt om i hålet erhålls för 
varje mätpunkt samma mätvärde, vilket ju tyder på att 
tvärsnittet är cirkelrunt. På extrema liktjockingar kan 
man med blotta ögat konstatera att tvärsnittet inte är 
cirkelrunt. Avvikelserna upptäcks om Taylors princip 
tillämpas vid mätningen. 

Trehörnig 
liktjocking 

Femhörnig 
liktjocking 

Sju hörn i g 
liktjocking 

Axlar med ett tvärsnitt i form av en liktjocking kan 
kontrolleras i ett V-block som roteras. Under ett varv 
mäts höjdskillnaden på axelns mantelyta rakt över V-
blockets centrumlinje. V-block med blockvinkeln 120° 
täcker de flesta liktjockingar. 

Ideell form Ellipsform 

Mätning av form- och lägeavvikelser 
Som framgår i kapitlet Form- och lägetoleranser, är det 
avgörande för toleransen hur och var hänvisnings- och 
referenslinjema ansluts t i l l objektet, liksom hurtoleran-
ser och referenser anges i toleransrektangeln. Här kom
mer vi bara att behandla de toleransegenskaper som be
döms vara aktuella för möbelindustrin. 

Referenser 
Krav på riktnings-, läge- och kasttoleranser sätts i förhål
lande t i l l ett eller flera referenselement. 

Referenselementen kan delas in i två huvudgrupper, 
verkliga och abstrakta. Att utvärdera och fastställa ab
strakta element kan upplevas som svårt och därför följer 
här regler för utvärderingen. 
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Abstrakt referens
element 

Utvärderas som Figur 

Centrum för ett håls 
tvärsnitt 

Centrum för den största 
inskrivna cirkeln 

Centrum för tvärsnittet 
hos en cylindrisk detalj 

Centrum för den minsta 
omskrivna cirkeln ^2 

Centrumlinje för 
ett hål 

Centrumlinjen för den 
största inskrivna cylindern 

centrumlinje för 
inskriven cylinder 

— — y 

\^ inskriven cylinder 

Centrumlinje för en 
cylindrisk detalj 

Centrumlinjen för den 
minsta omskrivna cylindern 

centrumlinje för 
omskriven cylinder 

omskriven cylinder 

Mittplan för 
ett element 

Mittplanet för två närliggande 
eller tangerande ytor till de 
verkliga ytorna 

mötobjekl 

mittplan 

mö t don 
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Gemensamma referenser för två eller flera element 
anges genom att referensbokstävema skrivs i samma 
mta i toleransrektangeln. 

w 

A - B 

r 

Samverkande referenser anges genom att referens
bokstäverna sätts i egna rutor och i ordningsföljd i tole
ransrektangeln. Upplägget av detaljen vid mätning sker 
i den ordningsföljd som bokstävema är angivna. 

A B 

B A 

Rakhet 
Krav på rakhet förekommer hos generatriser och cent
rumlinjer t i l l hål och cylindriska detaljer. För möbel
industrin är kravet dock vanligast på plana ytor. 

Då rakhetskrav anges på en plan yta, skall mätningen 
utföras endast i den angivna riktningen. Rakhetskravet 
gäller varje enskild generatris i den riktningen. 

Rakhetskravet kan begränsas t i l l att gälla generatri
ser av en fastställd längd, vilket då skall f ramgå av to
leransrektangeln. Godkänd avvikelse är i detta exempel 
5 mm per generatris med längden 1000 mm. 

5/WOO 

2300 

; • ^000 ^ 
( j ^^^^ . 7 ^ \ - 1000 , V -

J woo y 
> ) 

—< 7— 

Kombinationskrav för dels hela generatrislängden 
(25 mm avvikelse), dels på dellängdema (5 mm per geo
metri på 1000 mm). 

25 
5/WOO 

Mätning av rakhet sker mot en närliggande yta vars 
riktning är sådan att minsta möjliga avstånd mellan den 
och objektets yta erhålls. Lämplig mätutrustning är linjal 
och mätpinnar. 

Planhet 
Att mäta planhet helt enligt toleransdefinitionen är alltför 
komplicerat för att vara praktiskt genomförbart. Nedan 
beskrivs en förenklad mätning, vilken alltid ger ett mät-
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resultat som är större eller lika med det resultat som 
skulle erhållits om mätningen skett enligt toleransdefi
nitionen. 

Mätningen kan ske i förhållande till ett känt mätplan. 
Mätobjektet placeras på mätplanet uppriktat på tre stöd
punkter så att minsta möjliga avståndsskillnad uppnås 
mellan mätplanet och objektets yta. Objektets yta mäts 
sedan i förhållande t i l l mätplanet. Skillnaden mellan 
största och minsta måttet visar planhetsavvikelsen. 

f 

Mätningen kan också ske mot ett tangerande plan. 
Detta är lämpligt när mätobjektet är av den storleken att 
det kan skjutas på planet, så att alla punkter på mätobjek
tet kan passera mätspetsen. Det är viktigt att mätobjektet 
har ett stabilt läge mot det tangerande planet. 

Förenklad mätning i samband med måttjämkning 
beskrivs i kapitlet Form- och lägetoleranser. 

Rundhet 
Krav på rundhet förekommer oftast för hål och runda 
möbeldetaljer som skall passa i hål. För att erhålla en 
mätning som motsvarar toleransdefinitionen behövs en 
särskild utrustning för rundhetsmätning som dessutom 
är kostsam. De toleranskrav som förekommer inom 
möbelbranschen motiverar inte en sådan utrustning. 

Rundheten kan mätas genom att mätobjektet roteras 
kring mätställets centrumpunkt, i praktiken oftast kring 
objektets centrumlinje. Mätningen kan dock bli missvis
ande, eftersom även kastet mäts. 

3 ^ 

Två- eller trepunktsmätning är bättre att använda, se 
avsnittet Mätning av hål och cylindriska detaljer. 

Profilform 
Profilform gäller för varje tvärsnitt hos ett objekt och är 
det profilkrav som förekommer oftast. De toleranskrav 
som förekommer inom möbelbranschen är sådana att de 
går att mäta med hjälp av en profilmall (negativ profil) 
och mätpinnar eller slitsmått. Profilmallen placeras på 
mätobjektet och avståndet mellan objektet och mallen 
registreras. 

Parallellitet 
Parallellitetskravet ställs för en yta eller linje i förhål
lande till en annan yta eller linje. Mätning av det tole-
ranssatta elementet sker med utgång från referensele
mentet eller hjälpreferensen. 

Mätobjektet har här placerats med referensytan på 
hjälpreferensens plan. Avståndet från planet t i l l den tole-
ranssattaytan mäts. Skillnaden mellan största och minsta 
mätvärde skall vara mindre än den krävda toleransen. 

i 

Vinkelräthet 
Vinkelräthet och vinkelriktighet är, liksom parallellitet, 
riktningstoleranser som är satta för ett element i förhål
lande till ett annat element. 

Mätning av vinkelrätheten sker med hjälp av en känd 
referens med rät vinkel. Avvikelsen mäts med hjälp av 
mätpinnar eller mätur. 
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loleronssati plan 

vinkelhylla 

lerensplan 

m^ipllirr 

Vid måttsättning av vinkelräthetskrav kan det vara 
lämpligt att använda sig av måttjämkning. Mätprocessen 
kan då förenklas genom att en fijnktionstolk används. 
Funktionstolkens diameter är lika med tappens maxi
mala diameter, plus tillåten vinkeltolerans. 

Funktionstolk 

n~i\ ' / / / / / / / 
4^ 

MOlobiekl 

Ytjämnhetsmätning 
All ytjämnhetsmätning skall föregås av en okulär besikt
ning för att lokala fel skall upptäckas. 

Mätningen skall ske på ett stabilt underlag för att 
vibrationer inte skall påverka mätresultatet. Mätningen 
sker vanligtvis tvärs bearbemingsriktningen, det vill säga 
vinkelrätt mot de avvikelser som skall kartläggas. Cut-
offlängden, eller gränsvåglängden, ställs in på mätinstru
mentet. Cut-off-längden väljs med utgångspunkt från ut
seendet på ytprofilen om inget annat anges. Normalt skall 
uppgifter om cut-off-längden finnas på ritningen vid yt
jämnhetssymbolen. 

Om ytjämnhetsparametrama är angivna utan maxi-
mi- eller minimivärden på ritningen, är ytan godkänd en

ligt SS-ISO 4288 då inte fler än 16% av alla uppmätta 
värden överstiger det angivna värdet. Om maximi- och 
minimigränser finns angivna, far inget värde överskrida 
respektive underskrida dessa. 

Man måste själv bestämma hur mätningen skall ge
nom föras, hur många mätningar som skall göras på varje 
detalj och hur ofta. Vanligtvis kontrollerar man ytjämn
heten efter ett bestämt antal detaljer. 

Metoderfor ytjämnhetsmätning 
Det finns ett antal olika metoder för ytjämnhetsmätning 
på marknaden idag. Den allra vanligaste metoden är den 
s k snittmetoden med avkännare. Ett tvådimensionelh 
profilsnitt avkänns för att sedan representera den tredi
mensionella ytan. Avkänn ingen utförs oftast med en me
kanisk givare (diamantspets) som förs utefter ytan en 
viss sträcka. 

Trots att snittmetoden är så utbredd har den flera 
nackdelar. På grund av att varje mätning tar lång tid (10-
15 sekunder) är det orimligt att kontrollera varje detalj, 
speciellt vid storserietillverkning. Utvärderingen görs 
på ett tvådimensionellt snitt och på mycket begränsade 
delar av den totala ytan. 

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

Släpnålsinstrument 
Den vanligaste ytjämnhetsmätaren som används vid 
snittmetoden är av typen släpnålsinstrument. Mätningen 
sker genom att en diamantspets förs över den aktuella 
ytan. Instrumentet består av tre delar: givare, drivenhet 
och utvärderingsenhet. Givaren förs över ytan med kon
stant hastighet. En vertikalt rörlig diamantspets känner 
av de ojämnheter som finns på ytan. Den mekaniska 
rörelsen omvandlas t i l l en elektrisk signal som går vida
re t i l l utvärderingsenheten för behandling. Drivenheten 
drar givaren över mätobjektet. I utvärderingsenheten, 
som styr mätförloppet, sker en digital utvärdering av 
mätresultaten och slutligen en utskrift av resultaten. 

Små bärbara ytjämnhetsmätare mäter endast mikro
fel på grund av att givaren har glidsko. Det är glidskon 
som bildar referenslinjen vid mätningarna. Diamant
spetsen mäter skillnaden mellan ytan och glidskons bana. 
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Alternativ metodfor ytjämnhetsmätning 

Ytlikare 

En ytlikare är en förbehandlad yta med känt ytjämn
hetsvärde som används vid jämförande okulär mätning. 
Ytlikaren kan mycket väl vara en detalj tagen ur den egna 
produktionen (masterdetalj). Den måste dock behand
las så att den inte förändras av mekanisk åverkan eller 
av omgivande klimat. Denna metod måste anses som 
mycket grov och i hög grad subjektiv. 
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17 Ritningshantering 

Hur ritningar skall hanteras och hur system för ritnings
nummer skall upprättas tål ofta att tänkas över både en 
och två gånger innan ett beslut kan fattas. Ritningama är 
trots allt bara en dokumenttyp i mängden på ett företag 
och därför är det naturligt att upplägget för ett hanterings
system överensstämmer med den övriga dokumenthan
teringen på företaget. Företag som aktivt har arbetat med 
kvalitetssystem, har redan kommit i kontakt med dessa 
ft^ågor. 

Ritningsnummer 
För att lättare kunna hålla reda på och identifiera rimingar 
är det lämpligt att använda sig av nummersystem. Ett 
sådant byggs upp så att det passar företagets produkt
sortiment och arbetsrutiner. Därför kommer företagens 
nummersystem alltid att se olika ut. 

Några uppgifter som kan vara bra att kunna spåra i 
ett ritningsnummer är: 

- Fabrik/avdelning 
- Eventuell produktgmpp eller huvudgmpp 
- Nivå på ritningsutförande (konstmktionsritning, sam-

manställningsriming, detaljriming) 
- Originalrimingens storlek 

Exempel på ritnings nummer 

Gmppnummer/ 
Produktnummer 

Sammanställnings
ritning A3-format 

.1-025001-S3 

Fabrik/ 
avdelning 

Löpnummer inom grupp-/ 
produktnummer. I förekom
mande fall variantnummer. 

Originalritningar bör förvaras brandsäkert. Origina
let kan vara en transparent f i lm eller papperskopia, men 
också en diskettfil. 

Ändringar 
Alla ändringar i en konstruktion medför ändringar på en 
ritning. En ändring kan bero på flera orsaker, t ex ändrade 
kund- eller myndighetskrav eller ändrade produktions
förhållanden. Alla ändringar skall göras på ritningsori
ginalet och inte på en ritningskopia i produktionen, så 
kallad förmansändrad ritning. 

Om t ex ett mått ändras på en ritning är det inte alltid 
nödvändigt att rita om den. När ritningen mister sin tyd
lighet skall den ritas om. Man kan i sin mtin ange att en 
ritning skall ritas om helt efter t i l l exempel maximalt 
fem ändringar. 

Ändrade mått som inte överensstämmer med skalan 
på ritningen skall strykas under med en grov linje. Änd
ringar markeras med liksidiga trianglar för samtliga mått 
som har ändrats. I ttianglama skrivs en hänvisningssiffra 
som sedan också skall återfinnas i ändringsfältet. An-
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tingen dokumenteras ändringen i detta fält eller så hänvi
sar man vidare t i l l ett separat ändringsmeddelande. 

Alla ritningsändringarskall granskas och godkännas. 

skas och godkänns av någon som är kunnig i produktions-
och ritteknik samt har god produktkännedom. Personen 
skall inte ha deltagit i framtagningen av den aktuella rit
ningen. 

(jO^>>4 «. - •otur* 

7 LOnQOen ondrad Irdn HO till 150 930421/PK 

Förvaring och arkivering 
Alla ritningar som upprättas bör finnas registrerade en
ligt något system där de är lätta att identifiera. 

Den svenska produktansvarslagen trädde i kraft den 
1 januari 1993 och överensstämmer med EG-direktivet 
när det gäller ansvarstiden. Enligt denna är den som 
tillverkar, importerar eller marknadsför produkter ska
deståndsskyldig inom en tioårsperiod från leveransda
gen för personskador som inträffar på grund av någon 
säkerhetsbrist. Den dokumentation som ett ritningsun
derlag utgör för hur produkten tillverkades måste åt
minstone arkiveras under denna tidsperiod. Observera 
att bestämmelserna kan variera mellan olika länder. 

Ritningsgranskning 
Att ändra något på ritningsstadiet innebär ofta en ganska 
blygsam kostnad, om man jämför med ändringar när 
tillverkningen är i full gång. Därför är det nödvändigt att 
ritningar som skall utgöra underlag för produktion gran-
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18 Datorstödd konstruktion, CAD 

Ordet CAD slår för Computer Aided Design, vilket be
tyder datorstödd konstruktion. Ordet CAD kom t i l l vid 
Spring Joint Computer Conference 1963, då den första 
visningen utanför forskningslaboratorier av interaktiv 
grafik genomfördes. Interaktiv grafik är den dialogform 
som användaren utnyttjar för att kommunicera med 
datorn. Med hjälp av kommandon framställer datorn en 
grafisk bild som kan vara två- eller tredimensionell. 

En stor fördel med att rita i ett CAD-system är att 
ritningen sparas och lätt kan användas om och om igen. 
En sparad ritning kan t ex utgöra grunden för en snarlik 
detalj och man slipper på så vis rita den nya detaljen helt 
från början. Ritade detaljer kan även sammanföras t i l l 
en sammanställningsritning. 

Utrustning 
För att kunna arbeta med CAD behövs en arbetsstation 
eller persondator, en grafisk bildskärm och någon form 
av pekdon. För att kunna skriva ut ritningarna behövs en 
plotter eller printer med grafikmöjligheter. Vid utskrift 
av ritningar är det vanligast att man använder en så kallad 
pennplotter, som laddas med ett antal tuschpennor med 
olika färger och/eller spetstjocklekar. Man kan komplet
tera sin CAD-utrustning med ett digitaliseringsbord — 
ofta kallat tablett — som är en ritplatta med ett elektro
niskt nät som aktiveras med hjälp av en markör, ett pek
don. Utrustningen benämns hårdvara och själva CAD-
programmet kallas mjukvara. 

och de möjligheter som finns i programmet. För möjlig
heter finns det, begränsningarna sitter oftast hos opera
tören och inte i programvaran. I inledningsskedet, innan 
man har hunnit bygga upp sina egna bibliotek och hjälp
filer, är ritarbetet omfattande och det krävs ofta mer tid 
för att framställa en ritning än på traditionellt sätt. För
delama ökar dock i takt med kunnandet och antalet för
lagrade hjälpkommandon. Ritningarna på datorn kan han
teras på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Nu kan 
man t ex bryta ned dem som man v i l l och med några fa 
kommandon rita ut en fullständig ritning eller kanske 
bara en detaljs konturer. 

CAD-ritningen byggs upp i flera lager. Lagren kan 
beskrivas som transparenta ark som ligger på varandra 
och varje ark kan innehålla en bestämd del av ritningen. 
En ritning över t i l l exempel ett pallben kan innehålla 
konturerna i ett lager, måttsättningen i ett annat, text och 
rithuvud i ett ytterligare osv. Man kan välja vilket/vilka 
lager som skall visas vid en utskrift. Därför kan t ex en 
ämnesritning som endast innehåller konturer och ytter-
mått visas, liksom en kontrollritning med bara önskade 
kontrollmått. 

Z 3 B 

\ - ^ ^ 
51 

1—Hi?r 
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XX 

Att rita 
Att börja rita i CAD kan innebära en stor omställning 
för en traditionell ritare, som är van vid ritbord, linjaler, 
olika pennor m m. Det tar tid att bekanta sig med ritsättet 

Man kan se flera lager på bildskärmen samtidigt, men 
man kan bara rita i ett lager åt gången. De olika lagren 
skiljs åt genom att olika linjebredder far olika färger. 
Samma färg kan förekomma i flera lager och antalet lager 
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är obegränsat. Man kan spara mycket tid genom att skapa 
egna bibliotek med de symboler som man använder ofta. 
Det är också möjligt att fbrprogrammera knapparna på 
pekdonet eller några rutor på digitaliseringsbordet och 
utföra en serie vanliga kommandon bara genom en 
knapptryckning. 

Det är vid redigeringen av ritningarna i CAD-syste-
met som de stora tidsbesparingarna märks. Några av de 
redigeringsmöjligheter som fmns är rotation, förstoring, 
förminskning, utdragning, kapning och förlängning av 
objekt samt uppdelning av objekt i olika delar. 

En så kallad branschapplikation kan ytterligare ef
fektivisera arbetet. Den kan innehålla kommandosek
venser, mängdberäkningar, symbolbibliotek, stycklistor 
m m som är anpassade ti l l den egna branschen. De olika 
kommandona blir åtkomliga genom att man klickar på 
dem på en menyplatta. 

Möjligheter fmns även att överföra ritningar direkt 
till ett styrsystem för numeriskt styrda (NC) bearbet
ningsmaskiner. Detta kallas C AD-C A M (Computer Aided 
Manufacturing, datorstödd tillverkning). Geometrin 
skapas i CAD och CAM bestämmer verktygens vägar 
och tar fram styrinformation. 

83 



19 Ritningsexempel 

Här följer ett antal ritningsexempel för att ytterligare 
förtydliga principer och regler som har tagits upp i boken. 

Exemplet utgörs av en byrå, "Björn", i form av ett 
komplett ritningsunderlag, dvs sammanställningsritning, 
delsammanställning och detaljritning. Dessutom finns 
en detaljriming av en stolsrygg. Originalritningarna är i 
A3-förmat, men har här förminskats för att få plats. 

Följande ritningar återfinns: 

305123S Sammanstäliningsriming Byrå Björn 
305113DS Delsammanställning Stomme 
305103DS Delsammanställning Låda 
305013D Detaljriming Lådförstycke 
305023D Detaljriming Sockel 
305033D Detaljritning Stödbräda 
305043D Detlajriming Gavel höger 
305053D Detalj ritning Gavel vänster 
305063D Detaljritning Skiva 
305073D Detaljriming Rygg 
305083D Detaljriming Lådbotten 
305093D Detaljritning Knopp 

302063D Detaljriming Stolsrygg 
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