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Abstrakt  
Laborationer i utbildande syfte måste vara välformulerade och välbeskrivna för att fånga 
studentens intresse.  Detta arbete kommer att handla om omarbetningen av 
underhållslaborationerna på Calmare Nyckel.  

Arbetet syftar till att förenkla men samtidigt förbättra laborationerna genom väl 
utformade laborationsanvisningar samt utvecklat laborationsmaterial.  

Laborationerna har utvecklats genom kommunikation mellan författarna och 
handledaren. Efter utförande av laborationerna framgick snabbt vad som behövde 
förbättras och genom diskussion mellan inblandade parter kom man fram till 
förbättringar.  

Laborationerna har blivit mer givande och den avsatta tiden för laborationerna räcker till 
för både utförandet och analys.  

Syftet med arbetet var att studenterna, efter utförd laboration, ska kunna analysera sina 
resultat och jämföra dem med andra grupper och diskutera orsaker till mätdifferenser.   

 

Nyckelord: utbildning, underhållsteknik, SPM, tjockleksmätning, vibrationsmätning, 
boroskop, läcksökning, temperaturmätning, sprickindikering.  

Abstract 
Laboration in educational purpose must be well formulated and descripted to capture the 
interest of the students. This work will be about the rework of the maintenance 
laboration on Calmare Nyckel. 

This works purpose is to simplify and improve the laborations by well-formed 
instructions and developed material for the laborations.  

The laborations are developed through communications between the authors and the 
supervisor. After the execution of each laboration their flaws were shown. Through 
discussions between involved parties improvement arose.  

The laborations have been more worthwhile and the reserved time for its performance is 
now enough for both the execution and analysis. 

The purpose of the laboration was that students could compare their results and discuss 
it with other groups and analyze differences between their results. 

 

Keyword: education, maintenance technology, SPM, thickness measurement, vibration 
measurement, search for leakage, boroskop, temperature measurement, search for 
cracks. 
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1 INTRODUKTION 

 

Definition av underhållsteknik; all verksamhet som syftar till att vidmakthålla en 
utrustning eller att återföra den till sådant tillstånd att planerad drift kan ske 
ostört. (Möller & Steffens, 1998, s. 5) 

Underhållsmässiga tillståndskontroller används för att säkerställa säker drift. 
Det är ekonomiskt försvarbart då utövarna sparar pengar på till exempel 
minskade driftkostnader och färre produktionsstopp. Man erhåller även ökad 
trivsel på arbetet vilket leder till högre arbetsmoral.  

Underhållets målsättning är att uppnå maximal tillgänglighet till lägsta möjliga 
kostnad med högsta säkerhet för personal och utrustning, samt minimal 
miljöpåverkan.  (Möller & Steffens, 1998) 

Laborationerna knyter ihop kursens teoretiska undervisning med verkligheten 
och ger insikt i hur viktigt och ekonomiskt fördelaktigt det är med 
underhållsarbete, både till sjöss och på land. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Varför göra om laborationen? 

Anledningen till att underhållslaborationen på Calmare Nyckel görs om är för 
att användarvänligheten är bristande i vissa laborationer. Enkel information om 
funktioner hos instrument och laborationsutrustning saknas och endast 
bruksanvisningar finns att tillgå. Att göra fler laborationer än SPM-mätning, 
balansering eller uppriktning tar i dagens läge för lång tid att genomföra med 
informationen som finns tillgänglig med tanke på att samtliga laborationer skall 
göras på två fyratimmarstillfällen. 

2.2 Problem 

Utrustningen som laborationerna görs på är i viss mån undermålig. Till 
tjockleksmätningslaborationen är ditlagda plåtars tjocklek okända och om 
resultatet av mätningarna blir korrekt är svårt att veta. Motorn som 
uppriktningslaborationen görs på är förstörd i sina fästen vilket gör att en 
noggrann uppriktning är svår att göra. Till boroskopslaborationen finns inget 
tillfredställande att inspektera, det som finns tillgängligt är en pump. Till SPM-
laborationen skall lager smörjas och rengöras och utrustning till rengöring kan 
med fördel kompletteras. 

2.3 Lösning 

Genom att skriva ordentliga instruktioner och att till vissa laborationer skaffa 
nytt, alternativt reparera gammalt testmaterial skulle hela 
underhållslaborationen göras mer lärorik och bättre knytas ihop med teorin 
inom underhåll.  
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

 

3.1 Vilket laborationsmaterial behöver förnyas? 

Funktion och skick på instrument som är till förfogande skall kontrolleras och 
behöver material som används till vissa laborationer bytas ut eller repareras för 
att göra laborationerna intressantare och mer lärorika? Hur kan 
laborationsstationerna förbättras för att ge kunskap om hur underhåll i det 
verkliga arbetslivet tillämpas. Exempelvis behövdes nya underlag till 2 motorer 
införskaffas för att kunna utföra en ordentlig uppriktning. Även mer precisa 
mätpunkter till tjockleksmätningen är nödvändigt, hur ska utseendet på dessa 
se ut och vart vänder man sig för att få tag i dem?    

3.2 Hur kan underhållslaborationerna förbättras? 

I dagsläget är laborationstillfällen, alternativt tiden utsatt för laboration, kontra 
instruktioner för utförande alldeles för kort. Att hinna utföra, förstå och 
reflektera över alla stationer är svårt. Kan förbättrade och förenklade 
laborationsinstruktioner leda till att den utsatta tiden för varje laboration blir 
tillräcklig för både utförandet och reflektioner?  

 



8 

 

4 METOD 

 

4.1 Provkörning och konsultering 

Till en början provkördes alla laborationerna tillsammans med lärare för att få 
kunskap om hur laborationerna skall köras på ett korrekt sätt. Efter 
genomförda laborationer och genomgång med varje enskilt instrument 
diskuterades möjliga förbättringar gällande instruktioner till labbarna, men 
också praktiska förbättringar av labbstationerna.   

4.2 Inventering och tillverkning 

Provkörningen av laborationerna visade snabbt vilka eventuella brister rent 
materialmässigt varje labbstation hade. Efter inventering av varje station och 
efter att praktiska uppgraderingar av laborationerna bestämts, letades det efter 
material som kunde användas ombord på Calmare Nyckel. Till material som 
behövdes men som inte fanns tillgängligt ombord anlitades lokala företag i 
Kalmarregionen för tillverkning.   

4.3 Bearbetning och provkörning 

Under väntan på att beställt material skulle komma påbörjades renskrivandet 
och utvecklandet av instruktionerna till laborationerna. Förenkling av 
instrumentens manualer och tillverkning av strukturerade, tidsbesparande 
instruktioner gjordes. När nödvändigt material blivit levererat kunde arbetet 
med att förbättra laborationerna starta. Byte av motorer vid uppriktningslabb, 
ombyggnation av tjockleksmätningens mätplåtar, tillverkning av vikter till 
vibrationsmätning med mera.  

När första upplagan av instruktionerna skrivits och laborationsstationerna 
byggts om bjöds elever från Sjöfartshögskolan in för att provköra den nya 
laborationen. Efter genomförande diskuterades instruktioner och labbstationer 
och mindre förändringar gjordes för att förbättra ytterligare.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Materialinförskaffning 

5.1.1 Inko p och tillverkning 

Inköpen till laborationen blev färre än beräknat. Elmotorer för 
uppriktningslaborationen fanns tillgängligt på Calmare Nyckel, vikter till 
balansering gjordes av delar från skruvar redan tillhörande laborationen. 
Verktyg och förbrukningsmaterial som behövdes fanns att tillgå på Calmare 
Nyckel. 

Plåtar till tjockleksmätning och en plåt till uppriktningen var något som inte 
fanns och som behövdes för att göra laborationerna genomförbara. Tillverkning 
och idéer på plåtarnas utseende och funktion hjälpte ett lokalt smidesföretag till 
med. För rengöring av lager till SPM-mätningen har det lagts en beställning på 
ett tryckluftsuttag vid testriggen.  

 

Införskaffat material Införskaffningssätt Pris 

3 st järnbitar 100*100mm 
med varierade tjocklekar 

LR-smide Skänkta 

1 st aluminiumbit 
100*100*4mm 

LR-smide Skänkt 

Järnbit för 
uppriktningslaboration 

LR-smide 800 kr 

Järnbit för 
uppriktningslaboration 

GMW Skänkt 

 

5.2 Hur underhållslaborationerna har förbättras 

5.2.1 Instruktioner 

För att rent tidsmässigt hinna genomföra de olika laborationerna har tydligare 
och mer informationsgivande instruktioner skrivits till varje station. Till de 
mätinstrument där en enkel och förkortad manual av instrumentet, nödvändig 
för laborationens genomförande, inte finns har manualer och instruktioner 
skrivits. 
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5.2.2 Vibråtionsmå tning 

Vibrationsmätningslaborationen går ut på att med hjälp av vikter balansera två 
svänghjul som sitter på samma axel. Instrumentet EasyViber som används för 
att mäta vibrationerna och göra balanseringen med har många fler funktioner 
än just dessa två. En manual till instrumentet finns, men en manual över endast 
vibrationsmätning och balansering finns inte att tillgå. Att läsa hela 
instrumentets manual för att komma åt dessa två metoder är tidskrävande och 
är inte nödvändigt för att göra laborationen. Små vikter för att kunna utföra en 
noggrann balansering saknades men har nu tillverkats. 

Bakgrund till varför uppriktning på maskiner görs och behövs har lagts till som 
inledning på laborationen och en enkel och bra manual med bilder har gjorts för 
att frigöra mer tid åt att göra laborationen noggrant och att kunna reflektera 
över resultatet. Bild på hur montering av instrumentet är även bifogad (se 
bilaga 8.1). 

 

5.2.3 Tjockleksmå tning 

 

Laborationen tjockleksmätning går ut på att man med instrument ska mäta hur 
tjockt ett visst material är. Till förfogande hade man instrumentet B-gage 
SONATEST och en provplåt som man skulle mäta emot. Till laborationen fanns 
det ingen instruktion, utan bara en manual till instrumentet. Det fanns ingen 
dokumentation på hur tjock provplåten var så resultatet man fick fram genom 
tjockleksmätningen var svår att analysera. 

För att göra denna laboration mer intressant och givande införskaffades nya 
provplåtar att mäta mot. Tre provplåtar i stål och en i aluminium skaffades. 
Provplåtarna i stål har tre olika tjocklekar, 3mm, 5mm och 10mm och ligger i en 
ram så man inte har möjlighet att se vilken provplåt som är vilken. Provplåten i 
aluminium används för att man ska kunna kalibrera om instrumentet för 
provtagning mot annat material än stål. Denna provplåt är 4mm tjock och ligger 
i en egen ram. I och med att man vet tjockleken på materialet som man mäter 
emot kan man analysera sina mätresultat efter utförd mätning till skillnad från 
innan. Stämmer inte mätresultatet med provplåtens tjocklek får man nu fundera 
på vad som kan vara avvikande. Exempel på avvikelse kan vara att instrumentet 
är fel kalibrerat eller att man har utfört sina mätningar på ett smutsigt underlag.  

Efter man gjort sina mätningar på provplåtarna och man känner sig bekväm 
med instrumentet ska man göra en tjockleksmätning på dieseltanken på 
Calmare Nyckel. På dieseltanken har färg skrapats bort för att göra det möjligt 
för en tjockleksmätning. Hur tjock som tanken är vet bara läraren och det 
resultat som eleven får skall rapporteras. Avviker resultatet mycket från det 
verkliga måttet på tanken får utförandet göras om av studenten (se bilaga 8.2). 
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5.2.4 Uppriktning 
 
Uppriktningslaborationens huvuduppgift är att med hjälp av en motor och en 
simulerad, fast placerad, pump göra en uppriktning av motorn. För att kunna 
utföra en välgjord uppriktning måste man kunna ändra motorns höjd samt 
skjuta motorn i sidled. Att ändra höjden på motorn görs med hjälp av shims och 
i sidled ändras den genom att justera ställskruvarna. Att justera motorn i sidled 
var svårt då motorns ena fot var sönder. Detta medförde att man inte kunde 
utföra laborationen med hög noggrannhet. 

Varför foten på motorn hade gått sönder är på grund av att studenterna spänner 
ställbultarna hårdare än vad som behövs. För att undvika detta problem med 
den nyinförskaffade motorn tillverkades en stålplatta som man fäste motorn i. 
För att sedan justera motorn i sidled så justeras hela stålplattan vilket 
eliminerar risken för ännu ett brott på fötterna. Motorn och den simulerade 
pumpen kan nu riktas med hög noggrannhet och precision (se bilaga 8.3). 

 

5.2.5 Boroskop 

För att göra denna laboration mer givande än den var innan, då man enbart 
använde boroskopet för att kolla ner i en pump, har en mätstation upprättats. 
Nu skall studenten även ta sig ner, via luftintaget till kompressorn på 
gasturbinen i Calmare Nyckel, till första skovelraden på kompressorn. Här ska 
man inspektera första skovelraden och diskutera inom gruppen om man kan 
avgöra dess kondition med hjälp av det man ser genom boroskopet. Ett topplock 
från en båtmotor har lagds dit så studenten kan inspektera avgasventilen på 
denna (se bilaga 8.4). 

5.2.6 Lå ckso kning 
 
Denna laboration gick ut på att bekanta sig med läcksökningsinstrument SDT. 
Instruktioner för laborationen var i det närmaste obefintlig.  

Till aktra startluftkärl på Calmare Nyckel kan man öppna en dränageventil för 
att simulera ett läckage. Startluftskärlet används nu i laborationen då 
studenternås uppgift blir ått öppnå ventilen ”lite” så ått luft strömmår ut. 
Därefter skall man med hjälp av läcksökningsinstrumentet lokalisera läckan. 
Som en extra uppgift på denna laboration skall även dörren till laborationssalen 
läcksökas (se bilaga 8.5). 
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5.2.7 SPM 

 

Stötpulsmetoden var den mest tidskrävande laborationen då man skulle utföra 
laborationen utan detaljerade instruktioner, den hjälp man fick var genom den 
500 sidor långa manualen till instrumentet. Detta instrument har fler funktioner 
än bara stötpulsmetoden, vilket förklarar manualens storlek. Att utföra denna 
laboration detaljerat skulle ta flera timmar, tid som inte fanns avsatt i 
laborationen (se bilaga 8.6). 
 
För att förenkla laborationen och göra den mer givande gjordes 
laborationsinstruktionen om. Instruktionerna skrevs i punktform för att 
förenkla uppgiften och efter utförd laboration skall studenten reflektera över 
för- respektive nackdelar med SPM-mätning och redovisa detta i 
laborationsrapporten.  
 

I laborationen ska man i en uppgift smörja ett lager för att se hur mätresultatet 
förändras med fullfilmssmörjning. Efter man smörjt lagret och gjort sin mätning 
måste man nu rengöra lagret från smörjolja för att nästkommande grupp ska 
kunna utföra en mätning med gränsskitssmörjning/blandfilmssmörjning. 
Ordentlig rengöring har inte varit möjlig tidigare men ett tryckluftsuttag 
kommer att installeras som gör det möjligt att blåsa rent lagret från smörjolja. 

 

5.2.8 Sprickindikering 

Instruktionerna till sprickindikeringen är tagna från BYCOTEST:s hemsida och 
är välskrivna och lätta att följa. Dock var det mycket färg som skymde text på 
utskrifterna så förbättringen av denna laboration blev att skriva ut nya 
instruktioner och laminera dessa. Även laborationsinstruktionen ändrades då 
det tillkom bakgrundsfakta till vad sprickindikering används till (se bilaga 8.7). 

5.2.9 Temperaturmätning 

 

Laborationen gick ut på att studera hur instrumentet för temperaturmätning 
fungerade, därefter skulle studenten välja tre mätpunkter. Inga av 
mätpunkterna var specifikt utmärkta utan valet var fritt, därför kunde 
grupperna inte jämföra och diskutera sina olika resultat.  
 

Laborationsinstruktionen gjordes om och det lades till bakgrund och 
användningsområden av temperaturmätning. Mätningarna utförs på angivna 
platser för att resultat ska kunna diskuteras mellan grupperna. Till förfogande 
har man två instrument, ett för temperaturmätning och ett för termografering. 
Studenten ska utföra mätningarna med de båda instrumenten på samma punkt 
för att sedan reflektera över eventuell skillnad i resultaten och de olika 
instrumentens användningsområden (se bilaga 8.8). 
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6 RESULTATDISKUSSION 

 

Anledningen till att underhållslaborationen i Calmare Nyckel görs om är för att 
den i nuläget inte är användarvänlig. Enkel information om funktioner hos 
instrument och maskiner saknas, endast bruksanvisningar finns att tillgå. 

För att rent tidsmässigt hinna genomföra de olika laborationerna har enkla och 
informationsgivande instruktioner skrivits till varje station. Till de mätinstrument 
där en enkel och förkortad manual av instrumentet, nödvändig för laborationens 
genomförande, inte finns har manualer och instruktioner skrivits. 

De nya instruktionerna som har skrivits är mer lärorika, kortare, enklare, och 
ger tid att reflektera över resultat då långa manualer inte behöver läsas för att 
genomföra laborationerna. Ytterligare information om vad och hur 
instrumentet kan användas till valdes att inte ha med i instruktionerna då syftet 
med laborationerna är att förstå grundprincipen med olika mätningar och inte 
varje specifikt instruments funktioner.  

Inköpen till laborationen blev färre än beräknat. 

Kvalitén på laborationerna och dess material skulle ha kunnat vara bättre. 
Trycksatt kärl i laborationsalen att läcksöka på, möjlighet att med hjälp av 
boroskop inspektera första skovelraden i turbinen på Calmare Nyckel, 
värmeelement med bestämd temperatur att lära känna instrumenten i 
temperaturmätningen och en mer professionell skyddsutrustning vid rengöring 
av lager på SPM-laborationen är olika förslag på en fortsättning av arbetet.  

Befintlig utrustning på Calmare Nyckel används men eftersom utrustningen 
ibland är i drift blir det svårt att utnyttja den. Att tillexempel inspektera första 
skovelraden på turbinen i gasturbinen med boroskop hade varit intressant, men 
delar måste tas bort vilket leder till materialslitage och risk för olyckor om 
turbinen inte monteras ihop på ett korrekt sätt.  

Likaså fanns planer på att inspektera avgasventilerna på NOAB men även där 
finns risken med olyckor om den inte monteras ihop korrekt. Istället har ett 
sprucket topplock från en liten båtmotor placerats i labbsalen så att en 
felsökning och inspektion av ventiler kan göras. 
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8 BILAGOR 

8.1 Vibrationsmätning 

Vibrationsmätning: Dynamisk tvåplansbalansering 

Uppgift: Utföra ett vibrationstests för att sedan balansera testriggen för att 
motverka vibrationer 

Bakgrund: Dynamisk balansering är när man med hjälp av ett mätinstrument 
mäter vibrationerna på en maskin i drift.  

Anledning till att man gör vibrationsmätningar och balanserar 
maskiner är för att öka lagers livslängd. En felbalanserad maskin 
leder till ökade vibrationer som i sin tur tillsammans med tiden 
leder till sprickor i materialet, varmgång i lager, högre 
energiförbrukning och oljud. Beroende på storleken på maskinen 
tillåts olika mycket vibrationer. 

I laborationen sätter vi tyngder på våra svänghjul men i arbetslivet 
är det inte säkert att detta är möjligt. Alternativt kan man borra. 
Detta underlättas med hjälp av ett mätinstrument, till exempel 
EasyViber. Där kan man skriva in vilket material godset man borrar 
i är och vilken diameter man har på sitt borr. Mätinstrumentet 
räknar ut vid vilken vinkel och hur djupt man skall borra sitt hål. 
Går det inte borra för att bli av med vikt kan man slipa bort 
material eller svetsa dit nytt om extra vikt behövs 

Syfte: Att ge studenten praktiskt träning i utförandet av en balansering på 
en testrigg 

Utrustning: Instrumentet EasyViber samt testrigg att utföra mätning på 

Utförande: Det finns 3 utgångar på 
instrumentets baksida 
som är märktå ”vib 1”, 
”vib 2” och ”Ext. Tåcho”. 
Det två medföljande 
kablarna med magneter i 
ändarna är de som mäter 
vibrationerna på 
maskinen och skall 
kopplås in i uttåg ”vib 1” 
och ”vib 2”.  

 

 

Den längre grå kabeln 
med en låser i ånsluts i ”Ext. Tåcho” och riggås på den ledåde 
magnetarm som sitter bredvid maskinen. Lasern mäter 
rotationshastigheten på svänghjulen och skall riktas igenom 
skyddsgallret som sitter runt hjulen, in på svänghjulet.  Lasern sätts 

Installation av instrumentet  
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med fördel en bit bort från maskinen då den mäter noggrannare på 
en bits avstånd.     

På maskinen finns två släta mätpunkter vid varje svänghjul där 
vibrationskablarna skall fästas. Mätningen vi skall utföra görs 
horisontellt och inte via de vertikala mätpunkterna. Vill man göra 
en kontroll av fundamentet maskinen sitter på används de 
vertikala punkterna men när vi vill veta maskinens obalans skall 
mätningen ske horisontellt, så att underlaget maskinen står på inte 
påverkar mätresultatet.  

Vid rätt installerat, påbörja laborationen genom att: 

 Fästa vikter för att skapa en obalans på testriggen. Fäst 

rödmarkerade vikter i rödmarkerat område på svänghjulen. 

 Starta instrumentet EasyViber 

 Välj balancing, tryck enter (grön pil) 

 Välj 2 plane, enter 

 Kontrollera:  

- Measurment type: Velocity 

- Show unit: mm/s 

- Detectiontype: RMS 

- Speed unit: RMS 

- Speed tolerance (%): 2 Stämmer dessa, tryck enter. 

- No. of max averages: 32 

- Auto save: disabled 

- Auto step: disableb 

 Välj:  

- Rotortype (F2): Double Overhung 

- Balancing radius R1: 70mm   

- Balancing radius R2: 70mm  

- Rotor mass: 1,5 kg 

- ISO quality: NONE 

- Tryck enter för att gå vidare. 

Efter att instrumentet är startat och rätt inställt kan man påbörja 
vibrationsmätningen. Glöm inte att fälla ner skydden över 
svänghjulen innan start av maskinen.  Efter start av maskinen är 
det bara att följa instruktionerna på instrumentets skärm. Efter 
första mätningen kommer instrumentet med nya instruktioner.  
Instrumentet kommer föreslå en vikt på 10 gram, här ska man då 
göra en förändring av vibrationerna med 40 % ökning. Till 
exempel, är vibrationerna innan 10mm/s ska man öka 
vibrationerna till 14mm/s. Lagom vikt att fästa är c:a 5 gram. 
Ändra den föreslagna vikten innan vidaregång, fäst vikten vid 0 
grader. Efter denna mätning flyttar man över samma testvikt till 
Vib2 och gör om samma procedur. Nästkommande bild på 
instrumentet kommer att visa hur mycket vikt man skall fästa på 
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de 2 olika svänghjulen samt vid vilken vinkel vikten skall fästas.  
Utför mätning gång på gång och flytta om vikterna för att erhålla så 
låg vibration (mm/s) som möjligt, ett mål är att komma under 3 
mm/s vibrationer per svänghjul (det är möjligt att komma ännu 
lägre). Balanseringen är begränsad på grund av lagerspel. 

 

Kommenter/reflektera: 

 

 

 

 

 

  

Mätning med testvikt på första svänghjulet  Mätning med samma testvikt på andra svänghjulet 

Ta bort testviken och fäst balanseringsvikter vid 
rätt vinkel på de bägge svänghjulen 

Här visas vibrationernas omfattning. Gör om 
föregående steg för att förbättra resultatet 
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8.2 Tjockleksmätning 

Tjockleksmätning 

Uppgift: Mäta tjockleken på testplåtar samt Calmare Nyckels dieseltank 

Bakgrund: Tjockleksmätning är användbart då man av olika anledningar 
behöver veta materialtjockleken. Till exempel är det användbart 
för att mäta konditionen på en tank, ifall den börjat korrodera eller 
inte. Vet man tjockleken på tanken vid installation är det enkelt att 
kolla om den efter en viss tids användande är lika tjock som vid 
installationen 

Syfte: Att ge studenterna praktiskt träning i utförandet av 
tjockleksmätning och ultraljudsbestämning 

Utrustning: Provplåtar, 3 stycken i stål med olika materialtjocklek och en i 
aluminium. Instrument för tjockleksmätning, B-gage SONATEST  

Utförande: Vid tjockleksmätning på olika material måste instrumentet 
kalibreras för det material man ska mäta på. Detta är på grund av 
att material har olika densiteter, alltså olika tröghetsmassor. 
Instrumentet arbetar med ultraljud, en signal skickas genom 
materialet och sedan tillbaka och så mäts tidsförloppet för att 
fastställa tjockleken. Mäter man på till exempel stål så vandrar 
signalen 5920 m/s kontra 6320 m/s vid mätning på aluminium, där 
av behovet av omkalibrering vid olika material.  

Kalibrering stål: 

 Applicera kontaktmedel på kalibreringsblocket 

 Starta instrumentet 

 Sätt sonden mot kontaktmedlet och pressa sonden tillräckligt 

hårt så sonden pressas mot blocket 

 När instrumentet visar ett stabilt värde på displayen, tryck på 

PROBE 

 Ta ej bort sonden förens LCD-displayen visar 005.0 – 

kalibrering klar. Detta kan ta ett par sekunder  

 Instrumentet klart för mätning av STÅL. 

Kalibrering mot annat material med känd materialhastighet 
(aluminium): 

 Upprepa de 4 första stegen som i föregående kalibrering 

 Då displayen visar 005.0, tryck på CAL på instrumentet 2 

gånger.  LCD-displayen kommer då visa den 

materialhastigheten som instrumentet kalibrerats mot gången 

innan 

 Använd pilårnå ↑ ↓ för ått ställå in måteriålhåstigheten på det 

material du ska mäta. I vårt fall 6320 m/s, vilket var 

materialhastigheten för aluminium 

 Kalibrering klart. 
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Kalibrering mot okänt material, med känd tjocklek: 

 Utför kalibreringen som för stål 

 Lägg kopplingsmedel på provmaterialet och mät tjockleken 

 Vid stabilt värde, lyft sonden 

 Tryck ner CAL så sond-kopplings indikeringen försvinner 

 Skriv in tjockleken genom att använda piltangenterna 

Mätning: 

 Gör rent ytan där mätningen skall utföras, vid smutsig yta 

riskeras att erhålla ett felaktigt mätvärde 

 Applicera kontaktmedel och pressa sonden mot kontaktmedlet 

 Läs av mätvärde på LCD skärmen och notera i tabellen nedan.  

  

 

Tjocklek Stål Aluminium 

3 mm   

4 mm   

5mm   

10 mm   

 

Efter mätning på provplåtarna: 

Se till att instrumentet är kalibrerat mot stål och gå sedan in i maskinrummet 
och mät tjockleken på dieseltanken. Där mätningen skall utföras har färg 
skrapats bort från tanken. Hur tjock var dieseltanken? Redovisa i 
laborationsrapport. 
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Kommentarer/reflektioner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalibrering av instrument  Mätning på dieseltank  
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8.3 Uppriktning 

Uppriktning 

Uppgift: Göra uppriktning av en motor 

Bakgrund: Anledning till att man gör uppriktning av motorer är för att 

förlänga livslängden på motorn, lager, axeltätningar med mera. Vid 

dålig uppriktning ökar belastningar på lager vilket kan leda till 

ökad temperatur, vibrationer som leder till spänningar i materialet 

och senare till sprickor. God uppriktning leder även till 

energibesparingar eftersom belastningen på motorn minskar 

Syfte: Lära känna uppriktningsinstrument och förstå hur en uppriktning 

genomförs 

Utrustning: EasyLaser, två motorer där den ena simulerar en fast placerad 

pump, måttband, shims och blocknycklar 

Utförande: Observera innan laborationen börjar att alla bultar som är 

rödmårkeråde INTE skåll rörås. Motorn mårkeråd med ett ”S” är 

stationär och är den maskin vi skall göra uppriktningen emot och 

skåll därför inte flyttås. Att motorn mårkeråd ”M” inte skåll lossås 

är för att inte förstöra motorns fästen. Uppriktningen görs mot den 

20mm tjocka järnplatta motorn är fastsatt i. Motorn justeras alltså 

med hjälp av de bultar som går igenom stålplattan och 

fundamentet 

 Starta med att se till att stålplattan under motorn mårkeråd ”M” 

inte är fastskruvad i fundamentet genom att lossa samtliga bultar. 

Gör en grovinställning på motorerna för att sedan montera 

lasrarna på motorernas axlar. 

Observerå ått låsern mårkeråd med ”S” 

skall sitta på den stationära motorn.  

Fästena monteras med hjälp av 

kedjorna som medföljer instrumentet 

och lasrarna monteras sedan på 

vardera fäste. Sätt dem parallellt mot 

varandra så att den laser dem skickar 

landar i motstående lasers mottagare. 

- Starta instrumentet 

- Välj axeluppriktning 

- Välj horisontell uppriktning 

Instrumentet ber nu om olika avstånd. 

Alla mätningarna skall göras på motorn Korrekt montering av instrumentet  
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som skall uppriktas och tänk på att måtten är i millimeter. Det röda 

strecket på slangen som håller ihop motorerna simulerar mitten på 

vår koppling och bultarna i stålplattan görs mätningarna mot när 

instrumentet frågar efter mått till och mellan motorns fästen.   

Börja med att göra en Softfoot-mätning. Med 

hjälp av denna mätning görs en kvalitetskontroll 

av fundamentet som motorn står på. Är 

fundamentet dåligt kan en bra uppriktning inte 

göras. 

- Tryck på knappen som startar softfoot-

mätningen 

- Dra åt de 4 fästbultarna som håller fast 

motorn markerad med M i fundamentet 

- Ställ lasrarna rakt upp klockan 12, centrera 

dem och tryck enter 

Första bulten som skall lossa blir nu 
gulmarkerad.  

- Tryck  för att nollställa 

- Lossa den första bulten helt och dra sedan åt 

den igen, tryck enter 

Andra bulten blir nu gulmarkerad 

- Tryck  för att nollställa 

- Lossa den andra bulten helt och dra sedan åt 

den igen, tryck enter 

Gör samma procedur på de andra två bultarna 
och tryck enter. Intrumentet talar om vilket 
fäste som har störst värde, vart shims ska 
placeras och tjockleken på shimsen. Placera 
shims och gör mätningen en gång till. 

Om största värdet ligger diagonalt mot det 
minsta av de fyra värdena så måste fundamentet 
ses över. Det går inte i ett sådant fall att göra en 
bra uppriktning 

 

 

 

 

 

Ikonen för softfoot-mätning 

Nollställ med knappen 0 

Instrumentet visar vilket fäste 
som behöver höjas 
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Uppriktning alternativ 1 är Easy TurnTM alignment method och den används om 
man har begränsat utrymme i sidled att flytta motorn 

- Ställ lasrarna rakt upp och rikta dem i centrum i varandra med 

hjälp av de röda ställhjulen. Tryck sedan enter 

- Vrid ner dem åt ett håll till ett horisontellt läge och tryck enter. 

Observera att lasrarna inte skall justeras i detta steg.  

- Vrid nu över till andra sidan i horisontellt läge och tryck enter. 

 

  

 

 

 

 

Instrumentet kommer nu ge instruktioner på vilka åtgärder som behöver göras. 

Börja med att justera motorn i höjd med hjälp av shims innan justering i sidled 

påbörjas. Lägg shimsen under stålplattan enligt bilden nedanför. Justering i 

sidled görs med hjälp av ställskruvarna som sitter i fästena runt järnplattan. 

Använd med fördel fyrakantsjärnet som hävarm när shims skall läggas under 

plattan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ställ in lasrarna i centrum mot varandra Lasrarna ställda horisontellt 

Exempel på nödvändiga justeringar  Placera shimsen under plattan 
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Uppriktning alternativ 2 är 9-12-3 metoden och används då utrymmet i sidled 

inte är begränsat 

- Tryck på knappen för att starta 9-12-3 metoden 

- Ställ lasrarna rakt upp och rikta dem i centrum i varandra med 

hjälp av de röda ställhjulen 

- Vrid lasrarna åt det håll instrumentet ber om och tryck enter 

En nollpunkt sätts här. Ställ inte om lasrarna efter att detta gjorts 

- Vrid lasrarna uppåt och tryck enter 

- Slutligen vrid lasrarna åt det håll instrumentet ber om och tryck 

enter 

Information liknande den som gavs efter Easy Turn TM alignment method 
kommer att ges av instrumentet.  

- Placera shims och gör uppriktningen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knapp för att starta 9-12-3 metoden Följ instrumentets instruktioner för att  
göra mätningen 
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Kommentera/ reflektera: 

Hur skiljer sig resultatet av de två olika mätmetoderna?   
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8.4 Boroskop 

Boroskop 

Uppgift: Inspektera luftintaget till kompressorn på gasturbinen, utforska 
avgasventilen på topplockspackningen samt inspektera pumpen 

Bakgrund: Boroskop används för att upptäcka eventuella fel, sprickor eller 
slitage. Genom instrumentets smarta konstruktion kan man 
komma åt i väldigt trånga utrymmen, som tillexempel skovlarna på 
en turbin. Genom att inspektera skovlarna på turbinen med hjälp 
av ett boroskop kan man upptäcka slitage innan det leder till ett 
haveri. Tillexempel på en gasturbin så har man en 
brännarinspektion efter 12,000 drifttimmar, då inspekteras bland 
annat första raden på turbinen och detta utförs med hjälp av ett 
boroskop  

Syfte: Ge studenten praktisk övning i handhavande av ett boroskop 

Utrustning: Olympus iPLEXUltraLite & Olympus iPLEXSA 

Utförande: Studera instrumentets egenskaper 
innan användning. Lokalisera 
luftintaget till kompressorn och gå 
ner med boroskopet för att 
inspektera den första raden av 
kompressorskovlarna. Kan man se 
så mycket att man kan bedöma 
dess kondition?  

 På provbänken bredvid pumpen 
finns ett topplock, inspektera både 
ventiler och säten för att få en 
uppfattning om deras tillstånd. 

 Topplocket är sprucket, vart är 
sprickan? Redovisa i 
laborationsrapporten. 

 

Kommentarer/reflektioner: 
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8.5 Läcksökning 

Läcksökning 

Uppgift:  Läckagesöka aktra startluftkärl. 

Bakgrund: Läckage kan vara väldigt svåra att upptäcka, speciellt om det är en 
luktfri gas som är mediet. För att upptäcka ett läckage finns flera 
olika metoder, allt från enkla metoder där man med hjälp av vatten 
och diskmedel kan lokalisera läckan till avancerade 
läcksökningsinstrument. Luftläckage på tryckluftssystem blir dyrt 
om det inte upptäcks   

Syfte: Att ge studenten praktisk träning med ett läcksökningsinstrument 

Utrustning: Läcksökningsinstrumentet SDT 

Utförande: 1. Studera bruksanvisningen till 
instrumentet 

2. Lokalisera vart AKTRA 
startluftkärl befinner sig ombord 
Calmar Nyckel och öppna 
VENTILEN försiktigt tills luft 
börjar strömma ut. Ta fram 
läcksökningsinstrumentet och 
lokalisera läckan.  

3. Prova även att stänga dörren 
in till laborationssalen och 
läckagesök runt om dörren. 
Detta görs genom att lägga en 
transmitter på andra sidan 
dörren. Är den tät? 

4. Diskutera fördelar respektive 
nackdelar mellan de olika läckagesökningsmetoderna ni lärt er.  

Kommentarer/Reflektioner: 
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8.6 SPM 

SPM 

Uppgift:  Mäta kondition på de olika lager som finns på SPM-stationen och 
reflektera över instrumentets fördelar men framför allt vilka 
nackdelar som finns med SPM-mätning (störkällor) 

Bakgrund: SPM, stötpulsmetod, är en metod för att mäta kondition på rullager. 
Stötpulser från kullagret går igenom godset på maskinen och tas 
upp av givaren. Stötarna omvandlas av givaren till elektriska 
signaler som sedan kan behandlas av instrumentet. Instrumentet 
mäter på 32kHz eftersom det är en frekvens där skador syns väl 
men få andra signaler registreras  

Syfte: Förstå funktion och syfte med en SPM-mätning 

Utrustning: Labbutrustning med motor, växellåda, diverse lager att mäta 
kondition på och SPM-instrumentet med följande tillbehör: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utförande: För att kunna göra 
stötpulsmätningen måste rotationshastigheten 
på axeln först bestämmas. Observera även att 
det är två hastigheter att ta reda på grund av 
växellådan.  

Två olika mätningar skall nu göras. Börja med 
att montera lasern i instrumentet för att mäta 
hastigheten på axeln före växellådan. 

 Styr övre menyraden med hjälp av F1 och F2  

- Gå in under flik nummer två, där finns bara 

ett val. RPM. 

- Tryck sedan M/S för att påbörja mätning 

 

 

 

Används för att mäta RPM Används för att mäta 
stötpulser 

Används för att mäta 
stötpulser 

Instrumentets meny 
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På axeln sitter en reflektionstejp som lasern riktas mot. Den andra 
mätningen görs genom att montera den medföljande roterande 
sonden på lasern, för att sedan sätta denna mot änden på axeln. Gör 
mätningarna och anteckna resultatet 

  

Hastighet före växellåda Hastighet efter växellåda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna göra SPM mätningen behövs rotationshastighet men 
även vad det är för diameter på lagret mätningen görs på. I den 
bifogade överblicksritningen över laborationsutrustningen står ISO 
numren för vårje låger. Till exempel heter två låger ”SKF 6306” där 
första bokstäverna är tillverkaren. De två första siffrorna talar om 
hur lagret ser ut och de två sista talar om lagrets diameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastighetsmätning före växellåda Hastighetsmätning mot axelns ände 
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 Välj flik tre och välj sedan dBm/dBc i undermenyn 

- Tryck meny och bläddra till mätpunktsdata 

- Ställ in axeldiametern med ISO numret och använd lagrets två 

sista siffror 

- Ställ in hastigheten på axeln där lagret sitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentet har nu förinställt vilken decibel som alltid existerar 
för ett lager i perfekt skick i denna storlek vid satt hastighet, och 
nollvärdet för mätningen sätts vid detta förinställda värde.  

- Tryck meny och bläddra till långtidsmätning 

- Sätt totalt till 30 och tid mellan mätningar till 0 

- Bläddra ner till mätsekvens och tryck enter 

- Placera den handhållna mätproben på motorns bakre och 

främre lager och tryck M/S för att starta mätningen. Mätningen 

tar någon minut att göra, tänk på att hålla mätpennan stilla 

-  Öka belastning succesivt upp till 10 kN för att se hur hårt lagret 

kan belastas innan värdena blir ostabila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj ISO lagernummer Skriv i lagrets två sista siffror 

Mätning av motorns bakre lager Mätning av motorns främre lager 
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Om lagret är godkänt belastat är dBm och dBc kurvorna jämna och 
med fördel på det gröna området. Är kurvorna ojämna är lagret för 
hårt belastat  

 

För att mäta mot dem utsatta mätpunkterna används mätproben 
med bajonettfäste. Den är fjädrad så tryck tills det fjädrar och vrid 
ett kvartsvarv åt höger för att få det att fästa. Mät alla lager med 
fördel ifrån vänster till höger på labbstationen 

- Gå in på dBm/dBc 

- Tryck meny och välj mätpunktsdata 

- Ställ in diameter och hastighet. Tänk på att det är annan 

hastighet efter växellådan 

- Tryck meny och välj långtidsmätning 

- Ställ totalt till 30 och tid mellan mätningar till 0 

- Välj mätsekvens och tryck enter 

- För att starta mätningen, tryck M/S 

- Lägg på belastning succesivt upp till 10 kN för att se hur hårt 

lagret kan belastas innan värdena blir för höga 

Problem uppstår när SPM-mätning skall ske på växellådan. 
Reflektera över detta och skriv era tankar under rubriken 
”kommenterå/ reflekterå” 

 

 

 

Till höger är ett exempel på 
hur en mätning av ett lager 
kan se ut. Denna mätning är 
gjord efter växellådan och 
utan någon belastning 

 

 

 

 

 

 

De två lagren längst till höger 
är av samma modell men det 
yttersta av dem är öppet för att möjliggöra smörjning och se hur 
skillnaden på dBc och dBm blir. När mätning av det yttersta lagret 
till höger görs, börja med att rengöra lagret med C10 cleaner och 
tryckluft, gör en mätning utan smörjning. Lägg belastning på lagret 
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succesivt och se hur hög belastning lagret klarar av. Smörj sedan 
lagret och gör mätningen en gång till. 

 

Kommentera/ reflektera: 

För och nackdelar med SPM-mätning. Varför är mätning problematisk på en 
växellåda? Vid för hög belastning på lagren blir värdena ostabila, varför? 
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8.7 Sprickindikering 

 

Sprickindikering 

Uppgift: Lokalisera sprickor på cylinderfodret, bränslepumpsfötterna och 
svetsen på två sammansvetsade plåtar med hjälp av fyra olika 
sprickindikeringsmetoder 

Bakgrund: Sprickindikering används för att undersöka konditionen på olika 
material. Till exempel används sprickindikering då man 
inspekterar skovlarna på en turbin vid service 

Syfte: Att ge studenterna praktisk träning i sprickindikering samt låta 
dem resonera kring vilken metod som är mest effektiv 

Utrustning: BYCOTESTS sprayflaskor (olika till de olika metoderna), uv-lampa, 
magnetiseringsutrustning, ett cylinderfoder, två 
bränslepumpsfötter samt två hopsvetsade plåtar 

Utförande: Laborationen utgörs av fyra olika sprickindikeringsmetoder, vilken 
metod som görs på vilken maskindel är valfritt. Instruktioner till de 
olika metoderna ligger på provbänken och dessa skall följas. Vid 
sprickindikering på det stora cylinderfodret behöver inte hela 
fodret sprickindikeras, fundera på vart en spricka kan ha uppstått 
innan laborationen påbörjas. Sprickindikering på plåtbitarna görs 
på svetsen 

 Vilken metod gav tydligast respektive snabbast resultat? Fundera 
över för och nackdelar med de olika metoderna 

 

Kommentarer/Reflektioner:  
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Produktblad 
 

 
 

Oförstörande provning med fluorescerande magnetpulver 
 
Allmän information 

 
• Extremt känslig metod för detektion av mycket små defekter som t.ex. 

sprickor 
• Defekter i ytan och strax under ytan kan detekteras 
• För ferromagnetiska material 
• Tillförlitlig, snabb och ekonomisk 
• Oförstörande metod 

 
Arbetsbeskrivning 

 
• Ta bort ev. fett, smuts etc. från provobjektet med lämplig rengörare. 

Avlägsna även färgskikt tjockare än ca 50 µm. 
 
• Välj lämpligt fluorescerande magnetpulver beroende på objektets 

geometri, förväntad feltyp, ytans färg etc. För mer information: se Bycotest 
produktprogram eller kontakta oss för råd. 

 
• Magnetisera objektet på lämpligt sätt i UV-ljus och applicera 

magnetpulvret under tiden. Avsluta appliceringen innan 
magnetiseringen avbryts för att undvika att indikationerna förstörs. 

 
• Avsyna ev. indikationer på objektet under UV-ljus. Defekter 

framträder som ansamlingar av fluorescerande magnetpulver. 
 
• Efter avslutad provning, avmagnetisera objektet samt rengör vid behov. 

 
Produkter 

Fluorescerande magnetpulver         Se 

Bycotest produktprogram Rengörare                                       

Bycotest C5 
Bycotest C10 

 
UV-lampor, övriga tillbehör och magnetpulverprodukter: se Bycotest 
produktprogram 

 
Säkerhet och första hjälpen 

 
Läs alltid säkerhetsdatabladet/bladen innan du använder 
produkten/produkterna. 
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Produktblad 
 

 
 

Oförstörande provning med fluorescerande penetrant 
 
Vattenavsköljbar eller lösningsmedelsavtorkbar metod 

 
Allmän information 

 
• Extremt känslig metod för detektion av mycket små defekter av typ 

sprickor, porer etc. 
• Detekterar fel som är öppna mot ytan i metall, keramik, plast och andra 

icke-porösa material 
• Enkel, tillförlitlig, snabb och ekonomisk 
• Oförstörande metod 

 
Arbetsbeskrivning 

 
• Rengör ytan på objektet som ska provas. De ev. defekterna får ej vara täppta 

med fett, smuts etc. 
 
• Applicera penetranten på objektets yta i ett väl täckande skikt. Låt den 

penetrera enl. rekommenderad tid (se produktblad “Penetrertider”). 
Penetranten får aldrig torka på ytan under penetrertiden. 

 
• Avlägsna penetrantöverskottet under UV-ljus genom något av följande 

alternativ: 
• Duscha vatten försiktigt över ytan tills penetrantöverskottet är borta. 
• Torka med en ren och luddfri trasa fuktad med penetrantborttagare tills 
trasan ej längre färgas av penetrant. Spraya aldrig penetrantborttagare 
direkt på ytan. 

 
• När ytan torkat, spraya framkallaren i ett mycket tunt skikt över ytan. 

Låt framkallaren torka och avsyna objektet under UV-ljus efter ca 20 
minuter. Ev. defekter framträder då som tydliga gula fluorescerande 
linjer eller punkter. 

 
• Vid behov, efterrengör objektet med rengörare. 

 
Produkter 

 
Rengörare/penetrantborttagare       Bycotest C5  
                                                        Bycotest C10  
   
Fluorescerande penetrant              Bycotest FP42  
                                                       Bycotest FP400  
 

 
Framkallare                               Bycotest D30 

Bycotest D30A 
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UV-lampor, övriga tillbehör och penetrantprodukter: se Bycotest 
produktprogram 

 
Säkerhet och första hjälpen 

 
Läs alltid säkerhetsdatabladet/bladen innan du använder 
produkten/produkterna. 
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8.8 Temperaturmätning 

 

Temperaturmätning 

Uppgift: Mät temperatur på aktiva kablar i ställverket 

Syfte: Att ge studenten praktiskt träning i temperaturmätning 

Bakgrund: Temperaturmätning är ett enkelt och bra sätt att kontrollera 
maskiners kondition. Att exempelvis gå dagliga ronder och hålla 
koll på maskiners temperatur är viktigt för att slippa 
lagerhaverier, avhjälpande underhåll och onödiga stopp. Hålls 
temperaturhöjningar under uppsikt kan tillståndsbaserat 
förebyggande underhåll göras, vilket sparar tid och är ekonomiskt 
fördelaktigt.  

Utrustning:    Testo Värmebildskamera och Quicktemp 860-T2 

Utförande: Be läraren öppna 
följande skåp och 
lokalisera med hjälp av 
de två olika 
instrumenten vilken eller 
vilka kablar eller 
komponenter som är 
belastade. De kablar som 
är belastade är varmare 
än de som är obelastade. 
Jämför eventuella 
skillnader på instrumentens mätresultat. Vid användning av Testo 
värmebildskamera där man utför termografering är 
emissionstalet på objektet man mäter på viktigt att ta i beaktning. 
En yta med lågt emissionstal verkar svalare än en yta med högt 
emissionstal vid samma temperatur.   

 

 

 

 

 

Testo Värmebildskamera (°C) 

 

Quicktemp 860-T2 (°C) 
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Kommentera/reflektera: 

Vilka är användningsområdena på de två olika instrumenten? Är 
Quicktemp 860-T2 lämplig att använda när man söker hur 
belastningen är fördelad i ett elskåp? Är Testo värmebildskamera 
lämpliga att använda när temperatur skall mätas på motorers 
lager?  

Utveckla era svar. 
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8.9 Lathund till lärare 

SPM 

Hastighet på axel – Innan växellåda, 2900 rpm  

Hastighet på axel – Efter växellåda, 680 rpm 

 

Lagren i motorn är torra men har förvånansvärt bra värden. 

I växellådan kan dBm sjunka vid ökad belastning på grund av kuggingrepp, 
glapp vid låg belastning. Växellådor är alltid svåra att mäta på grund av just 
inkuggningen.  

Första lagret efter motorn är dåligt och har ett högt dBm.  

Temperaturmätning 

Temperaturmäta elektronik för att se konditionen på komponenter eller kablar. 
Om en kabel är varmare än de andra två vid en trefasmatning tyder det på att 
faserna är olika belastade. 

I tillexempel dvärgbrytare och kontaktorer bildas belägg vid många brytningar. 
Leder till värme.   

Uppvärmd tjockolja i rör. Isolerat rör med uppvärmd olja i märks inte eventuellt 
läckage till att börja med. Olja fyller isoleringen, eventull brand är ett problem. 
Enkelt att använda värmekamera för att se eventuella läckage under 
isoleringen.   

Tjockleksmätning 

Tjocklek tank: 7mm 

Vibrationsmätning 

Okej balansering, är vibration under 2 mm/s 

Uppriktning 

Godkänd uppriktning är under 0.1  
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Sprickindikering 
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