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Abstract

Abstract
This thesis has been carried out in cooperation with the firm GKN Driveline Köping AB
subsection 6610 preparation and processing technology. The company manufactures the rear
drive units and power transfer units for vehicles with four-wheel drive [Annex 1]. In the
automotive industry there is major requirement for silent cars and there is constantly
developing of new manufacturing methods for reducing noise from trafficked roads. The
introduction of lapping gear kits for rear drive units and power transfer units resulted to the
need of custom machine tools for GKN Driveline in the manufacturing process.
The objective of this thesis was to improve the quality and reduce manufacturing time for the
gear kits through the introduction of new machine tools. The requirement specification was
set for a process capability with a Cpk greater than 1.33.
The work begins with a theoretical framework of the manufacturing process that includes the
processes affected by the machine tools.
For tools to hard turning crown wheel [Annex 2] concept evaluation has been carried out and
the determination of tolerances. The initiation of hard turning with crown wheel negatives
instead of ball fixtures reduces production time generating profits. To find out the design of
round grounding tool to the pinion [Annex 3], the number of guide pins has been investigated
and also the tool impact on the tolerance of the spline.
The process capability index has been examined, a sustainability-FMEA has been developed
and an examination of the implications of the work has been carried out.
Conclusions in the form of tools proposals are submitted and recommendations are followed
up by proposals for further work.
The work has been performed at the Department of Product Development, School of
Engineering.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med företaget GKN Driveline Köping AB
under avdelningen 6610 beredning och bearbetningsteknik. Företaget tillverkar slutväxlar och
vinkelväxlar till fordon med fyrhjulsdrift [bilaga 1]. I fordonsindustrin är det stora krav på
tystgående bilar och det utvecklas ständigt nya tillverkningsmetoder för att reducera buller
ifrån trafikerade vägar. Ett införande av en tillverkningsprocess som kallas lappning för
drevsatser till slutväxlar och vinkelväxlar har medfört att GKN Driveline behöver anpassade
maskinverktyg till denna tillverkningsprocess.
Målet för detta examensarbete var att förbättra kvaliteten och att reducera tillverkningstiden
för drevsatser genom införande av nya maskinverktyg. Kravspecifikationen var satt till en
processduglighet med ett Cpk större än 1.33.
Arbetet inleds med ett teoretiskt ramverk över de tillverkningsmetoder som innefattas av de
processer som påverkas av maskinverktygen.
För verktyg till hårdsvarvning av kronhjul [bilaga 2] har konceptutvärdering genomförts och
bestämning av toleranser. Vid ett införande av hårdsvarvning med kronhjulsnegativ istället
för kulfixturer reduceras produktionstiden vilket genererar vinst. För att ta reda på
utformning av rundslipsverktyg till pinjong [bilaga 3] har antalet styrpinnar undersökts och
även verktygets inverkan på splinestoleransen.
Processens duglighet har undersökts, en hållbarhets-FMEA har utvecklats och en
undersökning av implikationerna har genomförts.
Slutsatser i form av verktygsförslag lämnas och rekommendationer följs upp av förslag till
vidare arbete.
Arbetet är utfört vid institutionen för produktutveckling, tekniska högskolan i Jönköping.
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Ordlista
Ordlista
Catia V5

= Program för att skapa datorstödda ritningsunderlag.

Cpk

= Ett mått för processduglighet.

Drevsats

= Ett par av kronhjul och pinjong.

Dubbhål

= Koniska hål för fastspänning av arbetsstycke under bearbetning.

Duglighet

= Förhållande i hur bra en maskin är att producera i förhållande till
toleransgränserna.

Fixtur

= Verktyg för fastspänning av arbetsstycke.

FMEA

= ”Failure Mode and Effects Analysis”, feleffektsanalys.

Hårdsvarvning = Svarvning av härdade detaljer.
Kronhjul

= Det större av två samverkande kugghjul.

Lappning

= Ämnet roteras oscillerande med en finkornig slippasta.

Mymeter

= 1 m x 10-6.

Nanometer

= 1 m x 10-9.

Negativ

= Konträrt verktyg för fixturering av kronhjul.

NVH

= Ljud, vibrationer och hårdhet.

Pinjong

= Det mindre och drivande av två samverkande kugghjul.

Plunge

= ”Dropsuddenly”, sjunka hastigt.

SD RDU

= “Standard Rear Drive Unit”, slutväxel.

Slipning

= Avverkande tillverkningsmetod för finbearbetning.

Slutväxel

= Komponent i motordrivna fordons kraftöverföring.

Splines

= Kilförband med flera kilar (bommar).

Svarvning

= Effektiv och flexibel avverkande tillverkningsmetod.

Verktyg

= Redskap för tillverkande maskiner.
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Introduktion

Kapitlet ger en inledande företagsbeskrvning och problembeskrivning. Examensarbetets
syfte och frågeställningar tas up och även dess mål. Kapitlet avslutas med avgränsningar
och studiens disposition.

1.1 Företagsbeskrivning
GKN Driveline Köping AB är ett företag som idag har idag cirka 56,000 medarbetare på 61
tillverkningsorter i 56 länder utspritt över sex kontinenter [1].
Det startade 1856 med Köpings mekaniska verkstad som under 1900-talet började tillverka
växellådor för fordonsindustrin. År 1942 köptes verkstaden upp av Volvo och tillhörde
koncernen fram till dess att Ford köpte företaget 1999 [2][3]. Ford sålde 2004 företaget till
Getrag All Wheel Drive och därefter började företaget rikta in sig på fyrhjulsdrift framför
växellådstillverkning [4]. Detta system ”baseras på en avancerad teknisk konstruktion” [1]
och massproduceras inom industrin genom högautomatisering och en effektiv tillverkning [5].
År 2011 byter företaget ägare till GKN Driveline som bildar företaget GKN Driveline Köping
AB [5].
GKN är en brittisk verkstadskedja och bokstäverna står för ”Guest, Keen and Nettlefolds”.
Företaget går att spåra ända till starten 1759 och den industriella revolutionen [6][7]. Deras
vision ”är att bli den ledande leverantören av drivlinekomponenter och drivlinesystem
genom att driva vår verksamhet enligt högsta normer för kvalitet, integritet och prestanda”
[7].
GKN Driveline Köping AB är en ledande tillverkare med sitt system för fyrhjulsdrift. Deras
kunder är bland annat Volvo, Land Rover, Jaguar, Mini Cooper, Fiat, BMW, Porsche och
Lamborghini [Figur 1]. Företaget expanderar och har över 1000 anställda med huvudkontor i
Köping. Under 2014 omsatte företaget 2,7 miljarder kronor[1][5].

Figur 1. GKN Driveline Köping AB kundlogotyper.

1

Introduktion
1.2 Hållbar utveckling vid GKN Driveline Köping AB
GKN Driveline kommer att fortsätta sin verksamhetsplan inom hållbar utveckling genom att
uppnå framgång med tillväxt och lönsamhet genom:








Tillfredsställa kunder
Att skydda miljön
Produkt- och processutveckling
Det effektiva användandet av naturliga resurser
Att utbilda och utveckla människor
En säker och hälsosam arbetsplats
Ett positivt engagemang i gemenskapen

GKN Drivelines approach till hållbar utveckling är baserad på följande definition:
"Sustainable Development is development that meets the needs of the present without
compromising the abilities of future generations to meet their own needs.” [8].
“Hållbar utveckling är utveckling som möter nuvarande behov utan att kompromissa med
möjligheterna för de framtida generationerna att uppnå sina behov.” [8].

För att uppnå dessa mål är GKN Driveline Köping AB certifierade med följande standarder
[9]:
ISO 14001:2004 (MILJÖ)

Ackrediterad
Utfärdat av:
LRQA Sverige AB

ISO/TS 16949:2009 (KVALITETSSYSTEM)

Ej ackrediterad
Utfärdat av:
LRQA Sverige AB

OHSAS 18001:2007 (HÄLSA & SÄKERHET)

Ackrediterad
Utfärdat av:
LRQA Sverige AB

Figur 2. GKN Driveline Köping AB, Hållbar utveckling.
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Figur 3. Produktionsanläggning och tillämpningstekniskt centrum, GKN Driveline Köping AB.

1.3 Bakgrund
Examensarbetet handlar om en idé till verktygsdesign för hårdsvarvning av kronhjul och för
rundslipning av pinjonger. Till kronhjulen finns ett verktyg som fungerar i teorin men som
bör utvecklas för att åstadkomma ett bättre och mer exakt fördelat materialpålägg till nästa
operation som är lappning. Dessa verktyg kallas för kronhjulsnegativ och finns i ett antal
varianter där det behövs genomföras en konceptutvärdering för att välja ut rätt variant för
hårdsvarvning av kronhjul. Till pinjonger finns verktyg som är uttänkt men som ännu inte är
optimalt. Hårdsvarvning av kronhjul och rundslipningslipning av pinjong har liknande
upspänning av detalj.
Förslaget behöver räknas på och när det är klart ska verktygsdesign skissas. Det blir en
djupodling i toleranskedjor för att se vilket som är den mest optimala lösningen för bästa
duglighet i processen.
Besparingar skulle kunna göras ifall den nuvarande tillverkningsmetoden ändrades.
Kompenseringen som görs idag är att pinjongerna kuggslipas innan de går till lappning.
Examensarbetet går även ut på att validera det nya tilltänkta sättet att tillverka kronhjul och
pinjonger för att fastställa de optimala maskinverktygen för operationen till dessa produkter.
Denna studie nämner fördelarna med de tilltänkta verktygen för att skapa förståelse för den
tilltänkta tillverkningsmetoden och varför utformningen av verktygen klarar processkraven
samt ger även designförslag.
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1.4 Problembeskrivning
Verktyg till hårdsvarvning av kronhjul kommer att lösas genom en konceptgenerering av
tilltänkta kronhjulsnegativsvarianter. Detta genom att se över fördelar och nackdelar med
olika koncept och undersöka hur de påverkas av krav på kapabilitetsindex och
feleffektsanalys.
Till verktyg för rundslipning av pinjong kommer en undersökning av dess möjlighet att
formförändring att genomföras. Detta genom att analysera antalet styrpinnar och dess
placering hos verktyg för att upptavariationer av detalj. Ett problem som kan uppstå vid
rundslipning efter en ny referens är de toleranser som finns kan påverkas av den nya
tillverkningsmetoden. För att undersöka möjligheterna med ett införande av ett nytt
maskinverktyg har tolerans för kast av splines undersökts.
Genom att tillverka detaljer med snävare toleranser innan nästa tillverkningssteg som är
lappning kan lappningens kvalité öka. Fördelen med lappning jämfört med tidigare
tillverkningsmetoder är att ljudnivån blir lägre i fordonet.

1.5 Syfte och frågeställningar
Detta examensarbete innefattar hållbar utveckling av maskinverktyg för en tillverkande
industri. Därmed är studiens syfte:
1. Verktygsförslag för rundslipning av pinjong inför hobbed/lapped.
2. Verktygsförslag för hårdsvarvning av kronhjul inför hobbed/lapped.
För att besvara syftet med examensarbetet ställs krav på maskinverktygen. Dessa leder till
frågeställningar:
1. Påverkas processens duglighet, Cpk, av de nya verktygen?
2. Påverkas feleffektsanalysen, FMEA, av de nya verktygen?
3. Hur bidrar de nya verktygen till förbättring av produkt?

1.6 Mål
Målsättningen är en duglig metod som helst klarar ett Cpk större än 1,33 eller är säker med
hjälp av mätstyrning i maskinen.


Ett förslag på verktygsdesign till hårdsvarvning av kronhjul och rundslipning av
pinjong vilket ska bidra till kvalitetsförbättring och reducering av tillverkningstid.



Utvärdera Cpk.



Utvärdera FMEA.



Undersöka sammhällspåverkan av de införda maskinverktygen.

1.7 Avgränsningar
Arbetet riktar sig till lappade detaljer, främst SD RDU (Land Rover/Range Rover).
Negativ till hårdsvarvning av kronhjul till maskin Pittler har inte undersökts då det är Emag
som har behov av en konceptutvärdering.
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1.8 Disposition
1 Introduktion
Arbetet inleds med en företagsbeskrivande del för att sedan introducera problembeskrivning,
syfte och frågeställningar, mål och avgränsningar.
2 Teoretiskt ramverk
Kapitlet börjar med metoder för produktutveckling och andra tillverkningstekniska områdena
för att koppla arbetet till syfte och frågeställning.
3 Produktbeskrivning
En beskrivning av produkten vid GKN Driveline Köping AB: Vinkelväxlar och slutväxlar
förklaras genom att visa dess placering i bil med en enklare förklaring av funktion. Flöde för
kronhjul och pinjong redovisas för att ge läsaren en bild av tillverkningsstegen.
4 Experiment
Kapitlet innehåller genomförandet med undersökning av verktygsutformning till rundslipning
av pinjong genom att undersöka dess styrpinnar, risker vid införandet av verktyg med slipning
efter kuggreferens, konceptgenerering av verktyg till hårdsvarvning av kronhjul,
processduglighet Cpk och hållbarhetsanalys FMEA.
5 Resultat och diskussion
Resultat av verktygsförslag för rundslip av pinjong och verktygsförslag för hårdsvarvning av
kronhjul inför hobbed/lapped, undersökning av verktygens inverkan på processduglighet Cpk
och dess hållbarhetsanalys FMEA. En diskussion kring resultatet och införandet av nya
verktygen förs.
6 Slutsatser
Sista kapitlet innehåller en redovisning av examensarbetets verktygsförslag och dess inverkan.
Referenser
Bilagor
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Teoretiskt ramverk

Kapitlet innehåller planeringsmetoder, tillverkningstekniska metoder och avslutar med
analysmetoder för ett ge en teoretisk grund till examensarbetet.

2.1 The decision-making flow
För att hantera beslut med olika kriterier finns det metoder som ”The decision-making flow”:

1.Clarify the issue

2. Generate
alternatives

3. Develop criteria
Add, eliminate
or refine
alternatives

4. Identify criteria
importance
Refine
criteria
5. Evaluate
alternatives
relative to criteria
Refine
evaluation
6. Decide what to
do next

Choose an
alternative

Move to next issue
Figur 4. The decision-making flow - David G. Ullman, s. 106.
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Målet med att planera ett projekt är att forma processen så att utvecklingen sker inom rimlig
tid och kostnad. Detta examensarbete är utfört enligt ”The decision-making flow” för att klara
tidsramen.

2.2 Tillverkningstekniska teorier
2.2.1

Splinesrullning

Splinesrullning är en metod för passa ihop två motsvarande detaljer, en utvändig spline på
t.ex. en axel och en invändig spline på en annan axel. Denna procedur skapar räfflor eller
former som tillkommer genom t.ex. brotschning, dragbrotschning eller rullning. T.ex. 8H7
axel har en håldiameter på 8 mm och toleranskrav H7 [10]. Den metod som används för
pinjonger på GKN är rullning av splines och den tar några få sekunder [1][11].

2.2.2

Sätthärdning

Härdningsprocessen som används är sätthärdning.
Vid härdningen utsätts de flesta detaljer som ska värmebehandlas för uppkolning,
karbonitrering och nitrering [1].
Det första steget är att detaljen hettas upp och kol, kväve eller en blandning av dessa tillsätts i
den inerta atmosfären. Det som sker är att denna tillsatts diffunderas i detaljens yta och en
materialstruktursförändring sker. Målet med detaljerna för kronhjul och pinjong är att
martensit ska bildas i ytskiktet [12].
Härddjupet som bildas är mellan 0,2 – 1,5 mm djupt i normala fall. Det stål som används vid
sätthärdning har normalt en låg kolhalt, mellan 0,1 – 0,2%. Detta resulterar i att detaljerna får
en mjukare kärna och ett hårdare yttre. Utmattningshållfastheten förbättras kraftigt p.g.a.
ytskiktet har större volym än det underliggande materialet. Detta ger tryckspänningar i ytan
och ökad hållfasthet [13].

2.2.3

Riktning

Riktmaskiner är till för att korrigera de snedvridningar som kan uppstå i industriell
tillverkning. Snedvridningar uppstår främst från härdningsprocesser p.g.a. formförändringar
[1]. Exempel på detaljer som riktas är axlar, vevstakar, pinjonger och andra roterande delar
[14]. Eftersom formförändrade detaljer kan orsaka materialutmattning, vibrationer och
obalans via lagerförslitning är riktningsprocessen ett viktigt steg inom tillverkning [15].

2.2.4

Slipning

Slipning är en skärande bearbetning där det skärande verktyget har en sammansättning av
huvudingrediensen slipkorn. Dessa har en oregelbunden skärgeometri genom varierad form
och oregelbunden placering. Denna oregelbundna skärgeometri är föränderlig och
självskärpande vilket skiljer denna metod ifrån andra avverkande tillverkningsmetoder.
Skärhastigheten är mycket hög (ca 35 m/s) och en okontrollerad slipning kan därmed bidra
till en förändrad materialstruktur (slipbränningar). För att undvika detta kräver operationen
lagom mycket kontaktyta [16].
Slipning är en form av precisionsoperation som används för att ge arbetsstycket en snäv
tolerans. Dessa tusendels millimetrar kallas för μ (= my). Slipverktygens egenskaper bestäms
av sammansättningen av kornstorlek, slipmedel, hårdhet och bindemedel. GKN använder
aluminiumoxid, porer (luft) och någon form av bindemedel till sammansättningen för sina
slipskivor.
Rundslipning är den vanligaste typen av slipoperationer. Arbetsstycket matas axiellt under
operationen.
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Slipkornen nöts av slipningsprocessen och blir slöa av den avrundning som sker på korn. Det
som kan hända är att kontaktytan ökar medan slipkornen blir slöare och då uppstår
skivbränning genom att slipningen alstrar värme istället för att avverka. Ifall skivan är oskärpt
kan en självskärpning av skivan lösa problemet och skivan blir vass igen.

Figur 5. Förslitningsmekanismer vid slipning.
Nötning påverkas främst av två faktorer, hög avverkningshastighet och nötande
arbetsmaterial. Ett hårt starkt slipmedel, t.ex. bornitrid, kan öka resistansen mot nötning.
Kornsplittring är ett resultat av att påfrestningar överträffar slipkornens hållfasthet. Ett
segare slipmedel motverkar detta mer än ett sprött slipmedel.
Kornutbrytning händer när bindemedelbryggorna brister och resulterar i nya skäreggar.
Korngruppsutbrytning kan uppnås när självskärpning sker i hög nivå.
Avverkning av spån i sliprocessen mäts i mm3/s. Av ekonomiska skäl är
avverkningshastigheten för slipning viktig och dessutom enkel att beräkna. Slipskivans
periferihastighet påverkar takten av avverkning, genom att antalet skäreggar (antal slipkorn
per tidsenhet) ökar med högre hastighet.
Kontaktytan i operationen påverkar också antalet skäreggar i processen. En större kontaktyta
kan öka mängden skäreggar och resultera i en mindre spåntjocklek vilket ger lägre krafter.
Eggtäthet bestämmer hur grovt slipoperationen påverkar ytan av detalj. Fler korn resulterar i
att spåntjockleken blir mindre och får lägre specificerad kraft. Dessutom påverkar det
eggtätheten och dessutom i hög grad arbetet som utförs.

2.2.5

Svarvning

Svarvning är en grundläggande tillverkningsmetod för skärande bearbetning där roterande
detaljer bearbetas mot ett enkeleggat verktyg [17]. Kombinationen av rotationen av detaljen
tillsammans med matningens hastighet av verktyget svarvar ner arbetsstycket till önskad
diameter. Detaljerna har vanligen runda tvärsnitt. De vanligaste förekommande
svarvoperationerna är längdsvarvning och plansvarvning.
Avverkningshastigheten ges utav:

𝑧 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑓 ∙ 𝑛
Avverkningshastigheten z
Diameter arbetsstycke D
Skärdjupet ap
Matningen f
Spindelhastigheten n
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Plunging innebär att hela skäreggen angriper detaljen vid bearbetning. Fördelen med
plunging är att matning och spindelhastigheten ökar vilket resulterar i höjd
avverkningshastighet.

2.2.6

Lappning

Lappning är en process där material noggrant avverkas ifrån detalj för att uppnå fina
toleranser, ytor eller form. Detta sker genom att detaljer roteras oscillerande mot varandra.
Lappning är applicerbart för en mängd material, allt ifrån metall, glas, keramik och optik. En
fördel med lappning är att material kan avverkas med noggrann och precis kontroll och det
går att uppnå resultat med nanometers noggrannhet [18].
Lappning används för att uppnå jämna och fina ytor, vilket ger detaljer med fin formgivning
och höga toleranskrav. Lappning kan även avlägsna defekter från sågning och slipning. De
finns två typer av lappning, lappning med fritt slipmedel och fast slipmedel.
Fritt slipmedel används när krav ställs på hög formgivning och skadefria detaljer. Fritt
slipmedel är mer noggrant än fast slipmedel då den fasta ytan i detaljen kan formge
lappningsprocessen. Fast slipmedel är när slipmedlet binds till ytan av t.ex. film eller
kiselkarbid. Dessa har också möjlighet att skapa fina ytor.

2.3 Råmaterial
Råmaterialet till kronhjul och pinjonger är 18CrNiMo. Detta material med tillsatt molybden
har ett högre korrosionsmotstånd än ett traditionellt Cr-Ni stål [19].
Egenskaperna för detta material i rumstemperatur är:
Densitet

kg/dm3

8.0

Elasticitetmodul

GPa

200

Poissons tal

0.3

Värmeledningsförmåga

W/m0C

15

Värmekapacitet

J/kg0C

500

Elektrisk resistivitet

μΩm

0.75

2.4 Verktygsfixturer
En av de viktigare delarna inom tillverkningsteknik för att kunna spara pengar och få fram bra
detaljresultat är att de är uppspända på korrekt sätt. Verktygen delas upp efter vilken typ av
tillverkningsmetod det är som användes, t.ex. slipfixturer, svarvfixturer etc. Det viktiga vid
tillverkning av detalj är att den inte fjädrar eller förskjuts i förhållande till verktyget[20].
Arbetsstycket vid slipning kan vara uppspänt på olika vis genom att[21].

-

Vara fastklämt direkt i maskinbordet eller en vinkelplatta.
Sitta fast i ett skruvstäd.
Hållas fast med hjälp av vakuumchuck eller magnetisk chuck.
Sitta i ett specialdesignat maskinverktyg.

Definitionen av jiggar och fixturer utgörs av att de bestämt håller fast detalj i förhållande till
den arbetsoperation som utförs. Dessa produktionsverktyg delas upp i stela och flexibla
fixturer.
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Fördelen med att använda en stel fixtur är att tillverkningstiden kan minskas. Detta eftersom
detaljen har ett bestämt läge och förkortad uppspänningstid. Arbetsstycket sitter vanligen
stabilt och maskinens fulla kapacitet kan användas.
En annan fördel är de snäva toleranser som kan erhållas, vilket ger full utbytbarhet och
minskad efterbearbetning.
Operatörerna till maskiner med fixturer behöver inte ha lika mycket yrkesskicklighet (jämfört
med maskiner utan fixturer) då arbetet underlättas. Eftersom arbetsstycket sitter på plats
under operationen och har låg risk att lossna minskar risken för arbetsplatsolyckor.
Fixturen kan vara utformad efter speciell detalj. Därmed kan inte fel detalj stoppas i maskinen
vilket minskar risken för maskinstopp eller personskador. Detta spar in tid och kostnader.
Framtagandet av dyra fixturer kan ses som en investeringskostnad då det spar pengar under
längre perioder och även för höga serier [22][23].

2.5 Styrpinnar
Styrpinnar används där det behövs kontrollerad positionering med höga krav på toleranser av
detalj. Dessa används t.ex. i processer där drivmekanismen inte är tillräckligt noga för att
placera detaljen utan hjälp för att genomföra en viss operation [24].
Två styrpinnar är tillräckligt för att ordentligt lokalisera arbetsstycket i ett plan.
Det finns ett stort urval av styrpinnar som kan användas i maskindesign. En av de vanligaste
har flera funktioner.
Styrpinnar är ofta tillverkade av härdat verktygsstål eller sätthärdat kolstål. I vissa
applikationer är mjukare stål eller mer skonsamt härdade stål använda till applikationer med
krav på total rostfrihet. De mjukare styrpinnarna slits ut snabbare än de härdade.
Styrpinnar kan beläggas för att anpassas till önskad operation. I korrosiva miljöer kan
kromade eller titan-karbonitrid beläggning förlänga styrpinnarnas livstid.
I miljöer med svetsning kan styrpinnarna isoleras. Styrpinnar i ytbehandlat rostfritt stål
motverkar svetsning mellan detalj och styrpinnar.

2.6 Analysmetod
2.6.1

Feleffektsanalys - FMEA

Failure modes and effectsanalysis (FMEA), feleffektsanalys, är en steg-för-steg metod som
används inom industrin för att finna alla möjliga fel inom design, tillverkning och montering
för en produkt [25]. Feleffektsanalyser används för att finna eventuella feltillstånd, speciellt
de som drabbar kund. Dessa feltillstånd värderas efter allvarlighet, frekvens och hur lätta de
är att upptäcka.
FMEA dokumenterar nuvarande kunskaper om problemet och de tillvägagångssätt som sker
vid inträffande av feltillstånd. Dessa dokument används sedan i pågående process för att
systematiskt bemöta de fel som inträffar.
FMEA används vid:







Design eller omdesign av process, produkt eller service.
När en existerande process, produkt eller service tillämpas på ett nytt sätt.
Innan utveckling av kontrollplan för en ny eller modifierad process.
Vid förbättrade av mål för en process, produkt eller service.
Vid analyserande fel av process, produkt eller service.
Periodiskt genom liv av process, produkt eller service.
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Processduglighet - Cpk

2.6.2

Målsättningen för detta examensarbete är en processduglighet med minst 1,33 Cpk. Cpk är ett
mått för maskinduglighet och en typ av statistisk processtyrning. Det finns fyra olika typer av
duglighetsindex inom statistisk processtyrning [26]:


Cm, ett mått som beskriver maskinduglighet genom det antal gånger spridningen för
maskinen platsar inom toleransvidden.



Cmk, ett mått som beskriver maskinduglighet genom korrigerat läge i förhållande till
toleransområdets mitt.



Cp, ett mått som beskriver processdugligheten genom det antal gånger spridningen
för processen platsar inom toleransvidden.



Cpk, ett mått som beskriver processdugligheten genom korrigerat läge i förhållande
till toleransområdets mitt.

Ett vanligt minimikrav för industriell tillverkning är en processduglighet med 1,33 Cpk.
Faktorer som anses orsaka spridningar i duglighetsmätningar är [27]:
Maskin, t.ex. vilken typ av verktyg som är valt.
Mätning, t.ex. mätdonets spridning.
Människa, t.ex. erfarenhet.
Material, t.ex. ytjämnfinheten.
Miljö, t.ex. temperatur, luftfuktighet, elektrisk spänning etc.
Metod, t.ex. typ av vald bearbetningsmetod.

Figur 6. Statistisk processtyrning.

2.6.3

2.6.3.1

Konceptval
Benchmark

Konceptval kan genomföras med benchmark. En benchmarking genomförs för befintliga
produkter med funktioner som har liknande funktioner. Benchmarking kan jämföra svagheter
och styrkor hos relaterade produkter för att lösa ett särskilt problem, detta för att välja ut ett
koncept bland produkter under utveckling.
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2.6.4

Kurvanpassning med minsta kvadratmetoden

Figur 7. Kurvanpassning med minsta kvadratmetoden.

Vid given mätdata Y=(y1, y2, … yn), X=(x1, x2, … xn), anpassas denna efter en kurva: y = f (x).
Denna kurva har ett antal okända koefficienter: (t.ex. y = ax + b, y = ax 2+bx + c, y = aebx, …).
För att lösa detta behövs ett ekvationssystem:
f (x1) = y1
f (x2) = y2
…

f (xn) = yn
Systemet saknar lösning eftersom punkterna inte befinner sig på kurvan y = f(x). Minsta
kvadratmetoden kan användas för att bestämma de okända koefficienterna a, b, … vilket
minimerar kvadratsumman [28].
𝑛

∑[𝑦𝑘 − 𝑓(𝑥𝑘 )]2
𝑘=1

Efter att regressionskurvan har anpassats med en lämplig formel efter utfallet av mätdata,
t.ex. y = ax + b (en rak linje), kvadreras summan av avstånden till mätdata ifrån kurvan. Detta
görs med de tidigare formade ekvationssystemet och den ekvation som har lägst summan när
de kvadrerade avstånden har lagts ihop är den bäst approximerade kurvan till systemet, t.ex:
f (x1) = 𝑑 21 + 𝑑 2 2 + 𝑑 2 3 + 𝑑 2 4 = 8.
f (x2) = 𝑑 21 + 𝑑 2 2 + 𝑑 2 3 + 𝑑 2 4 = 4.
…
f (xn) = 𝑑 21 + 𝑑 2 2 + 𝑑 2 3 + 𝑑 2 4 = 16
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3

Produkt beskrivning

Kapitlet ger en förklaring av den tillverkade produkten vid GKN Driveline Köping AB.

3.1 Slutväxel

Figur 8. Slutväxel – Sprängskiss.
Vid GKN Driveline Köping AB tillverkas vinkelväxlar och slutväxlar till fyrhjulsdrift.
Examensarbetet inriktar sig främst till slutväxel för SD RDU. I sprängskissen ovan syns
pinjong och differentialhus (där kronhjul ingår). Nedan syns placering av produkt i bil:

Figur 9. Placering av slutväxel (RDU) och vinkelväxel (PTU) i bil.
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Hårdsvarvning är den sista operationen innan kronhjulen går till lappning.Rundslipning av
pinjonger är den sista operationen innan pinjongerna går till lappning. Nedan syns
materialflödet för kronhjul och pinjong.

Pinjong SD RDU – Råmaterial

Kronhjul SD RDU – Råmaterial

Råmaterial

Råmaterial

Mjuksvarvning

Mjuksvarvning

Splinesrullning

Kuggfräsning

Kuggfräsning

Härdning

Härdning

Riktning

Hårdsvarvning

Rundslipning
Lappning

Figur 10. En lappad drevsats – SD RDU Kronhjul & Pinjong.
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Experiment

Kapitlet innehåller utförandedelen av examensarbetet och börjar med olika metoder som
berör examensarbetet. Kapitlet följs upp av arbetet kring utformning av
rundslipningsverktyg till pinjong och hårdsvarvningsverktyg till kronhjul. Sedan kommer
analysmetoder för resultat. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet och
reabilitet.

4.1 Metoder
4.1.1

Litteraturstudier

För att ge tillräcklig kunskapsbredd inom arbetet har teorier inom berörda
tillverkningstekniker för examensarbetet studerats. Tillverkningsmetoder har främst hämtats
ifrån litteratur medan information om verktygsfixturer, processdugligheter och
feleffektsanalyser har hämtats ifrån publicerade artiklar.

4.1.2

Tidigare studier

Tidigare studier om fördelar med kuggslipning efter kuggreferens istället för slipning mellan
dubb har genomförts i en systerfabrik, GKN Driveline i Newton, USA. Resultatet var snävare
toleranser för kuggreferensslipade detaljer jämfört mot att slipa mellan dubb.

4.1.3

Datainsamling inför kast av splines

För att samla in data till undersökning av splines valdes en stapel med 48 stycken pinjonger
ut. Dessa avrundas till kravet på 50 bitar för att genomföra en kvalitetsstudie. Pinjonger
mättes i mätmaskin avseende tolerans mot referens a och b, innan riktning, efter riktning och
efter rundslipning.

4.1.4

Ostrukturerade intervjuer

Genom att hålla ostrukturerade intervjuer med anställda inom GKN Driveline har
information om de olika tillverkningstekniska områdena hämtats, speciellt områden som
berör slipning, svarvning och splines.

4.1.5

Undersökning av processduglighet, Cpk

För att se ifall maskinverktygen klarar processduglighetskraven har dess toleranser
undersökts. Vid genomförande av årliga processdugligheter är det främst kritiska mått som
påverkar resultatet. Studier har genomförts för att studera de nya verktygens inverkan på
dessa toleranser.

4.1.6

Genomförande av feleffektsanalys, FMEA

Vid införande av nya tillverkningsmetoder utförs feleffektsanalyser, FMEA. Dessa för att se
eventuella hinder vid införande av nya projekt. FMEA för de nya verktygsförslagen har
genomförts i arbetet.
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4.2 Utformning av rundslipsverktyg till pinjong
The decision-making flow – Rundslipning pinjong:
1. Teoretiskt bästa
utfall – Rundslip
pinjong

2. Verktygs fixtur

3. Förbättra runout,
spacing and tooth
thickness
Idé till verktyg
konstateras
optimalt

Potentiell
kvalitetsförbättring

4. Anpassa för
härdförändrade
detaljer

5. Cpk, FMEA

Uppdaterad
6. Offert till verktyg

Teoretiskt
utfall valt

Teoretiskt bäst utfall
– Hårdsvarvning
Kronhjul

Figur 11. The decision-making flow

– Rundslipning pinjong.
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Före

Efter

Figur 12. SCHAUDT FlexGrind – Rundslipning pinjonger

4.2.1

Utformning av rundslipsverktyg till pinjong – Antal styrpinnar

För att ta reda på det optimala antalet styrpinnar för fixtur till rundslipning av pinjonger
identifierades först alternativ till den optimala uppspänningen för dessa detaljer. För att
uppnå låsning i de sex frihetsgraderna krävs det minst tre styrpinnar [29]. Ett ökat antal
styrpinnar kommer att ge en ökad variation av möjligheter för detalj att fixeras i
maskinverktyget. En undersökning av antalet grader mellan styrpinnar ger en insikt om dess
stabilitet under operation [1].

Antal styrpinnar
3.
4.
5.

6.

Styrpinnar som används
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
2
3
2
4
1
2
1
2
1
3
1
3
1
4
2
3
2
3
2
4
3
4
3
5

3
3
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
6
5
6
6
6
6

Antal grader mellan styrpinnar
120
120
120
90
150
120
150
90
120
60
150
150
150
60
150
150
150
60
90
150
120
150
90
120
60
120
180
60
180
120
120
60
180
120
120
120
180
120
60
60
120
180
60
180
120
120
120
120
60
120
180
120
60
180

Tabell 3. Ökat antal styrpinnar ger en ökning av antalet variationer för passning av detalj.
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4.2.2

Utformning av rundslipningsverktyg till pinjong – Kast på splines

En rundslipning av pinjonger efter kuggreferens istället för att slipa mellan dubbar skapar en
ny referensaxel. Denna nya axel kan påverka riktningstoleranserna negativt. För att ta reda på
hur nära toleranserna pinjonger ligger utfördes en undersökning av splinsen innan riktning,
efter riktning och efter rundslipning.
Splinestoleransen på pinjong går att mäta i mätmaskin. Kast mot referens för A och B jämförs
för att få ett mätvärde. Detta för att ta reda på hur mycket mätningen är beroende av maskin
(vilket verktyg som är valt) en av de sex processduglighetsfaktorerna.

Figur 13. Kast splines.

Mätning av splineskast mot referens A och B före rikt gav [bilaga 4]:
Medelvärde 39,75 mätenheter
Median 35,5 mätenheter
13.2% av uppmätt Cpk
Mätning av splineskastmot referens A och B efter rikt gav [bilaga 5]:
Medelvärde 40,19 mätenheter
Median 41,5 mätenheter
13.2% av uppmätt Cpk
Mätning splineskastmot referens A och B efter rundslipning av pinjong mellan dubb gav
[bilaga 6]:
Medelvärde 25,25 mätenheter
Median 25,5 mätenheter
100 % av uppmätt Cpk
Detta gav att riktningsoperationen ökade kast med:
Ökning mätvärde, medelvärde

Ökning i % medelvärde

0,44

1.1%

Ökning mätvärde, median

Ökning i % median

6,00

14.46%

Efter rundslipning av pinjonger mellan dubb konstaterades en splineskastförbättring:
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Minskning mätvärde, medelvärde

Minskning i % medelvärde

14,94

37,16%

Minskning mätvärde, median

Minskning i % median

16,00

38,55%

Efter mätning användes ett statistikprogram för att räkna processdugligheten för splineskast.

4.2.3

Utformning av rundslipsverktyg till pinjong – Cpk

Toleransen diameter vid referens A och B kommer inte att påverkas utav det nya centrumet
efter slipning enligt kuggreferensen. Effekten av ett förflyttat centrum medför att centrum för
diameter referens A och B förflyttas med, enligt de +- μ i toleransen. Detta innebär att
processindex Cpk inte påverkas av den nya pinjongfixturen.
Idag på GKN Drivline Köping AB görs maskinduglighetstester med årlig basis. Förutom att
mäta Cp och Cpk mäts även Pp och Ppk vilket är ett hårdare krav på maskinduglighet än Cp
och Cpk. Maskinduglighetstester utförs även vid införande av nya verktyg och
tillverkningsmetoder.

4.2.4

Utformning av rundslipsverktyg till pinjong – FMEA

Vid införandet av ett nytt maskinverktyg till rundslipning av pinjonger finns det risker. Därför
har en feleffektsanalys genomförts med följande tillägg ifrån tidigare feleffektsanalys:

FMEA – OP 210. Rundslipning Pinjong SD RDU 6194
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Kastpå lager Ø

Felcentrerad

Stördmont-

1:a bit, frekvent

detalj

ering

kontroll

Po

S

Pd

RPN

1

5

5

25

RPN

Istället för rundslipning mellan dubbar ska pinjongerna slipas efter kuggreferens. Vid
uppspänning skulle detalj kunna bli felcentrerad vilket skulle skapa kast på lagerdiameter.
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Po

S

Pd

Intrycktsmärken

Förhårtpinol-

Stördlappnings-

Evtestmaskin alt

1

5

4

påkugg

tryck

operation (oljud)

EOL (end of line)

Vid uppspänning av detalj kan pinoltrycket bli för hårt vilket skulle kunna skapa märken i
kugg på pinjongen. Dessa märken lägger sig som en upphöjning i kuggen vilket skapar oljud
under drift.
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4.3 Utformning av hårdsvarvningsverktyg till kronhjul
The decision-makingflow – Hårdsvarvning av kronhjul:
1. Teoretiskt bästa
utfall – Hårdsvarv
Kronhjul
1.
2. Verktygs fixtur

3. Ökat flöde genom
hårdsvarvning
Idé till verktyg
godkänds
4. Reducering av
tillverkningstid
Potentiell
vinst
5. Plungning,
ställtid
Förbättrad
6. Beställning av
verktyg

Teoretiskt
utfall valt

Avslut av
examensarbete

Figur 14. The decision-making flow – Hårdsvarvning av kronhjul.
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Före

Efter
Figur 15. EMAG VSC 250 DUO – Hårdsvarvning av kronhjul.

4.3.1

Utformning av hårdsvarvningsverktyg till kronhjul - Benchmarking

Vid utvecklingen av verktyg till hårdsvarvning av kronhjul vid GKN Drivline har ett flertal
olika typer av negativ utvecklats. Dessa varianter har olika fördelar/nackdelar och har
undersökts under examensarbetet med hjälp av benchmarking:
EMAG – Negativvarianter:
Alternativ 1 a) negativ med perfekt anpassad kona utan ställskruv.
Negativet med en perfekt anpassad kona utan ställskruv är en standardlösning som följer med
vid inköp av chuck. Den tillverkas av stiefelmayer och kan bearbeta kronhjul med konisk
kugg.
Alternativ 1 b) negativ utan ställskruv med svarvad kona.
Ett annat försök att kompensera rundgång var att svarva upp den kona som passas mot
maskinchuck. Denna lösning tillverkas av GKN.
Alternativ 1 c) negativ med glapp kona, M6 skruv och M5 ställskruv.
Stiefelmayer tillverkas även negativ med ställskruvar i ett försök att kompensera rundgång.
Alternativ 2 a) negativ med glapp kona, M8 skruv, M5 ställskruv och bajonetter.
GKN utvecklade en modell med ställskruvar och grövre skruvar för att kunna dra åt med mer
moment och få en stadigare lösning i hopp om att lösa rundgångsproblemet. Negativet har
även bajonetter för att enklare kunna ställas i maskin.
Alternativ 2 b) negativ med perfekt anpassad kona.
Ett försök gjordes av GKN att utveckla ett maskinverktyg med teoretisk perfekt passning.
Detta för att ta upp minimal påverkan ifrån maskinchuck.
Alternativ 2 c) delat negativ.
En modell togs fram där rundgång ställs för att sedan ha en halva av verktyget som går att
byta ut efter vilken typ av modell som ska köras i produktion.
Alternativ 2 d) delat negativ med kapade tänder.
Efter tester med delat negativ kapades några kuggar av för att minska anlägget mot detalj för
att minska rundgångsproblem.
Alternativ 2 e) negativ med glapp kona, M8 skruv och M5 ställskruv.
Detta alternativ bygger på 2 a) men utan bajonetter, för att minska rundgång.
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4.3.2

Utformning av hårdsvarvningsverktyg till kronhjul - Cpk

De värden som testas vid duglighetsprover för detaljer vid hårdsvarvning är:
YM diameter 95,022 ± 0,011
YM cylindricitet |0,02|
YM rätvinkel 0,005
YM rundgång VÄRDE SEKRETESSBELAGT
Dessa värden mäts vid en processduglighetsprövning och utvärderas enligt:

USL − µ µ − LSL
Cpk = min(
,
)
3σ
3σ
Efter en serie av cirka 50 detaljer togs följande resultat fram:
553

Diameter bakplan

2,63 Cpk

2,18 Cpk

553

Cylindricitet

3,46 Cpk

3,63 Cpk

553

Rätvinkel

2,71 Cpk

4,10 Cpk

553

Rundgång kugg

VÄRDE SEKRETESSBELAGT

4.3.3

Utformning av hårdsvarvningsverktyg till kronhjul - FMEA

FMEA – OP 190, 200. Hårdsvarvning Kronhjul SD RDU 553
Införande av kronhjulsnegativ bidrar till en del risker vilket tas upp i feleffektsanalysen.
Under examensarbete hölls ett sammankallat möte för att genomföra en P-FMEA för byte
ifrån att svarva på kulfixturer till negativ. De ändringar som blir vid införande av negativ till
hårdsvarvning av kronhjul är:
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Måttfelihål, max

Temperaturfel

Stoppi

Mätstyrning med

press

temp komp

Po

S

Pd

4

4

2

RPN
32

Vid svarvning av kronhjul tillförs värme till detalj. Plungning av kronhjul förkortar
svarvningstiden och värmen måste kompenseras genom att svarva detalj till tolerans över
detaljspecifikationen för att sedan krympa detalj till önskat mått. Därför kommer denna
parameter med temperaturfel att kompenseras genom att ändra detaljspecifikationen till
95,027 mm istället för tidigare 95,017 mm.
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Po

S

Pd

RPN

Bakplan -mätplan-

Felifrånföre-

Stördprodukt-

Okulärt

2

4

5

40

delvisbearbetad

gående operation

ion ipresscell

Fel ifrån föregående operation kommer att ändras då operation 190 och operation 206
genomförs samtidigt (hårdsvarvning härdskikt och hårdsvarvning). Det reducerar
produktionstid och genererar vinst.
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Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Po

S

Pd

RPN

Felradie

Skärbrott

Ingeneffekt

Frekventenligt OB

2

4

5

40

Vid användande av negativ minskar risken för skärbrott. Det beror på att skären går att köra
hårdare och blir då mindre känsliga för skärbrott.Kulplattorna är dessutom känsligare än
negativ och skapar vibrationer. Dessa vibrationer ökar risken för skärbrott vilket gör att
negativ är stabilare.
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Po

S

Pd

RPN

Kast/Rundgång

Formfel

Oljud

Frekvent enligt OB

5

4

2

40

Med kronhjulsnegativ tas mer anläggsyta upp vid hårdsvarvning av kronhjul vilket gör att fler
fel ifrån detalj tas upp och produktionen blir känsligare för formförändringar ifrån
härdningsprocessen [1].
Feltyp

Felorsak

Feleffekt

Kontroll

Po

S

Pd

RPN

Kast/Rundgång

Verktygsbrott

Störd-

Mätstyrning

1

4

2

8

produktion
Kronhjulsnegativ är stabilare än de tidigare kulfixturerna. Risken för verktygsras under
produktion med kronhjulsnegativ minskar vilket bidrar till en stabilare produktion.

4.4 Analysmetoder för resultat
De mätningar som utförts under arbetet var splinesmätning, processduglighet och
feleffektsanalys. Mätning av ytor för splines mot referens av mätplan. Processduglighet
undersöks genom att mäta de mått som påverkar processdugligheten, YM mått. Dessa består
av diameter, cylindricitet, rätvinkel och rundgång för hårdsvarvning av kronhjul. För
rundslipning av pinjong mäts diameter för lagerbanor.

4.5 Reliabilitet och validitet
Studiens mätningar utfördes av samma mätutrustning för splinesmätning, en Klingelnberg
P26, 2001, koordinatmätmaskin. För mätning av processdugligheter mäts detta i Klingelnberg
P40. Mätningen utfördes av utbildad och tränad personal. Mätmaskinen kalibreras
kontinuerligt varje vecka av utbildad personal och en gång om året av ett ackrediterat
laboratorium [1].
Examensarbetaren deltog i mätningarna och stod själv för uppmärkning av detaljer, vilket
påverkar studiens reabilitet positivt.
För att stärka reliabiliteten ska inga data bortplockas eller vinklas. Under riktning av
pinjongerna knäcktes tre stycken vilket gav totalt 45 pinjonger inför mätningar efter slipning.
Reliabiliteten stärks om undersökningen kan upprepas och ge samma resultat.
Validiteten i studierna bedöms efter hur väl mätning har utförts av det som avsågs att mäta
eller observera. Det är viktigt att det som är avsett blir mätt och inte något närliggande
fenomen.
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Kapitlet innehåller resultat för utförandedel för verktygförslag till runslipning av pinjong
och hårdsvarvning av kronhjul. Kapitlet avslutas med en undersökning av ljudnivåer för
slutväxlar - SD RDU.

5.1 Verktygsförslag till rundslipning av pinjong inför hobbed/lapped.
5.1.1

Antal styrpinnar:

Antal styrpinnar - utfall
18
16
14
Antal utfall

12
10
Antal styrpinnar

8
6
4
2
0
3

4

5

6

7

Figur 16 kurva: (x-3)2 + 1.
Undersökning för antal styrpinnar ledde till att antal utfall för detalj under operation ökar
exponentiellt efter mängden styrpinnar i fixtur. För att styrka valet av antal styrpinnar till
fixtur kontaktades kuggtekniker och verkställande tekniker:
Kuggtekniker:
”I feel that less than 5 balls would not be good enough to properly support the pinions (maybe
4 is okay). I believe that 5 is a good minimum number.” [1].
Verktställandetekniker:
“In manufacturing we have to consider the ratio between Quality and cost. That’s why we
choose to stay with 5, the minimum number necessary pins (low cost) in order to get the
desired quality.” [1].
Slutsats för resultatet är att fem styrpinnar är det optimala antalet styrpinnar för att uppta
maximal formförändring i kuggvariation eftersom ett ökat antal styrpinnar därefter ökar
komplexiteten av verktyget.
Efter undersökningen konstaterades att det tilltänkta verktyget ska ha fem styrpinnar.
Styrpinnarna är placerade så att den största dimensionsvariationen i detaljen tillmötesgås
[23].
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De symmetriska förslagen med sex styrpinnar skapar en symmetri som ger två alternativ för
variation med stabil spridning, de övriga 8 variationerna har en mindre stabil spridning vilket
skapar instabilitet i process. För att fixturera detalj krävs 3 anläggningspunkter. Detta för att
uppnå låsning i de sex frihetsgraderna [29].

5.1.2

Splines:

Toleranser för pinjongens splines kan påverkas av den nya operationen. Efter undersökningen
upptäcktes att tolerans främst består kvalitet för bearbetad yta efter rundslipsoperationen.
Enligt de sex M:en för processduglighet beror resultat p.g.a. parameter Material (Ytfinhet) och
inte Maskin (Verktyg) [27]. Resultatet visar att splines inte kommer att vara ett hinder för
införandet av maskinverktyg med slipning efter kuggreferens.

5.1.3

Resultat av processens duglighet, Cpk- rundslipning av pinjong:

Det nya verktyget som utvecklats till rundslipning av pinjonger kommer inte att påverka
dagens värde av Cpk. Detta eftersom dagens mätningar vid en utvärdering av Cpk inte
kommer att ändras av ett byte ifrån att slipa mellan dubbar istället för kuggreferens.Ett nytt
centrum medför enbart en förflyttning av diametern men påverkar inte dess tolerans.
Slipskivan angriper detalj med samma mätstyrning som innan.
Processens Cpk kommer inte att påverkas av rundslipning enligt kuggreferens.

5.1.4

Resultat av feleffektsanalysen för verktyg, FMEA – rundslipning av pinjong:

FMEA för rundslipning av pinjonger visade på ett fåtal funna risker. De risker som finns med
det nya verktyget är hur uppspänning av detalj sker och slitaget av verktyget. Dessa
riskfaktorer är inget som hindrar införandet av den nya fixturen. Därför gjordes en beställning
av det nya maskinverktyget.

5.2 Verktygsförslag till hårdsvarvning av kronhjul inför hobbed/lapped.
Sammanställning av benchmark:
Alternativ 1 a) negativ med perfekt anpassad kona utan ställskruv.
De tester som utförts har visat att denna typ av negativ inte ger bra resultat. Detta beror på att
denna variant av negativ kräver bra maskinkonor. Dessa maskinkonor skiljer sig med ett
toleransspel med ett antal my [1].
Alternativ 1 b) negativ utan ställskruv med svarvad kona.
Denna typ av negativ har en kona som inte har kontakt med maskinkonan. Fördelen är att
ställtiden för verktyget är minimal men dess duglighet blir inte godkänd.Konan till detta
alternativ svarvades upp i ett försök att minska anlägg som tar upp rundgång.
Alternativ 1 c) negativ med glapp kona, M6 skruv och M5 ställskruv.
För att tillverka kronhjul med ett lågt rundgångsvärde dras skruvar med moment. Max
moment för M6 skruv med hållfasthetsklass 12,9 är 17 Nm. För att uppnå bästa möjliga
rundgång krävs mer moment vilket resulterade i att skruvar drogs sönder och även gängorna i
chucken.
Alternativ 2 a) negativ med glapp kona, M8 skruv, M5 ställskruv och bajonetter.
Fördelen med M8 verktygsskruv är att verktyg kan dras med större moment än M6. Detta ger
kvalitetsförbättring i form av förbättrad rundgång i detalj. M5 ställskruvar ger möjlighet att
justera rundgång vid ställ. En glapp kona finns för att kunna skifta verktyget mellan olika
maskinchuckar. Bajonetter infördes för att underlätta för operatörerna vid ställ.
Åtdragningsmoment för M6 hållfasthetsklass 12,9 är 17 Nm [30].
Åtdragningsmoment för M8 hållfasthetsklass 12,9 är 40 Nm [30].
M8 skruv går att dra med 235,3% mer kraft och ger tillräckligt med åtdragningsmoment för
att ge stabilitet åt negativ [1].
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Alternativ 2 b) negativ med perfekt anpassad kona.
Tester har utförts med negativ som har perfekt anpassad kona. Dessa har haft godkända
dugligheter men har en nackdel att de inte går att flytta runt mellan olika maskinkonor. De är
därmed svåra att ställa in och måste paras med maskinkonorna de ställs in efter.
Alternativ 2 c) delat negativ.
Test med delade negativ visade underkända duglighetstester. Fördelen med delade negativ är
möjligheten att ställa rundgång och sedan kunna byta negativdel efter de detaljer som önskas
köra i produktion.
Alternativ 2 d) delat negativ med kapade tänder.
I ett försök att minska anläggsytan i hopp om att minska rundgångsmomentet kapades tänder
ifrån det delade negativet.
Alternativ 2 e) negativ med glapp kona, M8 skruv och M5 ställskruv.
M8 skruv gör att negativ kan drag med moment, M5 ställskruv medför en möjlighet till att
ställa rundgång och den glappa konan till att negativet går att flytta mellan olika chuckar.
Sammanställningen visar att den bästa modellen är 2 e) med en specificerad tolerans mellan
negativ och maskinkona. Se figur 17-19.

Figur 17. Alternativ 2 e).
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Figur 18. Alternativ 2 e).

Figur 19. Alternativ 2 e) med ett spel på x my. Det exakta toleransområdet utges inte av
sekretess. Blå detalj är kronhjulsnegativet och den gula är maskinchucken.
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Resultat av benchmark:
1 a) Negativ utan ställskruv.
Ej godkänd.
1 b) Negativ med glapp kona, M6 skruv och M5 ställskruv, måste knackas in.
Ej godkänd.
1 c) Negativ utan ställskruv med cylindrisk kona.
Ej godkänd.
2 a) Negativ med glapp kona, M8 skruv, M5 ställskruv och bajonetter.
EjGodkänd.
2 b) Negativ med perfekt anpassad kona.
Godkänd.
2 c) Delat negativ.
Ej godkänd.
2 d) Delat negativ med kapade tänder.
Ej godkänd.
2 e) Negativ med glapp kona, M8 skruv och M5 ställskruv.
Godkänd.
För att uppnå bästa flexibilitet för maskinverktyg till hårdsvarvning rekommenderas att
tolerans för ett givet toleransområde x my. Detta område möjliggör en flytt av verktyg mellan
olika maskinkonor och behåller ändå dess duglighet(kvalitet).

5.2.1

Resultat av processens duglighet, Cpk:

Verktyg till hårdsvarvning av kronhjul - Cpk:
Diameter bakplan

2,63 Cpk> 1.33 Cpk

Cylindricitet

3,46 Cpk> 1.33 Cpk

Rätvinkel

2.71 Cpk> 1.33 Cpk

Rundgång

5.2.2

Resultat av feleffektsanalysen för verktyg, FMEA.

Verktyg till hårdsvarvning av kronhjul - FMEA:
Resultatet av FMEA för kronhjulsnegativ är att negativ inte medför en större risk än att
använda kulfixturer i produktion. Detta leder till ett införande av kronhjulsnegativ och
reducerade produktionstid vilket generar vinst.

5.3 Hur de nya verktygen bidrar till förbättring av produkt?
Med negativen går det fortare att producera. Det bidrar till förbättrad produktion ekonomiskt
genom ökad kapacitet [31].
Tidsförbättring visas i en hårdsvarv med index:
0450

6501

216

Innan negativ

100

100

100

Efter negativ

92

90.1

90.1

Reducerad produktionstid förbrukar mindre energi till maskinerna som bidrar till mindre
klimatpåverkan [32].
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5.3.1

Provbänk – Slutväxel Landrover SD RDU

Vid montering av vinkelväxlar och slutväxlar mäts ljudnivåer i form av NVH-värden, Noise
Vibration Harshness, vilket översätts till: ”Ljud, vibrationer och hårdhet”. Dessa världen går
att förutspå ifrån drevsats under prov i ”600 turbo tester” [bilaga 15].
DisplaceMeshHarmonics. Dessa tester sker vid tillverkning av drevsatser för att se ifall dessa
hålls inom tolerans. De faktiska ljudvärdena ifrån växeln mäts vid test av monterad vinkel
eller slutväxel.
Vid stickprovet för detaljer innan och efter lappning togs detaljer för testning. Slutväxlarna för
Landrover SD RDU hade under examensarbets stickprov:

Vid 15 Nm belastning i provbänk:
88,52 myradianer (visas i index)
35,54 myradianer (visas i index)
En förbättring med 59.85%

Vid 100 Nm belastning i provbänk:
100 myradianer (visas i index)
85,87 myradianer (visas i index)
En förbättring med 14.13%
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Kapitlet sammanfattar undersökningen av ljudnivån, rundslipningsverktyg till pinjong,
hårdsvarvning av kronhjul och avslutar med förslag till vidare arbete eller forskning.

6.1 Implikationer
Ljudnivån:
Buller ifrån omgivningen är ett stort problem för den mänskliga hälsan. Ljudnivån har varit
det största problemet. Det har orsakat många hälsoproblem som huvudvärk, obehag,
hörselskador och sömnstörningar [33]. Mätmetoder och utvärdering av ljud är fortfarande
inte tillräckligt bra för att mätas med människans auditiva hjärnor och behöver utvecklas mer.
Därför är forskning inom mätning och ljud som kan baseras på hjärnans funktion viktig för
mänskligheten.
Drivlinan i bil har ett speciellt ljud som skapas som en ljudton ifrån kuggingreppet. Denna ton
hörs utöver buller ifrån t.ex. motor etc. och kan därmed mätas enkelt under drift i bil. Denna
frekvens är inte mer komplicerad än de elementära brusen [33].

Figur 20. Tonljud - målyta.
För att finna den tillåtna nivån av ljud ifrån drivlinan i bil uttrycks det tillåtna värdet som en
jämn 3D yta. Denna yta representeras i figur 20. Ytan representeras som en funktion av den
tillåtna frekvensen och varv per minut (RPM). De värden som ligger ovanför denna nivå är
klart hörbara [34].
De uppmätta ljuden under körning i bil mäts i dB (A). Värt att veta kring ljud ifrån drivlinor
under körning är att ljudkvaliteten inte härstammar ifrån ett högt ihållande ljud utan istället
variationer i ljudnivåer. Ljudvariationer drar till sig mer uppmärksamhet av människor till
skillnad ifrån ljud som alltid är närvarande. Det gör att de uppmätta ljudvariationerna utanför
kraven är otillåtna. Data i figur 21 visar en större hörbar ljudvariation under 700 RPM. Denna
variation överskrider det tillåtna värdet med 7-8 dB.
Faktorer för ljudkvaliteten är:
 Order stycken mot RPM
 Spårbara övertonströskelvärden
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Figur 21. Uppmätt kuggingrepp.
Det är viktigt att ha så jämnt kuggingrepp som möjligt. Variationer i kugg skapar
ljudfrekvenser som är hörbara och påverkar därmed den mänskliga hälsan.
Det GKN Driveline testar i tillverkning för lappade detaljer är ljudnivån. Detta mäts i
rundgång och ger en viss vibration i växeln. Det som mäts i mesh-harmonic 1, DP12
(DriveProgram12), är grundtonen som inte får uppgå i mer än mätvärdet 55.00. Vissa typer av
drevsattser är mer känsliga för övertoner, och därför mäts även DP24, DP36, DP48, DP60,
DP72, DP84. Dessa övertoner har snävare toleranser än grundtonen. Grundtonen är den
vanligaste orsaken till ljud ifrån vinkel och slutväxlar i bil.
Under vibrationstestet är drevsatsen inställd på 60 varv per minut med 40 i vridmoment.
Vid montering av slutväxlar för Landrover SD RDU har en 60 % förbättring uppmätts vid
stickprov. Detta leder till minskad belastning för människor som befinner sig i närheten av en
Landrover under drift.
Reducerad produktionstid förbrukar mindre energi till maskinerna och det bidrar till mindre
klimatpåverkan [34].
Arbetet resulterar i ett teoretiskt förslag av verktygsdesign till rundslip av pinjonger och
hårdsvarvning av kronhjul.
Införande av verktyg för examensarbetet innebär att drevsatser blir mer optimala för
lappning. Detta innebär att resultatet av arbetet blir den uppmätta förbättringen av ljudnivån
i vinkelväxlar och slutväxlar till fordon. Införandet kommer även att påverka ljudnivån för
trafikerade vägar genom att de fyrhjulsdrivna bilar som använder de lappade drevsatserna
kommer att föra mindre oljud än bilar ifrån tidigare generationer. Detta kommer att kunna
påverka den mänskliga hälsan positivt för de människor som utsätts för ljud ifrån trafikerade
vägar.

6.2 Slutsatser och rekommendationer
1. Verktygsförslag till rundslipning av pinjong inför hobbed/lapped.
Examensarbetets rekommendation är att införskaffa det tilltänkta verktyget till rundslip
av pinjong. Verktyget till rundslipning av pinjonger har redan beställts och kommer att
tillverkas av företaget Gleason:

31

Slutsatser

Figur 22. Val av verktygskoncept till rundslipning av pinjong.
2. Verktygsförslag till hårdsvarvning av kronhjul inför hobbed/lapped.
Ett konstaterande av det teoretiskt bästa verktyg till hårdsvarvning av kronhjul har
föreslagits och är redan i bruk av de EMAG 250 maskiner som används vid GKN Driveline
Köping AB.
De verktygsförslag som används är:
Alternativ 2 b) negativ med perfekt anpassad kona [bilaga 11].
Alternativ 2 e) negativ med glapp kona, M8 skruv och M5 ställskruv [bilaga 14].
Resultatet av frågeställningarna som tagits upp i detta examensarbete:
1. Undersöka om de nya verktygen påverkar processens duglighet, Cpk.
De nya verktygen klarar processens duglighet.
2. Undersöka om de nya verktygen påverkar feleffektsanalysen, FMEA.
De nya verktygen påverkar inte feleffektsanalysen mer än tidigare verktyg
vilket medför att det inte någon större risk än tidigare produktionsmetod.
3. Hur de nya verktygen bidrar tillförbättring av produkt?
Framtagandet av dyra fixturer kan ses som en investeringskostnad då det spar pengar under
längre perioder och även för höga serier [20][21].
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Studien visar att lappning av produkten bidrar till en 60 % förbättring vid 15 Nm belastning
och 14 % förbättring vid 100 Nm belastning. Detta bidrar till lägre ljudnivåer ifrån Landrover
under drift. De beställda verktygen till rundslipning av pinjonger har potential att förbättra
lappningsprocessen ytterligare genom minskade transmissionsfel [bilaga 17][bilaga 18]vilket
bidrar till lägre ljudnivåer ifrån bilar och lägre påverkan på den mänskliga hälsan.

6.3 Vidare arbete eller forskning
Fortsatt arbete med att anpassa maskinverktyg till rundslipning av pinjonger krävs. Ett arbete
med en adapterplatta har upprättats och behövs för att möjliggöra användandet av
rundslipningsverktyget.
En utveckling av kronhjulsnegativ skulle kunna ske genom att undersöka det optimala
materialanlägget i anläggningspunkten mellan negativ och kronhjul. Detta för att finna
gränsen för stabiliteten som krävs för plunging och minsta möjliga anlägg för att ta upp
formförändringar ifrån detalj. Denna designförbättring av kronhjulsnegativ skulle ge lägre
rundgångsmoment vid processduglighetsmätningar.
För att konstatera den faktiska förbättringen krävs en duglighets studie av kvalitetsansvarige
ute på avdelning 6237 Pinjong och 6239 Kronhjul efter att de införda verktygen
implementerats. När det nya verktyget kommer i drift krävs en studie av NVH värden för att
bestämma den exakta förbättringen som tagits fram genom detta examensarbetet.
Fortsatt arbete med förbättring av tider för hårdsvarvning av kronhjul och rundslipning av
pinjong behövs för att minska tillverkningskostnaderna för industrin. Kvalitetsförbättringar
genom ökad kapabilitetsindex, Cpk, behövs för att GKN Driveline Köping AB ska fortsätta
vara världsledande tillverkare av fyrhjulsdrift till fordonsindustrin.
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Figurförteckning

Figurförteckning
Figur 1

GKN Driveline KöpingAB - Kundlogotyper [1].

Figur 2

GKN Driveline Köping AB, hållbar utvekling. Tillgänglig:
http://www.gkn.com/driveline/about-us/Pages/sustainable-development.aspx
[Hämtad: 22 mars 2016].

Figur 3

GKN Driveline Köping AB – Facility [1].

Figur 4

The decision-making flow - David G Ullman.

Figur 5

Förslitningsmekanismer vid slipning.
Skärteknik: material, metoder, verktyg, maskiner och ekonomi. 4:e rev.
upplagan. (1995). Stockholm: Sveriges verkstadsindustrier. ISBN: 91-7548376-9.

Figur 6

Processduglighet, Cpk [26].

Figur 7

Minsta kvadratmetoden. Tillgänglig:
https://pontusbackstrom.files.wordpress.com/2013/03/600pxlinearregression_svg.png [Hämtad: 22 mars 2016].

Figur 8

Slutväxel RDU – Sprängskiss [1].

Figur 9

GKN Driveline Köping AB – Placering av produkter i bil [1].

Figur 10

Materialflöde, kronhjul och pinjong.

Figur 11

The decision-making flow–Pinjong.

Figur 12

EMAG VSC 250 DUO - Hårdsvarvning kronhjul.

Figur 13

Kastritning, pinjong [1].

Figur 14

The decision-making flow –Kronhjul.

Figur 15

SCHAUDT FlexGrind – Rundslipning pinjonger.

Figur 16

Styrpinnar utfall.

Figur 17

Tolerans negativ SD RDU 553.

Figur 18

Tolerans negativ SD RDU 553.

Figur 19

Tolerans negativ SD RDU 553.

Figur 20

Tonal noise target surface [34].

Figur 21

Measured gear-mesh order [34].

Figur 22

Val av koncept till rundslipning av pinjong [1].
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Bilagor

Bilaga 1. Vinkelväxel LR SD PTU och slutväxel LR SD RDU.
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Bilaga 2. Kronhjul.
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Bilaga 3. Pinjong.
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Bilaga 4. Mätning av kast splines före riktning.
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Bilaga 5. Mätning av kast splines efter riktning.
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Bilaga 6. Mätning av kast splines efter rundslipning.
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Bilagor

Bilaga 7. Alternativ 1 a) negativ med perfekt anpassad kona utan ställskruv.
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Bilagor

Bilaga 8. Alternativ 1 b) negativ utan ställskruv med svarvad kona.
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Bilagor

Bilaga 9. Alternativ 1 c) negativ med glapp kona, M6 skruv och M5 ställskruv.
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Bilagor

Bilaga 10. Alternativ 2 a) negativ med glapp kona, M8 skruv, M5 ställskruv och bajonetter.
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Bilagor

Bilaga 11. Alternativ 2 b) negativ med perfekt anpassad kona.
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Bilagor

Bilaga 12. Alternativ 2 c) delat negativ.
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Bilagor

Bilaga 13. Alternativ 2 d) delat negativ med kapade tänder.
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Bilagor

Bilaga 14. Alternativ 2 e) negativ med glapp kona, M8 skruv och M5 ställskruv.
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Bilaga 15. Displacement Mesh Harmonics.
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Bilagor

Bilaga 16. Verktyg rundslipning – Offert.
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Bilaga 17. Pinion Hard Machining Comparison.
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Bilaga 18. Pinion Hard Machining Comparison.
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Bilaga 19.Tidplan.
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