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Sammanfattning 
Projektarbetet har utförts vid Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Arbetet gick ut på 
att optimera kontrollprocessen på fläktspole 2-5C samt att göra en ingående analys av 
det korrigerade processduglighetstalet, Cpk, och om möjligt ge förslag till förbättringar 
av denna kontrollprocess. 

En genomgång visade på tre operationer där den största reduceringspotentialen fanns, 
operation 300, 400 och 450. En analys av samtliga mått på respektive operationsritning 
gjordes varpå intressanta mått valdes ut för genomgång med operatör. 

Resultatet av genomgången blev nio kontrollmätningar som med mer eller mindre 
förarbete går att eliminera. 

Vid analysen av Cpk-värdet och dess variabler uppkom flera frågeställningar. Vissa 
kunde gruppen besvara, andra inte. De senare tas ändå upp som förslag till fortsatta 
arbeten. 

Projektgruppen utarbetade ett metodförslag för att utöka Cpk-mätningen till att även 
omfatta mätskäret för att bättre nyttja den bakgrundsinformation som finns om måttet. 
Metoden testades med ett praktiskt prov där maskinoperatörerna fick registrera mått 
efter mätskär, kompenseringens storlek samt färdigmått. Testet utfördes på två på 
förhand utvalda diametrar varpå resultatet användes för att beräkna fram nya Cpk-
värden. 

Det nya beräkningssättet visar klart och tydligt hur det slutgiltiga måttet har uppnåtts 
och utgör värdefull information för alla berörda parter. 

Projektgruppen förordar därför fortsatta studier för att säkerställa utfallet statistiskt. 
Skulle även detta falla väl ut rekommenderas avdelningen att fortsätta med arbetet och 
införa ett pilotprojekt. 
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Control reduction 
Markus Andersson 
Patrik Ljunggren 

Summary 
The degree project has been performed at Volvo Aero Corporation AB in Trollhättan. 
The purpose of the project was to optimize the control process in the manufacturing of 
booster spool 2-5C and to perform a thorough analysis of the corrected process 
capability value, Cpk, and, if possible, give some suggestions of how to improve the 
control procedure. 

A review of the operation sequence showed three operations with the greatest potential 
for reduction, operation 300, 400 and 450. An analysis of each measure in respective 
operation was performed whereupon the most interesting ones where selected for a 
review together with the concerned operator. 

The result of this review was nine measurements that, with more or less work, can be 
eliminated. 

Some questions came up during the analysis of the Cpk value and its variables. Some of 
which the project members could answer, and some which they couldn’t. The later ones 
should be considered as inspiration for future projects. 

The project group came up with a method, to include the measure cut in the Cpk 
measurement to make better use of the background information of the process. The 
method was demonstrated in a practical test where the machine operators had to register 
the dimension after the measure cut, the size of the compensation and dimension after 
the final cut. The test was carried out on two selected diameters. The results was used in 
the calculations of the new Cpk value. 

By studying the new values it became more obvious how the final measurement has 
been achieved and would be a valuable asset to all concerned parties. 

Therefore the project group strongly suggest that further studies are carried out to verify 
the results statistically before further work is initiated. 
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Nomenklatur 
Cp  Processduglighetstal 

Cpk  Korrigerat processduglighetstal 

GE  General Electric  

KPS  Kvalitets och Processtyrningssystem 

M-mått Bockmått (0= godkänt 1= icke godkänt) 

MR  Moving range 

OMS  Operational Management System  

PS  Processpridning 

SPS  Statistisk Processtyrning  

TV  Toleransvidd 

UTG  Undre toleransgräns 

X   Processutfallets medelvärde 

ÖTG  Övre toleransgräns 

σ  Standardavvikelse 
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1 Inledning 
Rapporten utgör resultatet av ett examensarbete vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla i 
samarbete med Volvo Aero Corporation, spolverkstaden avdelning 9230. 

1.1 Bakgrund 
Kontroll och mätningar upptar idag en stor del av tiden i en bearbetningsoperation, inte 
minst inom flygindustrin, där stora krav ställs på produkterna. Kontrollomfattningen är 
idag på vissa mått över 100%, dvs. vissa mått kontrollmäts upprepade gånger, trots att 
företagets mål är att endast ha en kontrollomfattning på 100%.  

De enda mätningar en maskinoperatör skall behöva utföra är för att verifiera att denne 
utfört sin operation på ett riktigt sätt och att resultatet uppfyller de krav som ställs på 
produkten samt på eventuella styrande mått för efterföljande operationer. 

För att avgöra om en process är stabil använder sig avdelningen och företaget av Cpk-
värden. Kring detta värde finns många frågetecken och ett flertal olika tolkningssätt. 
Avdelningen önskar nu en ingående studie av det korrigerade processduglighetstalet, 
Cpk, för att belysa för- och nackdelar med detta mätetal. Innan en kontrollreducering 
genomförs måste operationen/processen anses som stabil. Vilka krav som gäller för 
detta anges i bilaga A. Dessutom måste varje enskilt mått ha ett Cpk-värde>1,33 för att 
betraktas som aktuellt [1]. 

1.2 Syfte 
Projektarbetet syftar till att utreda vilka kontrollmått i tillverkningen av GE:s fläktspole 
2-5C som skulle kunna vara aktuella för en reducering samt att göra en studie av Cpk-
värdet för att på ett enkelt och lättförståligt sätt klargöra detta mätetal för berörda parter. 
Utöver detta ska förslag till förbättringar av detta mätsätt utarbetas för att underlätta 
avdelningens fortsatta processäkringsarbete. 

1.3 Avgränsningar 
Kontrollreduceringen har begränsats till bearbetningsoperationerna då det är i dessa de 
största tidsvinsterna finns att hämta. I mätmaskinen körs måtten enligt ett fördefinierat 
mätprogram och en reducering där utgör endast en marginell tidsvinst. Dessutom har ett 
antagande gjorts att processen uppfyller kraven för stabil process som anges i bilaga A. 
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2 Företagsbeskrivning 
Volvo Aero Corporation utvecklar, producerar och underhåller militära och civila 
flygmotorer. Företaget har specialiserat sig inom vissa för branschen viktiga teknologier 
och produktområden och har ett nära samarbete med världens ledande 
flygmotortillverkare. Företaget utvecklar och tillverkar dessutom komponenter till det 
europeiska rymdprogrammet Ariane samt gasturbiner för industriellt och marint bruk. 
Volvo Aerogruppen har cirka 4.000 anställda med verksamhet i Trollhättan, Bromma, 
Malmö, Kongsberg (Norge) samt Boca Raton och Seattle (USA). 

2.1 Spolverkstaden 
Spolverkstaden består av två avdelningar med ca 40 anställda i varje, en svarvavdelning 
och en kontroll/processavdelning. Verkstaden är flödesorienterad och innehåller flera 
viktiga processer, bl.a.: 

Kulbombning: För att öka hållfastheten på vissa detaljer blästras dessa med små kulor. 
Kulorna skapar dislokationer i detaljens ytskikt varvid inre spänningar 
uppstår. Spänningarna gör att detaljen tål högre dragspänningar vid 
rotation.               

Penetrantavsyning: Med hjälp av floureserande penetrant detekteras avvikelser på 
provobjekt, vilka märks ut för åtgärdsbestämning. 

 

Ultraljudsprovning: Detaljen sänks ned i ett vattenbad och avsynas med ultraljud för att 
upptäcka materialavvikelser. 

Här tillverkas främst fläkt och kompressorspolar till General Electrics CF6-80 motor 
(Figur 1) som bl.a. sitter på Boeing 747/767, Airbus 300 samt McDonnell Douglas MD-
11 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläktspole 

Kompressorspole 

Figur 1 Motor CF6-80 (Volvo Aero Corporation) 



Kontrollreducering 
______________________________________________________________________ 

7 

2.2 Detaljbeskrivning 
Kontrollreduceringen utförs på fläktspole 2-5C (Se figur 2) som är en ingående 
komponent i motor CF6-80C. Fläktspolen sitter efter fläktsteg 1 i motorns inlopp, där av 
namnet (steg 2 till 5), och har till uppgift att leda en del av luften från steg 1 (ca 20%) 
vidare till kompressorn. Spolen är en roterande detalj som når sitt maxvarvtal, 3800 rpm 
vid ”take-off”. Råämnet utgörs av en titanlegering som smids till sin utgångsform i 
USA [2]. Maskinbearbetning i form av svarvning, fräsning och borrning ger detaljen sin 
slutliga geometri, detaljen har då ökat sitt värde till det dubbla. Försäljningsvärdet 
varierar från tre till tio gånger inköpspriset beroende på om detaljen säljs som ny 
motorkomponent eller som reservdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Spole 2-5 (Volvo Aero Corporation) 
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3 Metod 
I projektets uppstartsskede studerades utdrag från kontroll- och processtyrningssystemet 
(KPS) för att identifiera vilka mått i varje operation som skulle vara intressanta att 
arbeta vidare med. Enligt Volvos regler för kontrollreducering skall statistiska data 
baseras på minst 25 detaljer eller en tidsrymd på minst tre månader [1]. Detta arbete 
baseras på 50 detaljer eller en tidsrymd på ca fem månader. 

De mått som valdes ut markerades på respektive operationsunderlag tillsammans med 
övriga mått relevanta för operationen. Operationsunderlagen studerades sedan i samråd 
med berörd operatör för att utnyttja dennes gedigna kunskap om processen. De mått 
som på förhand utpekats som lämpliga samt de som kommit fram i samråd med operatör 
dokumenteras och lämnas som beslutsunderlag till detaljansvarig produktionstekniker. 
Den slutliga bedömningen samt en eventuell reducering är nu upp till denne. 

I syfte att förstå hur Cpk-värden beräknas och fungerar utfördes ingående 
litteraturstudier i ämnet. Intervjuer med inom ämnet kunniga personer utfördes för att få 
deras bild och tankesätt kring kontrollreducering och Cpk. 

För att stödja projektgruppens misstanke om att nuvarande beräkning av Cpk är något 
missvisande utfördes en studie i maskinparken där operatören i op 300 fick 
dokumentera samtliga mätningar på två på förhand utvalda mått. Dessa data nyttjades 
senare för att beräkna ett nytt Cpk för att bevisa att de på förhand antagna teorierna 
stämmer i praktiken. 
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4 Teori 
Under detta avsnitt förklaras bakomliggande teori till begrepp och uträkningar som 
kommer att användas i det fortsatta arbetet, och som är nödvändiga för att läsaren ska 
kunna förstå helheten kring arbetet. 

4.1 Skärande bearbetning – Svarvning 
Huvudrörelsen vid svarvning är roterande och i allmänhet förlagd till arbetsstycket, 
medan matningen är en rätlinjig rörelse som i de flesta fall utförs av verktyget. Den 
skärande enheten är vanligen ett vändskär av hårdmetall eller keramer men även 
snabbstålsverktyg (HSS) kan förekomma [3]. 

Skärdjupet vid svarvning är det vinkelräta avståndet mellan den obearbetade och den 
bearbetade ytan och mäts på radiemåttet. Om råytan har diameter 10 mm och den 
bearbetade ytan diameter 6 mm är således skärdjupet 2 mm [4]. 

Vid svarvning med snäva toleranser körs vanligen först ett mätskär innan svarvning till 
färdigmått sker. Detta görs för att kompensera för de avvikelser som uppkommer i en 
svarvprocess, exempelvis onoggrannhet vid inmätning av verktyget, variationer i 
skärtryck eller i material etc. Vid svarvning av en utvändig diameter med utgångsmått 
900 mm och ett färdigmått på 897 mm körs först ett mätskär ner till diameter 897,50 
mm. Efter mätskär skall således 0,50 mm av diametern vara kvar till finskär. Detta 
kontrollmäts av maskinoperatören för att verifiera att så verkligen är fallet. Om inte så 
kompenserar denne för avvikelsen innan finskäret, där detaljen svarvas till nominellt 
mått. 

 

4.2 Statistisk Processtyrning – SPS 
En tidig version av det som idag kallas SPS uppfanns på 20-talet av Walter Shewhart. 
Metoden gick ut på att skilja på de slumpmässiga och systematiska orsakerna till 
variationer i en process. Shewharts lära gick ut på att acceptera de slumpmässiga 
variationerna och istället koncentrera arbetet till de systematiska variationerna. 

Till att börja med användes metoden för att följa upp kvaliteten och inte för att som idag 
styra processen. Det var först på 50-talet som japanska företag började nyttja metoden 
till processtyrning genom att låta operatörerna använda styrdiagram för att själva styra 
sin process. Detta gjorde att operatörerna blev mer medvetna och involverade i 
kvalitetsarbetet, intresset för det egna arbetet blev större vilket medförde att bättre 
produkter tillverkades.  

I västländerna, och då främst i USA, väcktes intresset för SPS på 70-talet. Den 
amerikanska TV-kanalen NBC sände en uppmärksammad film där Edward.Deming 
ställde frågan: ” Om Japan kan, varför kan inte vi?”. Fordchefen Donald E Peterson såg 
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programmet och anställde Deming för att även införa SPS inom Ford. I Europa kom 
intresset för SPS först under 80-talet, då främst hos Ford, och det är under det senaste 
årtiondet som detta arbetssätt lyckats fullt ut [5]. 

SPS kan tillämpas på alla typer av detaljer under serietillverkning men används 
lämpligast vid långa serier, detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med underlag 
för statistiskt riktiga beslut. Med rätt historik om processens spridning kan styrning mot 
målvärdet ske, trots slumpvisa variationer i tillverkningen. 

Metoden går ut på att identifiera och sedan eliminera orsaker till variation i processen. 
När detta skett är nästa steg att övervaka processen och få fortlöpande information för 
att förebygga att nya processvariationer uppstår. Målet med SPS är att bibehålla eller 
om det är möjligt förbättra produktionsprocessen.  

Det existerar två typer av variation, urskiljbar och slumpmässig variation. SPS syftar till 
att eliminera orsakerna till de urskiljbara variationerna. Vad som klassas som urskiljbar 
variation beror helt på vilken information och kunskap som finns kring processen. När 
all urskiljbar variation eliminerats och det endast är de slumpmässiga variationerna som 
utgör processens spridning säger man att processen är i statistisk jämvikt. Det är i detta 
skede som en kontrollreducering kan komma på tal. 

Många gånger när det inte finns tillräckligt med bakgrundsinformation om processen 
kan den slumpmässiga variationen misstolkas som urskiljbar. När en kompensering för 
dessa avvikelser sker blir resultatet att spridningen ökar istället för att minska. Således 
är det viktigt att ha tillräckliga data om processen för att göra statistiskt riktiga beslut 
[6]. 
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4.3 Spridning 
Det vanligaste sättet att beräkna spridningen, dvs. vidden på normalfördelningskurvan, 
är att beräkna medelvärdet X  och standardavvikelsen σ. Spridningskurvan breder sedan 
ut sig med 3σ på vardera sida om X . Den totala spridningen blir då totalt 6σ. Genom 
beräkningen av standardavvikelsen σ  och den totala spridningen kring medelvärdet 
( X ) enligt ovanstående kriterium har normalfördelningen fångat upp hela 99.73% av 
utfallen (se figur 3) [5].    

  

  

 

 

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där: 
σ = Standardavvikelse 
Σ = Summering av alla värden 

iX = Är ett enskilt mätvärde 
X = Medelvärdet  
n = Antal mätvärden 

Figur 3 Normalfördelningskurva (SPS-handboken) 
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4.4 Processduglighetstal 
Ur statistiken kan olika mått på maskinens och processens säkerhet/stabilitet räknas 
fram. Exempel på dessa är processduglighetstalet, Cp, samt det korrigerade 
processduglighetstalet, Cpk. 

4.4.1 Processduglighetstalet - Cp 

Cp-värdet, eller processduglighetstalet, anger om processen är tillräckligt stabil för att 
placera spridningskurvan innanför toleransgränserna, UTG och ÖTG. Observera att Cp-
värdet endast anger om processen är kapabel till att ligga innanför toleransgränserna, 
inte om den gör det eller ej [5].  

   

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Processduglighetstalet – Cp (SPS-handboken) 

PS
TVCp = (ekv. 3) 

Där: 
TV = Toleransvidd  
PS = Processpridning 
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4.4.2 Korrigerade processduglighetstalet - Cpk 

Cpk-värdet, eller det korrigerade processduglighetstalet, anger var spridningskurvans 
medelvärde ligger i förhållande till målvärdet. 

Om processduglighetstalet (Cp) är bra samtidigt som det korrigerade 
processduglighetstalet (Cpk) är dåligt betyder detta att spridningen är liten i förhållande 
till toleransvidden, men att processutfallets medelvärde inte är styrt mot målvärdet [5].  

Cpk-värdet väljes som det minsta av nedanstående: 
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XÖTGCpk (evk. 5) 

Figur 5 Korrigerade processduglighetstalet – Cpk (SPS-handboken) 

Där: 
UTG = undre toleransgräns 
ÖTG = övre toleransgräns 

  PS = processpridning  
 X = Medelvärdet  
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5 Kontrollreducering 
KPS är Volvo Aeros kontroll och processtyrningssystem där samtliga resultat av 
produktkontroll dokumenteras. För att säkerställa spårbarhet skall varje enskilt material- 
och detaljnummer samt spårbarhets-id anges vid inrapportering i KPS. 

KPS bearbetar rapporterade mätdata och redovisar detta statistiskt både numeriskt och 
visuellt. Denna statistik ligger sedan till grund för styrning av processen 

KPS redovisar två olika Cpk-värden, tillverknings- och kontroll-Cpk. Tillverknings-Cpk 
grundas på data erhållna från maskinoperatören i samband med tillverkningen medan 
kontroll-Cpk grundas på data från detaljens slutkontroll. Rent teoretiskt skall dessa 
värden vara lika stora men i praktiken skiljer de sig åt pga. diverse processpåverkningar 
som kommer att tas upp i kapitel 6 nedan. 

En genomgång av Cpk-värden i KPS visade på tre operationer där störst 
reduceringspotential fanns, operation 300, 400 och 450 (se bilaga B, C och D). 

På förhand gjordes en studie för respektive operation av vilka mått som enligt Volvos 
krav skulle kunna vara aktuella för en reducering. En genomgång av dessa mått 
tillsammans med berörda operatörer visade att endast ett begränsat antal av de mått som 
sågs som aktuella för kontrollreducering i verkligheten går att ta bort.  

Nedan redovisas endast de mått som överensstämmer med Volvos krav (se bilaga A) 
och som är verifierade av operatör.  

5.1 Op 300 
• Kravnr: 08003   Mått: 51,28 ± 0,12 (bilaga G:1) 

Cpk-tillverkning: 1,67  Cpk-kontroll: 1,48 
När detta mått körs i Morando 07 siktas måttet på +0,08mm medan när det körs i 
Dörries siktas det på ± 0. Visserligen körs denna operation oftast i Morando 07 
och eftersom Morando och Dörries körs med olika program skulle detta kunna 
åtgärdas med en programändring i Morandoprogrammet.  
 
På avdelningen finns fem stycken Morandosvarvar. Tanken är att 
svarvoperationerna skall kunna utföras i samtliga maskiner. Dock är 
maskinparken gammal och ingen maskin är längre den andra lik vad gäller 
noggrannhet och precision. Detta medför att operatören för respektive maskin 
besitter kunskap om maskinens onoggrannhet och erfarenhetskompenserar efter 
detta. Då en renovering av ovan nämnda maskiner är nära förestående kommer 
denna operation att flyttas runt mellan maskinerna under renoveringsperioden. 
Det anses då vara säkrast att skjuta upp en eventuell reducering av detta mått 
tills renoveringen är genomförd och alla maskiner kan betraktas som likvärdiga.   
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• Kravnr: 08013   Mått: 7,185 ± 0,045 (bilaga G:1) 
Cpk-tillverkning: 3,60  Cpk-kontroll: 1,99 
Detta mått körs med samma korrektur* och i samma skär† som diameter 
963,915 ± 0,045 (kravnr: 08007) och går därför direkt att koppla till detta mått. 
Viss reservation får tas till mått 19,565 ± 0,045 (kravnr: 08062) som i 
programmet hänvisar till mått 7,185 

• Kravnr: 08056   Mått: 8,13 ± 0,25 (bilaga G:1) 
Cpk-tillverkning: 8,51  Cpk-kontroll: 20,03 
Detta mått ligger enligt operatör alltid inom tolerans och har ett så bra Cpk-
värde att det utan vidare borde gå att ta bort. Körs direkt på inmätning utan 
mätskär, dvs. operatören påverkar inte färdigmåttet. 

5.2 Op 400 
• Kravnr: 07001   Mått: 394,92 ± 0,07 (bilaga G:4) 

Kravnr: 06001   Mått: 291,01 ± 0,07 (bilaga G:3) 
Dessa mått körs med samma korrektur och därför bör ett av måtten gå att 
reducera. Visserligen har inget av dessa mått ett Cpk-värde över 1,33, men då de 
går att relatera till varandra är detta tillåtet. Det lämpligaste måttet av dessa är 
kravnr: 07001 ( mått: 394,92 ± 0,07). Båda måtten mäts med hjälp av maskinen 
med klocka fastsatt på verktygsbäraren. Operatören måste jogga maskinen till 
rätt position och kravnr: 07001 är beläget längre från utgångspositionen. 

• Tre stycken avståndsmått, Kravnr: 05008 mått 4,975 ± 0,045 (bilaga G:2), 
Kravnr: 06010 mått 3,045 ± 0,045 (bilaga G:3) samt Kravnr: 07010 mått 
6,96 ± 0,05 (bilaga G:4) skulle gå att ta bort. Alla tre har bra Cpk (3,30; 4,66; 
3,28 i tillverkning samt 1,58; 2,76; 6,14 i kontrollen).  
Dessa mått körs i ett redan definierat mätprogram i maskinen som mäter 
diametrarna som avståndsmåtten utgår ifrån. Tidsvinsten med en reducering är 
relativt låg. Fördelen med att ha kvar avståndsmåtten är vid en eventuell 
justering då endast den felaktiga fickan kan identifieras och köras om. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Med samma korrektur menas att måtten svarvas med samma verktyg och med samma skärpunkt på 
skärplattan 
† Körs i samma ingrepp utan maskinstopp, skärbyten etc. 
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5.3 Op 450 
I denna operation borras hålen för infästning mot fläktsteg 1 samt ”lätthål” för att 
reducera kraften kring infästningshålen. 

En första granskning i KPS visade att denna operation överlag har bra Cpk-värden 
(bilaga D). Det visade sig dock att endast en mätning sker under operationen, 
delningsdiameter 860,958 ± 0,025 kravnr: 99295. Denna diameter mäts på de två första, 
motstående borrade hålen och styr sedan delningen för resten av hålkransen och är 
därför för viktig för att ta bort. Övriga mått i operationen är antingen M-mått eller mäts 
med stopp-gå tolk. 
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6 Funderingar om Cpk 
Under arbetets uppstartsskede uppkom vissa funderingar kring Cpk-värdet: 

• Vilket Cpk gäller vid kontrollreducering, 1.0 eller 1.33? 

• Varför skiljer sig tillverknings- och kontroll-Cpk åt? 

• Vilket Cpk (tillverkning eller kontroll) skall användas vid kontrollreducering? 

• Är Cpk-värde ett missvisande mått? 

Det är lite tvetydigt vilket Cpk ett mått måste ha för att vara aktuellt för 
kontrollreducering. OMS säger att en process kan betraktas som stabil om Cpk 
överstiger 1,0 och för certifiering gäller 1,33 (se bilaga A). Med detta menas med största 
sannolikhet att ett mått som mäts mer än 100% kan reduceras ner till 100% 
kontrollomfattning om Cpk överstiger 1,0 och reduceras ytterligare om Cpk överstiger 
1,33. Ovanstående gäller om inte andra kundspecifika krav föreligger. 

I samråd med detaljansvarig produktionstekniker har gruppen dock kommit fram till att 
utföra reducering på mått med Cpk>1,33. 

Vid en första anblick i KPS systemet ser man att Cpk-värdena generellt sett är högre i 
tillverkningen än i kontrollen (bilaga E, F). Den första slutsats som dras utifrån detta är 
att mätningarna i tillverkningen är något missvisande då mätmaskinen generellt sett har 
större tillförlitlighet, men förhåller det sig verkligen så? 

Vid en närmare kontroll på varje enskilt mått och dess styrdiagram för tillverkning och 
kontroll uppvisar kontrollmätningarna generellt sett ett lägre värde än mått som mätts i 
tillverkning. Detta kan ha många olika orsaker, exempelvis spänningar i detaljen 
och/eller temperaturskillnader. För att få reda på den egentliga orsaken bör en utredning 
göras på varje enskilt kravnummer som uppvisar dessa egenskaper. Det är dock något 
som lämnas till framtida arbeten. Vad som är mer oroande är att vissa mått mäts med 
snävare toleranser i tillverkningen än i kontrollen, detta görs för bättre styrning av 
processen mot sitt målvärde. Följden blir då att kontrollens Cpk blir högre än 
tillverkningens (bilaga H). Bör inte mätningarna av Cpk utföras under samma 
betingelser så att dessa värden kan jämföras med varandra? 

Vilket av dessa värden skall då användas vid en kontrollreducering? Här har inte 
projektgruppen kunnat hitta något styrande dokument. Vissa menar att vid reducering i 
en bearbetningsoperation bör tillverknings-Cpk användas eftersom det är detta värde 
som gäller för just denna operation och vilket Cpk som sedan uppvisas i kontrollen är av 
underordnad betydelse i sammanhanget. Enligt vissa i ämnet insatta personer är det 
dock det senast uträknade värdet som gäller, alltså i de flesta fall kontroll-Cpk. 
Projektgruppen har här valt, i samråd med detaljansvarig, att endast inrikta arbetet på de 
mått där både kontroll- och tillverknings-Cpk ligger över gränsvärdet (1.33). 
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Cpk anger hur väl spridningskurvan är centrerad i toleransvidden (här antas att 
målvärdet ligger centrerat i toleransvidden). Om Cpk är högt anses processen vara 
stabil. Det är dock inte säkert att det föreligger så. Om ett mått får köras om två gånger 
eller om operatören får göra stora kompenseringar för att hamna på målvärdet kan ju 
måttet inte betraktas som stabilt trots att Cpk är högt. 

Detsamma gäller vid snäva toleranser där det är förhållandevis svårt att uppnå ett 
tillräckligt bra Cpk eftersom spridningen utgör en stor del av toleransvidden. Om då 
operatören, för att vara på den säkra sidan, medvetet lägger måttet nära toleransgränsen 
ger detta upphov till ett ännu sämre Cpk. 

Med dessa två exempel som grund kan påvisas att Cpk endast tar hänsyn till det 
slutgiltiga resultatet, inte hur detta har uppnåtts. Om nuvarande mätning av Cpk istället 
kompletterades med ett Cpk för mått efter mätskär skulle detta även ge en indikation på 
hur processutfallet uppnåtts. 

Dessutom skulle en sådan mätning ge en klar uppfattning om mätskäret verkligen 
behövs eller inte. Om måttet efter mätskär alltid ligger stabilt finns ju ingen anledning 
att ha ett mätskär. 
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7 Praktiskt prov Op 300 
Nuvarande beräkning av Cpk grundas endast på det färdigmått som registrerats i KPS. 
Detta gör att värdefull information om måttets uppkomst går till spillo. Då mätning av 
mätskäret redan sker vore det en bra idé att även ta tillvara denna information.  

Metodförslaget om Cpk-mätning på mätskäret testades med ett praktiskt prov. Provet 
utfördes på 5st detaljer i op 300 där två utvalda diametrar omfattas av testet, 
ytterdiametern 922,52 ± 0,09 (kravnr: 08052) samt innerdiametern 904,62 ± 0,12 
(kravnr: 08055) ( bilaga G:1) 

7.1 Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes i Morando 07 under en period på fyra veckor. Operatörerna 
fick under denna period registrera det mått som uppnåtts efter mätskär, kompensering 
till storlek och tecken samt färdigmått, vilket redovisas nedan (se Tabell 1-2). 

7.1.1 Diameter 922,52 

 
Tabell 1  Mätvärden diameter 922,52 

922,52 
Efter mätskär Kompensering Efter finskär 

923,31 -0,29 922,48
923,28 -0,26 922,51
923,29 -0,26 922,49
923,29 -0,25 922,53

923,285 -0,26 922,52
 

7.1.2 Diameter 904,62 

 
Tabell 2 Mätvärden diameter 904,62 

904,62 
Efter mätskär Kompensering Efter finskär 

904,17 -0,05 904,57
904,15 -0,03 904,58
904,17 -0,03 904,62
904,16 -0,03 904,61
904,17 -0,04 904,61
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7.2 Behandling av data 
Ur ovanstående mätdata beräknas medelvärde, spridning samt slutligen Cpk-värden (se 
Tabell 3-4). Detta är tänkt att stödja projektgruppens tankar om att mätning av Cpk på 
mätskäret är en bra ide för att visualisera hur det slutliga Cpk-värdet har uppnåtts. Vid 
Cpk beräkningarna tillämpades samma toleranser på mätskäret som på det slutliga 
färdigmåttet. Detta för att de bägge värdena skall gå att jämföra inbördes. 

I samråd med Ingrid Tano (HTU) beslutades att genomföra spridningsberäkningarna 
med s.k. moving range (MR). Detta för att säkerställa tillförlitligheten i spridning med 
tanke på stickprovens ringa omfattning. Här räknas spridningen utifrån inbördes 
skillnad mellan de olika mätvärdena. 

Följande värden har erhållits vid beräkningarna (bilaga I): 
Tabell 3 Sammanställning beräkningsresultat 922,52 

Mått 922,52 
Mätskär Färdigmått 

Nominellt 923,02 Nominellt 922,52 
ÖTG 923,11 ÖTG 922,61 
UTG 922,93 UTG 922,43 

Mätresultat Mätresultat 
Mått MR Mått MR 

923,31   922,48   
923,28 0,03 922,51 0,03 
923,29 0,01 922,49 0,02 
923,29 0 922,53 0,04 
923,285 0,005 922,52 0,01 

X = 923,291 X = 922,506 
MR = 0,01125 MR = 0,025 

σ = 0,0099734043 σ = 0,0221631206 
Cpk = −6,05 Cpk = 1,14 

 
Tabell 4 Sammanställning beräkningsresultat 904,62 

Mått 904,62 
Mätskär Färdigmått 

Nominellt 904,12 Nominellt 904,62 
ÖTG 904,24 ÖTG 904,74 
UTG 904 UTG 904,5 

Mätresultat Mätresultat 
Mått MR Mått MR 

904,17   904,57   
904,15 0,02 904,58 0,01 
904,17 0,02 904,62 0,04 
904,16 0,01 904,61 0,01 
904,17 0,01 904,61 0 

X = 904,164 X = 904,598 
MR = 0,015 MR = 0,015 

σ = 0,0132978723 σ = 0,0132978723 
Cpk = 1,91 Cpk = 2,46 
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Mätningarna stöder gruppens förslag om Cpk-mätning på mätskäret. Ur erhållna data 
kan utläsas hur det slutliga måttet har uppnåtts. 

Mått 922,52: Här ligger mätskärets Cpk på -6,05. Det betyder att spridningskurvans 
medelvärde ligger utanför toleransgränsen. Vilken toleransgräns kan ej utläsas av enbart 
Cpk-värdet. Det slutliga Cpk-värdet hamnar dock på 1,14, ett värde som kan anses som 
relativt stabilt. I dagsläget skulle endast Cpk på färdigmått registreras och därigenom ge 
en felaktig bild av processens stabilitet. Med tillgång till Cpk på mätskäret kan utläsas 
att en mycket stor kompensering sker för att få måttet inom tolerans (tabell 1). 
Detaljansvarig produktionstekniker och programmerare skulle med enbart dessa data 
kunna ta beslut om en programändring för att styra mätskäret innanför tolerans. 

Mått 904,62: Cpk på mätskär är här 1,91 och på färdigmått 2,46. Värdena anger att 
måttet är stabilt både på mätskär och färdigmått. Här skulle, rent teoretiskt, 
färdigmåttets Cpk hamna på 1,91 ifall ingen kompensering utförs. Ur tabell 2 kan dock 
utläsas att de kompenseringar som sker är likvärdiga storleksmässigt och borde därför 
kunna åtgärdas med en programändring. Efter eventuell programändring bör fortsatt 
registrering av mått på mätskär samt kompenseringens storlek ske för att säkerställa 
utfallet statistiskt. Om detta faller väl ut kan mätskäret elimineras och måttet köras 
direkt på färdigmått. 
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8 Resultat 
Projektgruppens arbete har resulterat i ett antal mätpunkter som enligt gällande krav är 
aktuella för reducering på fläktspole 2-5C:  

• Kravnr: 08003, 08013, 08056, 07001 

Utöver dessa mått har ytterligare fem mått hittats där reduceringspotential finns. 

En studie av Cpk-värde har utförts och resulterat i en lättförstålig sammanfattning av 
detta mätetal och dess ingående variabler (se kap.4). 

Förslag till förbättringar av Cpk-mätningen har utarbetats och understötts med ett 
praktiskt prov (se kap.7). 

9 Slutsatser 
Kontrollreducering är ett tämligen eftersatt arbete på avdelningen, samt på företaget 
som helhet. Arbetet ligger idag på detaljansvarig produktionstekniker och denne är allt 
för belastad för att utföra en fullständig genomgång av kontrollomfattningen och än 
mindre utföra de litteraturstudier som krävs för att få en fullständig bild över 
bakomliggande teori och krav. Detta återspeglas i resultatet av kontrollreduceringen där 
projektgruppen arbetat fram nio mått, varav några är direkt aktuella för reducering 
medan andra kräver en mer ingående studie. 

Av Cpk-beräkningarna framgår att projektgruppens förslag om mätning av Cpk på 
mätskäret fungerar i praktiken. Nuvarande mätsätt, där Cpk endast beräknas på 
färdigmått, visar endast det slutliga resultatet och inte hur detta har uppnåtts. Vid en 
reducering kan därför ansvarig produktionstekniker inte på egen hand avgöra om måttet 
är aktuellt utan måste rådgöra med respektive operatör innan arbetet kan fortskrida. Ett 
införande av Cpk-mätning även på mätskäret gör att produktionsteknikern kan utföra 
kontrollreduceringen mer självständigt, då mer fakta om processens historik finns 
tillgänglig.  

Detta visas konkret i mätskärsundersökningen, på mått 922,52 kan tydligt utläsas att 
operatören behöver utföra en större kompensering för att komma till nominellt mått. Här 
skulle detaljansvarig direkt, utan att rådgöra med operatör, kunna utläsa att en 
kontrollreducering inte är aktuell utan kan istället koncentrera arbetet på en eventuell 
programändring för att styra mätskäret mot dess målvärde.  

Mått 904,62 uppvisar däremot ett stabilt värde både på mätskär och färdigmått, varför 
en reducering utan problem kan påbörjas. 
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9.1 Analys av resultat 
Resultatet vid operationsgenomgången visade på nio mått med reduceringspotential. 
Eftersom projektgruppen i arbetet endast tagit hänsyn till de mått där både tillverknings- 
och kontroll-Cpk är över 1,33 finns potential för ytterligare reduceringar. Här behövs en 
ytterligare utredning göras angående vilket Cpk-värde som egentligen är styrande. 

Innan arbetet med kontrollreduceringen påbörjades gjordes ett antagande att processen 
uppfyllde de krav som nämns i bilaga A. Innan en reducering bör detaljansvarig 
säkerställa att så verkligen är fallet. 

Projektgruppens studie med Cpk-mätning på mätskäret visar tydligt värdet i detta 
mätetal. Dock har studien gjorts med otillräckliga data för att kunna bevisa utfallet 
statistiskt, men kan ändå fungera som en fingervisning om vinsterna vid ett införande av 
mätetalet. 

Om avdelningen beslutar att fortsätta på inslagen väg skulle således nästa steg vara att 
bevisa detta utfall statistiskt genom att utföra mätningarna med en större 
stickprovsbredd.  

9.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Under arbetets gång har funderingar och idéer kommit fram som faller utanför 
projektets ramar. Dessa tas upp här som inspiration till fortsatta arbeten. 

Eftersom testet med mätskär föll bra ut och projektgruppen därmed anser metodiken 
med mätning av Cpk på mätskäret vara praktiskt genomförbar bör en utförligare 
undersökning utföras för att säkerställa utfallet statistiskt. Om även denna mätning faller 
bra ut skulle registrering av mätskär kunna påbörjas. 

Ett pilotprojekt skulle därefter kunna utföras i Minganti där automatisk mätning och 
registrering av dessa värden i KPS redan är verklighet. Det borde därför inte krävas så 
stor arbetsinsats för att även kunna registrera mått efter mätskär samt eventuellt 
kompenseringens storlek. 

Faller även detta projekt väl ut skulle nästa steg kunna vara i Morandosvarvarna. Dessa 
skall under året renoveras och utrustas med i stort sett samma styrsystem som Minganti, 
en länk för mätregistrering i KPS även här borde därför inte vara någon omöjlighet. 

Fortsatt bör en närmare studie göras angående vilket Cpk-värde som skall användas vid 
kontrollreducering. Projektgruppen har här inte lyckats hitta något styrande dokument 
utan har helt förlitat sig på vad detaljansvarig ansett. Om det föreligger möjlighet till 
reducering även på mått där endast ett av kontroll- och tillverknings-Cpk är över 1,33 
finns fler aktuella kontrollreduceringar än vad som redovisats i denna rapport. 

Dessutom bör utredas om det verkligen är Cpk>1,33 som gäller för en 
kontrollreducering även om reduceringen endast omfattar den del som överstiger 100 % 
kontrollomfattning. 
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Bilaga A:1 

A Kontrollreducering i OMS 
I OMS står att läsa följande: 

”Kontrolloperationer kan utelämnas i de fall det bevisas att styrning av processer, 
utrustning och operatörer är så säker att resultatet är tillfredställande.” 

En process är att betrakta som stabil när nedanstående krav uppfylls: 

• Alla påverkbara orsaker till variation i processens indata är identifierade och 
borttagna. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att förhindra att de återkommer. 

• Allt tillverkningsstyrande underlag (t.ex. operationslista, O-ritningar, PRT 
(Innan R/3 benämnd verktygsspecifikation), verktygs-ritningar, NC-program, 
kontrollbeskrivningar) är genomgånget och optimerat med avseende på 
kvalitets-styrning och tillverkningsekonomi. 

• Det tillverkningsstyrande underlaget, även för lejdoperationer, har granskats och 
uppfyller produkt-kraven enligt det tekniska underlaget (inköpsorder, 
produktritning och specifikationer). 

• Allt köpunderlag för material och artiklar har granskats och uppfyller 
produktspecifikation och tillverkningsunderlag se även QPC 10-20. 

• Mätsystemanalys har genomförts som visar att gällande krav på noggrannhet hos 
mätverktygen är tillräckligt stor. 

• Produktkontrollen har dokumenterats i en överskådlig kontrollplan. 

• Operatörer är instruerade och har tolkat operationsunderlaget rätt och har 
förutsättningar att upptäcka felaktigheter. Kraven på operatörernas kompetens är 
identifierade och fastställda. 

• Produktions- och processkvalificeringen har genomförts och godkänts enligt 
gällande regler och rutiner. 

• En plan för styrning av processens indata skall vara fastställd. Planen skall 
dokumentera de "vem, vad, hur, var och när" som krävs för att hålla processen 
stabil. Not: Om ovanstående information är tillgänglig i tillverkningsunderlaget 
behöver den inte dokumenteras i planen. 

• En plan för förebyggande underhåll har etablerats för utrustningen i processen. 

• Processduglighet Cpk≥1,0 rekommenderas, samt ett stabilt resultat från 
verifierande kontroll i kontrolloperationer. 

Att certifiera en process. En process kan certifieras när kraven för stabil process 
uppfylls tillsammans med nedanstående krav. 
Processduglighet skall uppnå en nivå Cpk ≥ 1,333 beräknat på minst 25 observationer. 
Rätt beräkningsmodell skall vara vald utifrån fördelningen av data.  
För attributdata gäller inga avvikelser på minst 45 observationer under minst tre 
månader.  
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Bilaga A:2 

När kraven för en process som är stabil eller certifierad av någon anledning inte kan 
uppfyllas skall handlingsplan etableras och åtgärder vidtas för att åter säkra / certifiera 
processen. Eventuell kontrollreducering skall återställas till ursprunglig nivå. Eventuell 
omkontroll och återkallande av produkter skall ske i nödvändig omfattning. 
 
Förändringar i en process måste utvärderas och verifieras, både med avseende på 
skadliga effekter i resultatet av processen och processpåverkan på senare processer. 
Införda förändringar skall också, så långt det är möjligt, förebygga misstag. 
 
Periodiskt återkommande revisioner av en process som är fastställd som certifierad eller 
stabil, skall ske minst en gång per år. 
 
Uppföljning och redovisning SPS-data och Cpk-värden för av kunden definierade 
nyckelegenskaper skall kunna redovisas för kund. 
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Bilaga B:1 

B Processbuglighet op: 300 
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Bilaga C:1 

C Processduglighet op: 400 
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Bilaga D:1 

D Processduglighet op: 450 
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Bilaga E:1 

E Cpk-värden OP: 300 
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Bilaga F:1 

F Cpk-värden OP: 400 
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Bilaga F:2 
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Bilaga G:1 

G Ritningar op: 300/400 
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Bilaga G:2 
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Bilaga G:3 
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Bilaga G:4 
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Bilaga H:1 

H Processammanställning 
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Bilaga H:2 
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Bilaga I:1 

I Beräkningar 
Mätningar och beräkningar: Diameter 922.52 
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Mätskär MR 
923,31   
923,28 0,03 
923,29 0,01 
923,29 0.01 
923,285 0,005 

Finskär MR 
922,48   
922,51 0,03 
922,49 0,02 
922,53 0,04 
922,52 0,01 
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Bilaga I:2 

Mätningar och berökningar: Diameter 904.62 
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Finskär MR 
904,57   
904,58 0,01 
904,62 0,04 
904,61 0,01 
904,61 0.01 
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Mätskär MR 
904,17   
904,15 0,02 
904,17 0,02 
904.16 0,01 
904,17 0,01 


