
Interessant erkendelse! 
De fleste af jer kender SPC og hvorfor man anvender det. Men nogle gange er det rart at blive bekræftet i 
troen! 
Her har vi fundet en artikel i et tysk tidsskrift ,som fokuserer på måleteknikken i forbindelse med SPC.. 

 
Kan man opdage forkert anvendte måleprocesser ved hjælp af SPC? 
  
Det er langt fra altid, at den valgte måleproces er i overensstemmelse med processens krav. Men hvis man 
kender til de signaler, der kommer fra et SPC-kort, kan man ved et enkelt blik på et sådant kort opdage et 
eventuelt måleteknisk problem. 
 
Et forsøg på at måle diameteren af et menneskehår ved hjælp af en tommestok er en absurd tanke. Kan 
man overhovedet komme på en sådan ide at forsøge at måle et hår med et sådant ”groft” måleudstyr? Det 
kan man sikkert ikke. Og alligevel – Hvor tit ser vi ikke i hverdagen, at netop dette sker - i overført betydning 
naturligvis. Man måler rent faktisk hår med tommestokke – eller rettere man benytter måleprocesser med alt 
for stor måleusikkerhed i forhold til de aktuelle krav til processer og egenskaber.  
 
Vi har altid lært, at måleusikkerheden ikke må overstige 10% af tolerancen (mange har misforstået dette og 
siger, at måleudstyrets opløsning må bidrage med en visningsfejl på 10 % af tolerancen). Lad os for 
eksempel antage, at vi har en tolerance på 0,1 mm. Dermed kræves, at vi skal kunne måle med 
måleusikkerheder på omkring 0,01mm. Dette er som regel ok, hvis vi skal bruge resultatet til at godkende 
emner. 
 
Vi bliver imidlertid ofte nødt til at arbejde med en mindre måleusikkerhed, hvis vi skal vurdere vores 
produktionsnøjagtighed – altså overvåge vores produktionsproces.  
I mange tilfælde er variationen i produktionsprocessen helt ned til 10% af tolerancen (en ønskeproces). I et 
sådant tilfælde er det nødvendigt at kunne måle med en måleusikkerhed, som er 10% af procesvariationen, 
hvilket betyder at usikkerheden skal være i my-området.   
Selv om emnet uden problemer kan godkendes med en usikkerhed på 0,01 mm, er det nødvendigt med en 
langt mindre usikkerhed i det nævnte tilfælde, hvis det skal give mening at bestemme processens kapabilitet.  
Hvis vi skal dokumentere proceskapabiliteten, og derfor benytte SPC, hvilket er langt mere effektivt end at 
godkende produkterne efter fremstillingen, så skal vi kunne bestemme egenskabernes variation. På denne 
måde kan vi helt undgå at fremstille fejlemner, da resultaterne er givet på forhånd. 
 
Der er imidlertid en fare forbundet med denne fremgangsmåde, hvis opløsningen på måleudstyret er for 
dårlig og måleusikkerheden for stor. Vi får fejlagtige beregningsresultater for kapabilitet, hvorpå vi risikerer at 
kassere gode processer og acceptere dårlige processer. Hvis vi benytter SPC, så kan kortet blotlægge 
sådanne forhold: 
Her gælder, at  
 Hyppigt ens eller gentagne resultater under inspektionen 
 Ofte forekomst af 0 på variationskortet 
 Hyppig forekomst af samme værdi på variationskortet 
 Firkantede kurver på SPC-kortet 
tyder på forkert valgte måleprocesser. 
 
Nul variation på R- eller s-kortet svarer til at billedet på at måle et hår med en tommestok. Den benyttede 
måleproces er for unøjagtig til at kunne illustrere processens variationer. Den ”korrekte” procesvariation kan 
ikke findes og processen kan enten synes at være kapabel uden at være det eller det modsatte. Ingen 
variation i en proces tyder mere på en forkert valgt måleproces end på en perfekt forløben 
produktionsproces. 
 
Alarmtegn: Mange nuller på SPC-kortet 
Man skal være opmærksom på forekomsten af for mange nuller på sprednings-kortet, hvilket fremkommer 
på grund af fuldstændigt ens mål på de enkelte egenskaber i en stikprøve. Da det ikke er muligt at fremstille 
to fuldstændigt ens emner efter hinanden i en produktionsproces, så tyder et 0 på et spredningskort på en 
måleproces med for dårlig opløsning (aflæsning af måleskalaen). Optisk munder dette ud i, at SPC-kortet har 
et ”kantet” udseende.  En sådant kort viser flere ens værdier efter hinanden på enten middelværdikortet eller 
spredningskortet Dette bør ikke forekomme i et fornuftigt indrettet SPC-system med korrekt valgt 
måleproces. Den skolede kvalitetstekniker eller den gode auditor ser straks problemet og foranlediger en 
målekapabilitetsanalyse (fx i henhold til ISO 22514-7) gennemført.  
 
Kapable måleprocesser reducerer omfanget af inspektion. 
Er det nu også altid fornuftigt at ”skyde gråspurve med kanoner”, hvilket vil sige at bruge et meget nøjagtigt 
måleudstyr? Skal vi til at ofre penge på udstyr, der er langt mere nøjagtigt end størrelsen af tolerancezonen 
egentlig berettiger til? Svaret er et klart – JA, da en proces, som overholder kapabilitetskravet med en stor 
margen tillader en drastisk reduktion af inspektionsfrekvensen. Vi kan med andre ord nøjes med at måle et 
par gange om dagen, hvilket vil medføre et stort besparelsespotentiale. Det kan for eksempel være nok at 
måle ved start og slut på en arbejdsdag.  
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