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SAMMANFATTNING
Rapporten är ett examensarbete som utförts i den avslutande delen av
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Examensarbetet är utfört av Anders
Dedorsson Ylén, student vid fakulteten för hälsa, teknik- och naturvetenskap på Karlstads
Universitet.
Examensarbetet har utförts på Arvika Smide AB vars uppdrag gick ut på att införa SPS vid
pressgrupp 5, samt undersöka hur väl företaget jobbar med ISO/TS 16949.
I rapporten finns en teoretisk del om SPS och ISO standarden ISO/TS 16949. Vidare beskrivs
hur SPS använts som metod för att mäta maskinens duglighet och behov av underhåll, samt
hur mätningarna utförts. Här beskrivs också av vad som skett vid renovering av
smidespressen och vilka resultateten blev av mätningar gjorda efter arbetet.
Lämplig metod för att se vart företaget befinner sig i sitt arbete med ISO/TS 16949 och
förslag på förbättrat arbete med ISO/TS redovisas.
Rapporten redovisar att SPS kan vara ett styrande medel vid tillståndsbaserat underhåll på en
smidespress och hur företaget kan utveckla sitt arbete med ISO/TS 16949.

ABSTRACT
The report is a master thesis carried out in the final part of the Bachelor of Science education
in Mechanical Engineering. The work is carried out by Anders Dedorsson Ylén, a student at
the Faculty of Health, technology and natural science at the University of Karlstad.
The work has been performed at Arvika Smide AB, whose mission was to introduce SPS at
the pressgroup 5, and examine how well the company is working with ISO/TS 16949.
The report contains a theoretical part about SPS and ISO standard ISO/TS 16949.
It also describes how SPS can be used as a method for measuring machine condition and
maintenance needs, and how the test's are carried out.
It describes what has happened in the renovation of the forging press, and the results of
measurements made after the renovation work was done.
An appropriate method is presented to be able to see where the company is in its work with
ISO/TS 16949 and suggestions for improved work with ISO/TS is suggested.
The report shows that the SPS can be used as a guideline in condition-based maintenance of a
forging press and how the company can improve its work with ISO/TS 16949.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Vid en koncernkonferens i Bengtsfors 1961 (Nilsson, 2007) diskuterade Volvo bland annat
sitt behov av smidda ämnen i stål. Man beslöt då att tillsätta en utredning om det verkliga
ämnesbehovet under det kommande 1960-talet. Utredningen skulle genomföras med egen
personal och konsulter, för att mynna ut i en konkret lösning av det
materialförsörjningsproblem. Behovet av smidda järndetaljer var 1961 uppe i 20 000 ton och
beräknades öka till 35 000 ton i slutet av 1960-talet. Vid denna tid var tillgången bra och
priserna var låga, men man ansåg det ändå nödvändigt att säkra upp tillverkningen genom att i
egen regi tillverka det egna behovet. Ett förslag lades fram om att man skulle investera i en
provsmidesanläggning för att kunna få ett bra kalkylunderlag och för att kunna prova ut
metoder, maskiner och annan utrustning.
Utredningen var klar i juni 1963 och i maj samma år beslöt Volvos styrelse att avsätta drygt
två miljoner kronor för att i Arvika bygga en pilotsmedja. Lokaler ställdes till förfogande av
AB Bolinder-Munktell och maskiner beställdes för leverans under 1964. Anledningen till att
man valde att starta en provsmidesgrupp just i Arvika berodde på att där fanns Arvikaverken
med ett smidestekniskt kunnande. Detta på grund av att här hade man i många år tillverkat
smidda produkter till jordbruksmaskiner i plankhejare.
1965 presenterades resultatet av testverksamheten och 1966 tog Volvos styrelse beslutet att
uppföra en smedja i Arvika för tillverkning av smidda ämnen för Volvos behov. Smedjan
skulle producera ämnen till både Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar, med en
fördelning på 25 procent till LV och 75 procent till PV. Smedjan skulle inriktas på en
produktion av press- och stuksmide upp till en styckevikt på 7,5 kg. Produktionen startade i
juni 1966 på ett 56 000 m2 stort område i Lycke industriområde, som är beläget i östra delen
av Arvika. Den totala anläggningskostnaden var beräknad till en kostnad på 27,5 miljoner och
uppbygganden skulle ske i tre etapper. När fabriken var helt klar räknade man med ett behov
av 140 man i smedjan.
Ägandet utav företaget har varierat, men i dagsläget är det Componenta Wirsbo AB som äger
Arvika Smide AB. Idag är Arvika Smide AB en av de ledande producenterna av sänksmide i
Skandinavienledande, vilket är den vanligaste smidesmetoden för fordonsindustrin.
Ledningen för företaget finns på Componenta Wirsbo AB och en del av personalavdelningen,
men fortfarande finns hela produktionskedjan från utveckling, verktygstillverkning fram till
färdig produkt kvar på Arvika Smide AB. Möjligheten att friktionssvetsa de smidda detaljerna
till mer kompletta enheter finns också på företaget och ger en stor konkurrensfördel. I
dagsläget är det ca 80 personer anställda på Arvika Smide AB, men antalet anställda ökar
eftersom efterfrågan på företagets produkter är bra och volymerna ökar. Produktionen går på
treskift med fem smideslag på varje skift. Varje smideslag ansvarar för en pressgrupp, som
består utav induktionsugn, smidespress, skäggpress och conveyersystem. Arvika Smide AB är
certifierade enligt ISO 9001, ISO/TS 16949 och ISO 14001.
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Arvika Smide har en maskinpark bestående utav: en press på 3150 ton som klarar en
detaljvikt på 5-20 kg, två pressar på 2500 ton som klarar en detaljvikt på 5-12 kg, en press på
1600 ton som klarar en detaljvikt på 1-7 kg, två pressar på 1000 ton som klarar en detaljvikt
på 0,2-3 kg och en friktionssvets på 80 ton.
Första ledet i företagets produktion är att kapa de järnstänger som kommer in i erforderlig
kvalitet. De kapade bitarna kallas kuts och deras längd är beräknad med hjälp av ett
simuleringsprogram för att få rätt utfyllnad vid pressning. Kutsen går sedan vidare till en
induktionsugn som värmer järnet till 1100-1250 grader. När kutsen har transporterats genom
induktionsugnen och fått rätt temperatur, så kommer den fram till operatören som med hjälp
av en smidestång ställer kutsen rätt i pressen. Sedan stukar pressen kutsen för att göra det
lättare för färdig-slaget att få metallen att flyta ut i gravyren. Vid komplicerade geometrier
eller stora detaljer så använder man sig ibland av ett för-slag innan färdig-slaget. När detta är
gjort så flyttar operatören vidare biten i pressen till skäggningen som slår av överflödigt
material som sticker ut.
Arvika Smide AB producerar till fordonsindustrin som har stora krav på kvalitet och att
företaget jobbar efter standarden ISO/TS 16949 för att arbetet med kvalitet ständigt skall
förbättras. Efterfrågan är ökande och företaget taktar upp i produktion, men man har i det
senaste fått reklamationer som tros vara orsakade av slitage i pressen. Särdeles stort finner
man att problemet verkar vara från press 5.
Uppdraget från Arvika Smide AB är att genom införande av SPS kunna säkra maskinens
tillförlitlighet och på så sätt säkra kvalitén på utgående material. I uppdraget ingår även att se
över hur företaget arbetar med ISO/TS 16949 och ge förslag på förbättringar.
Handledare: Jan Fredriksson på Arvika Smide AB, produktionschef.
Handledare: Leo de Vin, professor vid Karlstad Universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och
teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för maskin- och
materialteknik.
Examinator: Nils Hallbäck, Universitetslektor vid Karlstad universitet, Fakulteten för hälsa,
natur- och teknikvetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, Avdelningen för
maskin- och materialteknik.
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1.2 Syfte
Syftet med projektet är att införa SPS på Arvika Smide AB i syfte att kunna se när pressen är i
behov av åtgärder, samt att studera hur väl företaget uppfyller ISO/TS 16949.

1.3 Mål
Projektet hade som mål att ge förslag på ett tillvägagångssätt för införande av SPS (Statistisk
Processtyrning) i syfte att pressen ska åtgärdas innan kvalitetsbrister uppstår.
Projektet hade även som mål att ge förslag på hur arbete med ISO/TS 16949 kan förbättras.

1.4 Avgränsning
Arbetet är avgränsat till att gälla pressgrupp 5 och de mätningar som har gjorts har avgränsats
till att gälla produkten Ok (1422428). De metoder som används i arbetet är från det som tagits
upp på maskiningenjörsutbildning på Karlstads Universitet.
Projektet är begränsat till tiden höstterminen 2013.
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2. TEORI
2.1 SPS
SPS, statistisk processtyrning, används för att veta hur processen beter sig. Med SPS kan man
ta reda på om processen är stabil, hur stor variationerna är och om värdena ligger nära
toleransgränserna på någon sida. Ligger inte värdena centrerade på mitten och spridningen är
stor så riskerar man att få värden som hamnar utanför tolerans. Som visas i Figur 1 nedan så
kan man se hur hela processens utfall bildar en normalfördelningskurva. Om man sedan gör
enstaka mätningar så kommer man slumpmässigt att hamna någonstans utefter denna kurva.
ÖT

Enstaka
mätningar

Hela processens utfall

UT
Figur 1. Hur hela processen ser ut.
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Om man som i Figur 2 nedan gör en enstaka mätning och utefter denna styr processen, så
riskerar man att hamna utanför toleransgränsen på grund av att man inte vet vart värdet ligger
i förhållande till centrum av normalfördelningskurvan över hela processens utfall.
ÖT

Enstaka
mätning
mätning
UT
Detaljer utanför tolerans

Figur 2. Fel som uppstår då man inte vet vad man styr efter.

Risken med enstaka mätningar är också, som man ser i Figur 3 nedan att man tror sig ligga
mitt emellan toleransgränserna, men att man ligger i en ytterkant av normalfördelningskurvan
och på grund av spridningen hamnar utanför toleransgräns.

UT
Detaljer utanför tolerans

Figur 3. När endast en detalj mäts så kan man inte veta var på normalfördelningskurvan man befinner sig.

För att åskådliggöra situationen så att det blir enklare att förstå sig på processen är det viktigt
att man försöker illustrera data grafiskt. Detta gör man bäst med ett styrdiagram som visar
förändring eller utfall som funktion av tiden (Bergman & Klefsjö, 2007).
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För att fylla i diagrammet tar man ett förutbestämt antal detaljer ur processen och mäter dessa.
Ett medelvärde och ett värde på variationsvidden räknas ut och plottas in i diagram.
I diagrammet kan man sedan se när en förändring skett i processen. Nedan i Figur 4 och 5
visas styrdiagram med resultaten presenterade i så kallade X- och R-diagram där X står för
medelvärdet och R för variationsvidd.

X-diagram
91
90,5
90
Mått [mm]

89,5

ÖTG

89

ÖSG

88,5

X

88

Målvärde

87,5

USG

87

UTG

86,5
86
1

2

3

4

5
6
Mätgrupp

7

8

9

10

Figur 4. Exempel på hur ett styrdiagram kan se ut.

R-diagram
1,40
Mått [mm]

1,20
1,00
0,80

Rmax

0,60

R

0,40

Rmedel

0,20
0,00
1

2

3

4

5
6
Mätgrupp

7

8

9

10

Figur 5. Exempel på hur ett styrdiagram kan se ut.
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Säkerheten ökar med antalet detaljer som mäts vid varje tillfälle. Störst ökning sker i början
när man ökar från en till fem bitar och avtar sedan, vilket visas i Figur 6 nedan. Fem är det
vanligaste antalet bitar som tas ut vid varje stickprov.

Figur 6. Kurva över förhållandet mellan stickprovsstorlek och säkerhet i resultat.
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2.2 ISO/TS 16949
2.2.1 Kvalitetsledningssystem
Kvalitetsledningssystem är det mest använda ordet, men även namn som kvalitetssystem och
kvalitetssäkringssystem kan används. Kvalitetsledningssystem är fastlagda regler och metoder
för hur arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsledning skall ske i ett företag.
Kvalitetsrevisioner har länge genomförts av många företag hos sina leverantörer (Bergman &
Klefsjö, 2007). Redan på 1930-talet tog militära beställare i USA och militäralliansen NATO
fram en standard för hur en leverantörs verksamhet skulle utvärderas. Med hänsyn till
kvalitetsarbetet så var det en standard för krav på vad som kallas ett företags kvalitetssystem.
Det var så den internationella standarden ISO 9000 skapades. Till att börja med var denna
standard, avsedd för tvåpartsöverenskommelser mellan leverantören och kund. Nuförtiden
används också ISO 9000 för en s.k tredjepartscertifiering, vilket innebär att en tredje
oberoende part också granskar kvalitetssystemet. Detta görs för att minska behovet av flera
kvalitetsrevisioner i ett leveransföretag med många kunder. Att företaget har ett
kvalitetssystem betyder inte att produkterna från företaget endast är felfria, men det fungerar
som ett kontrollinstrument och förenklar spårningen när ett eventuellt fel har uppstått. En
viktig del i arbetet med kvalitetsledningssystem är också att förebygga fel, så att inte uppstår
eller att de fångas upp innan de lämnar fabriken. Det allra bästa är om felet aldrig uppstår, för
på så sätt spar man omarbetnings-/kassaktionskostnader och risken att produkten kommer till
kund försvinner.
Definitionen på ordet kvalitetsledningssystem är ”ledningssystem för att leda och styra en
organisation med avseende
kvalitet” enligt (ISO/TS 16949: 2000). Standarden nämner alla
steg i tillverkningen, från att identifiera kundens behov till hur nöjd kunden är med den
färdiga produkten. Kvalitetssystemet ska innefatta hela företagets organisation och dess
verksamhet.
Alla medarbetare skall känna till hur företaget arbetar med standarden och det är därför
mycket viktigt att företaget dokumenterar hela processen i kvalitetsledningssystemet.
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2.2.2 ISO Standard
ISO, International Organization for Standardization, (ISO, 2014) är ett ickestatligt
internationellt företag som startade 1947. ISO är inte en förkortning av International
gani ati n
tanda di ati n vilket e
att en kstavs k tning av namnet livit
engelska
anska. Därför valdes namnet ISO vilket k mme
n
grekiskans isos och betyder lika. Detta blev det gemensamma namnet och är lika i alla länder
och på alla språk. Organisationen är världens största organisation för utveckling av
standarder. De utvecklar internationella frivilligstandarder för varor, tjänster och
ledningssystem. Organisationen har gett ut 19 500 internationella standarder sedan de startade
sin verksamhet. Alla ISO standarderna revideras med några års mellanrum och detta kan göra
att det finns flera versioner under en kortare tid, vilket beror på att det tar tid för en standard
att slå igenom. ISO:s huvudkvarter ligger i Geneve i Schweiz. Idag är 164 länder medlemmar
i ISO. Inom Sverige är det SIS, svensk standard standardisering, det företag som certifierar
företag på International Organization for Standardization.

2.2.3 ISO 9000
Serien ISO 9000 har sina rötter i amerikansk militär standard och blev ISO-standard 1987
(Bergman & Klefsjö, 2007). Idéerna till ISO 9000 kommer från den brittiska standarden BS
5750, som i sin tur är starkt influerad av MIL-Q-9858, som publicerades 1959. MIL-Q-9858
härstammar från amerikanska flygvapnets standard från 1930-talet och NATO-standarden
AQAP-1, skriven redan på 1940-talet.
ISO 9000 har översatts till nationell standard i över 100 länder runt om i världen sedan den
blev internationell standard. ISO 9000 serien har dock fått lite olika namn i olika länder. Till
exempel används termen SS-EN ISO 9000 i Sverige, ANSI/ISO/ASQC 9000 i USA, JISZ
9900 i Japan. Oavsett så är innehållet så gott som identiskt.
I början av 1990-talet omarbetades första upplagan av ISO 9000 från 1987 och utkom i ny
version 1994 och fick då beteckningen ISO 9000:1994. Den innehöll en serie av standarder
numrerade 9000-9004. ISO 9000 innehöll grundläggande definitioner och tillvägagångssätt
för hur de andra standarderna skulle användas. Att ge riktlinjer för det interna arbetet vid
skapandet av ett kvalitetssystem var själva syftet med ISO 9004. ISO 9001, ISO 9002 och ISO
9003 hade istället mer varierande kravnivåer på kvalitetssystem vid olika kontraktsituationer.
De sista tre nämnda kan klassas som kravstandarder. Den mest omfattande delen var ISO
9001 som inkluderade ISO 9002 och omfattades av ISO 9003.
För att göra ISO 9000 anpassningsbar inom offensiv kvalitetsutveckling och gjort en
förbättrad helhetssyn, har en omfattad revidering lett fram till versionen ISO 9000:2000.
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2.2.4 ISO/TS 16949
Ett stort problem för leverantörer som levererar till olika länders bilindustri, är att de olika
länderna haft olika kravstandarder. I den tyska bilindustrin publicerades VDA 6.1 år 1991.
VDA står för ”Ve and de Aut m t ilindust ie” s m ä ann lunda m t exem elvis Q 9000. Syftet med denna standard var stödjandet av auditering hos leverantörer och är därför
inget komplement till ISO 9000. Italienska bilindustrin skapade 1994 sin standard AVSQ`94
med titeln ”A F A Evaluati n
Quality ystems-Guidelines
use”. P e is s m i den
tyska standarden så finns inte kraven i ISO 9001 i AVSQ´94. Franska bilindustrin skapade år
1990 sin ”F u nisseu s” ete knad EAQF. Denna standa d minne m den italienska
standarden i struktur och innehåll (Bergman & Klefsjö, 2007).
Alla de olika standarderna inom bilindustrin har orsakat problem. Inom bilindustrin har flera
uppköp gjorts som har skapat olika former av delägande och samarbeten. Detta har lett till ett
intresse inom bilindustrin för gemensam standard.
1996 ska ades en gemensam standa d med namnet
/T 16949 dä T etyde ”Te ni al
e i i ati n”. Den ygge
ilindust ins lika standarder, samt ISO 9000. Första versionen
kom 1999 och 2002 kom en reviderad version av ISO/TS 16949 som är anpassad till ISO
9001:2000. Den ersätter de olika standarderna i bilindustrier över hela världen.
ISO/TS16949 har som syftet att ett ledningssystem ska implementeras för att åstadkomma
ständiga förbättringar och att förhindra fel, minska variation och förluster i
försörjningskedjan.
Målsättningen för ISO/TS 16949 är (ISO/TS 16949:2000):




Utveckla ett ledningssystem för kvalitet som leder till ständiga förbättringar.
Tillsammans med tillämpliga kundkrav definierar ISO/TS 16949 de grundläggande
kraven ett ledningssystem för kvalitet.
Tillämpning av gemensamma och konsekventa internationella kvalitetssystemkrav för
bilindustrin.
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3. METOD
3.1 SPS
Genom att räkna på processen när denna är i statistisk jämvikt så får man en fördelning som
liknar en normalfördelningskurva, där dugligheten bestäms av genomsnittsvärdet
(väntevärdet) µ och spridningen (standardavvikelsen) σ samt t le ansg änse na Tö och Tu.
Måttet på processens spridning i relation till toleransvidden anges som Cp och mått på
processens spridning som även tar hänsyn till processens centrering anges som Cpk. En
process med duglighetsmått på över 1,33 anses som godkänt och över 1,67 anses som
världsklass.
För att få fram ett duglighetsindex och standardavvikelse i detta arbete så kommer formlerna
(1), (2) och (3) att användas:
(1)
(2)
(3)
För att kunna beräkna fram styrgränser i X-diagrammet användes formlerna (4) och (5) från
IVF (2013) och för styrgräns i R-diagrammet användes formel (6) från Andersson et al
(1990).
(4)
(5)
(6)

För att få ett så säkert resultat som möjligt med hänsynstagande till arbetsinsats så kommer en
stickprovsstorlek på fem detaljer att användas. Resultatet redovisas i X- och R-diagram som
visas i Figur 4 och 5 i teoridelen.
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3.2 ISO/TS 16949
För att kunna se hur väl Arvika Smide AB jobbar med ISO/TS 16949 så behövs en gapanalys
för att jämföra företagets nuvarande prestationsförmåga med den potentiella
prestationsförmågan. Gapanalysen har som mål att identifiera gapet mellan den nuvarande
och den optimala fördelningen av insatser. Detta för att ge en syn på inom vilka områden
inom företaget som det går att göra förbättringar på. Det är en studie på vart organisation är
just nu och var den vill vara i en framtid.
Rutinerna skall sva a







g na (Eriksson, E., Kinde, A.

indst m, P. 2001):

Varför
Vem
När
Var
Vad
Hur

För att se fabrikens nuvarande arbete med ISO/TS 16949 och vart man befinner sig i nuläget,
kommer först en studie genomföras av vad standarden ISO/TS 16949 säger. Sedan gå igenom
den dokumentation som företaget har över sitt kvalitetsledningssystem och intervjuer med
personalen som arbetar just med detta område.
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4. RESULTAT
4.1 SPS
4.1.1 Nuvarande kontrollmätning
På företaget görs i dagslägets många mätningar i produktionen på de detaljer som tillverkas.
Mätningarna går till så att man varje halvtimma tar en detalj från varje press, som man sedan
låter svalna varpå man sedan blästrar biten. Detta arbete utförs av stickproveriet, som är en
avdelning med mycket erfaren personal och stor tillgång på mätutrustning. I provrummet görs
en okulär kontroll av märkning, skäggning, hålning, och godsknappheter. Efter att detta
kontrollerats så görs en fördefinierad mätrondskontroll i MeasurLink, som är ett mätprogram
som lagrar mätdata. Om något är utanför tolerans så vidtar man åtgärder för att rätta till
problemet, men inga trender följs i mätdata och man får en inte helt rättvis bild av endast en
bit vid provtagning. Här bör man enligt SPS öka antalet för att ge en säkrare bild av hur stabil
processen är och inte fatta beslut utefter tillfälligheter, vilket är risken när man endast tar en
detalj. En stickprovsstorlek om fem detaljer är det historiskt sett vanligaste enligt (Bergman &
Klefsjö, 2007). Mätdata som lagrats i programmet används dock också om reklamationer
inkommer.
4.1.2 Mätning av ok (1422428)
Denna detalj valdes för att den har en bra geometri för att kunna mäta parallellitet,
hopslagsmått och partförskjutning. Spindelleden är också en vanligt förekommande produkt
som körs ofta i produktionen och därför lämpar sig bra för mätningar som visar hur maskinen
förändrats över tid. I Figur 7 nedan syns hur mätningen av hopslagningsmåttet och
parallelliteten gick till. Till höger på bordet i bilden syns även en metallkloss som användes
för att lägga under spindelleden på senare mättningar.

Figur 7. Här sker mätning av hopslangningsmått och parallellitet.
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Anledningen till att två metallklossar som den i Figur 2 ovan användes vid senare mätningar,
var att verktyget i pressen spruckit och detta orsakade grader på botten av oket.
Nollställningen av mätmaskinen vid användning av metallklossarna gjordes mot
metallklossens övre del, i stället för som tidigare mot bordet. När oket lades på klossarna, så
gjordes detta på den plana yta som bildas 29 mm över okets undre del (Se bilaga 1).
I Figur 8 nedan visar i vilken ordning och på vilka punkter oket mättes för att få ett mätvärde
på parallellitet.

Figur 8. Mätpunkter i nummerordning 1, 2, 3 och 4 för mätning av parallellitet.

18

För mätning av partförskjutning användes en fixtur och en mätklocka enligt Figur 9 nedan.
Underdelen av oket fixerades vid de två stoppklackarna i fixturen och mätklockan lästes av.
Sedan roterades oket 180 grader och mättes på nytt. När detta var gjort subtraherades det
större värdet med det lilla och summan dividerades med två för att få partförskjutningen.

Figur 9. Fixtur med mätklocka.
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4.1.3 Hopslagningsmått av ok (1422428)
Här åskådliggörs resultatet på mätningar av hopslagningsmått före och efter renoveringen av
smidespress 5, där mätningarna är gjorda. Först kommer resultaten från före renoveringen.






ÖTG (Övre toleransgräns) 119,1mm
ÖSG (Övre styrgräns) 117,3 mm
Målvärde är 117 mm
USG (Undre styrgräns) 116,7 mm
UTG(Undre toleransgräns) 115,9 mm
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Figur 10. X-diagram av Hopslagningsmått ok (1422428) före renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 1,01 mm
Rmedel ( Variationsmedelvärde)0,48 mm
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Figur 11. R-diagram av Hopslagningsmått ok (1422428) före renovering.
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Cp, Cpk och standardavvikelse före renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):
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ÖTG (Övre toleransgräns) 90,1 mm
ÖSG (Övre styrgräns) 88,3 mm
Målvärde är 88 mm
USG (Undre styrgräns) 87,7 mm
UTG(Undre toleransgräns) 86,9 mm
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Figur 12. X-diagram av Hopslagningsmått ok (1422428) efter renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 1,01 mm
Rmedel (Variationsmedelvärde) 0,48 mm

R-diagram
1,40
Mått [mm]

1,20
1,00
0,80

Rmax

0,60

R

0,40

Rmedel

0,20
0,00
1

2

3

4

5
6
Mätgrupp

7

8

9

10

Figur 13. R-diagram av Hopslagningsmått ok (1422428) efter renovering.
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Cp, Cpk och standardavvikelse efter renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):

Processen är ganska stabil och det skiljer inte mycket mellan före och efter renoveringen på
hopslagningsmåttet.
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4.1.4 Mätning av parallellitet på ok (1422428)
Här åskådliggörs resultatet på mätningar av parallellitet före och efter renoveringen av
smidespress 5, där mätningarna är gjorda. Först kommer resultaten från före renoveringen.
Vid framtagningen av värdena för parallelliteten på oket, så gjordes ett Excelark i vilket de
fyra värdena på varje ställdes upp. Därefter sorterades det minsta och största talet ut och
differensen räknades ut på de båda talen. Värdet på differensen har sedan använts i
beräkningarna. Som övre toleransgräns sattes det sammanlagda mellan övre och undre
toleransgräns. Detta på grund av att det inte får vara större differens än så.




ÖTG (Övre toleransgräns) är 3,2mm
ÖSG (Övre styrgräns) är 0,31mm
Målvärde är 0mm
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Figur 14. X-diagram av parallellitet på ok (1422428) före renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 1,11 mm
Rmedel (Variationsmedelvärde) 0,53 mm
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Figur 15. R-diagram av parallellitet på ok (1422428) före renovering.
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Cp, Cpk och standardavvikelse före renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):
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ÖTG (Övre toleransgräns) 3,2 mm
ÖSG (Övre styrgräns) 0,30 mm
Målvärde är 0 mm
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Figur 16. X-diagram av parallellitet på ok (1422428) efter renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 1,10 mm
Rmedel (Variationsmedelvärde) 0,52 mm
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Figur 17. R-diagram av parallellitet på ok (1422428) efter renovering.

26

Cp, Cpk och standardavvikelse efter renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):

Vid beräkningen av Cpk uppstår problem eftersom det inte finns något undre värde. Här får
man alltså ta maxvärdet på Cpk. Inte heller i parallelliteten är det någon större skillnad i före
och efter renoveringen.
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4.1.5 Partförskjutning på ok (1422428)
Här åskådliggörs resultatet på mätningar av partförskjutning före och efter renoveringen av
smidespress 5, där mätningarna är gjorda. Först kommer resultaten från före renoveringen.




ÖTG (Övre toleransgräns) 1 mm
ÖSG (Övre styrgräns) 0,22 mm
Målvärde är 0 mm
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Figur 18. X-diagram av partförskjutningen på ok (1422428) före renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 0,79 mm
Rmedel (Variationsmedelvärde) 0,37 mm
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Figur 19. R-diagram av partförskjutningen på ok (1422428) före renovering.
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Cp, Cpk och standardavvikelse före renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):
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ÖTG (Övre toleransgräns) 1 mm
ÖSG (Övre styrgräns) 0,09 mm
Målvärde är 0 mm
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Figur 20. X-diagram av partförskjutning på ok (1422428) efter renovering.




Rmax (Variationens styrgräns) 0,32 mm
Rmedel (Variationsmedelvärde) 0,15 mm
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Figur 21. R-diagram av partförskjutning på ok (1422428) efter renovering.
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Cp, Cpk och standardavvikelse efter renoveringen:
Duglighetsindex formel (1):

Korrigerade duglighetsindex formel (2):

Mätvärdenas standardavvikelse formel (3):
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Figur 22. X-diagram av tiden före och efter partförskjutning på ok (1422428).
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Figur 23. R-diagram av tiden före och efter partförskjutning på ok (1422428).

Vid beräkningen av Cpk uppstår problem eftersom det inte finns något undre värde. Här får
man alltså ta maxvärdet på Cpk som i fallet med parallelliteten. Här blir det dock en större
skillnad före och efter renoveringen. Medelvärdet på partförskjutning sjunker kraftigt, vilket
syns tydligt i figur 18.
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4.2 Renovering av smidespress 5
En renovering av smidespress 5 gjordes i början av december månad 2013 på grund av att
man av flera anledningar ansåg den i behov av renovering. En av orsakerna till renoveringen
var att man fått reklamationer som kunde härledas till smidespress 5. En annan orsak var att
pressen förstörde verktyg genom att knäcka dessa på mitten, samt att maskinen bröt av de
styrpinnar som skall hålla verktygsplattorna rätt i förhållande till varandra. Det var också
länge sedan ett mer omfattande underhåll var gjort på smidespress 5. Ett så omfattande
renoveringsarbete som att plana av verktygshållare, bord, kil och styrskenor, orsakar ett långt
stopp medan arbetet utfördes och även väntetid på att kunnig inhyrd personal skall ha tid för
uppgiften. Vid isärtagningen av smidespressen visade det sig att vissa ytor behövde avverkas
med så mycket som 6 mm, vilket förlängde arbetstiden. Det syns tydligt i Figur 20 hur sliten
pressen var.

Figur 24. I början av arbetet med att plana bordet i smidespress 5.
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Figur 25. Fräsen som arbetat med att plana bordet i smidespress 5.

Avverkningen av ytorna gjordes med en fräs som monterades på plats i smidespressen, vilket
visas i Figur 21 ovan. Skillnaden som uppstod i tjocklek efter det bortfrästa materialet
kompenserades med plåtar av motsvarande tjocklek.
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Figur 26. Den fördigplanade kilen till smidespress 5.

I Figur 22 ovan ser man hur den bearbetade ytan på kilen ser ut innan den sätts tillbaka i
maskin.
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4.3 ISO/TS 16949
Arvika Smide AB styr på ett bra sätt upp sitt arbete inom ISO/TS 16949. De revisioner som
har skett har inte inneburit några problem för huruvida företaget skall få behålla sitt certifikat.
Man har inte heller haft några problem med att svara på de kundreklamationer som inkommit
i det senaste. I arbetet har det inte hittats något som skulle äventyra Arvika Smide AB:
certifiering mot ISO/TS:16949, men det finns möjligheter för utveckling. Dock finns det
möjlighet att jobba vidare med att begränsa så att inte kvalitetsbrister kommer ut från
fabriken. En gapanalys över de fem delarna i ISO/TS 16949 har gjorts och resultatet
presenteras i Figur 27 med hjälp av ett spindeldiagram.

Spindeldiagarm gapanalys
Ledningsystem för
kvalitet
10
8
6
Mätning, analys och
förbättring

4
2

Ledningens ansvar
Poäng

0

Produktframtagnin
g

Hantering av
resurser

Figur 27. Spindeldiagram över gapanalys utav Arvika Smide AB:s arbete med ISO/TS 16949.

Företaget har ett noggrant batchsystem som gör det möjligt att följa materialet från
järnstången till färdigbehandlad detalj. Detta tillsammans med att man i mätprogrammet
MeasurLink kan plocka fram data på de stickprov som gjordes på materialet, ger en mycket
säker spårbarhet.
Arbetet i fabriken sker med standardoperationsblad för att säkra upp ett mer likställt arbete,
vilket säkrar upp att man arbetar på ett kvalitetsmässigt bra sätt.
Vid varje framtagning av ny produkt och vid förändringsarbete gällande produkten så
genomförs en FMEA.
Underhållet på fabriken har under ett antal år när produktionen gått på sparlåga blivit eftersatt.
Ett arbete för att komma ikapp med den underhållsplan som finns, skulle säkra upp kvaliteten
på företaget.
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Ett standardiserat tillvägagångssätt med att hantera reklamationer efter att kunden har svarats,
kunde vara ett sätt att höja kvaliteten. Idag finns en rutin på hur en reklamation ska hanteras
och hur man skall svara kunden, men inget som sätter igång ett förbättringsprojekt i syfte att
lösa problemet på längre sikt.
De personer som är inblandade i standard- och kvalitetsarbetet har mycket god koll på vad
standarden kräver och vilka rutiner företaget har, men hos övriga arbetare är nivån lägre. Här
kunde man göra en insats för att sprida informationen till alla, vilket ISO/TS 16949 faktiskt
kräver.
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5. DISKUSSION
Av de tre olika sorters mätningar som gjordes med hjälp av SPS så var det partförskjutning
som gav tydligast resultat efter renovering av smidespressen. Detta beror sannolikt på att vid
just partförskjutning är det maskinen som har störst betydelse för att detta fel uppstår. En
maskin som på grund av hårt slitage börjar bli glapp har svårt att centrera verktygshalvorna
över varandra när kraften blir som störst. Detta kan utnyttjas för att med hjälp av SPS
upptäcka när ett fel börjar uppstå i maskinen och det är dags för en översyn. Detta skulle
kunna göras genom att mäta på ok (1422428) som ofta har en återkommande produktion. Man
skulle med ett intervall på en mätning per månad kunna ta ut fem detaljer för mätning av
partförskjutning och när man ser en trend att värdena börjar gå uppåt så är det dags för en
översyn av maskinen. Liknande förfarande skulle också vara applicerbart på övriga
smidespressar. En utmaning är dock att få informationen vidare till underhåll och få till stånd
ett tillståndbaserat underhåll av maskinen.
Lite överraskande var att skillnaden i parallellitet inte blev större med tanke på hur maskinen
såg ut innan renovering, men kan nog bero på flera saker. Dels verktygets inverkan och dels
flyttas detaljen som inte tar upp en så stor yta av smidespressen mellan stukning, för-slag,
färdig-slag och skäggning. Detta göra att maskinen kompenserar för det eventuella
parallellitetsfel som finns i maskinen. Ett större ämne som formas till en stor puck av ett
enkelt verktyg som endast slår ett slag, skulle på ett säkrare vis kunna påvisa att det finns
parallellitetsfel i maskinen. Detta verktyg skulle kunna köras mellan produkter med en längre
intervall mellan körningarna.
Att med SPS styra hopslagningsmåttet kan vara svårt då verktyget ständigt slits, vilket orsakar
en glidning i värdena. I början av ett verktygs livscykel så lägger man sig i underkant på
toleransen. Detta för att när verktyget slits så drar sig värdet mot den övre toleransen och på
så sätt får man längre livstid på verktyget. Detta tillsammans med att detaljen får flera slag gör
det svårt att urskilja vad ett eventuellt fel beror på.
Att jobba med SPS för att säkra upp uppföljningen av kvalitetsresultaten skulle ändå ge
företaget en större säkerhet i kvalitetsarbetet jämfört med dagens stickprov på en bit. En vinst
är också om man utbildar smederna i SPS så känner de ett större ansvar och att de kan
påverka resultatet mer genom att snabbare reagera när värden drar åt fel håll.
Med dagens organisation av smideslag bestående av tre operatörer, en som smider, en som
skäggar och en avbytare. Då finns det möjlighet för avbytaren att en gång i halvtimmen
plocka ut fem detaljer, mäta dessa och föra in mätresultaten.
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6. SLUTSATS
Det är möjligt att med hjälp av statistisk processtyrning styra underhållet av smidespressar till
ett tillståndsbaserat underhåll. Detta görs genom att mäta partförskjutningen på en detalj som
kontinuerligt eller med jämna intervaller finns i produktionen. Arbetssättet gör det också
möjligt att göra nödvändiga åtgärder på maskinen innan felaktiga detaljer uppstår på grund av
fel på smidespressen. En annan vinst är också att man på ett lätt sätt kan kontrollera
maskinens status utan att ta isär maskinen vilket kräver mycket arbete och tid.
Arvika Smide AB har ett bra arbete med ISO/TS 16949 och uppfyller de krav som standarden
ställer. Företaget skulle dock tjäna på att göra en mer grundlig utvärdering för att kartlägga
situationen, skapa medvetenhet hos de anställda och kunna prioritera det fortsatta arbetet.
Förslag till fortsatt arbete:






Tillverka verktyg till smidespress för underlättande av mätning av parallellitet.
Arbeta för att komma i fas med den underhållsplan som finns.
Starta tvärfunktionella projekt för att grundligt lösa de reklamationer som inkommer.
Skapa medvetenhet hos personalen om arbete i ISO/TS 16949.
Använda SPS som ett verktyg även för att styra hela processen.
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