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Sammanfattning 

För att säkerställa att Scanias produkter håller en hög kvalitet kontrolleras de producerade 
komponenterna genom mätningar och avsyning. Vid produktionen av kamaxlar utförs idag en 
manuell slutkontroll på samtliga kamaxlar av en operatör. Slutkontrollen av kamaxlarna är idag 
tidskrävande, påverkad av den mänskliga faktorn och ergonomiskt problematisk. 
 
Målet med examensarbetet var att utvärdera en automatisk slutkontroll av kamaxlar där det ingick att 
undersöka vilken nytta den skulle skapa för Scania samt vilka tekniska krav som skulle ställas på 
utrustningen. Dessutom skulle förslag på leverantörsalternativ och ett layoutförslag med den 
föreslagna utrustningen presenteras. Syftet med att utreda detta var att få bort den manuella 
mätningen och avsyningen från slutkontrollen. 
 
Genom att ha studerat litteratur, examensarbeten och undersökt olika leverantörers utbud har 
information om olika mätmetoder samlats in. För att ta reda på hur situationen såg ut och vilka krav 
som borde ställas på utrustningen under examensarbetets genomförande har intervjuer med personal 
på Scania genomförts. 
 
Resultatet av examensarbetet var att tidigareläggning av de kontroller som utförs på hålen bör ske. 
Därefter drogs slutsatsen att metoden med optisk mätning är den mest fördelaktiga för kvarvarande 
kontroller, eftersom den är noggrann och snabb vid mätning. Den enda svagheten är att mätobjektet 
måste vara rent och torrt vid mätning. Den rekommenderade lösningen innefattar tre olika 
utrustningar för att kunna utföra de kvarvarande kontrollerna, där kontrollerna delats in i 
ytjämnhetsmätning, visuell avsyning och mätning av generella mått. 
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Abstract 

The products of Scania maintain a high quality due to the manufacturing and quality controls that 
the components go through. The quality control of camshafts is today performed manually of all of 
the camshafts by an operator in the end of the production. The quality control is time consuming, 
affected by the human factor and ergonomically not sustainable.  
 
The purpose of this thesis was to evaluate an automatic quality control of camshafts, investigate the 
advantage Scania could get out of it and which technical requirements the equipment should meet. 
Additionally, suggestions on a layout and possible suppliers of the equipment should be presented. 
The point of this evaluation was to see if the manual measuring and visual inspection could be 
replaced by an automatic quality control. 
 
Information about different methods of measuring was collected by studying literature, theses and 
by examining what suppliers had to offer. To find out about the current situation and what should 
be required from the equipment, interviews were held and observations made. 
 
The result of this thesis was that the quality control of the holes should be performed earlier in the 
production. Thereafter the conclusion was made that the remaining quality controls should be 
performed by an optical measuring method, due to its precision and fast measuring process. Its 
weakness is that the detail being measured has to be dry and clean. The recommended solution 
involves three different equipments in order to conduct all the remaining controls to be performed. 
The controls have been divided into roughness measuring, visual inspection and measuring of 
general dimensions. 
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Nomenklatur 

Direct run – En produkt som genomgår produktionslinan utan efterjusteringar 

DM – Motoravdelningen på Scania 

DMBA – Vevaxelavdelningen del 1 

DMBB – Vevaxelavdelningen del 2 

DMBC – Kamaxelavdelningen 

DMTB – Avdelningen för vev-, kam, och balansaxlar 

DXB – Huvud- och sidoaxelavdelningen 

Solara – program för att utföra mätsystemsanalyser (MSA) 

SPS – Scanias produktionssystem är en produktionsfilosofi, vilken bygger på Toyotas 

produktionssystem 

SPC – Statistisk processtyrning 

SPC-låda – En kontrollplats där mätning utförs och statistisk processtyrning kan ske 

Q-DAS – Leverantör av bland annat qs-STAT och Solara 

Qs-STAT – program för att utföra statistiska analyser såsom maskinkapabilitet och SPC 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras de utgångspunkter som gett upphov till examensarbetet och examensarbetets syfte. 

1.1 Bakgrund 

För att säkerställa att Scanias produkter håller en hög kvalitet kontrolleras de producerade 

komponenterna genom mätningar och avsyning under produktionen men även i en slutkontroll. 

Dessa kontroller kan ske på varje enskild komponent men även genom att ta stickprov om 

produktionen anses vara stabil. 

Vid produktionen av kamaxlar utförs idag en manuell slutkontroll på samtliga kamaxlar av en 

operatör. Operatören genomför slutkontrollen med hjälp av mätverktyg och en visuell avsyning för 

att säkerställa att kvalitetskraven är uppfyllda innan kamaxlarna skickas vidare till kund. De som 

berörs av kvalitetsavvikelser från produktionen, vilka inte upptäcks vid slutkontrollen, är 

motormonteringen och i värsta fall slutkunden. 

1.2 Problemdefinition 

Slutkontrollen av kamaxlarna är idag tidskrävande samt påverkad av den mänskliga faktorn, eftersom 

operatören måste genomföra en visuell avsyning och mäta med mätinstrument på samtliga kamaxlar, 

för att kontrollera om de uppfyller kvalitetskraven eller inte. Därutöver sker det stickprov av vissa 

mått. Förutom detta har operatören, som utför slutkontrollen, i uppgift att köra 

tillverkningsprocessens flaskhals (OP 190 – polering av kamaxeln), som är den sista bearbetande 

operationen, vilken måste bibehålla en hög produktivitet. 

1.3 Mål 

Examensarbetets mål var att utvärdera en automatisk slutkontroll av kamaxlar. I utvärderingen 

ingick att undersöka vilken nytta utrustningen skapar för Scania och vilka tekniska krav som bör 

ställas på utrustningen, det vill säga: 

• vilka egenskaper (dimensioner och ytfinhet) som behöver kontrolleras på kamaxeln och hur 

det kan genomföras i slutkontrollen samt presentera egenskaper som eventuellt kan 

kontrolleras tidigare i produktionen 

• hur utrustningen ska upptäcka eventuellt kvarvarande spånor på kamaxeln 

• vilken noggrannhet som krävs på mätinstrumenten 
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• Vilka data från mätningarna som behöver lagras för spårbarhet. 

Ytterligare mål var att presentera möjliga leverantörsalternativ för utrustningen samt ett layoutförslag 

över området efter dem sista tvättmaskinerna på produktionslinan. 

1.4 Avgränsningar 

• Examensarbetet inkluderade enbart de befintliga kamaxlar som genomgått samtliga steg i 

tillverkningsprocessen. 

• Examensarbetet inkluderade enbart en automatisk slutkontroll. 

1.5 Resurser 

• Två gruppmedlemmar 

• 800 timmar arbetstid 

• Handledare från Scania och KTH 

• Personal från Scania 

• AutoCAD 
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2 Metod 

I följande avsnitt presenteras de metoder som använts för att samla in primär- och sekundärdata och resultatet till 
examensarbetet. 

2.1 Nulägesanalys 

En nulägesanalys genomfördes för att få en bild av hur problemet såg ut i verkligheten samt för att 

komma fram till en lämplig lösning. Nulägesanalysen bestod av öppna icke-deltagande observationer 

vid slutkontrollen samt frågor till operatören som utfört kontrollen. Det som avses med öppen icke-

deltagande observation är att undersökaren inte utför själva operationen utan iakttar en operatör 

som är medveten om observationen. Det är dock viktigt som undersökare att vara objektiv under 

observationen. Dessutom undersöktes det hur dokumentationen av avvikelser utfördes och dess 

spårbarhet. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ämnade ge en inblick i de skriftliga arbeten som genomförts tidigare inom 

automatisk kvalitetskontroll. Litteraturstudien omfattade även litteratur inom områdena 

kvalitetskontroller generellt och den mänskliga faktorns påverkan på resultatet. Dessa litterära verk 

har då huvudsakligen bestått att vetenskapliga skrifter, såsom examensarbeten. 

2.3 Dokument och statistik från Scania 

Det som menas med dokument och skiljer sig från litteraturstudien är att dokument inte är av 

vetenskaplig eller teoretisk karaktär. Exempel på dokumentation kan i denna kontext vara dokument 

som Scania använder när de ska inhandla utrustning och de krav som då bör ställas.  Ytterligare 

exempel på dokumentation är standarder inom Scania. Förutom detta insamlades även statistik för 

att undersöka hur nuläget såg ut avseende avvikelser. 

2.4 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes användes för att utnyttja den befintliga kunskapen inom Scania och 

få förslag på leverantörsalternativ. Detta för att personalen har erfarenheter och kunskaper som inte 

går att finna dokumenterat. Dessutom finns möjligheten att både ställa följdfrågor under tiden och 

att följa upp intervjun i efterhand, då respondenten är känd. Däremot finns nackdelen att svaren 

måste tolkas och dessutom skrivas om till en text. 
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2.5 Informationssökning på internet 

Data har inhämtats från källor på internet, vilket till största delen har syftat till att söka information 

om olika leverantörsalternativ. Internet har även varit till hjälp för att uppsöka litteratur. 

2.6 Studiebesök 

Studiebesök har genomförts för att undersöka befintliga lösningar inom kvalitetskontroll, i syfte att 

skapa en förståelse för hur olika typer av mätutrustning fungerar i praktiken. 

2.7 Värderingsmatris 

En värderingsmatris har använts för att jämföra de mätmetoder som undersökts i arbetet. 

Mätmetoderna poängsattes utefter hur examensarbetarna bedömde att de uppfyllde respektive krav 

som ställts. 

2.8 Analys av metoderna 

De metoder som valdes för att genomföra examensarbetet ansågs vara de mest tillämpbara baserat 

på examensarbetets problemdefinition, avgränsningar och mål. Dessa bedömdes även kunna ge 

värdefull information inom examensarbetets tidsramar för att uppfylla målen. Ytterligare metoder 

för att uppfylla examensarbetets mål valdes bort för att de inte ansågs vara lika effektiva som 

ovannämnda metoder. 
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Figur 1 Kamaxel och ventilmekanism 

(Scania CV AB, 2016) 

Figur 2 Kamaxel (Scania CV AB, 2016) 

3 Företagspresentation 

I följande avsnitt presenteras företaget Scania och kamaxelns funktion. 

3.1 Scania 

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer. 

Visionen är att vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för samtliga 

intressenter. I dagsläget har Scania verksamhet i ca 100 länder och mer än 44000 anställda. 

Huvudkontoret, forskning & utveckling och en stor del av produktionen ligger i Södertälje (Scania, 

2016). 

3.2 Kamaxeln 

Kamaxeln sitter i motorn och används för att omvandla en roterande rörelse till en rörelse som 

trycker ventilerna neråt så att de öppnar och därefter stängs med hjälp av ventilfjädrarna. När 

ventilerna öppnas släpps bränsleluftblandningen in och avgaserna släpps ut ur motorns cylindrar. 

Kamaxelns profil har stor betydelse för motorns karaktär. Profilen kan till exempel avgöra om en 

motor är lämplig för låga eller höga varvtal, om den ska vara bränslesnål eller leverera så mycket 

effekt som möjligt. Profilen påverkar även motorns avgasutsläpp (Nice, 2000). 

 

Scania har två typer av kamaxlar, smidda och monterade, där den smidda väger cirka 30 kg och den 

monterade cirka 15 kg. 
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4 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt innehåller den teoretiska referensram som examensarbetet har utgått från. 

4.1 Scanias produktionssystem (SPS) 

Scanias produktionssystem (SPS), som till stor del bidragit till att göra Scania framgångsrikt, är en 

produktionsfilosofi som bygger på Toyotas produktionssystem, TPS, och har syftet att öka 

produktiviteten. Tanken med SPS är att eliminera slöseri, effektivisera produktionen med mera. 

Personalen jobbar aktivt med att upptäcka och åtgärda avvikelser som på något sätt kan störa 

produktionen. Inom produktionen avsätts tid för arbete med ständiga förbättringar vilket innebär att 

en stor del av förbättringsarbetet utförs av montörer och operatörer. 

Grunden i SPS är tre stycken värderingar: kunden först, respekt för individen och eliminering av 

slöseri. Dessa värderingar är en del av kulturen på företaget och är en del av det dagliga arbetet på 

Scania. SPS innehåller även fyra principer som är en viktig del, dessa är: 

• Ständiga förbättringar: Processen måste hela tiden utmanas för att kunna förbättras och för 

att eliminera avvikelser. 

• Rätt från mig: Betyder att inga avvikelser ska tas emot, tillföras eller skickas vidare till kund. 

• Förbrukningsstyrd produktion: Ingenting som inte är beställt av kund produceras. 

• Normalläge – standardiserat arbetssätt: Ett normalläge är en förutsättning för att kunna 

upptäcka avvikelser. 

I SPS finns fyra prioriteringar som är till för att personalen ska kunna prioritera rätt vid 

beslutsfattande. Prioriteringarna är: 

1. Säkerhet/miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

Vid normalläge gäller samtliga prioriteringar samtidigt, vilket betyder att arbetet ska utföras säkert, 

hålla hög kvalitet, levereras i tid och till en rimlig kostnad (Granath, et al., 2009). 
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Figur 3 Scaniahuset (Scania CV AB, 2016) 

4.2 Lean 

Lean har utvecklats ur Toyotas produktionssystem, vilket SPS bygger på. Kärnidén med Lean är att 

minimera slöserier och samtidigt maximera värdet för kunden. Det slutliga målet är att kunna förse 

kunden med felfritt värde genom en felfri tillverkningsprocess utan slöserier. Enkelt sammanfattat 

innebär Lean att skapa mer värde för kunden med färre resurser. För att åstadkomma detta ska 

Leantänkande ändra fokus från att optimera enskilda delar i produktionen till att fokusera på 

optimering av flödet av produkter och tjänster genom samtliga avdelningar på företaget (Lean 

Enterprise Institute, u.d.). 

Genom att eliminera slöserier genom hela värdeflödet, inte enbart i exempelvis delar av 

produktionen, skapas processer som kräver mindre tid, kapital, utrymme och arbetskraft. Dessa 

processer kan framställa produkter och tjänster med färre fel och till lägre kostnad än traditionella 

system. Dessutom kan företag som jobbar med dessa processer snabbare anpassa sig till ändrade 

önskemål från kunder med hög variation och krav på hög kvalitet, låga kostnader och snabba 

genomloppstider för produkterna (Lean Enterprise Institute, u.d.). 

4.2.1 Leanfilosofi 

Målet med Lean är att hitta det bästa tillvägagångssättet att utföra sin verksamhet på. För att hitta 

detta tillvägagångssätt måste det vara känt vad som är verksamhetens mål och vad som för 

verksamheten närmare målet. Målet kan exempelvis vara perfekt kvalitet, noll slöserier eller perfekt 
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belåtenhet hos kunderna. Därtill krävs det stor förståelse för hur kunderna tänker för att hitta det 

bästa sättet samt att alla medarbetare är med och strävar mot samma mål (Bicheno & Holweg, 2009). 

För att nå resultat gäller det att inte enbart se Lean som enskilda verktyg för att höja kvaliteten och 

minska slöserier. För att lyckas lika bra som Toyota gjort med sitt produktionssystem, som är 

grunden för Lean, gäller det att följa deras process för att nå samma resultat. Toyota började sitt 

arbete med att fokusera på hur de skulle använda sina resurser för att tillverka en produkt som är så 

nära det kunden önskar sig som möjligt. De fokuserade även på att hålla produktionens flöde så nära 

flödet av pengar in i verksamheten som möjligt, eftersom målet med verksamheten är att tjäna 

pengar (Bicheno & Holweg, 2009). 

Den verkliga styrkan med Lean är dess förmåga att lära av misstag och ständigt förbättras. Fel som 

uppstår i en Leanorganisation ses inte enbart som ett symptom som måste behandlas utan som en 

möjlighet att förbättra organisationen. Inom organisationen ska människorna belönas för hur väl de 

kan förbättra processen när ett fel väl har uppstått, inte för hur få fel de gör. Vad som kännetecknar 

Toyota är inte hur få fel de gör utan hur snabba de är på att rätta till felen och se till att de inte 

uppstår igen (Bicheno & Holweg, 2009). 

4.2.2 Leans fem principer 

Det finns fem principer att beakta vid övergång från massproduktion till Lean produktion, dessa 

principer är: 

1. Specificera värdet sett från kundens perspektiv 

2. Identifiera och kartlägga värdeflödet 

3. Skapa flöde 

4. Dragande system 

5. Perfektion 

Att specificera värdet sett från kundens perspektiv är en princip som kommer från 

marknadsföringen vilken bygger på tanken att kunden inte köper en produkt utan ett resultat. Ett 

exempel på det kan vara att Scania säljer en transportlösning, inte en lastbil. I vanliga fall fokuserar 

tillverkare på vad som är bekvämt att tillverka eller på vad som kan anses vara mest ekonomiskt för 

kunden. För att kunna sälja ett resultat är det viktigt att känna till vem kunden är oavsett om det är 

nästa process i tillverkningen, ett annat företag eller en slutkund (Bicheno & Holweg, 2009). 

När värdeflödet ska identifieras och kartläggas ska samtliga processer från råmaterial till slutkund 

ingå. Det är då viktigt att kontrollera värdeflödet från början till slut och inte bara avdelning för 
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avdelning. Tanken bakom detta är att ingen organisation är starkare än sin svagaste länk och där 

ingår även underleverantörer och så vidare (Bicheno & Holweg, 2009). 

Principen att skapa flöde är det starkaste verktyget inom Lean för att minska slöserier i värdeflödet. 

För att skapa ett bra flöde gäller det att hålla varje enskild produkt i rörelse så mycket det går genom 

att undvika buffertar och köer, för att minska den icke värdeskapande tiden. Dessutom är det bra att 

köra en detalj och direkt skicka den vidare istället för att vänta på att en hel serie blir klar innan 

detaljerna skickas vidare. Däremot kan det vara mer lönsamt att invänta en serie innan detaljer 

skickas vidare om det ska ske en längre transport. Flödet i produktionslinan ska planeras så att icke 

värdeskapande moment, i största möjliga mån, aldrig fördröjer ett värdeskapande moment (Bicheno 

& Holweg, 2009; Sigemyr, 2011). 

Att skapa ett dragande system där efterfrågan styr hur mycket som produceras och när, är centralt 

för att undvika överproduktion och för att snabbt kunna ställa om när kunden efterfrågar andra 

varianter. Med ett dragande system blir det möjligt att snabbt serva kunden utan att behöva hålla 

stora lager (Bicheno & Holweg, 2009; Sigemyr, 2011). 

Att sträva efter perfektion handlar om att skapa en kultur som ständigt jobbar för att bli bättre och 

är mer en fråga om inställning hos personalen på företaget än ett verktyg. Perfektion innebär inte 

enbart att leverera felfria produkter utan att leverera precis det kunden vill ha, exakt när, till ett 

rimligt pris och med minsta möjliga slöseri. Här gäller det att inte jämföra sig med konkurrenter eller 

med den som gör det bäst just nu, det enda riktmärket är noll slöserier (Bicheno & Holweg, 2009; 

Sigemyr, 2011). 

4.2.3 Slöserier 

Lean handlar till stor del om att eliminera slöserier, men viktigt att komma ihåg är att eliminering av 

slöserier är verktyg för att hitta det bästa sättet att utföra sin verksamhet – inte målet i sig. Dessutom 

är det skillnad på att minska slöserier och minska kostnader, att minska slöserier behöver inte leda 

till minskade kostnader, däremot kan de leda till ökade intäkter genom ökat flöde eller försäljning. 

Det finns olika typer av slöserier, icke värdeskapande och nödvändiga icke värdeskapande. Icke 

värdeskapande betyder att det är ett rent slöseri och bidrar till att förstöra det värde som är tänkt att 

skapas i processen. Nödvändigt icke värdeskapande slöseri är något som en process kräver för att 

kunna skapa värde, men tillför inget värde i sig. Att byta ut slitna skär i en svarv är ett exempel på 

nödvändigt slöseri. Ett problem med nödvändiga slöserier är att de väldigt lätt uppkommer men är 

svåra att arbeta bort (Bicheno & Holweg, 2009). 
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I Lean produktion finns de så kallade 7+1 slöserierna, dessa är: 

• Överproduktion – att producera för mycket eller innan det efterfrågas anses vara det 

allvarligaste eftersom det leder till flera andra slöserier. 

• Onödig väntan – när en detalj i en produktionslina står still och väntar är det tecken på 

slöseri, väntan påverkar flödet i processen negativt. 

• Onödiga rörelser – har mycket att göra med hur en arbetsplats är utformad, exempelvis en 

montör som behöver lägga sig på golvet för att komma åt att dra en skruv. Montören blir 

direkt påverkad av dålig ergonomi vilket leder till sämre kvalitet för kunden. 

• Onödiga transporter – att minska på transporter så mycket som möjligt är viktigt för att det 

kostar pengar och tillför inget värde till produkten, ingen kund vill betala för att få sin 

produkt transporterad runt inne på, eller mellan fabriker. 

• Överarbete – att utföra arbete som kunden inte önskat. Att köpa in en stor dyr maskin 

istället för flera små billigare maskiner leder ofta till överarbete för att det anses vara för dyrt 

att ha en stor dyr maskin ståendes när den egentligen inte behöver producera, för att det inte 

finns någon efterfrågan på dess produkt. 

• Onödigt lager – att ha produkter i lager kostar pengar och binder kapital som kunde använts 

till något annat, även detta är en kostnad som kunden tvingas stå för. Stora lager försvårar 

även arbetet med att snabbt identifiera problem samt ökar ledtiden för produkterna. Alla 

företag behöver dock marginaler, då det i princip är omöjligt att inte ha något lager alls. 

• Omarbete – att tillverka felaktiga produkter som behöver justeras i efterhand kostar både tid 

och pengar, ju längre tid det tar att upptäcka felet desto dyrare blir det att åtgärda. Fokus för 

att undvika omarbete ska ligga på att förebygga avvikelser vid källan, inte på att upptäcka 

uppkomna avvikelser senare. 

• Personalens outnyttjade potential – att inte utnyttja operatörernas tankar och idéer om hur 

processen kan förbättras är ett slöseri som riskerar att bli dyrt i längden eftersom även 

automatiserade fabriker snabbt hamnar efter med produktiviteten utan ständiga 

förbättringar. 

Vid arbete med eliminering av slöseri gäller det att ha en helhetsbild av processen för att inte riskera 

att lägga stora resurser på att förbättra en ineffektiv metod när det finns andra metoder som är 

effektivare (Bicheno & Holweg, 2009; Sigemyr, 2011). 
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4.3 SPC – statistisk processtyrning 

I alla processer förekommer det variationer, tanken med statistisk processtyrning är att identifiera 

och eliminera orsaker till variation. Variationer i en tillverkningsprocess kan exempelvis bero på 

glapp i maskiner, vibrationer eller varierande temperatur. En variation kan ha flera olika orsaker som 

ger ett litet bidrag till en variation, att se vad varje orsak bidrar till kan vara väldigt svårt att se. När 

det kommer till arbetet med ständiga förbättringar är statistisk processtyrning en central del. Ny 

information om processen gör att fler orsaker till variation kan hittas och elimineras. När processens 

variation minskar höjs kvaliteten och kostnader orsakade av kvalitetsbrister minskar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

4.3.1 Systematiska och slumpmässiga orsaker 

Orsakerna som ger upphov till variationer kan delas in i systematiska och slumpmässiga, det finns 

dock ingen tydlig gräns mellan de olika typerna. Systematiska orsaker är sådana som beror på 

felaktigheter i processen, till exempel maskininställningar, slitna verktyg eller variationer i råmaterial, 

dessa kan påverka variationen så mycket de blir urskiljbara. Slumpmässiga orsaker är de övriga som 

endast ger mindre påverkan på variationen. När påverkan från de systematiska orsakerna arbetats 

bort finns enbart den slumpmässiga variationen kvar och då är processen stabil, vilket även kallas 

statistisk jämvikt. För att kunna förutse processens utfall med hjälp av statistiska modeller måste 

processen vara stabil, processen är då förutsägbar inom vissa gränser. Utan ett statistiskt synsätt på 

processen kan slumpmässiga orsaker misstas för systematiska och vid försök att kompensera för 

detta riskerar variationen att öka istället för att minska (Bergman & Klefsjö, 2012). 

4.3.2 Kapabilitet 

Kapabilitet, även kallad duglighet, är en maskins eller en process förmåga att tillverka produkter 

inom utsatta toleranser. Kapabiliteten delas in i maskinkapabilitet respektive processkapabilitet. Där 

maskinkapabiliteten tar hänsyn till variationen från enhet till enhet och processkapabiliteten tar 

hänsyn till både variationen från enhet till enhet och variationen av genomsnittsvärdet över en längre 

tid. Kapabiliteten kan beräknas med information från den statistiska processtyrningen. Det krävs 

dock att tillverkningsprocessen är i statistisk jämvikt för att måttet på kapabilitet ska kunna tolkas, 

eftersom det annars ger en ögonblicksbild och inte kan användas för att förutse framtida utfall. 

Tillverkningsprocessens statistiska fördelning bestämmer dess duglighet, en process som är i 

statistisk jämvikt kan anses vara normalfördelad. 

I industrin har det blivit vanligare att genomföra kapabilitetsstudier, mycket på grund av att fler 

insett värdet av det men även för att kunder och leverantörer börjat ställa krav på det. Även 
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kvalitetsledningssystem som ISO 9000 har kapabilitetsstudier som krav. Resultatet från 

kapabilitetsstudier används i första hand till att hitta dem processer som är i störst behov av 

förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012). 

4.3.3 Mätsystemanalys (MSA) 

Att ha ett dugligt mätsystem är centralt vid arbete med statistisk processtyrning, detta för att undvika 

att mätsystemet blir en bidragande orsak till variationer. I Scanias MSA-studier, som bygger på 

AIAG-standard, behandlas enbart repeterbarhet och reproducerbarhet och kallas därför för Gage 

R&R-analys, övriga faktorer kontrolleras vid kalibrering. Måttet på variationerna som uppkommer 

när samma operatör mäter är repeterbarheten och måttet på variationerna mellan olika operatörer är 

reproducerbarheten. Om repeterbarheten är dålig kan det bero på att mätdonet inte är tillräckligt 

noggrant eller i behov av underhåll. Är reproducerbarheten dålig kan det vara operatörerna som 

mäter på olika sätt eller behöver utbildning i att hantera mätdonet (Edkvist & Saarela, 2010; Hassan, 

2015). 

4.4 Metrologi 

Att vara kunnig inom metrologi, läran om mätningar, är avgörande för mätningen av konkreta mått 

och för hanteringen av mätutrustning. Kunskap inom metrologi ökar förmågan att värdera data och 

fatta beslut baserade på bra underlag. Operationerna som ingår vid mätning och kontroll av en detalj 

kan delas in i mätning, tolkning, okulärkontroll och funktionskontroll (Jarfors, et al., 2010). 

• Mätning är ”en följd av åtgärder med syfte att bestämma ett storhetsvärde” (Jarfors, et al., 

2010). 

• Tolkning innebär att bestämma om en detalj är inom utsatta toleranser eller inte. 

• Okulärkontroll är en undersökning som görs med ett lågförstorande hjälpmedel, exempelvis 

lupp, eller direkt med blotta ögat. 

• Funktionskontroll är att kontrollera om en detalj klarar av att uppfylla sin tilltänkta funktion. 

4.4.1 Mätosäkerhet 

Resultatet av en mätning är viktigt men det är lika viktigt att veta om resultatet går att lita på. 

Mätutrustning som visar rätt värde vid varje mätning finns inte, vid noggranna mätningar av samma 

detalj blir det generellt en viss spridning av resultaten, därför är det viktigt att känna till 

utrustningens mätosäkerhet. Vid en mätning beror osäkerheten på systematiska och slumpmässiga 

fel, om storleken på dessa avvikelser är kända kan mätosäkerheten beräknas. Systematiska fel är 

deterministiska, vilket betyder att de går att förutse. Slumpmässiga fel är icke konstanta och kan inte 
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förutses. Källor till osäkerhet i en mätning är exempelvis den mänskliga faktorn, fysikaliska 

förhållanden och mätutrustningen som används. Den totala mätosäkerheten hos ett mätdon, 

systematiska och slumpmässiga fel, används för att bestämma mätdonets noggrannhet (Jarfors, et al., 

2010; Langmead, 2014). 

Temperatur, tryck och luftfuktighet är exempel på fysikaliska förhållanden som kan påverka 

mätresultatet. Därför är det viktigt att känna till miljön där mätningen äger rum och om det går, 

kontrollera den miljön för att kunna relatera ett resultat till standardiserade förhållanden. 

Temperaturen påverkar mätresultatet genom längdutvidgning hos mätobjekt och mätdon. 

Hos elektroniska mätdon kan skillnader i temperatur göra att mätresultatet ändras med tiden, ett sätt 

att undvika detta är att sätta igång det elektriska mätdonet i tid innan det är dags för mätning vilket 

gör att temperaturjämvikt nås i värmealstrande elektronik. 

Längdutvidgning på grund av temperaturförändringar är en vanlig orsak till mätfel. Olika material 

utvidgas olika mycket vid temperaturförändringar, för dem flesta material gäller formeln: 

∆𝑳𝑳 = 𝑳𝑳𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝜶𝜶 𝐱𝐱 ∆𝑻𝑻 

 

Formel 1 Längdutvidgning 

Där ∆𝐿𝐿 är längdutvidgningen, 𝐿𝐿0 är mätlängden, α är längdutvidgningskoefficienten för mätobjektet 

och ∆𝑇𝑇 är temperaturskillnaden. Tryck och luftfuktighet måste tas hänsyn till främst vid optisk 

mätning men kan även ha en påverkan på material eller mätdon som drar åt sig fukt (Jarfors, et al., 

2010). 

4.4.2 Mätmetoder och mätdon 

Det finns så många olika mätmetoder och mätdon tillgängliga idag att det inte finns möjlighet att 

beskriva samtliga i denna rapport, aktuellt för detta arbete var automatisk mätutrustning med 

kapacitet att utföra mätning av dimensioner och ytfinhet samt göra en visuell avsyning. Mättekniken 

och industrins utveckling går mer och mer mot automatiserad och beröringsfri mätning, det sparar 

tid och eliminerar den mänskliga faktorn. Det blir vanligare att automatisk mätutrustning integreras 

direkt i produktionslinor allt eftersom det blir möjligt att snabbt mäta avancerade mått. Exempelvis 

optisk mätning blir mer noggrann och kan kompensera för avvikelser som orsakas av temperatur 

och vibrationer. Även mätning direkt mot CAD-modeller blir mer vanligt (Jarfors, et al., 2010; 

Mekpoint, 2015). 
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Det finns ett antal olika mätmetoder att använda vid automatisk mätning, de som undersökts i detta 

examensarbete, är sådana som redan finns på Scania, vilka är: 

• Optisk mätning 

• Koordinatmätning 

• Pneumatisk mätning 

• Laserscanning 

4.4.3 Optisk mätning 

Optisk mätning kan användas både för att kontrollera mått på ett mätobjekt samt att göra en visuell 

avsyning, för att se om mätobjektet har fått exempelvis repor eller slagmärken. För att kunna utföra 

dessa kontroller finns det olika varianter av optisk mätning, bland annat profilprojektor, 

trianguleringsmätare och interferometrar. Profilprojektorn är en blandning av mikroskop och 

teleskop där detaljen belyses med parallella ljusstrålar, så kallat kollimerat ljus, och detaljens 

profilskugga kan mätas. Trianguleringsmätare använder sig av vinkeln mellan infallande och 

reflekterat ljus från detaljen. Metoden med interferometrar använder våglängdsskillnaden mellan 

ljuset som reflekteras mot detaljen och ljuset som reflekteras mot en känd referens. Dessa metoder 

av optisk mätning har utvecklats under åren och blivit noggrannare, snabbare och automatiserad 

men tekniken är i grunden densamma. 

Det finns optiska mätmaskiner speciellt framtagna för mätning och avsyning av just axlar. 

Mätningen fungerar på så sätt att ljus skickas ut mot mätobjektet, som skymmer en del av ljuset, 

bakom objektet fångas ljuset som kom förbi upp av en mottagare och mätobjektets kontur 

framträder. Utifrån det kan maskinen komma fram till ett mätresultat. Den visuella avsyningen går 

till så att en kamera tar bilder av ytan och därefter kan maskinen avgöra om ytan har någon defekt 

eller om den kan godkännas (Carlsson, 1999). 

4.4.4 Koordinatmätning 

Koordinatmätmaskiner finns i några olika utföranden, portalmaskiner, konsolmaskiner och 

horisontalspindelmaskiner. Dessa kan vara utrustade med olika typer av mäthuvuden, de tre 

huvudtyperna som används för att ta upp mätpunkter är mätande mekaniskt mäthuvud, brytande 

mekaniskt mäthuvud och mäthuvud med beröringsfria system. Det vanligaste mäthuvudet är det 

brytande. När mätspetsen får kontakt med mätobjektet bryts en krets som gör att mätspetsens 

position registreras i koordinatsystemet den befinner sig i. Det mätande mekaniska mäthuvudet är 

som det brytande men har ett eget koordinatsystem, vilket gör det lämpligt att mäta former med. 
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Mäthuvuden med optiska system har blivit mer aktuella de senaste åren allt eftersom de blivit mer 

noggranna och är dessutom ofta snabba (Edkvist & Saarela, 2010; Mekpoint, 2015). 

4.4.5 Pneumatisk mätning 

Den här metoden fungerar på det sättet att luft från ett munstycke pressas ut mot mätobjektets yta. 

När luften träffar mätobjektet uppstår ett tryck tillbaka mot munstycket, trycket tillbaka påverkas av 

hur längt det är mellan munstycket och mätobjektet. När en detalj mäts kommer tryckförändringen 

att vara nästan helt proportionell mot skillnaden i avstånd mellan mätobjekt och munstycke (Farago 

& Curtis, 1994). 

4.4.6 Lasermätning 

Vid mätning med laser projiceras en laserstråle mätobjektet, skuggan som då uppstår bakom 

mätobjektet används för att beräkna dess storlek. En roterande polygon speglar laserstrålen genom 

olika linser fram till mätobjektet, för att sedan gå igenom ytterligare en lins och därefter fångas upp 

av en fotodiod. Mätobjektets diameter är proportionell mot tiden som fotodioden är skuggad, vilket 

gör att ett mätresultat kan beräknas (Carlsson, 1999). 

En annan typ av mätning med laser som börjat komma fram på senare år är laserskanning. En 

laserskanner kan monteras på en vanlig industrirobot och fungerar så att den skannar mätobjektet 

och skapar en 3d-bild av det som kan jämföras med en CAD-fil. En sådan skanner kan i dag ha en 

noggrannhet på ett par µm, dessutom går processen snabbt (Mekpoint, 2015; Cascade, 2016). 

4.5 Spårbarhet och märkning 

Spårning och spårbarhet är de två delar som begreppet spårbarhet kan delas in i, där möjligheten att 

följa och logga en produkt från början till slut genom tillverkningen kallas för spårning och 

möjligheten att bestämma en produkts ursprung kallas spårbarhet. Tanken med spårbarhet är att 

kunna få information om vad som händer eller har hänt i en tillverkningsprocess (Brorsson, 2012). 

Spårbarhet tillför i regel inget värde till produkten utan är enbart en kostnad. Vinsten med det 

kommer i att kvalitetsarbetet underlättas, vilket i sig kan medföra att kostnader minskar för 

exempelvis kassationer samt att tidsåtgång för sökande minskas. I regel blir kostnaden för detaljer 

med avvikelser större ju senare avvikelsen upptäck, med ett system som kan spåra detaljer finns 

chansen att upptäcka dessa så tidigt som möjligt. Samma sak gäller även om en produkt skulle 

behöva återkallas, att noggrant kunna se vilka produkter det gäller gör att kostnaderna för 

återkallelsen kan minimeras, vinsten med detta blir extra tydlig vid stora tillverkningsvolymer 

(Brorsson, 2012). 
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Vid märkning av detaljer för spårbarhet är tvådimensionella koder, som QR-koder och 

datamatrixkoder, vanliga inom industrin. Datamatrixkoder, som Scania använder, har fördelen att de 

kan läsas av utan att behöva vara vriden på ett speciellt sätt samt att den även kan läsas av om den 

blivit skadad. Hur mycket data som kan lagras i en kod beror på dess storlek (Brorsson, 2012). 
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OP 020 

OP 040 

OP 030 

OP 040 

Operationsbeskrivning: 

OP 020 – Borr av dubbhål 

OP 030 – Bufferttorn/nålpräglingsmärkare 

OP 040 – Svarvning lager 

OP 060 – Fräsning kamnockar 

OP 070 – Tvättcell 

OP 115 – Härdning och anlöpning 

OP 120 – Riktning och lasermärkning 

OP 130 – Slipning lager 
  SPC-Låda 

OP 140 – Ändbearbetning 
  SPC-Låda 

OP 145 – Slipning lager 
  SPC-Låda 

OP 150 – Slipning nockar 

OP 160 – Tvättcell 

OP 170 – Barkhausmätning 

OP 190 – Polering nockar, lager & axialplan 

OP 200 – Tvättcell 

OP 210 – Slutkontroll 

OP 230 – Färdigvarulager 

OP 060 OP 060 

OP 070 

OP 115 

OP 120 

OP 130 OP 130 

OP 140 OP 140 

OP 145 OP 145 

OP 160 

OP 170 

OP 190 

OP 200 

OP 210 

OP 230 

Kund 

OP 150 OP 150 OP 150 

Figur 4 Produktionsflödet för kamaxlar 

5 Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt ger en inblick i hur produktionen av kamaxlar utförs på Scanias motortillverkning, kvalitetsarbetet på 
DM-avdelningen och slutkontrollens nuläge. 

Tillverkningen av kamaxlarna delas in i tre delar varav del 1 är mjukbearbetningen innan härdning 

och del 2 och 3 är hårdbearbetningen efter härdning. Respektive steg i bearbetningen kan ses i Figur 

5 Produktionsflödet för kamaxlar. 

 

Råmaterialet som levereras till kamaxelavdelningen består av 10 olika råämnen, varav tre stycken är 

monterade som bearbetas från del 2 och framåt, övriga är smidda går igenom samtliga steg i 

bearbetningen. Dessa råämnen bearbetas till 28 olika kamaxelvarianter som delas in i åtta familjer. 

Dessa familjer benämns D9, D9 XPI, D13, D13 XPI, D16 vänster, D16 XPI vänster, D16 höger, 

D16 XPI höger. Det som skiljer familjerna åt är antalet nockar och längden på kamaxlarna. Förutom 
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detta finns det ytterligare saker inom familjerna som skiljer sig åt för att de ska vara anpassade till de 

motorer Scania producerar. 

Under bearbetningsprocessen genomförs mätningar av både maskiner och manuellt av operatörer i 

så kallade SPC-lådor. Dessa lådor ska inte förväxlas med statistisk processtyrning (SPC) utan de 

kallas så inom DMBC. 

5.1 Spårbarhet inom DMBC 

Kamaxelns spårbarhet från råämne till slutprodukt ser olika ut beroende på om det är en monterad 

eller smidd axel. Råämnet levereras i pallar som har en pallflagga vilken indikerar vilket råämne det 

är, antal råämnen, vikt på pallen och råämnesleverantör. Märkningarna gör att produktionen vet 

vilka pallar de ska använda till produktionen. Dessutom är råämnet för både de monterade och icke 

monterade axlarna märkt med ett råämnesnummer som de inledningsvis också kallas för innan de 

får sitt artikelnummer. 

Råämnet som inte är monterat genomgår efter den första operationen (OP 20) en märkning av en 

nålpräglare som hackar in de tre sista siffrorna i artikelnumret. Denna märkning av artikelnummer 

måste alltid finnas för att det ska vara möjligt att identifiera vilken kamaxel det är och särskilt viktigt 

då den ska hamna i rätt pall till härdningen (OP 110). Dessutom används artikelnumret då 

operatören talar om via en panel vilken artikel det är som ska köras till både portalen och 

bearbetningsmaskinen. Därtill hackas det in ett löpnummer efter OP 20 som blir unikt för just det 

året, då det endast märks in dag för året och ett nummer i ordningsföljden för dagen. 

Den monterade axeln kommer in i bearbetningen först efter härdningen vid OP 120 då den 

lasermärks med en datamatrixkod, vilket även den smidda blir märkt med. Datamatrixkoden 

innehåller artikelnummer, leverantörsnummer internt på Scania (från exempelvis DM – Scanias 

motoravdelning), datum, spårbarhetsdata från leverantör inom Scania, leverantörens serienummer 

och överenskommen data från leverantör av råämnena. En kamaxel blir unik när serienumret 

kombineras tillsammans med leverantörsnummer och datum. Det som kamaxelavdelningen har valt 

att lägga in under överenskommen data från leverantör är chargenummer alternativt batchnummer 

så de kan identifiera de kamaxlar som varit inne i härderiet samtidigt (Pontén, 2014). 

Anledningen till att lasern är efter härdningen är för att kamaxeln blir sotig av sätthärdningen och 

blästras för att få bort denna beläggning. Om märkningen varit gjord innan härdningen hade 

behovet varit att slipa ytan för att få fram märkningen och därför genomförs märkningen av 

datamatrixkoden först efter härdningen. Datamatrixkoden scannas sedan direkt efter märkningen för 

att verifiera dess läsbarhet. Senare i produktionen ska den läsas av i både OP 170 och i 
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slutkontrollen. Därefter används koden även utanför DMBC i motormonteringen för att identifiera 

att kamaxeln har rätt artikelnummer. Dessutom pågår det ett arbete med scanning och spårbarhet på 

hela kamaxellinan där även slutkontrollen är involverad med sin scanning. 

5.1.1 Q-DAS 

Det finns ett gemensamt system inom Scania som har implementerats sedan 2009 för att kunna 

spara mätdata och få spårbarhet på processerna och kunna utföra statistisk process styrning (SPC). 

Detta system benämns Q-DAS vilken innehåller en databas (Q-DAS MS SQL) och programmen qs-

STAT, Solara och Procella. Qs-STAT kan användas för att genomföra SPC och studier inom 

maskinduglighet, processduglighet och kvalitetsutvärdering medan Solara används för att utvärdera 

mätutrustningarnas duglighet med hjälp av mätsystemsanalyser (MSA). Procella är ett verktyg som 

kan användas för SPC med direkt visualisering av mätdata och historiska data för att se trender, 

vilket lämpar sig till en operatör. Qs-STAT har även möjligheten att använda Management Quality 

information System (M-QIS) där automatiska rapporter kan genereras till skrivare, mejl eller SMS. 

En översikt på Q-DAS-systemet kan ses i Figur 4 Q-DAS-systemet på DM-avdelningen. 

 

Figur 5 Q-DAS-systemet på DM-avdelningen (Scania CV AB, 2016) 

De mätningar som läggs in i qs-STAT har krav på sig att fylla i åtminstone de gula fälten beroende 

på vilken typ av mätning det är, se Figur 5 Datablad för mätningar till qs-STAT. Utöver detta är det 

fritt fram för respektive avdelning att bestämma vilka delar de vill komma överens om att fylla i och 

spara i Q-DAS databas. Till exempel kan de manuellt skriva in innan mätningen vilket löpnummer 

det är på kamaxeln. 
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Figur 6 Datablad för mätningar till qs-STAT (Scania CV AB, 2016) 

De mätningar som utförs och hamnar utanför toleransvidden får dessutom en avvikelseklassning, C-

M-S, där C och M står för Critical respektive Major vilka påverkar motorns funktion och slutligen S 

som står för standard vilken inte är allvarligt för motorns funktion. Men innan denna 

avvikelseklassning kan ske har det genomförts en FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) för att 

man ska kunna utföra en allvarlighetsklass mellan 1-10. Sedan sätts detta i relation med hur känsligt 

det är att måttet avviker från toleransvidden. Figur 6 Allvarlighetsklassning av avvikelser och dess 

känslighet visar hur allvarlighetsklassen och känsligheten utanför toleransvidden påverkar 

avvikelseklassningen C-M-S. Detta ska fungera som en prioriteringshjälp för vilka problem som bör 

tas om hand först, även om grundtanken är att alla mått egentligen ska hållas. Däremot är vissa 

avvikelser mer allvarligare än andra och på kamaxel är det främst S-avvikelser som sker idag.1 

                                                 
1 Trepp, Jonas; Gruppchef produktionsteknik, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-04. 
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Figur 7 Allvarlighetsklassning av avvikelser och dess känslighet (Scania CV AB, 2016) 

De maskiner på DMBC som är uppkopplade mot databasen Q-DAS MS SQL och gör en 

automatisk loggning av mätdata är OP 155, vilken gör en kontroll på den första biten och på 

intervall, och OP 150. Dessutom sker det en manuell loggning efter lagersliparna OP 145 på var 

tionde detalj från en SPC-låda. Därtill genomförs loggning efter OP 130 vid riggning, verktygsbyte 

och skiftbyte. 

De som är ämnade att använda qs-STAT är beredarna och kvalitetssamordnaren medan 

operatörerna inte är tilltänkta att använda qs-STAT, utan de använder det indirekt via nyss nämnda 

personer. Därför kan operatörerna inte säga vad programmet innehåller för information och hur det 

fungerar.2 I dagsläget används qs-STAT återhållsamt på DMBC eftersom det enligt Emil Steiner inte 

är prioriterat.3 Detta för att de får in så pass mycket skräpmätningar vilket innebär att de inte kan lita 

100 % på qs-STAT. Även Dogén påpekar att loggningen inte har varit bra på grund av den 

mänskliga faktorn, smuts på detaljen samt att de manuella mätningarna i SPC-lådor inte alltid loggas. 

Därtill nämner Dogén att data för OP 155 inte går att arbeta med, även här på grund av den 

mänskliga faktorn.4 Lösningen på detta är enligt Schalén att samtliga axeltyper bör benämnas efter 

en standard som alla mätsystem ska använda.5 Samtidigt finns det andra problem som är mer 

prioriterade innan qs-STAT och loggning kommer att tas om hand. Det som skulle behövas är att 

produktionsteknik och avdelningen bör samarbeta för att lösa problemet med qs-STAT.6 Ibland kan 

det till och med finnas mätningar inlagda från artiklar som inte varit i produktion på flera veckor. 

                                                 
2 Mårtensson, Martin; Operatör Scania CV AB. E-post 2016-05-19. 
3 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. Intervju 2016-04-25. 
4 Dogén, Richard; Beredare kamaxel, Scania CV AB Intervju. 2016-05-03. 
5 Schalén, Henrik; Beredare kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-04-29. 
6 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. E-post, 2016-05-26. 
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Detta problem kan bero på scanningen eller att operatören själv väljer program på de kamaxlar som 

inte fått en datamatrixkod.7 

Mätningar loggas även på andra sätt än i qs-STAT och det är lokalt på dator (OP 130 och OP 150) 

eller i fallet med ytjämnhetsmätningen som sker på pappersark idag. Ytjämnhetsmätningen är 

däremot på väg att digitaliseras och skickas till qs-STAT.8 De lokalt sparade mätningar använder 

beredaren Richard Dogén för att titta på nuläget och se trender samt sammanställningar. Dessutom 

använder han qs-STAT men då sparsamt och mestadels för uttag av enskilda operationers statistiska 

data för möten gällande kvalitet eller som underlag vid problemlösning.9 Även beredaren Henrik 

Schalén använder qs-STAT för statistiska data och till felsökning.10 

5.2 Slutkontrollen 

Operatören som genomför slutkontrollen (OP 210) har även i uppdrag att sköta produktionslinans 

flaskhals (OP 190). Detta innebär att operatören ständigt måste förse flaskhalsen med material och 

se över den vid avbrott eller indikationer som den signalerar. Till detta hanterar operatören även 

pallarna som kamaxlarna paketeras i, genom att transportera och skriva ut lappar till dessa. Hur 

området ser ut för slutkontrollen kan ses i Figur 7 Överblick över slutkontrollen 1 och Figur 8 

Överblick över slutkontrollen 2. 

 

Figur 8 Överblick över slutkontrollen 1 

                                                 
7 Steiner, Emil. Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. E-post, 2016-05-03. 
8 Bengtsson, Johan; Produktionstekniker vevaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-20. 
9 Dogén, Richard; Beredare kamaxel, Scania CV AB. E-post. 2016-05-13. 
10 Schalén, Henrik; Beredare kamaxel, Scania CV AB. E-post. 2016-05-12. 



 

25 
 

 

Figur 9 Överblick över slutkontrollen 2 

Vid slutkontrollen står operatören och mäter samtliga kamaxlar för hand med mätdon såsom 

axelindikator, stopp- och gåtolk och kombigängtolk (se Figur 9 Moment vid slutkontrollen). Det 

genomförs även en visuell avsyning av axlarna för att eventuella repor eller slagmärken ska 

upptäckas. De avvikelser som upptäcks skrivs ned på ett A3-ark (se Figur 10 A3-ark: 

avvikelserapport del 3) som kvalitetssamordnaren senare lägger in i ett Excel-blad.  

Ytjämnhetsmätning ingår i själva slutkontrollen men finns inte med i Figur 9 Moment vid 

slutkontrollen. Denna kontroll sker bredvid slutkontrollen en gång per sats, det vill säga var 35:e 

kamaxel och vid artikelbyte (rigg) samt vid behov. Ytjämnhetsmätningen skrivs ned för hand på ett 

protokoll som sparas på linan samt hos beredarna. Protokollet används sedan för att se historiken på 

mätningarna.11 Planen med ytjämnhetsmätningen är att protokollet ska digitaliseras, vilket antagligen 

kommer ske efter sommaren 2016 på grund av tidsbrist, och den tros kunna ge mer användbar och 

pålitlig statistik över ytorna efter detta.12 

                                                 
11 Schalén, Henrik; Beredare kamaxel, Scania CV AB. E-post. 2016-05-12. 
12 Dogén, Richard; Beredare kamaxel, Scania CV AB. E-post. 2016-05-26. 
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Figur 10 Moment vid slutkontrollen (Scania CV AB, 2015) 

 

Figur 11 A3-ark: avvikelserapport del 3 
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5.2.1 Avvikelser 

Som tidigare nämnts så dokumenteras avvikelserna i slutkontrollen i ett Excel-blad av 

kvalitetssamordnaren, via ett A3-ark som operatören fyller i. Denna överföring av avvikelser i 

slutkontrollen till ett digitalt dokument har enbart genomförts sedan juni 2015. Innan dess skedde en 

avvikelserapport för hela kamaxelavdelningen där det dokumenterades vilket fel kamaxeln hade och i 

vilken maskin felet orsakades. Detta innebär att historisk data på avvikelser funna i slutkontrollen 

inte finns tillgängliga före denna tid eftersom de inte går att urskilja från övrig avvikelserapportering. 

Excel-bladet är inte standardiserat gällande beskrivningen av avvikelsen vilket innebär att dessa kan 

skilja sig som till exempel ”Tapp övermått” och ”stor tapp”. Dessutom får kvalitetssamordnaren 

utifrån erfarenhet gissa sig fram till om orsaken varit handhavande eller en viss maskin. Detta 

medför att det kan finnas felaktigheter i de data som presenteras i Figur 11 Topp 4 avvikelser i 

slutkontrollen under 2016 fram till 6 maj. 

 

Figur 12 Topp 4 avvikelser i slutkontrollen under 2016 fram till 6 maj (Steiner, 2016) 

De avvikelser som upptäcks i färdigvarulagret finns det inga rutiner för, utan de brukar enbart skriva 

det på en tavla. Detta innebär att avvikelsedata för färdigvarulagret inte sparas någonstans.13 

5.2.2 Mätsystemsanalys (MSA) 

En mätsystemsanalys (MSA) genomförs när en ny mätutrustning införskaffas eller förändringar i en 

befintlig skett och ska genomföras enligt AIAG-standard. En MSA på verktyg som redan genomgått 

en MSA sker enbart vid problem/avvikelser.14 Det sker dock en kvalitetsstyrning genom en Q-rond 

som sker varje vecka där det kontrolleras hur operatören arbetar med standard. Resultatet av denna 

Q-rond efterfrågas vid de veckovisa Q-mötena. Därutöver genomförs en certifieringsuppföljning av 

operatören på slutkontrollen var tredje vecka.15 

En mätsystemsanalys har genomförts på slutkontrollen, men inte med respektive operatör som 

genomför slutkontrollen idag, vilket inte behövs. Denna analys påvisade att dagens mätklocka i 

                                                 
13 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. Intervju, 2016-04-18. 
14 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. E-post, 2016-04-27. 
15 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. E-post, 2016-05-03. 
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slutkontroll är underkänd och inte kapabel att mäta lagerdiametern. MSA:n har däremot inte 

genomförts på den visuella kontrollen eftersom det inte tros vara möjligt att genomföra.16 

De felkällor som observerats och kan påverka dagens mätosäkerhet kan ses i Figur 12 

Fiskbensdiagram över nuvarande slutkontroll

 

Figur 13 Fiskbensdiagram över nuvarande slutkontroll 

5.2.3 Ergonomi 

Ergonomin på slutkontrollen är undermålig idag eftersom operatören måste sträcka sig för att 

komma åt att mäta alla mått och måste dessutom böja sig ner för att kunna kontrollera om det finns 

spånor i dem gängade hålen. Det är även tidskrävande att kontrollera en axel, tiden som går åt skulle 

istället kunna gå till att hålla flaskhalsmaskinen gåendes så mycket som möjligt. 

Det finns behov av att förbättra ergonomin vid mätningarna eftersom dålig ergonomi är en källa till 

kvalitetsavvikelser. Dessutom finns det moment som skulle kunna kontrolleras tidigare i 

produktionslinan, vilket skulle spara tid åt operatören som kör flaskhalsmaskinen. 

                                                 
16 Trepp, Jonas; Gruppchef produktionsteknik, Scania CV AB. Intervju 2016-05-04. 
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5.2.4 Rätt från mig 

Grunden till kvalitetsarbetet inom SPS är huvudprincipen Rätt från mig, som är en del av 

huvudprincipen Jidoka inom Lean. Med Rätt från mig menas att ingen del av en produktionslina ska 

ta emot, tillföra eller skicka vidare avvikelser till nästa del. Att ha en slutkontroll där mått från andra 

delar av produktionslinan än enbart den sista gör att principen faller. Detta på grund av att tanken på 

att det finns en slutkontroll som fångar upp avvikelser i slutet gör att avvikelser som uppkommer, 

och eventuellt även upptäcks, tidigare i produktionslinan skickas vidare. Dessutom bygger idén med 

Rätt från mig på att avvikelser korrigeras i samma stund som de upptäcks. Om avvikelser skickas 

vidare genom hela produktionslinan kommer ytterligare värde att tillföras dessa detaljer som 

eventuellt måste kasseras. I värsta fall upptäcks avvikelserna ännu senare, hos monteringen eller 

slutkund. Att upptäcka avvikelser så tidigt som möjligt i produktionen leder till att korrigerande 

åtgärder kan sättas in direkt och avvikelsens orsak och verkan snabbt fastställs. Avvikelser skickas 

inte vidare i produktionen vilket leder till att onödigt arbete minimeras. Problem som tidigare varit 

gömda kommer att bli synliga vilket leder till att kvaliteten förbättras ytterligare (Granath & 

Svedlund & Wiberg 2009). 

För att kunna tillämpa detta är stabila och kapabla processer fundamentalt. I dagsläget är inte vissa 

processer på kamaxeltillverkningen kapabla och just därför krävs det en slutkontroll där samtliga 

kamaxlar kontrolleras. Dogén betonar att det blivit ingrott att avvikelser kan justeras i efterhand och 

att framtvingandet av kapabla processer i alla operationer bör ses över även om det kan bli kostsamt 

en period.17 

5.2.5 Onödiga moment i slutkontrollen 

De monterade kamaxlarna (D13 XPI och D9 XPI) köps in från en underleverantör med alla 

hålbilder, dvs. gängorna, gängdjupet och styrhålet, färdigbearbetade. Dessa hålbilder kontrolleras i 

slutkontrollen trots att Scania betalar för att få dem till rätt kvalitet. Att ändra arbetssättet vid 

slutkontrollen till att enbart kontrollera dessa färdigbearbetade mått när leverantören varnar för 

eventuella avvikelser skulle spara tid som kan användas till annat. Även mått som är kapabla eller 

inte orsakat en kassation på flera år, för samtliga kamaxlar, mäts fortfarande till 100 % i 

slutkontrollen. Exempelvis gängdjupet har sedan 2013 inte gett upphov till någon avvikelse samtidigt 

som gängorna enbart haft 83 avvikelser sedan 2013 fram till 2016-03-31. Av dessa 83 avvikelser har 

28 st. varit för stora gängor vilka kontrolleras med kombigängtolken i slutkontrollen (Steiner, 2016). 

Under tiden som examensarbetet utförts har kontrollen av gängor, styrhål och gängdjupet för 

samtliga kamaxlar påbörjat en förflyttning till SPC-låda efter OP 140, samtidigt som den sker i 
                                                 
17 Dogén, Richard; Beredare kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-03. 
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slutkontrollen. Detta arbete påbörjades för att förbättra arbetssituationen och frigöra tid i 

slutkontrollen till andra kontroller, då det upptäckts nio kamaxlar med rivmärken på lagrena hos 

kunden (motormonteringen). Sedan var det tänkt att dessa skulle intervallkontrolleras i OP 140 men 

det krävdes ytterligare arbete innan det kunde släppas helt från slutkontrollen. Däremot har denna 

förflyttning av kontrollmoment tagit en ny vändning då leverantören av de monterade kamaxlarna 

bekräftar att de ska inneha en tillräcklig kontroll av kamaxelns hålbild (gängor och styrhål), vilket 

innebär att dessa kontroller för de monterade kamaxlarna bör gå att tas bort från slutkontrollen helt 

och hållet. Dock måste bortplockningen av moment ske på ett kontrollerat sätt, så att historik finns 

på när det genomfördes18 (Steiner, 2016). Detta innebär då att enbart de smidda kamaxlarna borde 

fortsätta förflyttningen från slutkontrollen till efter OP 140. 

  

                                                 
18 Steiner, Emil; Kvalitetssamordnare (kam- och balansaxel) och skyddsombud, Scania CV AB. E-post, 2016-05-26. 
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6 Primärdata 

Detta avsnitt innehåller den primärdata som samlats in genom intervjuer och studiebesök. 

6.1 Operatör vid slutkontrollen 

Operatören Mårtensson upplever arbetet på slutkontrollen som monotont och slitsamt för kroppen. 

Dessutom kan det vara en hel del att göra samtidigt, såsom riggning av OP 190, ytjämnhetsmätning, 

RTM-möte, byte av pall och så vidare. Inträffar flera saker samtidigt så prioriteras OP 190, vilken är 

produktionens flaskhals, om det inte är slutkontrollen som hindrar den att producera.19 

Alla kontroller måste genomföras till 100 %. Däremot om det är stressigt så sker den visuella 

kontrollen snabbare eftersom det inte finns någonting som säger till när den kontrollen är klar. 

Mårtensson påpekar att den visuella kontrollen bör det läggas ner mer tid på. Dessutom skulle han i 

en perfekt värld vilja mäta ytjämnheten 3-4 ggr/skift jämfört med dagens där det sker vid varje 

artikelbyte, då det även måste bytas pall och nya lappar ska skrivas ut. Vidare påpekar Mårtensson att 

de visuella felen lär man sig efterhand och att ibland kan det krävas att man står i en viss vinkel för 

att kunna upptäcka en avvikelse.20 

Mårtensson genomför kontrollerna för att verifiera att kamaxlarna är inom specifikation till kund 

och vid osäkerhet lägger han dem vid sidan så att någon annan får bedöma om det är en avvikelse 

eller ej. Det mest optimala vore att enbart genomföra visuell kontroll, skriva lappar och packa pallar i 

slutkontrollen om det skulle installeras en automatisk kontroll. Detta skulle ge mer tid till att 

genomföra den visuella kontrollen och ytjämnhetsmätningen.21 

De kontroller som Mårtensson anser enbart bör utföras i slutkontrollen är lagerdiameter och ytor på 

axialplanet, nockarna och lagren. 18-måttet (axialplanet till borrplanet) vill han inte kontrollera 

eftersom det är så säkert på del tre men inte i del två av tillverkningen, vilket innebär att den 

fortfarande måste kontrolleras i slutkontrollen22. 

6.2 Kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet bedrivs idag genom att det på kvalitetsmöten prioriteras var fokus ska ligga och se 

till att någon tar hand om det. Specifikt för kamaxel är det Dogén som ska lägga all tid på akuta 

ärenden och Schalén som framförallt ser till framtiden även om han också arbetar med nutida 

                                                 
19 Mårtensson, Martin; Operatör kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2106-05-10. 
20 Mårtensson, Martin; Operatör kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2106-05-10.  
21 Mårtensson, Martin; Operatör kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2106-05-10. 
22 Mårtensson, Martin; Operatör kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2106-05-23. 
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problem.23 Den ansvariga för kvaliteten är Ärlebrandt som ska vara drivande och styra över 

resurserna samt göra det möjligt för andra att arbeta med förbättringar.24 

Dogén arbetar med kvalitetsarbete genom att se till de värsta avvikelserna och arbeta bort dessa för 

att ge ett ökat OPE-värde samtidigt som det minskar kassationer och justeringar. De värsta 

avvikelserna bedöms utifrån statistik på kassationer och justeringar från föregående dygn som loggas 

manuellt i ett Excel-blad. Därefter tittar han på vecko- och månadsbasis vad som bör prioriteras. 

Fokus ligger först på kvalitetsavvikelser och sedan på maskinstörning. Därtill finns 

processuppföljningssytsem (PUS) för analyser och förbättringsarbete samt effektivitets- och 

produktionsuppföljning. Där loggas störningar från maskiner både automatiskt och manuellt från 

operatör. Dogén nämner dessutom att det kan finnas gråzoner där störningar inte är rapporterade.25 

Beredarens kvalitetsarbete genomförs på problem som är på daglig basis och uppkomna avvikelser 

medan produktionsteknikern analyserar störningsavvikelser på maskinerna.26 Varje månad genomför 

Caliskan en störningsuppföljning på alla maskiner för att kontrollera orsakerna och hur många 

timmar det varit störning på en maskin.27 

6.3 Slutkontrollen 

Det finns anledningar till att det ska finnas en slutkontroll för kamaxeln, enligt de intervjuer som 

genomförts. Det har främst framhållits att måtten från OP 190 (flaskhalsen) som polerar kamaxeln 

behöver kontrolleras och detta på samtliga kamaxlar eftersom det är svårt att mäta kapabiliteten, då 

den körs på tid och det är svårt att styra den avverkningen som faktiskt tillkommer.28 Därtill 

framhåller Trepp att en visuell kontroll alltid behöver genomföras i slutkontrollen för att kontrollera 

att axeln ser okej ut och är fri från slagmärken och rost. Vidare påpekar han att ytfinheten 

(parametrar såsom Ra) inte går att kontrollera någon annanstans. Till detta understryker han att det 

borde ske med en maskin samt att det är önskvärt att alla kamaxlar mäts, även om det vid oberoende 

revisioner inte uppkommit några kvalitetsavvikelser. Detta för att produkterna till kunden ska hålla 

100 % kvalitet.29 Likaså påpekar Ärlebrandt och Caliskan syftet med slutkontrollen som att säkra 

kvaliteten till kunden och att varje kamaxel måste verifieras i detta avseende.30, 31 
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30 Ärlebrandt, Michael; Produktionschef kam- och balansaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-04-29. 
31 Caliskan, Duygu; Produktionstekniker kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-04-29. 



 

33 
 

Dagens slutkontroll kan förbättras i flera avseenden. Främst för att få bort själva positionen för 

operatören samtidigt som att ersättningen bör ge en kapabel slutkontroll som inte släpper vidare 

felaktiga produkter, vilket dagens slutkontroll kan göra. Dessutom anser Trepp och Schalén att 

behovet av spårbarhet till en enskild kamaxel är stort. 32 Trepp tycker även att monteringen bör 

kunna scanna av axeln för att se om den är godkänd eller ej.33 Ytterligare omnämnande angående 

förbättring i dagens slutkontroll är för att ergonomin inte är bra och att axelindikatorn har en 

osäkerhet i sig samtidigt som det är snäva toleranser.34, 35 Dogén betonar att de vanligaste 

kundstörningarna är på sådant som är tydliga fel vilket ofta kan bero på den mänskliga faktorn 

eftersom det är många moment och monotont.36 

Ärlebrandt poängterar att om det sker en mätning i dagens slutkontroll måste den avslutas innan till 

exempel flaskhalsen kan tas om hand om den fått problem. Dessutom är det enbart ljusdon som 

indikerar att flaskhalsen behöver assistans från en operatör, vilket innebär att operatören måste vara 

uppmärksam på detta.37 

Lönsamheten är en intressant aspekt att ta hänsyn till vad gäller att investera i en ny mätmaskin till 

slutkontrollen jämfört med en mer kapabel maskin tidigare i flödet. Detta kan förstås ställas i 

relation till den arbetssituation som råder i dagens slutkontroll. Trepp anser att det alltid är bättre att 

lösa problem tidigare i flödet och att det är bättre med en kapabel process, däremot är det svårt att 

veta om det är mer lönsamt. Detta beror på vilket mått det är som ska bli mer kapabelt och hur 

många efterföljande maskiner den går igenom. Dessutom påpekar han att det principiellt är ett 

misslyckande att mäta 100 %.38 Även Ari Eriksson hävdar att mätning är onödig och att man hellre 

bör satsa på kapabla maskiner eftersom man ska tillverka sig till kvalitet och inte mäta sig till det. 

Däremot påpekar han att det enda sättet att få en kapabel tillverkning kan kräva mätning direkt i 

maskinen med så kallad inline-mätning.39 Även Schalén framhåller att det borde finnas mätning efter 

varje operation eller mätstyrning i maskinen. Lönsamheten beror även på om den automatiska är 

kapabel att kontrollera allting och ett resultat av detta borde vara att färre avvikelser till kund skulle 

uppstå, även om dagens kontroll är bra på att upptäcka avvikelser enligt Ärlebrandt.40 

Dogén antar att det kan bli mer lönsamt med en automatisk slutkontroll eftersom den antagligen 

skulle fånga många avvikelser som har påverkat kunden och orsakat stopp där. Varje störning vid 

                                                 
32 Henrik Schalén. Beredare kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-04-29. 
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monteringen är nämligen kostsam och han tror att de pengarna kan fås igen med en automatisk 

slutkontroll. 

En utredning fortgår gällande att investera i en kapabel maskin för OP 130, som har stora 

underhållsbehov i nuläget. Nuvarande lösning är att mäta sig till godkänd kvalitet och se över 

möjligheterna att styra maskinen bättre för att hantera de problem som finns med dagens maskin.41 

6.4 Fördelar med en automatisk slutkontroll 

Fördelar som kan ses med en automatisk slutkontroll jämfört med dagens lösning är att det kan 

avlasta operatören som har mer än 100 % beläggning, enligt en tidigare studie, då den personen har 

hand om inmatningen till OP 190, att köra OP 190, genomföra slutkontroll och paketera samt 

transportera pallarna. Därtill ses en fördel i att få en repeterbarhet i mätningen genom att den 

mänskliga påverkan (handhavande av mätdonet, parallaxfel och tolkning av människan) försvinner 

med en automatisk slutkontroll. Det skulle dessutom kunna bli mer lönsamt beroende på payback-

tiden för mätmaskinen. Detta samtidigt som operatören kan få tid över till att sköta OP 190 och på 

så sätt få mindre stopptid i den samt genomföra 5S.42 Ärlebrandt framhåller att det med en 

automatisk skulle bli en väldigt säker kontroll med möjlighet att få trender och en bättre uppföljning 

samtidigt som den problematiska ergonomin tas om hand. Operatören skulle dessutom kunna få 

mer tid över till förbättringar och hjälpa till på maskiner tidigare i flödet. Därtill påpekar Ärlebrandt 

att han gärna ser att den automatiska kontrollen ställer ner kamaxlarna i pallen också, vilket även 

Caliskan anser vore bra.43, 44 

Trepp, Bengtsson, Dogén och Ärlebrandt påpekar att den mänskliga faktorn försvinner, 45,46,47 

särskilt när det är tre olika individer som genomför det på olika sätt oavsett standard. En 

automatiserad maskin kan utföra kontrollerna konsekvent. Dock kan det vara svårt för den att utföra 

en visuell kontroll, men om det skulle vara bilder så bör dessa sparas om det är avvikelser på en 

kamaxel medan en godkänd inte behöver sparas. Det kan ändå vara fördelaktigt att spara alla bilder 

men det är en avvägning som måste göras beroende på mängden plats dessa bilder tar. Dock skulle 

det vara bra med åtminstone ett år tillbaka så trender kan kontrolleras, enligt Caliskan och Trepp.48, 49 
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De mätdata som bör sparas är alla de mätningar som sker i slutkontrollen samt ytjämnhetsmätning, 

enligt Bengtsson, Caliskan och Trepp.50 Mätdata ska även vara möjlig att kopplas till en individ51 och 

då krävs det att mätmaskinen kan scanna datamatrixkod. Trepp framhåller att ytjämnhetsmätningen 

ska mätas i den automatiska slutkontrollen om det inte hindrar så att dess cykeltid blir en flaskhals 

samt att mätdata från alla mätningar ska sparas. Detta för att även godkända artiklar egentligen kan 

innehålla avvikelser och då är det fördelaktigt att kunna hitta liknande kamaxlar genom den sparade 

data på tidigare godkända axlar.52 Beträffande ytjämnhetsmätningen anser Eriksson att taktil mätning 

börjar bli förlegad. 

Dogén tror att det med en automatisk slutkontroll skulle hittas fler avvikelser gällande ytjämnheten 

än vad det görs idag. Dessutom framhåller han att det inte finns kontroll på trenderna mellan 

poleringens (OP 190) olika stenpaket och kamaxlarna. En automatisk skulle ge mer omfattande 

mätdata från poleringen.53 Schalén ser att poleringsprocessen är så pass stabil men vill mäta mer 

frekvent än det intervall som det sker med idag. Dessutom måste varje nock kontrolleras då 

poleringen har ett individuellt verktyg för varje nock.54 

6.5 Onödiga moment i slutkontrollen 

De kontroller som kan flyttas från kamaxelns slutkontroll är enligt Bengtsson tapp-måttet, för att 

eliminera slöseri och minimera risken att felaktigt bearbetade axlar fortsätter genom flödet. Detta 

eftersom färdigmått sätts tidigare i flödet, vilket även Schalén bekräftar.55 Detta skulle leda till en 

minskning av bundet kapital och slöseri samt en förbättrad direct run. Minskningen av bundet 

kapital och slöseri kan ske genom att produkter i arbete, som inte borde fortsätta i flödet eftersom 

de har över- eller undermått, kan kasseras eller justeras istället för att binda upp efterföljande 

maskiner som kunde bearbetat en godkänd axel.56 Det vill säga att den upparbetade kostnaden blir 

mindre och att produktivitetsförlusterna kan minska då dåliga bitar bör tas om hand tidigare.57 

Samtidigt bör tapp-måttet kontrolleras till 100 % då maskinen som bearbetar tappen har dålig 

kapabilitet i dagsläget58 samt att en automatisk mätning skulle vara en bra lösning på detta eftersom 

operatörerna tidigare i flödet inte skulle hinna med att kontrollera tapp-måttet till 100 % idag.59 
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De moment som Trepp definitivt anser borde utföras i slutkontrollen är visuell avsyning då det är 

precis innan det lämnar DMBC samt att ytfinhet inte går att kontrollera innan poleringen i OP 190. 

Dessutom ser han inget hinder för att tidigarelägga kontroller till den befintliga kontrollen som finns 

efter sliparna, förutom vilken frekvens kontrollen då ska ske på.60 

Dogén och Schalén påpekar att det finns en mentalitet att skicka vidare avvikelser som 

slutkontrollen ska upptäcka och att detta blivit en vana.61, 62 Ju fler felaktiga kamaxlar som skickas till 

slutkontrollen idag, desto större risk är det att de skickas vidare till monteringen.63 Det skickas dock 

inget utanför tolerans till monteringen. 

Ärlebrandt anser att de mått som påverkas i OP 190 (flaskhalsen) ska kontrolleras i slutkontrollen, 

vilket även Dogén anser, och då främst lagren då de har en snäv tolerans till skillnad från nockarna 

som han anser inte behöver kontrolleras då de har en stor tolerans. Dessutom påpekar Ärlebrandt 

att övriga mätningar i slutkontrollen istället bör vara kapabelt från tidigare i tillverkningslinan och att 

målet är att lägga kontrollen vid tillverkningssteget, vilket skulle innebära en bättre direct run. Därtill 

nämner han att det inte går att genomföra 100 % mätning vid de maskiner som inte är kapabla utan 

att anställa en operatör som enbart står och mäter samt att det bästa vore att få en kapabel maskin 

istället för OP 130.64 

6.6 Mättekniker 

Ari Eriksson är mättekniker och besitter stor kunskap gällande mätning och mätsystem. Han har 

tittat på en mätmaskin för slutkontrollen från Mahr som inte är lanserad än, vilken kommer vara en 

variant av MarShaft, enligt Eriksson. Denna mätmaskin anser han vara en succé för företaget 

eftersom den redan beställts i 30 exemplar på enbart ritningen och till skillnad från de maskiner som 

finns tillgängliga på Mahrs hemsida idag ska den vara noggrannare. Den ska klara av att mäta 

diametrar, 18-måttet och kamprofilen samt att data sparas i ett format som Q-DAS klarar av. 

Eriksson nämnde även att mätnoggrannhet ska vara 1,5 µm, vilket Mahr vågat lova. Han har även 

tittat på företaget Marposs, som han inte tror att mätnoggrannheten ska stämma på.65 

6.7 Statistisk process styrning (SPC) 

Användandet av SPC är fördelaktigt då det är bättre att styra tillverkningen efter trender snarare än 

enskilda mått, poängterar Trepp. Däremot har inte användandet av SPC lyckats genomföras trots att 
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verktygen och möjligheterna finns. Trepp anser att processkapabiliteten skulle kunna förbättras med 

SPC, samtidigt som han påpekar att det är annat som varit viktigare och att SPC inte setts som 

tillräckligt viktigt. Det borde prioriteras men det finns även andra idéer som man vill genomföra. Till 

exempel har SPC för lufttolkarna i SPC-lådorna påbörjats och att det ska kunna läggas över 

automatiskt till qs-STAT eftersom förutsättningarna finns.66 

Det är nödvändigt med SPC, anser Ärlebrandt. Schalén säger att man måste ha SPC för att få en 

översikt på processen och skapa en möjlighet att styra processen ”rätt”.67 Fördelen är att man kan se 

trender och får en möjlighet att upptäcka något som man kan reagera på. Vidare framhålls att det 

alltid måste finnas en kontroll även om maskinerna har mätstyrning.68 Dogén nämner att det är 

någonting som önskas vid varje operation/maskin för att kunna reagera proaktivt på avvikelser.69 

Bengtsson anser att det är fel ställe att använda statistisk processtyrning i en slutkontroll samtidigt 

som Schalén påpekar att slutkontrollen blir SPC för OP 190 även om kontrollen av poleringen 

egentligen bör ske direkt efter operationen och innan tvätten.70,71 

6.7.1 Avvikelser i slutkontrollen 

Enligt Bengtsson var en av de vanligaste avvikelserna, då han var produktionstekniker, över- och 

undermått för både lager (OP 145) och tapp (OP 130), ytorna och ytjämnheten vilka beror på snäva 

sliptoleranser och ej kapabla maskiner.72 Caliskan och Trepp påpekar att över- och undermått på 

tappen är vanligt.73 Trepp tror att en av orsakerna kan vara att slipmaskinen inte ska bli kall utan 

måste köra hela tiden. Medan Dogén påstår att ytor är de främsta avvikelserna idag och därefter 

diametrarna, vilket kan bero på flertalet orsaker. En möjlighet kan vara att slipmaskinen ger ytor till 

poleringsmaskinen som den inte kan hantera inom toleranserna som är satta.74 Schalén påpekar att 

alla kamaxlar måste kontrolleras visuellt eftersom det kommer avvikelser på grund av hantering och 

att diametrarna är en vanlig avvikelse.75 

6.8 Renhet 

Innan slutkontrollen tvättas kamaxeln i flera tvättsteg som avslutas med en fläktavblåsning, därefter 

kyls kamaxlarna. Under tvättprocessen tillsätts även ett rostskyddsmedel. Operatören Martin 

Mårtensson påpekar att det idag finns vätska/fukt kvar på kamaxlarna som varierar på grund av hur 
                                                 
66 Trepp, Jonas; Gruppchef produktionsteknik, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-04. 
67 Schalén, Henrik; Beredare kamaxel Scania CV AB. Intervju. 2016-04-29. 
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69 Dogén, Richard; Beredare kamaxel, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-03. 
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nytt tvättvattnet är och koncentrationen av tvättmedlet. Han tror inte att man kan få axlarna helt 

torra om man ska ha rostskydd på.76 Möjligheten kan finnas att få dem torra med ett tvättmedel som 

heter DST DEGREEZ 16 P men detta måste testas först för att verifiera att det går. Tvättmedlet 

används redan i andra tvättmaskiner som får axlarna helt torra, vilket enligt Emil Steiner inte är i 

närheten av vad som kommer ut ur sluttvätten idag. Möjligtvis kan renblåsning få det torrt men det 

kan vara svårt. En annan möjlig lösning kan vara så som balansaxelavdelningen gör i sin tvättmaskin 

där vakuum används för att få dem torra.77 

En produktionsingenjör som är specialist inom tvättning och renhetskontroll påpekar att det med 

nuvarande teknik inte kan garanteras att detaljen blir fullständigt fri från tvättmedelsrester. Därtill 

påpekar ingenjören att en fläkt ska kunna vara lika bra som en tryckluftsavblåsning, som inte får 

användas på grund av miljöaspekt. Däremot är problemet vid avblåsning att droppar virvlar runt i 

blåskammaren och ibland hamnar på detaljen. Detta problem skulle vara ännu större med tryckluft. 

Dessutom framhåller produktionsingenjören att med tvättmedlet DST blir dropparna färre eftersom 

det blir en bättre avrinning då. Slutligen påpekades att en annan typ av tvättutrustning, som finns 

inom Scania, kanske kan ge ett bättre resultat men ändå inte vara helt fri från restdroppar.78 

Det finns en tvättutrustning (OP 160) installerad på linan precis innan mätningen i OP 170 och 

enligt Bengtssons vetskap har tvätten en bra torkcykel, vilket krävs eftersom mätningen kan ge 

felaktiga resultat då kamaxeln inte är torr. Dessutom påpekar han att dagens sluttvätt är gammal och 

att med DST tvättmedlet kan temperaturen för tvättvattnet sänkas, till skillnad från de andra 

tvättmedlen. 

6.9 Studiebesök - Vevaxel (DMBA & DMBB) 

Det finns en optisk mätmaskin som mäter detaljerna vertikalt och finns installerad på 

vevaxelavdelningen inne i respektive lina. Den mäter alla diametrala mått (längder, delning och 

slaglängd) med 100 %, vilket innebär att den hinner med att mäta varje vevaxel i tillverkningen. 

Maskinen fungerar enligt Jonnie Westberg79 mycket väl och produktionen har fått en oerhörd hjälp 

av den. Dock uppfyller inte maskinen kravet gällande rundheten som det var tänkt från början. 

Dessutom drar service och underhåll ofta ut på tiden. 

Produktionen av vevaxlar har, efter installationsinkörningen på ca 6 månader, fått nytta av maskinen 

då de kan följa maskinernas trender direkt i lina. Därtill kan analyser av mätdata från specifika 

slipmaskiner avläsas via qs-STAT. Dessutom har slutkontrollen förenklats ner till en visuell kontroll, 

vilken även innehållit mätklockor tidigare. Den visuella slutkontrollen är av vikt, precis som vid 
                                                 
76 Mårtensson, Martin; Operatör kamaxel, Scania CV AB. E-post, 2016-05-19. 
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78 Produktionsingenjör DMQ, Scania CV AB. E-post, 2016-05-18. 
79 Westberg, Jonnie; Kvalitetssamordnare vevaxel, Scania CV AB. E-post, 2016-05-06. 
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kamaxeln, då det påträffas spånor i hålen på axelns sidor trots att hålen både spolas och blåses 

flertalet gånger under produktionen. 

6.10 Studiebesök – Huvudaxel och sidoaxel (DXB) 

Det som är viktigt vid val av mätutrustning för huvud- och sidoaxel är att den ska vara flexibel för 

att kunna mäta olika typer av axlar. Sedan 2010, då ett examensarbete genomfördes för att utreda 

vilken mätutrustning skulle som det skulle investeras i, har huvud- och sidoaxel investerat i en optisk 

mätutrustning. Den har fem kameror som ger en bild i gråskala, vilken mäter horisontellt och är i 

princip underhållsfri, och mäter inför varje mätning en kalibreringsdetalj (referens). Mätmaskinen 

klarar arbetsstycken med en längd upp till 900 mm, en diameter på 270 mm och en vikt på 30 kg. 

Den är enligt undersökningar bra på att utvärdera diametrar och längdmått, däremot är det svårare 

med formegenskaper även om den klarar av att uppfylla specifikationen som angavs. Niclas 

Josefsson påpekar att vid denna optiska mätteknik är ytbeskaffenhet och renhet mycket viktiga 

samtidigt som det ställs höga krav på torrheten. Däremot så torrsvarvas det utan tvätt innan 

mätningen vilket har fungerat bra förutom att det ibland kan komma med spånor.80, 81 

Operatören behöver välja vilket mätprogram som ska köras vid riggningen. Mätmaskinen är sedan 

kopplad till portalen som både lägger i och tar ur axeln automatiskt, vilket innebär att ingen operatör 

behöver ingripa under produktion när allt fungerar normalt. Utöver detta är tanken att maskinen ska 

spara data i systemet Q-DAS, men detta sker idag lokalt i maskinen eftersom ansvariga för att ordna 

överföringen inte haft tid. Därtill påpekar Josefsson att det inte sker någon statistisk processtyrning 

med hjälp mätmaskinen. Den är istället uppkopplad till hårdsvarvmaskinen, som bearbetar axeln 

innan mätningen, och skickar kontinuerligt data till denna. Denna kommunikation med data används 

beroende på var mätvärdet hamnar i toleransområdet vilket har delats in i tre områden (grönt, gult 

och rött). Det gröna området (50 % av toleransområdet) innebär att mätvärdet ligger rätt medan gult 

innebär att mätvärdet befinner sig inom resterande toleransområde. Det som hamnar inom det gula 

området justeras med 70 % av avvikelsen. Hamnar mätvärdet däremot på rött så är det utanför 

toleransen och mätmaskinen stoppar då axeln eller skickar den till en SPC-låda så att en operatör 

kan ta ut artikeln.82, 83 

Mätmaskinen i produktionslinan har en temperaturgivare som enbart tar hänsyn till omgivningens 

temperatur, vilket var ett problem i början av installationen innan operatören lärt sig att hantera 

processen. Det finns dock en längdutvidningskoefficient inlagd för respektive stål för att kunna 

kompensera mätningen vid behov. 

                                                 
80 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare; Josefsson, Niclas; Projektingenjör, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-12. 
81 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare, Scania CV AB. E-post. 2016-05-13. 
82 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare; Josefsson, Niclas; Projektingenjör, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-12. 
83 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare, Scania CV AB. E-post. 2016-05-17. 
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På huvud- och sidoaxel har de problemet att mätmaskinen i produktionen och deras mätutrustning 

för revisioner, som är mastermaskinen, inte ger samma värde för samma mätning. Detta innebär att 

om revisionsmätningen anger att en mätning ligger utanför toleransen så är det skrot även om 

produktionslinans mätutrustning säger tvärtemot. Problemet kan härledas till att de två maskinerna 

använder olika mätningsmetoder. revisionsmätningen har en taktil mätning och det sker en mekanisk 

filtrering i den, medan produktionslinans mätutrustning är optisk vilken ser allt i profilkurvan 

samtidigt som den inte har den mekaniska filtreringen.84 Dessutom har produktionslinans 

mätutrustning möjligheten att välja vad den ska basera mätvärdet på, som till exempel kan vara 

medelvärdet eller den största uppmätta diametern medan revisionsmätaren ger ett medelvärde, 

eftersom transmission har valt att använda medelcirkel historiskt. Däremot pågår en utredning, i 

produktionen på huvud- och sidoaxel, för att ta reda på vilken av de inställningar, på mätmaskinerna 

med samma märke inom produktionslinan, som ger bäst resultat i förhållande till mätutrustningen 

för revision.85 Denna utredning har visat att en mätmaskin i produktionen repeterar sina mätningar 

väldigt bra men att den skiljer sig från det mätvärdet som är uppmätt i revisionen. Detta kan bero 

olika faktorer, varav ytan är en.86 

Huvud- och sidoaxlar mäter ytjämnhet vid riggning och stickprov med en maskin från Mahr 

(friavkännande) där renheten på detaljen innan mätning är viktig eftersom smuts och partiklar annars 

påverkar. De tipsade även om OptoSurf som ska ha en bra ytjämnhetsmätare som ska ha en hög 

noggrannhet. Därtill påpekades att Optacoms ytjämnhetsmätning borde fungera väl i produktion 

men att den är utvecklad för bilindustrin och inte klarar av lastbilsindustrins tyngder på detaljerna. 

Slutligen nämndes det att en visuell kontroll av en operatör genomförs i slutet av all bearbetning för 

att kontrollera slagmärken och repor. 

De fördelar som Niclas Josefsson ser med den optiska mätmaskinen från Jenoptik jämfört med 

tidigare kontroll är att det är ett flexibelt mätsystem som inte har slitage på mätspetsar då det är 

beröringsfritt och att det generellt är lite slitage i maskinen. Dessutom kan de nu ha 100 % kontroll 

vilket var omöjligt med handmätdonen tidigare samtidigt som mätsystemet är kapabelt och ger ett 

snabbt resultat. Förutom detta sker det en elektronisk lagring av data och det finns visuella resultat 

med trendanalyser att tillgå. Till sist påpekar Josefson att ergonomin är bra eftersom ingen operatör 

behöver ta i bitarna. De saker som han ser som negativt med utrustningen är att det är en stor 

investering med höga krav på torrhet och renhet för att det ska kunna fungera.87 

Robin Petterson påpekar att det finns andra metoder att genomföra mätningar på, exempelvis med 

laser från Nikon som ska enligt utsago klara ner till 4 µm. Den gör ett punktmoln och jämför detta 
                                                 
84 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare, Scania CV AB. E-post. 2016-05-13. 
85 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare, Josefsson, Niclas; Projektingenjör, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-12. 
86 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare, Scania CV AB. E-post. 2016-05-13. 
87 Josefsson, Niclas; Projektingenjör, Scania CV AB. E-post. 2016-05-17. 
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med en CAD-modell. Däremot nämner Robin att laser och blanka ytor inte alltid går ihop bra och 

att mindre radier och släppningar kan vara svåra att komma åt. Ytterligare metoder som nämndes 

var vitljussensor som bygger på konfokal mätteknik (Chromatic Confocal technique) vilken DotScan 

från Zeiss använder.88 

  

                                                 
88 Pettersson, Robin; Mätteknisk beredare; Josefsson, Niclas; Projektingenjör, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-12. 
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7 Utvärdering av mätmetoder 

I följande avsnitt analyseras för- och nackdelar med de mätmetoder som undersökts. För analysen används en enkel 
viktningsmatris där de olika metoderna jämförs och poängsätts efter hur väl de uppfyller kraven i matrisen. 

7.1 Optisk mätning 

Optisk mätning har som tidigare nämnts blivit mer aktuellt de senaste åren och det finns idag optisk 

mätutrustning med repeterbar noggrannhet under 1 µm, vilket uppfyller kraven som Scania har på 

kamaxeln. Dessutom finns det flera företag som erbjuder optisk mätutrustning speciellt framtagen 

för mätning av olika typer av axlar. Dessa maskiner kan användas i mätrum alternativt integreras 

direkt i produktionen. De kan laddas med robot, snabbt mäta hela axeln beröringsfritt och är flexibla 

för att inga fixturer behövs. Dessutom kan de kompensera för temperaturskillnader vilket är lämpligt 

för mätutrustning i produktionsmiljö. Driftsäkerheten för optisk utrustning är i nivå med 

koordinatmätmaskiner. En nackdel är kravet på renhet. Det får inte förekomma smuts eller partiklar 

på detaljen samt att den måste vara torr för att mätningen ska kunna bli korrekt (Edkvist & Saarela, 

2010; Mekpoint, 2015; Jenoptik, 2016). 

7.2 Koordinatmätning 

Koordinatmätmaskiner är lätta att anpassa för mätning av olika detaljer och har inte några problem 

med toleranserna för kamaxlarna, den klarar också av att laddas automatiskt och integreras i 

produktionen. De är inte känsliga för smuts på samma sätt som optisk mätutrustning eftersom 

mätningen är taktil. Nackdelen är att den behöver mer tid än en optisk mätutrustning och klarar inte 

av att kontrollera ytan efter slagmärken och repor. Dessutom blir det slitage på proben som måste 

bytas ut med jämna mellanrum (Edkvist & Saarela, 2010). 

7.3 Pneumatisk mätning 

Med pneumatisk mätning är kraven på renhet låga, mätnoggrannheten är god och metoden går att 

automatisera. Det är möjligt att genomföra mätningen med en omgivningstemperatur mellan 5-

50°C. Den är dock inte lika flexibel som övriga metoder på grund av munstyckenas utformning. Hur 

lång tid mätningen tar beror på antalet mätpunkter och munstycken. Det är möjligt att mäta 

diametrar och vissa former med pneumatisk mätning. Däremot går det inte att kontrollera en yta 

(Edkvist & Saarela, 2010). 
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7.4 Lasermätning 

Lasermätning är bra vid mätning av dimensioner med snäva toleranser eftersom noggrannheten är 

hög och metoden lämplig för mätning av detaljer i en produktionslina. Dessutom är driftsäkerheten 

hög och automatiska lösningar finns redan. Kraven på renhet är höga vilket gör att en tvättmaskin är 

nödvändig innan mätningen. För att kunna utföra mätning av form och läge finns det i dagsläget 

laserskanners som snabbt och precist kan utföra detta med noggrannhet ner mot några µm (Edkvist 

& Saarela, 2010; Mekpoint, 2015). 

7.5 Värderingsmatris 

För att förstå matrisen förklaras här de krav som matrisen utgått från. Kraven kommer från 

examensarbetets mål, intervjuer och de förutsättningar som vid arbetets genomförande rådde i 

verkstaden. Med hjälp av den information som insamlats har examensarbetarna betygsatt varje 

mätmetod utefter hur väl de uppfyller respektive krav. Poängskalan går från 1-5 där fem är bäst och 

ett är sämst. 

Nedan förklaras respektive krav som bedömningen av mätmetoderna grundar sig på: 

• Noggrannhet 

Hur mätutrustningens noggrannhet står sig mot kraven som Scania har. 

• Flexibilitet 

Hur mycket arbete som krävs för att ställa om utrustningen för mätning av en annan variant. 

• Cykeltid 

Hur lång tid det tar för maskinen att mäta en detalj. 

• Renhet 

Hur höga krav på renhet maskinen har. 

• Temperaturkompensation 

Är det möjligt för utrustningen att kompensera för avvikelser i temperatur, och hur mycket 

extra jobb krävs för det. 

• Operatörsbehov 

Hur mycket manuellt arbete utrustningen kräver, exempelvis riggning vid byte av variant. 
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Metod Optisk 

mätning Koordinatmätning Pneumatisk 
mätning Lasermätning 

Noggrannhet 4 4 4 4 
Flexibilitet 5 2 1 4 
Cykeltid 5 1 3 5 
Renhet 2 4 5 1 
Temperaturkompensation 5 5 4 3 
Operatörsbehov 5 3 3 4 
Visuell avsyning möjlig? JA NEJ NEJ NEJ 
Loggning möjlig? JA JA JA JA 
SUMMA 26 19 20 21 

Tabell 1 Värderingsmatris 

Den metod som fick högst poäng var optisk mätning. Den har noggrannheten för att klara av 

toleranserna som kamaxeln har. Utrustningen kräver inga fixturer och är därför enkel att ställa om 

mellan olika varianter, att byta program i maskinen är det som behövs. Nackdelen med optisk 

mätning är kravet på renhet som utrustningen har. 

  

Krav 
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8 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet som arbetet kommit fram till i form av leverantörer och rekommenderade 
mätutrustningar till slutkontrollen samt vilka moment som bör flyttas från slutkontrollen. 

8.1 Fördelar med automatisk slutkontroll 

Nyttan med en automatisk mätutrustning integrerad i produktionslinan är att arbetsmiljön blir bättre 

för operatören. Det problematiska ergonomiska utförandet av slutkontrollen som gäller i dagsläget 

skulle ersättas med att enbart se till att lastpallar hamnar där de ska samt ta hand om detaljer som 

underkänns i kontrollen. Detta är fördelaktigt eftersom dålig ergonomi ofta är en av rotorsakerna till 

kvalitetsavvikelser i produktion (Eklund, 2015). 

8.1.1 Statistisk processtyrning 

Det befintliga Q-DAS systemet innehåller möjligheterna att kunna utföra SPC på maskiner via 

tillägget Procella. SPC har däremot inte implementerats på kamaxelavdelningen, vilket även har 

påpekats i tidigare examensarbeten som utförts inom DM. Fördelen med detta system är att det är 

ett gemensamt system som används i övriga produktionen på Scania. Det är möjligt att spara data 

från mätningarna till detta system och det är något som bör genomföras eftersom det skulle innebära 

att slutkontrollen följer standarden med att spara mätdata i Q-DAS systemet. 

När det gäller slutkontrollen och SPC på OP 190 så rekommenderas det inte eftersom en SPC ska 

ske i direkt anslutning till bearbetningen. Ska det då utföras SPC på OP 190 så bör det ske direkt 

efter den operationen och inte efter tvätt- och kylprocessen. Däremot skulle en mätning för SPC 

direkt efter OP 190 (poleringen) innebära att smuts och partiklar kan finnas kvar och påverka 

mätningen för de snäva toleranserna som finns. Därför behöver det antagligen genomföras tvättning 

av kamaxeln och eventuellt kylning om temperaturkompensationen inte kan hantera denna felkälla. 

8.2 Egenskaper att kontrollera i slutkontrollen 

Av den information som inhämtats har det framgått att vissa kontroller inte skulle behöva göras på 

samtliga axlar då delar av processen är stabil och ger upphov till få eller inga avvikelser. Det gäller 

kontroll av gängor och styrhål. Att flytta dessa moment från slutkontrollen skulle göra att det inte 

krävs ytterligare en mätutrustning för kontroll av dessa. Dessutom skulle omarbete minskas enligt de 

7+1 slöserierna, då avvikelserna ska upptäckas vid källan. Därtill har det även i intervjuerna påtalats 

om att tappdiametern och tappovaliteten bör flyttas tidigare men att den dåliga kapabiliteten på 

maskinen som utför detta kräver 100 % kontroll av måttet, vilket operatörerna inte kan hinna med i 

dagsläget. Detta innebär att de kvarvarande mätningar som i dagsläget behöver utföras i 
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slutkontrollen är 18-måttet (axialplanet till borrplanet), tappdiameter, tappovalitet (rundhet), 

lagerdiameter, visuell kontroll (slipsläppning, slag- och rivmärke, rost) och ytjämnhetsmätning. Med 

den tilltänkta utrustningen finns även möjligheten att kontrollera nockarna, om det skulle önskas. 

Målet hur utrustningen ska kontrollera spånor har inte kunnat uppfyllas, då det inte hittats någon 

utrustning som uttryckligen kan upptäcka detta under examensarbetets genomförande. Istället bör 

kontrollen av spånor i hålen tidigareläggas eftersom risken där dessa kan komma in i hålen bedömts 

finnas tidigare i produktionen. 

8.3 Mätmetod och mätutrustning 

Utvärderingen visade att den optiska mätmetoden är den mest fördelaktiga i detta fall. Metoden är 

noggrann, det finns utrustning som är speciellt framtagen för mätning av axlar och mätningen går 

fort. Att mätningen går fort var en viktig faktor eftersom slutkontrollen inte fick bli en flaskhals. 

Nackdelen som kunde identifieras med optisk mätning var kravet på renhet, vilket måste tas hänsyn 

till eftersom kamaxlarna får ett rostskydd på sig vid tvättning och det får inte vara smuts eller damm 

på axeln samt att den måste vara torr. 

Utrustning som klarar av att mäta samtliga mått förutom hålen på axeln, nockarnas form och vinkel, 

rundhet och cylindricitet finns hos flera olika leverantörer, till exempel Jenoptik, Hexagon, Mahr, 

OptoSurf och Mitutoyo. Dessa är speciellt utvecklade för att kontrollera rotationssymmetriska 

detaljer som exempelvis kamaxlar. Utrustningarna har ofta olika konfigurationer där vissa klarar av 

att mäta till exempel ytfinhet men saknar någon annan egenskap. För att kunna utföra en visuell 

avsyning krävs utrustning med kameror och en dator som kan utföra bildanalys. Detta innebär att 

dessa olika moment, mätning av mått, mätning av ytfinhet och visuell avsyning kräver separata 

mätutrustningar. 

Efter samtal med Ari Eriksson, mättekniker i mätrummet, och utbudet på olika leverantörers 

hemsidor undersökts, har förslag på leverantörer och specifika mätutrustningar valts ut. För mätning 

av kamaxelns mått rekommenderas den optiska mätmaskinen MarShaft som tillverkas av Mahr. Den 

klarar av att mäta olika egenskaper på axeln som diameter, rundhet, cylindricitet och nockarnas 

form. Det går att integrera den i produktionslinan och kan laddas med en vanlig industrirobot. För 

mätning av ytjämnhet rekommenderas utrustning från OptoSurf som snabbt och med stor 

noggrannhet mäter axelns ytjämnhet, rundhet och vågighet. Med sin ringa storlek finns stora 

möjligheter att placera mäthuvudet på många olika ställen vid slutkontrollen. Nackdelen med 

OptoSurf är att de använder andra mätparametrar än Scania, vilket kräver arbete för att få 

korrelation mellan dessa mätparametrar. Noggrannheten på utrustningen från Mahr och OptoSurf 

uppfyller de krav som finns på kamaxelns ritning. För den visuella avsyningen av axlarna kan ett 
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visionsystem från Xactools vara ett alternativ. Xactools rekommenderas att undersöka vidare för att 

de har en speciell teknik som gör att deras system kan upptäcka avvikelser som andra leverantörer 

har svårt att hitta samt att de erbjuder en helhetslösning med allt som hör till utrustningen. Hur 

noggrann utrustningen från Xactools är och mer exakt vad den klarar av har dock inte fastställts.89 

8.4 Spårbarhet 

Till mätutrustningen går det att koppla in en skanner som gör det möjligt att koppla ihop kamaxelns 

mätresultat med en datamatrixkod och på så sätt öka spårbarheten. Mest fördelaktigt skulle enligt 

intervjuerna vara att spara all data som den automatiska slutkontrollen genomför. Detta gäller även 

den visuella kontrollen, även om det kan innebära att en stor lagringskapacitet krävs. Om axlar med 

avvikelser upptäcks skulle detta underlätta arbetet med att spåra fler eventuella axlar med avvikelser. 

Det skulle även ge möjlighet att se trender i processen över tid. 

8.5 Layoutförslag 

I Figur 16 Layoutförslag ben 1och Figur 17 Layoutförslag ben 2 återfinns ett förslag på hur 

mätutrustningen kan installeras i produktionslinan på respektive ben. Måtten på mätutrustningen är 

uppskattad efter liknande utrustning som finns hos leverantörerna. Det som måste tas hänsyn till vid 

layouten är att rostskyddsmedlet som tillsätts under tvättprocessen måste ske efter mätningen med 

OptoSurf. Dessutom bör kamaxeln kunna rotera vid inspektionen med Xactools och OptoSurf 

vilket innebär att extra utrustning krävs även för detta. Pallen som är närmast MarShaft är den som 

är för godkända kamaxlar då det är där de flesta axlar kommer att förflyttas av roboten och det blir 

då minimerat med tidsslöseri för förflyttningen. 

                                                 
89 Eriksson, Ari; Mättekniker, Scania CV AB. Intervju. 2016-05-19. 
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Figur 14 Layoutförslag ben 1 

 

Figur 15 Layoutförslag ben 2 
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9 Slutsats och rekommendationer 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser och rekommendationer examensarbetet kommit fram till utifrån data som 
samlats in. 

Målet med examensarbetet var att ta reda på vilken nytta en automatisk slutkontroll skulle skapa för 

Scania samt vilka tekniska krav som skulle ställas på den. Därtill skulle ett leverantörsalternativ och 

en layout över slutkontrollen med den rekommenderade utrustningen presenteras.  

En stor del av arbetet har gått ut på att skapa en bild av nuläget och att få fram de önskemål och 

krav som skulle ställas på en automatisk slutkontroll, detta för att kunna rekommendera en så 

optimal lösning som möjligt. Förslaget som rekommenderas har till stor del baserats på förslag från 

mätrummet, som besitter stor kompetens inom området mätteknik. 

Fyra olika mätmetoder har utvärderats under arbetets gång: optisk mätning, pneumatisk mätning, 

lasermätning och koordinatmätning. Efter att ha analyserat dessa metoder och jämfört med den 

kravbild som skapats stod det klart att den optiska mätningen var den bäst lämpade metoden för 

slutkontrollen. 

Den optiska metoden har fördelarna att den är noggrann, snabb, kräver låg närvaro från operatör 

och enkel att ställa om mellan olika varianter. Detta gör att operatören kan lägga mer tid på annat 

arbete. Även ergonomin förbättras vid slutkontrollen med en automatisk mätutrustning. En nackdel 

med den optiska mätningen är att mätobjektet måste vara rent och torrt vid mätning, vilket 

kamaxlarna inte är fullt ut i dagsläget. En annan nackdel är att den rekommenderade 

mätutrustningen inte klarar av att kontrollera gängorna, gängdjup och styrhålet på kamaxeln och 

spånor i hålen, vilket lösts genom att föreslå tidigareläggning av dessa kontroller. 

Den rekommenderade utrustning kan automatiseras till fullo med hjälp av en robot som sätter i och 

plockar ur detaljer ur mätmaskinen och därefter packar dessa i en pall. 

Att kontakta leverantörer valdes bort tidigt på grund av den tidsram som var satt för projektet. Hade 

mer tid funnits till förfogande hade leverantörer kunnat kontakts för att få en noggrannare analys av 

valda mätmetoder, och eventuellt fler metoder hade kunnat analyseras. Det hade även underlättat 

valet av mätutrustning. 

Resultatet uppfyller de mål som sattes upp i projektets början, förutom att ta reda på hur 

utrustningen ska kontrollera om det finns spånor kvar i kamaxelns gängade hål. Någon lösning på 

hur spånor i hålen ska kunna upptäckas automatiskt har inte hittats. Ett alternativ skulle kunna vara 
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att förhindra eller omöjliggöra att spånor kan komma in i hålen genom att sätta upp utrustning som 

täcker för dessa och på så sätt slippa kontrollera efter spånor. 

Med facit i hand hade resultatet blivit mer givande om vi valt att kontakta leverantörer och på det 

sättet tagit reda på olika mätmetoder och mätutrustningar, och lagt mindre fokus på nulägesanalys 

och kravbild. I och med detta upplägg har den befintliga kompetensen inom mätrummet över olika 

mätutrustningar varit central vid valet av leverantörsalternativ och därför kan lämpliga utrustningar 

för slutkontrollen förbisetts. Om mer tid funnits hade nästa steg i arbetet varit att kontakta 

leverantörer. 

9.1 Rekommendationer 

Ett fortsatt arbete krävs för att utreda hur renheten ska tas om hand för att mätningarna ska kunna 

ge ett tillförlitligt svar. Detta är ett problem som kommer att kvarstå även i framtiden och bli än mer 

väsentligt om det blir ännu snävare toleranser. 

Kontakta leverantörer för att få mer data angående specifikationer och offerter samt höra om de kan 

ha förslag på en lösning angående renhetsproblemet. 

Kamaxelavdelningen bör se till att data som förs in i qs-STAT ska vara tillförlitlig. Värt att tänka på 

då är hur detta kan hjälpa till med nuvarande prioriteringar som står före i kön innan detta problem 

tas om hand. 
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