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Abstract  
 
Lars Höglund AB is one of Scandinavia’s most qualified manufacturers of sheet metal 
products and provides custom designed products of very detailed precision. One of the main 
methods of manufacturing is laser cutting. When Lars Höglund AB signed up a new 
customer, with high demands in tolerances for the products, Lars Höglund AB thought it 
would be necessary to know the capability of the laser cutting machine. Also the process of 
how to retrieve this capability was interesting.  
 
The capability will be researched for the following elements: 
 

• Cutting right angles in squares with a corner radius of 1 mm 
• Cutting corners which are not right angle 
• Cutting of circles with constant radius 

 
Measurements were made on 150 pieces of sheet metal details, which had been cut out by the 
machine.  The data from the measurements where later used to study the capability. The 
capability study includes such things as calculations of capability indexes Cp and Cpk, the 
calculations are based on histograms and lean-mean-curves, constructed from the 
measurement data. The capability of the laser cutting machine was high except for some 
elements. Those elements with minor capability were the cutting of corner two and three for 
the rectangles which had a smaller radius than expected, side X for the triangles which were 
too long and also the diameter of the circles were too big. Advices on how to correct the faults 
have been given if Lars Höglund AB wants to further more improve the capability of the 
machine. 
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Sammanfattning 
 
Lars Höglund AB är en av Nordens mest kvalificerade tillverkare av tunnplåtsdetaljer som 
erbjuder kundanpassade produkter, bearbetade med mycket hög precision. En av de främsta 
bearbetningsmetoderna genomförs genom planlaserskärning. I samband med att Lars Höglund 
AB fick en ny kund med höga krav angående toleransen på detaljerna ville Lars Höglund AB 
veta planlaserns maskinduglighet och även tillvägagångssättet för hur en utvärdering av 
maskindugligheten skall gå till. 
 
 
Maskindugligheten skall fastställas för följande arbetsmoment: 
 

• Utskärning av rätvinkliga hörn på rektanglar/kvadrater som har en hörnradie på 1 mm 
• Utskärning av hörn som inte är rätvinkliga 
• Utskärning av cirklar med konstant radie 

 
 
Mätningar utfördes på 150 prover som lasermaskinen skurit ut. Mätvärdena användes därefter 
för att göra en duglighetsstudie. Duglighetsstudierna omfattar sådant som beräkningar av de 
olika duglighetsindex Cp och Cpk som beräknas utifrån normalfördelningskurvor och 
histogram som konstrueras med hjälp av mätvärdena. Som slutsats kan man säga att 
maskindugligheten i allmänhet blev hög med undantag för vissa arbetsmoment. De 
arbetsmoment som hade sämre maskinduglighet var utskärning av hörn två och tre hos 
rektanglarna som fick för liten radie, sidan X hos trianglarna som blev för lång och cirklarnas 
diameter som blev för stor.  
 
 
Förslag har även getts till Lars Höglund AB på hur de ska kunna korrigera processen för att 
förbättra dugligheten.  
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1. Inledning 

1.1. Frågeställning 

 
Lars Höglund AB (hädanefter betecknad LHAB) är en av Nordens mest kvalificerade 
tillverkare av tunnplåtsdetaljer som erbjuder kundanpassade plåtdetaljer, bearbetade med 
mycket hög precision. En av de främsta bearbetningsmetoderna genomförs genom 
planlaserskärning.  
 
Vi har sedan tidigare haft ett samarbete med LHAB genom Karlstads Universitet inom vårt 
program, Civilingenjör Bred Ingång, för att få en verklighetskoppling till vissa projekt som 
ingått under skolgången.  
 
Det kändes därför naturligt att kontakta LHAB för att fråga om de hade något uppdrag eller 
problem att lösa som skulle passa detta kandidatexamensarbete inom maskinteknik. 
 
I samband med att företaget fick en ny kund med höga krav angående toleranser på detaljerna 
som beställdes, ville LHAB veta planlaserns maskinduglighet och även tillvägagångssättet för 
hur en utvärdering av maskindugligheten skall gå till för att de senare skall kunna tillämpa 
metoden på andra maskiner i deras lokaler.  
Det är det här som denna rapport fokuserar på. 
 
Efter möte med LHAB och vår handledare, Göran Karlsson, formulerades följande 
frågeställning: 
 
LHAB önskar få fram data i form av värden i tabell eller liknande som skall gälla allmänt för 
maskinen. När LHAB får en orderförfrågan av en kund skall de kunna säga om maskinen 
klarar av de krav som kunden ställer på produkterna. Mest önskvärda är värden som gäller vid 
skärning av svartplåt i tjocklek 1, 2, 4, 6, 8 och 10mm.  
 
Det är viktigt att värdet på maskindugligheten är allmän för maskinen och inte bara gäller 
vissa detaljer eftersom formerna på de artiklar som tillverkas varierar mycket. 
 
I vissa fall är det också viktigt att profilen på artikeln/produkten är exakt, alltså att den inte får 
vara skev eller förvriden på något sätt. De vill alltså ha ett mått på hur bra maskinen klarar av 
att skära en exakt profil.  
 
Maskinens tillverkare, TRUMPF, ger specifikationer på vad maskinen klarar av men ger inga 
garantier på dessa specifikationer eftersom det i verkligheten finns flera parametrar som 
påverkar maskinen under drift. LHAB hävdar att maskinen har ett visst glapp i sig, väldigt 
litet, men ändå märkbart när det handlar om väldigt exakta toleranser. Glappet kan röra sig om 
hundradels millimeter. LHAB vill veta hur väl deras planlaser klarar av en tolerans på ± 
0,5mm. 
 
Kort sagt är frågeställningen: 
Vad har planlasermaskinen för allmän maskinduglighet för svartplåt (1-10 mm) och hur går 
man tillväga för att få fram dess maskinduglighet? 
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Efter en diskussion med vår handledare angående frågeställningen fastställdes att uppdragets 
omfattning borde begränsas för att motsvara 10 veckors arbete. Denna diskussion ledde till 
följande begränsningar:  
 
Att koncentrera sig på endast en sorts plåt och en tjocklek ansågs det mest resonabla med 
hänsyn till tidsplanen. Arbetet är därför begränsat till att endast undersöka svartplåt med en 
tjocklek på 2 mm.   
Antalet geometrier begränsades även till endast tre stycken, vilka är:  
 

1. kvadrat/rektangel 
2. cirklar 
3. triangel 

 
Denna begränsning ansågs nödvändig eftersom de mätningar och beräkningar som skall göras 
är väldigt tidskrävande.  
 
Maskindugligheten skall fastställas för följande arbetsmoment: 
 

• Utskärning av rätvinkliga hörn på rektanglar/kvadrater som har en hörnradie på 1 mm 
• Utskärning av hörn som inte är rätvinkliga 
• Utskärning av cirkel med konstant radie 

 
Endast 50 mått kommer att mätas per arbetsmoment i följande projekt. Enligt Sex Sigma, som 
är en metod för att finna dugligheten, är det här minimum för att få en någorlunda bra bild av 
dugligheten. För att få ett mer korrekt eller åtminstone mer tillförlitligt resultat bör man göra 
fler än 50 mätningar och även vid fler tillfällen. 
 
I följande rapport kommer de mätvärden som uppmätts och resultat av beräkningar att 
redovisas, i form av tabeller, diagram och värden. Mer utförliga beräkningar kommer att 
bifogas som bilaga till denna rapport. Rapporten avslutas med en slutsats/diskussion kring 
projektets resultat samt de olika delmomenten.  
 
Examinator för denna rapport är Jens Bergström 
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1.2. Laserns Historia 

 
Laser står för Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Redan 1917 
presenterade Albert Einstein en rapport om kvantisering av energi för mekaniska system. 
Rapporten innehöll en omformulering av Bohrs och Sommerfelds äldre kvantiseringsteori. 
Den beskrev även vilka fel den gamla kvantiseringsteorin hade och även inom vilka gränser 
som den fungerade. Det som Einstein kom fram till gällande laser ignorerades i mer än 25 år. 
Trots att Einstein arbete ignorerades, fortsatte några fysiker att studera hans verk. Det var 
dock inte förrän 1951 som Einsteins verk tog verklig fart genom Charles Townes. Townes 
uppfann ett koncept som heter MASER och det står för Microwave Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. Maserns funktion bidrog med grunden för den teoretiska 
utvecklingen av laser. 
 
Några månader efter att Townes uppfann konceptet maser började han konstruera en 
anordning som använde ammoniakgas som medium och denna anordning kallade han sedan 
för maser. I samarbete med Art Schawlow började Townes att jobba med en ny teori som 
kunde utföras vid våglängder som var tusen gånger kortare än vad det var hos masern. 
Schawlow och Townes publicerade principerna för laser 1958. Arbetet med lasern fortsatte 
och 1960 tog andra forskare patent på den. Nedan redovisas några exempel på nya lasertyper 
som uppfanns tidigt. 
 
Tabell 1. Lasertyper uppfunna mellan 1960-64 

Benämning/typ Uppfinnare År 
Rubinlasern Theodore Maiman 1960 

Uranlasern Peter Sorokin & Mirek Stevenson 1960 

Heliumneon lasern Ali javan, William Bennet & Donald Herriot 1961 

Halvledarlasern Robert Hall 1962 

Koldioxidlasern Kumar N Patel 1964 

YAG (yttrium aluminium granat)-laser J E Geusic, H M Markos & L G Van Uiteit 1964 

Argonjon lasern William Bridges 1964 
 
 
1964 fick Charles Townes, Alexander Prokhorov och Nikolai Basov nobelpriset för deras 
arbete inom kvantelektronik. 1981 fick Schawlow Nobelpriset för sitt bidrag till 
vidareutvecklingen av laserfysiken.  
 
Charles Townes framställning och utveckling inom maser/laser forskning blev en succé. 
Laser började användas och används fortfarande inom många industriområden exempelvis 
ögonkirurgi, kemiska apparater, skrivare till datorer, hud behandling med mera.  
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1.3. Laserskärning 
 
Vid laserskärning används en parallell infraröd laserstråle som genereras av laserkällan och 
riktas med hjälp av speglar eller fiberoptik mot skärmhuvudet. Lasern fokuseras sedan via en 
lins till det området nära ytan på maskindelen. Plåten som bearbetas blir snabbt upphettad av 
ljustrålen och då bildas ett smalt snitt i stålet. En gaskammare som finns inbyggd i 
lasermaskinen släpper samtidigt ifrån sig ett gasflöde, vanligtvis O2 eller N2. Gasen spelar en 
viktig roll inom laserskärning genom att hålla det laserskurna snittet rent från smält material, 
skydda linsen mot sprut och ångor som genereras vid skärningen och att hålla laserstrålens 
stig ned till arbetsstycket fri från ångor, som i annat fall delvis kan absorbera laserstrålen. 
 
 

1.3.1. Koldioxid – laser 
 
Koldioxid lasern är en gaslaser som består av koldioxid, helium och nitrogen och har en 
våglängd på 10.6 µm. De koldioxidlasrar som används inom skärning har en effekt på upp till 
5 kW. Koldioxid lasrar med mycket högre effekt än så används främst inom svetsning. 
Verkningsgraden för lasern ligger mellan 10 – 14 % därför är den effekten en liten del av den 
effekt som måste tillföras. För att laserstrålen skall kunna länkas och fokuseras måste speglar 
eller linser tas till hjälp. Det är denna typ av laser som företaget Lars Höglund AB använder 
sig av.  

 

1.3.2. Neodym-YAG-laser 
 
Nd-YAG-laser har till skillnad från koldioxid lasern en kristall som laserkälla och en 
våglängd på 1.06 µm som ligger i det infraröda området. Neodym-YAG-laser kan ha väldigt 
hög effekt, upp till 64 kW (främst för svetsning). Till skillnad från koldioxid laser har 
Neodym-YAG-laser sämre verkningsgrad.  

 
Strålningen hos Nd-YAG-laser länkas till skärområdet med hjälp av optisk fiber som medför 
till stor smidighet särskilt vid tredimensionell bearbetning. Laserstrålen kvalité för just 
industriell använda skärlasrar är sämre än för CO2 – lasrar. Fiberoptiken har också en 
påverkan på kvaliteten på strålen. Detta medför att Neodym-YAG-lasern har en lägre 
skärhastighet än vad koldioxid lasern har vid bearbetning av stål. 

 
För att kunna utföra arbeten som kräver väldigt hög precision eller arbete som borrning, kan 
man använda en Neodym-YAG-laser som har en lägre effekt (max. 0.5 kW) och inte 
använder någon fiberoptik.  
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1.3.3. Utrustning 
 
Raka skärsnitt eller kontursnitt skärs vanligast med koldioxid lasrar. Antingen är det 
laserhuvudet som rör sig över arbetsstycket, men då krävs det ett bra spegel system eftersom 
laserkällan inte får vara rörlig men strålen måste fortfarande länkas vidare via rörliga speglar, 
eller själva skärbordet. I det senare fallet finns det krav på skärbordets noggrannhet. Det 
måste nämligen lämpas till höga hastigheter och anpassas till den noggrannhet som lasern 
tillåter. 

 
Vid robotskärning används oftast Neodym-YAG-lasern eftersom den har optiska fibrer. Man 
kan också använda koldioxidlaser vid robotskärning men då behövs det ett bra spegelsystem. 

 

1.3.4. Kvalitet hos snitten 
 
Snitt som har en mycket hög ytjämnhet och som är fri från flisor i underkanten är av mycket 
bra kvalitet. För att kunna utföra sådana snitt krävs rätt inställning av både fokuseringen och 
även fokalpunktens läge (den punkt där lasern har som högst energi) på arbetsstycket. Rätt val 
av skärhastigheten, effekten och process gas är också ett krav. rocessgasen måste också ha 
speciella egenskaper bland annat renhet och tryck på gasen. 
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2. Genomförande 
 
För att få bättre uppfattning om hur genomförandet av detta arbete ska gå till diskuterade vi 
med några lärare på Karlstads Universitetet, som har erfarenhet av både laserskärning och 
maskinduglighetstester, för att få några tips på hur vi skulle kunna formulera frågeställningen 
på ett bra sätt. 
Det första steget efter att frågeställningen fastställts är att ta reda på vilka möjligheter som 
finns för att kunna genomföra arbetet. För att inleda arbetet behövs även de prover som skall 
mätas, skäras ut. 
Dessutom behövs en mätanordning som klarar av att mäta på hundradelsmillimeters nivå. 
Slutligen behövs en bas av kunskap om maskinduglighetsberäkningar och dylikt.  
För att få en bra struktur på vilka delmoment som ingår i arbetet gjordes ett så kallad  
PERT-schema (figur 1). Syftet med schemat är att veta i vilken ordning de olika momenten 
skall utföras. 
 
Till planering hör det som är beskrivet ovan. Efter planeringen följer en omfattande 
informationssökning, research, som leder till en fördjupning av kunskaper inom tillverkning 
och kvalitet. Efter researchen behövs kunskap om hur mätmaskinen, från Mitutoyo, skall 
användas på rätt sätt. Information behövs för att veta vilka dimensioner plåtdetaljerna, som 
skall skäras ut av LHAB, skall ha. Därefter skickas ritningar av plåtdetaljerna till LHAB. 
Plåtdetaljerna skickas sedan till Karlstads Universitet för att mätas och värdena dokumenteras 
så att de nödvändiga beräkningarna kan göras för att fastställa maskindugligheten.  
  
 
Fig. 1 
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2.1. Sex Sigma 

En duglighetsstudie kan göras på flera olika sätt och med väldigt varierande resultat. I 
följande projekt studerades Sex Sigmas metod som mall för hur man går tillväga för beräkna 
dugligheten. Sex Sigma ställer höga krav på hur studien skall gå till. Det är viktigt att studien 
är tillförlitlig. Än mer viktigt är också att den process man studerar är i jämvikt och 
normalfördelad. En duglighets studie är ett sorts statistiskt verktyg som fungerar ungefär som 
ett mått på hur ofta en process beter sig på ett visst sätt. Genom att undersöka den verkliga 
processen och se hur resultatet varierar kan man förutspå exempelviss antalet fel tillverkade 
enheter per miljon. Men för att kunna dra sådana slutsatser måste processen alltså vara 
normalfördelad. I följande studie har man följt de fem moment som Sex Sigma anser 
nödvändiga för att få en väl strukturerad studie. Momenten är följande: 
 

• Frågeställning & avgränsning 
• Mätning 
• Utvärdering 
• Slutsats 
• Förbättring  

 
För att utvärdera om en process är normalfördelad kan man använda ett så kallat 
normalfördelningspapper där man kontrollerar ens uppskattade standardavvikelse som tagits 
fram ur t.ex. mätningar, mot den konstruerade normalfördelningskurvan. I följande projekt har 
man istället tillverkat histogram och normalfördelningskurvor för varje arbetsmoment. Detta 
för att se om formen på normalfördelningskurvan återspeglar verkligheten. Ett histogram är 
ett diagram som visar antalet värden inom ett visst intervall. Det plottas som staplar där 
staplarnas höjd visar antalet och stapelns position på x-axeln visar vilket intervall den gäller 
för.  
 
Normalfördelningskurvan är en kurva som också visar antalet värden inom ett intervall. 
Kurvan konstrueras däremot genom att genomsnittsvärdet µ (medelvärdet) av värdena man 
undersöker sätts ut på x-axeln, här hamnar toppen av kurvan. Kurvan avtar sedan innan och 
efter genomsnittsvärdet µ. Hur den avtar beror på värdet av standardavvikelsen σ som också 
beräknas ur mätvärdena. Det normalfördelningskurvan uttrycker är hur många enheter som 
avviker från processens medelvärde och inom vilka intervall. För att ens mätningar skall anses 
vara någorlunda tillförlitliga bör histogrammet och normalfördelningskurvan likna varandra i 
formen. Det x-värde där högsta stapeln i histogrammet återfinns bör alltså vara samma värde 
som genomsnittsvärdet i normalfördelningskurvan. Histogrammets stapeltoppar bör följa 
formen hos normalfördelningskurvan väl. Ju fler mätvärden man studerar desto lättare kan 
man se dessa mönster. Därför är det viktigt att nämna att följande rapport använder minimum 
antal mätvärden som rekommenderas. 
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2.2. Utskärning 

 
För att kunna beräkna maskindugligheten för planlasermaskinen krävs att detaljerna skärs ut 
av just den maskinen som finns på LHAB. Maskinen i fråga är en TRUMPF TCL 3050 som 
visas i figur 2 nedan.  
 
Fig. 2 

 
Ref: http://www.lscag.ch/images/tcl3050.jpg 

 
För att fastställa standardavvikelse för en maskin måste man enligt maskinduglighetsmodellen 
Sex Sigma, som tagits fram av Motorola i slutet av 1980-talet, utföra minst 50 stycken 
mätningar inom vart och ett av de tre arbetsmomenten som nämndes tidigare.1 LHAB erbjöd 
sig att skära ut 150 detaljer, 50 stycken av varje geometri. Mått på de geometrier som LHAB 
fick skära ut illustreras i  
figur 3 – 5.  
 
Fig. 3   Fig. 4   Fig. 5 

 
 
De utskurna plåtbitarna är numrerade från 1-50, för vardera geometri, för att kunna hålla reda 
på var på plåten maskinen har skurit ut plåtdetaljen. Eftersom plåten sitter fast fixerad i 

                                                 
1 Bengt Klefsjö Bo Bergman. Kvalitet från behov till användning. Upplaga 2001 
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maskinen och själva laserhuvudet flyttas och skär kommer man, efter mätningarna är gjorda, 
se om maskinens precision rubbas beroende på i vilket läge den befinner sig under utskärning. 
 
I figur 6 illustreras exempel på hur varje geometri är numrerad och fördelad över plåten. 
Figuren visar endast fördelningen för 100x100mm rektanglarna, men samma mönster gäller 
även för de återstående två geometrierna.  
 

Fig. 6 

 
 

2.3. Mätning 

 
 
Mätningarna utförs på Karlstads Universitet med hjälp av en mätanordning som heter 
Mitutoyo GEOBOY 500, en liknande maskin synes i figur 7. För att kunna få den tillräckliga 
baskunskapen som krävs för att komma igång med mätningarna var det nödvändigt att ha en 
genomgång av maskinen med en lärare som är bekant med den. 
 

Fig. 7 

 

 
Ref: http://www.mitutoyo.se/sitespecific/mitutoyo_v2/files/CrystaApexC_E4275-191.pdf 
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De mätningar som skall utföras för denna geometri 
kommer att utföras endast på hålet som finns i 
mitten av kvadraten. Generellt sätt är det omöjligt 
att skära ut en perfekt cirkel. Därför är målet med 
mätningen är att undersöka och dokumentera hur 
väl lasermaskinen kan skära ut en cirkel/hål med 
konstant radie. För att utreda om cirkeln/hålet är 
jämnt runda studeras därför värdet på cirklarnas 
rundhet. 

Fig. 8. Hål med diameter 20 mm 
 

 

 
 

 

 
Geometrin till vänster är en liksidig triangel vilket 
innebär att alla hörn skall ha en vinkel på 60o.  
På denna geometri skall mätningarna endast 
undersöka hur väl lasermaskinen skär ut vinklar på 
60o och även hur väl den skär ut spetsiga hörn. 
Mätningen av vinklarna kommer att göras med 
Mitutoyo och trianglarnas sidor kommer att mätas 
med skjutmått.   

Fig. 9. Liksidig triangel. 
 

 

 

 

 
De mätningar som skall utföras för denna geometri 
omfattar hur väl lasermaskinen klarar av att skära 
rätvinkliga hörn med en radie på 1 mm dessutom 
hur väl maskinen håller sig till geometrins profil. 
Det vill säga att varje hörn i geometrin måste vara 
exakt rätvinklig (90o) för att inte kvadraten skall bli 
skev. Radien skall mätas med en 1 millimeters mall.  

Fig. 10. Kvadrat med hörnradie 1 mm  
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2.4. Kvalitet & Duglighetsstudier2 

 
”Duglighetsstudier är ett arbetssätt för att mäta och analysera en produktegenskap för att 

avgöra processens förmåga att uppfylla de specifikationer som uppställts för 

egenskapen.”(Efter Deleryd, 1998b.) 

 
Maskinduglighetsberäkningarna baseras på de normalfördelningskurvorna som konstrueras 
med hjälp av processens genomsnittsvärde, µ och standardavvikelse, σ. Processen kan vara 
antingen en serie av tillverkade enheter, eller bara ett speciellt mått som återkommer hos en 
viss geometri, t.ex. bredd, höjd, längd m.m. Optimalt är att processens genomsnittsvärde är 
lika med det önskade värdet på dimensionens mått. Om man t.ex. önskar få ett hörn som är 
exakt 60o så skall genomsnittsvärdet hos normalfördelningskurvan vara exakt 60o för att 
processen skall vara centrerad. Är genomsnitsvärdet inte lika med det önskade värdet kommer 
kurvan vara förskjuten antingen åt höger eller vänster. I figur 11b illustreras en typisk 
förskjuten normalfördelningskurva. Den markerade ytan i figuren visar de antal tillverkade 
enheter som kommer att falla utanför toleransområdet. En väl centrerad kurva som i figur 11a 
har som regel lika stort avstånd från genomsnittsvärdet till de undre och övre 
toleransgränserna Tu och Tö. En smalare och brantare kurva visar på att fler enheter ligger 
nära genomsnittsvärdet, detta visar på en bra maskinduglighet. En flack kurva visar däremot 
att de olika enheterna är fördelade över hela toleransområdet vilket leder till att fler enheter 
kommer att avvika från det önskade värdet, även om de fortfarande ligger inom 
toleransområdet. 
 
 
Fig. 11 a - b 

 
 

 

                                                 
2 Hela kapitlet Duglighetsstudier baseras på Bengt Klefsjö Bo Bergman. Kvalitet från behov 

till användning. Upplaga 2001 
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2.4.1.  Processens duglighetsindex Cp 

 
Maskinduglighetsindexen beräknas med avseende på de parametrar som visas i figur 12. Det 
skattade värdet på standardavvikelsen σ, betecknas s, och beräknas enligt ekvation 1.  
Det finns ett flertal sätt att beräkna dugligheten på beroende på hur exakta värden man vill ha 
och vilken sorts process det gäller. I följande duglighetsstudier används duglighetsindexen, Cp 
och Cpk. 
 

      (1) 

där 

x = provernas mått 

n = antal prover som studerats 

 

Fig. 12 

 

 
 

   (2) 

 
Tö = övre toleransgränsen 

Tu = nedre toleransgränsen 

σ = standardavvikelsen 
 
Ett mått på processens möjligheter att producera enheter inom de uppsatta toleransgränserna 
när man har en undre tolerans gräns, uT  och en övre toleransgräns öT är dess duglighetsindex. 

Cp anger förhållandet mellan processens naturliga variation, vilket är ett vanligt namn för 6σ, 
och det uppsatta toleransområdet, beteckningen ”p” i indexet syftar på ”process”. Ett stort 
värde på Cp innebär att processen, om den är väl centrerad, kommer att producera enheter vars 
mått ligger inom toleransgränserna. Om Cp däremot är för litet räcker det inte med en bra 
centrering. Det innebär att en stor del av produktionen kommer att få mått utanför någon av 
toleransgränserna. En stor nackdel med detta index är att den endast tar hänsyn till processens 
spridning och inte till dess centrering. Med andra ord mäter Cp de möjligheter som processen 
kan ge om den är rätt centrerad. 
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2.4.2. Processens korrigerade duglighetsindex Cpk 
 
 

   (3) 

 
där µ = genomsnittsvärdet 
 
Ett index som tar hänsyn till processens centrering, det vill säga hur väl processens 
genomsnittsvärde stämmer med målvärdet är det korrigerade duglighetsindexet, Cpk. 
Detta index mäter avståndet mellan processens genomsnittsvärde och närmaste toleransgräns i 
förhållande till 3σ. Observera att vi här förutsätter att målvärdet ligger mitt i tolerans området. 
Även om Cpk är ett effektivare duglighetsmått än Cp tar Cpk inte hänsyn till om processens 
genomsnittsvärde avviker från målvärdet T. Om en process är väl centrerad räcker det med att 
beräkna Cp eftersom processen inte behöver korrigeras.  
 
Vanligtvis känner man inte till värdet på genomsnittsvärdet µ och standardavvikelsen σ för 
den process man studerar. Dessa måste då istället skattas med hjälp av mätvärden från 
tillverkningsprocessen.  
Dessa duglighetsindex innehåller en viss osäkerhet, därför förlitar man sig på så kallade 
konfidensintervall (säkerhetsintervall) för att kunna ha nytta av indexen. Konfidensintervall 
för CP finns utvecklade. För det något mer komplexa duglighetsindexet Cpk finns det endast 
approximativa konfidensintervall. I allmänhet rekommenderas att Cp uppfyller villkoret Cp ≥ 
1,333, däremot ställer sex sigma större krav. Cp ≥ 2,0 och Cpk ≥ 1,5.  
Tabell 1 visar antalet defekta enheter per miljon, för olika Cp. Värdena gäller endast under 
förutsättningarna att processen är i jämvikt och perfekt centrerad.  
 
 
                 Tabell 2 

Sigma (Tö-Tu)/σσσσ    Värde på Cp Antal defekta enheter per 
miljonen med rätt målvärde 

2 4 0,67 46 000 

2,5 5 0,83 12 500 

3 6 1,00 2 700 

3,5 7 1,17 500 

4 8 1,33 60 

4,5 9 1,50 7 

5 10 1,67 0,6 

5,5 11 1,83 0,04 

6 12 2,00 0,002 

 Ref. Kvalitet från behov till användning, Bengt Klefsjö Bo Bergman, 2001 
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2.4.3. Rundhet3  

 
Eftersom det generellt sätt är omöjligt att skära ut en 
perfekt cirkel är det motiverat att mäta cirkelns rundhet.  
 
Definition av rundhet 

Rundheten hos en cirkel är differensen i radie av två 

koncentriska cirklar. De koncentriska cirklarna skapas 

med hjälp av mått på största radie rmax och minsta radie 

rmin.  
 
I praktiken mäter man upp ett antal punkter innanför 
cirkeln (minst fyra stycken) i en datoriserad mätmaskin. 
Datorn beräknar sedan vilka av de uppmätta punkterna 
som ligger längst ifrån respektive närmast mittpunkten av 
cirkeln. Mittpunkten som datorn använder som 
referenspunkt skapas utifrån de uppmätta punkternas 
medelvärde. Figur 13 visar hur minsta radie och största 
radie kan uppstå, nämligen genom utbuktningar och 
inbuktningar som uppstår. Utbuktningarna och 
inbuktningarna i figuren har gjorts väldigt överdrivna för 
att lättare kunna illustrera definitionen på rundhet. I 
verkligheten är dessa buktningar kanske bara tiondels 
millimeter stora. 

 
Fig. 13 

 

 

 

                                                 
3 Nils-Olof Ericsson. Verkstadshandboken. Upplaga 11 
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3. Resultat 
 
Histogrammen nedan visar antalet mått inom ett visst intervall, som läses av på y-axeln. Varje 
stapel i diagrammet täcker alltså in ett intervall, intervallgränserna avläses på x-axeln. 
Diagrammet har en tendens att likna normalfördelningskurvan vilket är både förväntat och 
önskvärt. Skillnaden mellan de två är att histogrammet visar fördelningen av de 50 uppmätta 
värdena medans normalfördelningskurvan är en standardisering, konstruerad med hjälp av 
standardavvikelsen och medelvärdet för de 50 värdena. Normalfördelningskurvans x-axel 
beskriver de uppmätta måtten med övre tolerans, undre tolerans samt genomsnittsvärdet utsatt 
medan y-axeln beskriver antal. Följande histogram och normalfördelningskurvor är 
konstruerade utifrån de uppmätta värden som återfinns i tabellerna i bilagan.4 

3.1. Histogram och normalfördelningskurva för: 

3.1.1. Fyrkant mått i x-led [mm] 
 

Fig. 14 

 
σ = 0,054771 

µ = 100,125 
Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

 
 
Figur 14 visar tydligt att processen inte är centrerad och förskjuten åt höger. I sådana fall 
måste man därför ta hänsyn till detta och beräkna Cpk som då korrigerar förskjutningen. Om µ 
hade varit lika med målvärdet T = 100 hade det inte behövts en korrigering.  
 

2,2822 

                                                 
4 Stycket baseras på teorier från Blom, G. Sannolikhetsteori och statistikteori med 

tillämpningar. Upplaga 2005 
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3.1.2. Fyrkant mått i y-led [mm] 
 
     Fig. 15 

 
 
 
σ = 0,05048 

µ = 100 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

 

 
 
 
Figur 15 visar tydligt att processen är väl centrerad eftersom genomsnittsvärdet µ = T = 100.  
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3.1.3. Triangel mått i x-led [mm] 
 
    Fig. 16 

 
 
σ = 0,060348 

µ = 99,675 
Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

 
 

I normalfördelningskurvan ser man att processen inte är centrerad och förskjuten åt vänster. 
Därför måste man ta hänsyn till detta och beräkna Cpk som då korrigerar förskjutningen. Om µ 
hade varit lika med T = 100 (målvärdet) hade det inte behövts en korrigering.  
 
 

0,9389 
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3.1.4. Triangel mått i y-led [mm] 
 
     Fig. 17 

 
 

σ = 0,03959 

µ = 99,775 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

 
 

 

Processen är inte centrerad, förskjuten åt vänster.  
 
 

2,3154 

 
 



24 
 

 

3.1.5. Triangel mått i z-led [mm] 
 
     Fig. 18 

 
 
σ = 0,076425 

µ = 99,65 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

 

 
 
Processen är inte centrerad, förskjuten åt vänster.  
 
 

0,6542 
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3.1.6. Triangel mått för 60º hörn 1 
 
     Fig. 19 

 
 
σ = 0,09758 

µ = 60,02º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60º 
 

 

 
 
Processen är inte centrerad, förskjuten åt höger.  
 

3,3306 
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3.1.7. Triangel mått för 60º hörn 2 
 
     Fig. 20 

 
 
σ = 0,085879 

µ = 59,95º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60º 

 

 
 
Processen är inte centrerad, förskjuten åt vänster.  
 
 

3,68736 
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3.1.8. Triangel mått för 60o hörn 3 
 
     Fig. 21 

 
 
σ = 0,114627 

µ = 59,95º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60

o
 

 

 
 
Processen är inte centrerad, förskjuten åt vänster.  
 
 

2,7625 
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3.1.9. Cirkel mått för diameter [mm] 
 
    Fig. 22 

 
 
σ = 0,022686 

µ = 20,325 

Tö = 20,5 

Tu = 19,5 
T = 20  

 

 
 
Processen är inte centrerad, förskjuten åt höger.  
 

2,57134 

 
 

3.1.10. Cirkel mått för rundhet 
 
     Fig. 22 

 
 
σ = 0,015545 
medelvärde = 0,0425 
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4. Utvärdering 
 
Att döma av graferna ovan klarar lasermaskinen att hålla sig inom de uppsatta 
toleransgränserna eftersom det framgår klart och tydligt att inga av de uppmätta värdena har 
hamnat utanför toleransgränserna, vare sig i histogrammen eller normalfördelningskurvorna. 
Men även om värdena håller sig inom toleransgränserna så är genomsnittsvärdet, µ, nästan 
alltid förskjuten så att den hamnar under eller över målvärdet T.  
 
Ur tabellerna i bilagan har vissa mönster upptäckts. 
 

• Vid mätning av triangelns sidor X, Y och Z som förväntades vara 100 mm framgick 
det att sidorna X och Z i regel varierar mellan 99,6 - 99,7 mm. Medans mått Y varierar 
mellan 99,75 – 99,85 mm och är därför alltid längre än X och Z.  

 
• Vid mätning av cirkelns diameter märktes det tydligt att maskinen skär ut cirklar med 

för stor diameter. I kolumnen för cirkelns diameter framgår det att den alltid är cirka 
0,3 mm för stor. 

 
• Vid mätning av fyrkantens sidor kan man se att mått X alltid är längre än det 

förväntade värdet 100 mm. Mått Y däremot, varierar runt 100 mm och är alltid mindre 
än mått X. Det resulterar också i de normalfördelningskurvorna som mått X och Y ger, 
där µ för mått X ligger lite över 100mm men µ för mått Y ligger på precis 100mm. 
Observera att även om genomsnittsvärdet µ för mått Y blev exakt 100mm så har ingen 
av de uppmätta fyrkanterna ett mått på 100mm i Y-led. Att genomsnittsvärdet blir 
100mm innebär bara att alla mått är jämnt fördelade runt det önskande värdet och det 
leder till en smalare och brantare normalfördelningskurva. 
 
Ett annat mönster som tydligt ses är att lasermaskinen inte skär ut perfekta radier på 
1mm vid hörn H2 och H3. Hörnen 2 och 3 hade alltid en liten skarv som gjorde att de 
inte fick den önskade runda formen. Se bilaga. 
 

 
 
Däremot kunde man inte upptäcka något mönster som tyder på att maskinen rubbas och beter 
sig annorlunda på olika ställen av plåten.  
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5. Slutsatser/Diskussion 
 
Som tidigare sagt ställer Sex Sigma höga krav på hur studien skall gå till. Det är viktigt att 
studien är tillförlitlig. Än mer viktigt är också att den process man studerar är normalfördelad. 
För att utvärdera om en process är normalfördelad kan man använda ett så kallat 
normalfördelningspapper där man kontrollerar ens uppskattade standardavvikelse som tagits 
fram ur t.ex. mätningar, mot den konstruerade normalfördelningskurvan. 
Normalfördelningspapper kan köpas färdigt och även konstrueras med hjälp av mätvärdena. 
Att konstruera normalfördelningspapper är väldigt tidskrävande eftersom det kräver att man 
testar och studerar sina mätvärden med hjälp av olika statistiska metoder. På grund av tidbrist 
har man i detta projekt istället tillverkat histogram och normalfördelningskurvor för varje 
arbetsmoment och jämfört dessa för att få en grov bild ifall mätvärdena är normalfördelade. 
Det har alltså inte gjorts en utförlig studie på mätvärdena för att kontrollera om dessa är 
normalfördelade. 
 
Resultaten visar tydligt att maskindugligheten för lasermaskinen är väldigt hög när det gäller 
de valda geometrierna. Geometrierna är valda på sådant sätt att det ska kunna täcka in de 
flesta sorters former på plåtdetaljer som LHAB skär ut.  
Allmänt sett är det svårt att skära ut hörn som har vinkel mellan 0 – 90 o eftersom 
laserhuvudet måste ändra riktning bakåt för att få den önskade vinkeln. En sådan manöver kan 
leda till att maskinens egenvikt gör det svårare att tvärbromsa innan den skall ändra riktning. 
Det kan leda till att vinkelspetsen får en utbuktning precis där laserhuvudet har ändrat 
riktning. Det kan i sin tur leda till att vinkeln blir något större i hörnen.  
Eftersom maskinen har ett högt duglighetsindex för 60 o hörn kan man konstatera att den även 
klarar av att skära andra vinklar som är mindre än 90 o. Vinklar över 90 o är i allmänhet lättare 
att skära ut eftersom laserhuvudet inte behöver ändra riktning så abrupt. De värden på Cp och 
Cpk som fåtts fram för de olika vinklarna vid hörn 1-3 hos trianglarna är över 2.0 och visar 
därför på en hög duglighetsindex och dessutom god centrering. Genomsnittsvärdet µ för 
hörnen var väldigt nära det önskade värdet. Det framgår även ur tabellerna i bilagan, där alla 
mått på hörnens vinkel ligger mellan ca 59,8o - 60,3o.  
 
När det gäller mått X, Y och Z hos tringeln var duglighetsindexen Cp höga men dock mer 
förskjutna i mått X och Z. Denna förskjutning leder till att värdena på Cpk är mindre än 1,5 
vilket betyder att de inte håller sex sigmas standard. Mått X och Z ligger för nära de nedre 
toleransgränserna. Förskjutningen i normalfördelningskurvorna beror på att inget av mått X, 
Y eller Z någonsin var exakt 100mm, alla var mindre. Dock var som tidigare nämnts alltid 
mått Y större än X och Z. Att mått Y alltid är större kan bero på att maskinens egenvikt gör att 
den får en något längre bromssträcka och hinner inte stanna tvärt för att skära sidorna X och 
Z. Anledningen till att det är just mått Y som påverkas av denna egenvikt är att när maskinen 
skär åt detta håll så har den högre egenvikt än när den skär i x-led. Det beror på att maskinen 
är uppbyggd som en stor balk med skärhuvudet på som går fram och tillbaka i ett led (y-led), 
medans denna balk med laserhuvudet i sin tur sitter fast på två stora don som färdas i vinkelrät 
riktning (x-led). Figur 23 visar förenklat hur maskinen ser ut ovanifrån med de utsatta 
riktningarna x och y. 
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Fig. 23 

 
 

När lasern skär ut mått Y hos tringlarna färdas laserhuvudet i y-led.  
För att lösa problemet med att tringelns sidor blir något för korta skulle man kunna lägga till 
ca 0,2mm på det önskade måtten. Om man alltså önskar exakt 100mm sidlängd matar man in 
100,2mm till maskinen detta gör att centreringens förskjutning rättas till mot ett bättre 
genomsnittsvärde.  
 
Ett annat problem som kan bero på denna egenvikt är när radierna i hörnen på fyrkanterna 
skall skäras ut. Ur tabellen i bilagan ser man att hörn H1 och H4 är välgjorda medans hörn H2 
och H3 alltid får en skarv på sig så att hörnen inte blir riktigt avrundade. När lasern skär ut 
hörn H1 och H4 byter huvudet håll och går från att skära i x-led till att skära i y-led. När den 
skär ut hörn H2 och H3 byter den riktning från y-led till x-led. Teorin om att egenvikten 
bidrar till att laserhuvudet har svårt att bromsa in tvärt bekräftas även här. När laserhuvudet 
börjar skära i y-led och sedan skall vända runt hörnet mot x-led tar den ut svängen något på 
grund av den längre bromssträckan och detta resulterar i ett skarpare hörn. Figur 24 nedan 
illustrerar hur maskinen borde röra sig (svart linje) och hur den teoretiskt sett rör sig om den 
inte hinner bromsa upp i tid (röd linje). 
 

 
   Fig. 24 

 
 
 

Att lösa detta problem är emellertid svårare. Vill man hindra lasern från att ta ut svängarna i 
hörnen måste man få den att åka långsammare i y-led. Det kan dock skapa problem för tunn 
plåt eftersom lasern då skär längre tid över plåten och kan få den att deformeras eller smälta 
till oönskad form. För att lösa problemet måste man alltså hitta en hastighet att skära i så att 
hörnen blir välgjorda utan att plåten tar skada.  
Duglighetsindexen Cp och Cpk för mått X och Y hos fyrkanterna var över 2.0 och hade ett 
genomsnittsvärde nära eller exakt 100mm. Denna procedur klarar alltså maskinen av bra. 
 
Hos cirklarna önskades en diameter på exakt 20mm. 
Hur beräknar datorn ut diametern? 
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Först och främst väljer man antal mätpunkter man skall ha för att datorn skall kunna utföra 
beräkningarna.  
Man måste ha minst fyra punkter för att datorn skall kunna konstruera en cirkel. Dock kan 
man ha fler mätpunkter. Under mätningarna testades även samma procedur med 16 
mätpunkter för ett antal prover men det visade sig att man fick samma resultat som med fyra 
mätpunkter. Utifrån de fyra mätpunkterna som datorn får, beräknar den sedan själv ut en 
genomsnittsradie, och den diameter som datorn beräknat baseras på denna genomsnittsradie. 
Denna diameter är alltså något fiktiv. Men det är det mest exakta värdet man kan få ut med 
den mätmaskin som användes. 
Mätresultaten visar dock att inga av de uppmätta värdena var 20mm. Diametern var alltid för 
stor, som synes i normalfördelningskurvan ligger genomsnittsvärdet runt 20,3. 
Övre gränsen för diametern är 20,5. Denna förskjutning borde leda till att Cpk får ett för lågt 
värde men man ser i resultaten att Cpk blev över 1,5, man ser också att Cp blev väldigt stort, 
över 7,0. Detta på grund av att alla mätvärdena ligger relativt nära 20,3 som i sin tur leder till 
att standardavvikelsen σ blir väldigt liten. 
När standardavvikelsen är så pass liten blir Cp och Cpk något missvisande, värdena blir för 
höga och man kan då lätt luras till att processen är välcentrerad.  
Det är därför viktigt att undersöka hur stort genomsnittsvärdet är. I detta fall ligger 
genomsnittsvärdet något för nära övre toleransgränsen.  
 
Om LHAB önskar att korrigera detta fel måste man ange en 0,3 mm mindre diameter, på så 
sätt kompenseras förskjutningen. För att få ett hål med en diameter på 20,0mm skall man mata 
in en diameter på 19,7 för att den färdiga plåtdetaljen skall få det önskade måttet. 
 
Vad gäller rundhet är det svårt att dra några egentliga slutsatser. Rundheten som mättes upp i 
mätmaskinen var väldigt liten, medelvärdet på den blev 0,0425mm. 
Hos en perfekt cirkel är rundheten lika med noll, därför blir det egentliga målvärdet också 
noll. Alltså kan man konstatera att ju mindre värde på rundhet desto jämnare och rundare 
cirkel. Hade värdena på rundheten varit större hade det varit mer intressant att undersöka 
dessa. 
Rundheten är inget duglighetsindex utan endast ett kvalitetsmått. 
Värdet på rundheten säger inget om maskinen klarar av toleransgränserna, det är endast med 
hjälp av mätvärdena på diametern som man kan utvärdera detta. 
Observera att värdet på rundhet inte kan vara mindre än noll, eftersom det är differensen 
mellan max radie och min radie.  
 
En av LHAB:s önskningar är att få reda på om lasermaskinen klarar av att hålla profilen på de 
utskurna detaljerna så att inga detaljer är skeva. Det innebär alltså att alla hörn hos 
fyrkanterna skall vara 90o, alla hörn hos trianglarna 60o och att hålen är runda. 
Om dessa krav uppfylls innebär det att profilen hålls. 
Fyrkanternas hörn mättes med ett vinkelmått, resultatet blev att alla hörn var exakt 90o. 
Vinklarna hos triangeln mättes i mätmaskinen och de höll också kravet på 60o som önskat. 
Att maskinen uppfyller profilkravet när det gäller hålen syns på det låga värdet på rundheten. 
 
Den allmänna slutsatsen är att LHAB klarar av de toleransgränserna de satt upp för studien, 
mycket bra, med såpass hög duglighetsindex att de klarar sex sigmas standard, med undantag 
för mått X och Z hos trianglarna. Dock är vissa processer något förskjutna men dessa går att 
korrigera som beskrivet ovan. Anledningen till varför dessa processer är något förskjutna kan 
man bara gissa sig till med diverse teorier. 
Ju fler rörliga delar en maskin består av desto mer glapp kan uppstå. 
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Dessa glapp kan i sin tur leda till att vissa utskärningar påverkas. 
Det kan även bero på att maskinen inte tar hänsyn till laserstrålens tjocklek vilket i så fall gör 
att några tiondels millimeter försvinner från de utskurna konturerna hos t.ex. trianglarna.  
Teorin kan jämföras med skillnaden på att skära efter en linje med en skalpell eller med en 
bandsåg. Tar man hänsyn till bandsågbladets tjocklek får man samma resultat som med 
skalpellen, tar man inte hänsyn till tjockleken kommer man skära in i profilen med 
bandsågbladets halva tjocklek. Teorin illustreras förenklat i figur 25 där den röda linjen 
motsvarar en skalpell, den blå linjen en bandsåg och den svarta linjen är konturen hos 
detaljen.  
 
 
   Fig. 25 

 
 

 
De förslag på lösningar som getts ovan gäller endast för de olika geometrier som har testats i 
projektet. Just de geometrier som testats under detta projekt valdes eftersom de täcker in några 
av de vanligaste geometrier som LHAB använder i sin produktion. För att kunna utvärdera 
maskindugligheten för andra geometrier än de valda måste en helt ny studie tillämpas för de 
nya geometrierna som man önskar studera.  
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6. Felkällor 
 
Det finns ett antal felkällor i följande studie.  
 

• Sidorna X, Y och Z hos triangeln mättes med ett skjutmått eftersom det var väldigt 
svårt att mäta med mätmaskinen från spets till spets. Mätningarna som gjordes med 
skjutmåttet är därför i tiondels millimeter jämfört med alla andra värden som mättes 
med mätmaskinen som då är i tusendels millimeter.  
 

• Enligt maskinduglighetsmodellen Six Sigma som tagits fram av Toyota måste man 
utföra minst 50 stycken mätningar inom vart och ett av arbetsmomenten som 
maskinen utför. Studien blir alltså mer exakt ju fler prover man studerar. I följande 
studier studerades endast 50 prover av varje geometri på grund av tidsbrist. 

 
• Det är även möjligt att den mänskliga faktorn har påverkat de mätningar som har 

gjorts under studien.  
 

 
 

• Mätmaskinen precision kan ha påverkats av att den stod på låsta hjul. Ideala 
förhållanden skulle innebära att den var fastbultad i betong. Att maskinen inte var 
nykalibrerad kan också vara en faktor som påverkar resultaten något. Som det 
konstaterats innan kan det uppstå utbuktningar på triangelns spets på grund av 
skärmaskinens egenvikt. Mätmaskinen behöver minst tre punkter för att skapa en linje. 
För att mäta en vinkel behöver man två linjer. För att kunna mäta vinkeln i spetsen 
behöver man alltså sätta ut tre punkter på vardera sida av spetsen vilket är mycket 
svårt att utföra rent praktiskt.  

 
• Cp och Cpk kan variera beroende på hur många försök man gör för en studie. I denna 

studie gjorde ett försök på 50 enheter. Även om man gör 1000 försök på 50 enheter 
kan Cp och Cpk fortfarande variera mycket. Dock gäller att ju fler försök man gör på en 
studie desto mer tillförlitlig blir värdet på duglighetsindexen. 
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9. Bilagor 

9.1. Uppmätta data för triangel 
Triangel Nr Vinkel Mått 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H1 H2 H3 X Y Z 
1 60,072 60,028 59,900 99,65 99,75 99,70 
2 60,133 59,901 59,966 99,80 99,80 99,85 
3 60,025 59,960 60,014 99,55 99,90 99,65 
4 60,010 59,960 60,029 99,65 99,75 99,65 
5 59,974 60,053 59,973 99,70 99,80 99,80 
6 59,924 60,002 60,075 99,70 99,80 99,65 
7 60,140 60,180 59,679 99,65 99,90 99,70 
8 60,189 59,779 60,032 99,65 99,80 99,80 
9 59,829 59,919 60,252 99,70 99,80 99,70 

10 59,987 59,957 60,057 99,60 99,80 99,65 
11 60,029 60,019 59,953 99,60 99,80 99,70 
12 60,047 59,864 60,089 99,70 99,90 99,65 
13 60,156 59,870 59,974 99,65 99,85 99,70 
14 60,370 59,944 59,686 99,70 99,85 99,65 
15 60,128 59,851 60,021 99,65 99,80 99,60 
16 60,131 59,903 59,966 99,70 99,90 99,60 
17 60,028 60,056 59,916 99,60 99,80 99,70 
18 60,029 59,857 60,115 99,55 99,80 99,60 
19 60,171 60,037 59,792 99,60 99,80 99,70 
20 59,933 60,027 60,039 99,70 99,80 99,60 
21 60,085 59,965 59,950 99,60 99,80 99,70 
22 60,013 59,957 60,030 99,60 99,80 99,60 
23 59,942 59,930 60,127 99,60 99,80 99,80 
24 60,195 59,875 59,930 99,70 99,80 99,70 
25 60,091 60,071 59,838 99,60 99,75 99,70 
26 60,122 59,899 59,979 99,60 99,80 99,80 
27 60,140 60,095 59,765 99,85 99,80 99,75 
28 59,947 60,062 59,991 99,65 99,75 99,60 
29 60,148 59,799 60,053 99,60 99,80 99,60 
30 60,122 59,913 59,965 99,65 99,80 99,70 
31 60,084 60,005 59,911 99,70 99,75 99,60 
32 60,032 59,992 59,976 99,65 99,75 99,75 
33 60,012 59,978 60,010 99,70 99,80 99,60 
34 59,999 60,083 59,919 99,65 99,80 99,60 
35 59,968 60,032 60,000 99,65 99,80 99,80 
36 60,093 59,951 59,956 99,70 99,80 99,65 
37 60,293 59,974 59,734 99,70 99,80 99,60 
38 60,058 60,069 59,873 99,60 99,80 99,60 
39 59,900 59,951 60,148 99,65 99,80 99,70 
40 60,031 59,890 60,079 99,60 99,80 99,60 
41 59,950 59,955 60,095 99,70 99,80 99,70 
42 60,007 60,051 59,942 99,70 99,80 99,75 
43 60,103 60,013 59,884 99,65 99,80 99,70 
44 60,055 60,095 59,850 99,65 99,75 99,55 
45 60,113 59,927 59,959 99,65 99,90 99,75 
46 60,072 59,863 60,065 99,75 99,85 99,55 
47 59,995 60,083 59,922 99,60 99,80 99,80 
48 60,108 59,881 60,011 99,80 99,80 99,65 
49 60,035 59,853 60,112 99,65 99,85 99,55 
50 59,970 60,006 60,024 99,65 99,85 99,60 
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9.2. Uppmätta data för cirkel 
 

Cirkel Nr Mått Diameter Rundhet 

 
 
 
 

 

 Min radie Max radie mm R 
1 10,165 10,191 20,356 0,027 
2 10,129 10,208 20,336 0,079 
3 10,159 10,201 20,359 0,042 
4 10,154 10,203 20,354 0,049 
5 10,147 10,193 20,341 0,046 
6 10,152 10,216 20,368 0,064 
7 10,153 10,199 20,350 0,046 
8 10,141 10,196 20,335 0,055 
9 10,138 10,211 20,346 0,073 
10 10,163 10,203 20,365 0,040 
11 10,156 10,198 20,354 0,043 
12 10,149 10,195 20,343 0,046 
13 10,156 10,199 20,354 0,043 
14 10,157 10,200 20,357 0,042 
15 10,151 10,200 20,351 0,049 
16 10,153 10,213 20,363 0,060 
17 10,172 10,198 20,368 0,025 
18 10,161 10,203 20,364 0,042 
19 10,150 10,225 20,376 0,075 
20 10,161 10,217 20,377 0,056 
21 10,147 10,218 20,363 0,036 
22 10,147 10,203 20,349 0,056 
23 10,135 10,200 20336 0,032 
24 10,141 10,181 20,321 0,040 
25 10,112 10,191 20,301 0,079 
26 10,170 10,192 20,362 0,022 
27 10,162 10,217 20,379 0,055 
28 10,68 10,201 20,368 0,034 
29 10,64 10,195 20,359 0,031 
30 10,172 10,204 20,376 0,032 
31 10,150 10,205 20,355 0,056 
32 10,174 10,222 20,397 0,048 
33 10,159 10,189 20,348 0,031 
34 10,176 10,213 20,388 0,038 
35 10,163 10,199 20,362 0,036 
36 10,189 10,216 20,405 0,027 
37 10,176 10,208 20,383 0,032 
38 10,154 10,209 20,364 0,055 
39 10,166 10,199 20,365 0,033 
40 10,166 10,204 20,370 0,038 
41 10,177 10,202 20,379 0,026 
42 10,177 10,196 20,372 0,019 
43 10,179 10,209 20,388 0,031 
44 10,130 10,198 20,325 0,068 
45 10,159 10,203 20,362 0,043 
46 10,162 10,208 20,369 0,046 
47 10,167 10,206 20,373 0,039 
48 10,141 10,222 20,362 0,081 
49 10,141 10,204 20,45 0,063 
50 10,158 10,196 20,353 0,038 
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9.3. Uppmätta data för fyrkant 
 

Fyrkant Nr Radie=1mm ? Mått 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H1 H2 H3 H4 X Y 
1 ja Nej Nej ja 100,123 100,180 
2 ja Nej Nej ja 100,241 100,028 
3 ja Nej Nej ja 100,156 100,113 
4 ja Nej Nej ja 100,294 100,006 
5 ja Nej Nej ja 100,194 100,087 
6 ja Nej Nej ja 100,114 100,180 
7 ja Nej Nej ja 100,259 100,027 
8 ja Nej Nej ja 100,149 100,076 
9 ja Nej Nej ja 100,126 100,062 

10 ja Nej Nej ja 100,102 100,079 
11 ja Nej Nej ja 100,182 100,037 
12 ja Nej Nej ja 100,104 100,072 
13 ja Nej Nej ja 100,089 100,058 
14 ja Nej Nej ja 100,185 100,016 
15 ja Nej Nej ja 100,113 100,051 
16 ja Nej Nej ja 100,144 99,997 
17 ja Nej Nej ja 100,072 100,044 
18 ja Nej Nej ja 100,093 100,086 
19 ja Nej Nej ja 100,116 100,077 
20 ja Nej Nej ja 100,117 100,077 
21 ja Nej Nej ja 100,093 100,045 
22 ja Nej Nej ja 100,100 100,044 
23 ja Nej Nej ja 100,169 99,992 
24 ja Nej Nej ja 100,097 100,028 
25 ja Nej Nej ja 100,113 100,014 
26 ja Nej Nej ja 100,179 100,015 
27 ja Nej Nej ja 100,064 99,976 
28 ja Nej Nej ja 100,156 99,953 
29 ja Nej Nej ja 100,122 99,972 
30 ja Nej Nej ja 100,176 99,973 
31 ja Nej Nej ja 100,089 99,982 
32 ja Nej Nej ja 100,042 100,008 
33 ja Nej Nej ja 100,108 99,995 
34 ja Nej Nej ja 100,097 99,998 
35 ja Nej Nej ja 100,074 100,014 
36 ja Nej Nej ja 100,069 99,996 
37 ja Nej Nej ja 100,184 99,995 
38 ja Nej Nej ja 100,090 100,008 
39 ja Nej Nej ja 100,173 99,986 
40 ja Nej Nej ja 100,176 99,991 
41 ja Nej Nej ja 100,237 99,996 
42 ja Nej Nej ja 100,182 100,043 
43 ja Nej Nej ja 100,176 99,956 
44 ja Nej Nej ja 100,158 99,959 
45 ja Nej Nej ja 100,160 99,972 
46 ja Nej Nej ja 100,118 100,005 
47 ja Nej Nej ja 100,067 99,995 
48 ja Nej Nej ja 100,095 100,010 
49 ja Nej Nej ja 100,050 100,003 
50 ja Nej Nej ja 100,172 99,957 
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9.4. Beräkningar av duglighetsindex 

 

9.4.1. Fyrkant mått i x-led 
 

 
 
 

 
 
σ = 0,054771 

µ = 100,125 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 
 

9.4.2. Fyrkant mått i y-led 
 
 

 
 
σ = 0,05048 

µ = 100 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 
 
 

9.4.3. Triangel mått i x-led 
 

 
 
 

 
 

σ = 0,060348 

µ = 99,675 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 
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9.4.4. Triangel mått i y-led 
 
 

 
 

 

 
 

 

σ = 0,03959 

µ = 99,775 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

9.4.5. Triangel mått i z-led 
 

 
 

 

 
 
 
σ = 0,076425 

µ = 99,65 

Tö = 100,5 

Tu = 99,5 

T = 100 

 

9.4.6. Triangel mått för 60o hörn 1 
 

 
 
 

 
 
 
σ = 0,09758 

µ = 60,02º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60º 
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9.4.7. Triangel mått för 60o hörn 2 
 

 
 

 

 
 
 
σ = 0,085879 

µ = 59,95º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60º 

 
 

9.4.8. Triangel mått för 60o hörn 3 
 

 
 

 

 
 
σ = 0,114627 

µ = 59,95º 
Tö = 61º 
Tu = 59º 
T = 60

o 

 
 

9.4.9. Cirkel mått för diameter 
 

 
 

 

 
 
 
σ = 0,022686 

µ = 20,325 

Tö = 20,5 

Tu = 19,5 

T = 20  
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10. Duglighetstabeller 
Tabellerna nedan är sammanfattningar av resultatet i duglighetsstudien som visar Cp och Cpk 
för dem olika arbetsmomentet hos de tre geometrierna. 
 
Observera att ett allmänt godkänt värde på duglighetsindex Cp är, Cp ≥ 1.33.  
För Sex Sigma kvalitet gäller Cp ≥ 2.00 och Cpk ≥ 1,5.  
µ är genomsnittsvärdet för 50 uppmätta arbetsmoment.  
T är det förväntade värdet på µ.  
 
 

10.1. Liksidig triangel med sidan 100mm 
 

 

 X Y Z H1 H2 H3 
Cp 2,761 4,209 2,180 3,416 3,881 2,908 

Cpk 0,939 2,315 0,654 3,330 3,687 2,532 

µ 99,68mm 99,78mm 99,65mm 60,025o 59,95o 59,95o 

T 100mm 100mm 100mm 60o 60o 60o 

 
 
 

 

10.2. Cirkel/hål med diameter 20mm 
 

     

 Diameter 
Cp 7,347 
Cpk 2,571 
µ 20,325mm 
T 20mm 
 
Medelvärdet för rundheten är 0,0425. 
Målet är att ligga så nära noll som möjligt  

 

10.3. Fyrkant med sidor 100x100 och hörnradie 1mm 
 

  

 X Y  
Cp 3,043 3,302 
Cpk 2,282 3,302 
µ 100,125mm 100mm 
T 100mm 100mm 
 
Profilen hålls men hörn H2 och H3 får inte radie 1mm 
som önskat. Radien är något mindre. 

 


