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                  Evaluation of A Working Plane, Pinion 
                           To reduce machining time and increase the limits of tolerances in the assembly line 

Författare    Henrik Gustafsson 
                  Per Elvén 
 
 

Sammanfattning 
 
Getrag All Wheel Drive i Köping tillverkar i huvudsak transmissioner till fyrhjulsdrivna bilar. 
De har sett en besparingspotential om det är möjligt att sluta tillverka ett mätplan på pinjonghuvudets ovansida, detta används för 
att mäta in pinjongläget vid slutmonteringen av växlarna. 
I perioder har det uppstått kassationer på grund av slipbränningar på mätplanet men en stor del av besparingen ligger i kortade 
bearbetningstider. En önskan har även varit att det skall gå att få en ökad toleransvidd i monteringen för att minska antalet 
justeringar av monterade växlar. 
 
För att utreda om det skulle vara möjligt att ta bort mätplanet har ett antal koncept arbetats fram för att utvärderas gentemot de 
kriterier som måste uppfyllas.  
Konceptet med störst potential valdes ut med hjälp av olika jämförelsemetoder. 
 
Studien visar att det finns en möjlighet att bestämma pinjongläget genom att mäta i dubbhålet. 
De ändringar som måste göras är: 
 
- Ny mätstation vid inmätning av pinjonglägesshims där tjockleken på 
   pinjonghuvudet mäts. 
 
- Ny meshingstation där pinjongen orienteras med hjälp av ett lagrat kontrollvärde 
   istället för att lokalisera med hjälp av mätplanet. 
 
- Ny kontrollstation för inmätning av pinjonghöjd där det måste gå att lokalisera 
  växelhuset för att kompensera för lutningen på grund av att det inte går att 
  mäta rakt under röraxelns centrumlinje.  
  Möjligheten att helt utesluta mätmetoden bör undersökas 
 
 

Nyckelord 
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Detta examensarbete är utfört vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
vid Linköpings Universitet och Getrag All Wheel Drive i Köping.  
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det gäller frågor om metoder och rapportskrivning.  
 
Köping, November 2006. 
 
Per Elvén      
Henrik Gustafsson 
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Terminologi 
 
AWD  All wheel drive, allhjulsdrift. 
 
Bomberad  Krökt 
 
Dubbhål Hål i ändarna på en detalj som används till att spänna upp 

detaljen mellan två dubbar i en bearbetningsmaskin. 
 
Face Milling Completing Fräsmetod där en kugglucka åt gången bearbetas. 
 
Flankspel Skillnaden mellan kuggtjockleken på en detalj och 

motgående detaljs kugglucka på rullningscirkeln. 
 
Hypoidväxel En konisk spiralkuggväxel med offset (Se offset) 
 
Kugganligg Används för att beskriva kuggkontakten hos två motgående 

detaljer då de arbetar tillsammans. 
 

Offset Ett mått på det lodräta avståndet mellan axlarna på en 
hypoidväxel.  

 
Spiral bevel Konisk spiralkuggväxel utan offset. 
 
Tå/Häl Är de delar av kuggen som begränsas av minsta respektive 

största diametern.  
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Sammanfattning 
 
Getrag All Wheel Drive i Köping tillverkar i huvudsak transmissioner till fyrhjulsdrivna 
bilar. 
De har sett en besparingspotential om det är möjligt att sluta tillverka ett mätplan på 
pinjonghuvudets ovansida, detta används för att mäta in pinjongläget vid 
slutmonteringen av växlarna. 
I perioder har det uppstått kassationer på grund av slipbränningar på mätplanet men en 
stor del av besparingen ligger i kortade bearbetningstider. En önskan har även varit att 
det skall gå att få en ökad toleransvidd i monteringen för att minska antalet justeringar 
av monterade växlar. 
 
För att utreda om det skulle vara möjligt att ta bort mätplanet har ett antal koncept 
arbetats fram för att utvärderas gentemot de kriterier som måste uppfyllas.  
Konceptet med störst potential valdes ut med hjälp av olika jämförelsemetoder. 
 
Studien visar att det finns en möjlighet att bestämma pinjongläget genom att mäta i 
dubbhålet. 
De ändringar som måste göras är: 
 
- Ny mätstation vid inmätning av pinjonglägesshims där tjockleken på 
   pinjonghuvudet mäts. 
 
- Ny meshingstation där pinjongen orienteras med hjälp av ett lagrat kontrollvärde 
   istället för att lokalisera med hjälp av mätplanet. 
 
- Ny kontrollstation för inmätning av pinjonghöjd där det måste gå att lokalisera 
  växelhuset för att kompensera för lutningen på grund av att det inte går att 
  mäta rakt under röraxelns centrumlinje.  
  Möjligheten att helt utesluta mätmetoden bör undersökas. 
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Abstract 
 
 
Getrag All Wheel Drive mainly produces transmissions for 4-wheel drive vehicles.  
They have seen a potential to reduce the manufacturing costs if it is possible to stop 
machining a working plane on the top of the pinion. The working plane is used to 
measure the position of the pinion in the transmission at the final assembly. 
Now and then problems have occurred due to annealing and fissuring while grinding the 
working plane, however the biggest earnings depend on reduced manufacturing time. 
There has also been a request to get increased tolerances in the assembly-line, to reduce 
the number of transmissions that needs to be adjusted. 
 
A number of concepts have been generated to investigate the possibilities to remove the 
working plane. The concepts have been evaluated against the construction criteria’s that 
has to be fulfilled. The concept with the greatest potential was chosen with the help of 
different evaluation methods. 
 
The study has shown that it’s possible to decide the position of the pinion by measuring 
in the dowel hole.  
 
The needed changes are: 
 
- A new measuring machine to measure the thickness of the pinionhead. 
 
- A new meshing station where the pinion is orientated with the stored values from the 
  previous meshing, instead of localizing on the working plane. 
 
- Because of the offset a new control station is needed, to measure the actual height of 
  the mounted pinion, where the house can be localized to compensate for the angle of 
  the palette. The possibility to exclude this operation should be investigated.
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1 Inledning 
 
Denna utredning är baserad på mätningar och observationer med avseende att förbättra 
noggrannheten på färdiga växlar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Pinjongtillverkningen har av och till haft stora problem med slipbränningar på 
pinjongens ovansida. På pinjonghuvudets ovansida slipas idag ett mätplan på grund av 
att det med dagens utrustning på monteringsline inte går att mäta direkt på det befintliga 
referensplanet.  
När det blivit slipbränningar så finns en stor risk att det blir sprickor i pinjongen, 
dessutom fås en felaktig härdning med martensitbildning på den slipade ytan. 
Sprickorna kan vara svåra att se och det finns då en risk att felaktiga pinjonger monteras 
i slutväxlar och vinkelväxlar. 
Om det inte går så pass långt att det blir slipbränningar kan det ändå bli så varmt att 
materialet anlöps och härdskiktet försvinner. 
Att problemet med slipbränningar inte är ett ständigt problem kan bero på flera saker. 
Bland annat kan stålblandningen i pinjongerna skilja sig från de olika batcherna. Det 
kan även bero på inställningar i slipen. 
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Samtliga pinjonger som skall monteras på Getrag har idag ett mätplan som är en 
parallellförflyttning av referensplanet. Detta mätplan behövs för att mäta in 
pinjonghöjden i växelhusen vid den slutliga monteringen. 
Detta examensarbete skall utreda om det är möjligt att ta bort mätplanet men ändå 
kunna montera med minst samma noggrannhet som i dagens monteringsline. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Examensarbetet har olika syften för de inblandade parterna. 
 
Getrag All Wheel Drive AB: 
En stor besparingspotential finns om det skulle vara möjligt att ta bort mätplanet. Detta 
innebär minskade bearbetningstider på grund av att ett slipmoment inte längre behövs, 
mindre kassationer på grund av minskad risk för slipbränningar och slipsprickor. Det 
blir även mindre slitage och byte av dyra slipskivor 
Om det genom att ta bort mätplanet går att öka precisionen i tillverkningen skulle även 
besparingar på mätutrustning vid monteringslinen kunna göras. 
 
Författare: 
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Som en del i utbildningen för att få ut en examen på civilingenjörsprogrammet i 
maskinteknik skall ett vetenskapligt/ingenjörsmässigt utfört projekt om 20 
högskolepoäng utföras. 
Detta för att visa studentens förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper/färdigheter som 
erhållits vid studier på fördjupningsnivå C och D. 
 
Författarna hoppas även att arbetets resultat skall komma till användning inom Getrag 
för eventuella framtida förändringar. 
 
 

1.4 Mål 
 
Målet med denna studie är att ge Getrag All Wheel Drive AB underlag till framtida 
nyinvesteringar eller förändringar i tillverknings- och monteringslinerna. 
 
 

1.5 Frågeställningar 
 
Om det finns en tillverknings- och monteringsmetod där mätplanet är borttaget så finns 
det ett antal frågor som kräver positiva svar. 
 

• Kommer nuvarande noggrannheter i tillverkningen att bibehållas eller t.o.m. 
förbättras? 
 

• Är tillverkningsmetoden praktiskt genomförbar? 
 
 

• Är det möjligt att med föreslagen tillverkning mäta in pinjongläget vid 
monteringen?  

 
 

1.6 Avgränsningar 
 
För att lättare kunna följa tillverkningens olika steg är det endast en av de olika 
pinjongerna som valts att studeras närmare. Artikelnumret på pinjongen som följdes 
genom tillverkningen är 30735300. 
Detta är möjligt eftersom alla pinjonger med mätplan tillverkas på samma sätt. Om det 
fungerar att ta bort mätplanet på en pinjong så går det att implementera metoden för alla 
pinjonger. 
 
 

1.7 Disposition 
 
Examensarbetet följer den standard som satts för examensarbeten utförda vid 
Linköpings Universitet. Detta inledande kapitel behandlar bakgrunden och syftet till 
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examensarbetet, samt ger en beskrivning av företagets produkter, ägarförhållande och 
historik. 
 
Kapitel 2 beskriver en pinjong och ger läsaren teorin bakom dagens kuggtillverkning 
och monteringslägets betydelse. 
 
Kapitel 3 behandlar den metod som använts vid utförande. Här förklaras 
problemansatsen och de utvärderingsmetoder som använts. 
 
Kapitel 4 sammanställer de krav och önskemål som sätter kriterierna för utvärderingen i 
kapitel 6. 
 
Kapitel 5 beskriver hur konceptgenereringen gick till och vilka koncept som 
genererades. 
 
Kapitel 6 innehåller analysen av all insamlad data och koncepten utvärderas mot 
varandra enligt metoder beskrivna i kapitel 5 
 
Kapitel 7 innehåller en diskussion över hur resultatet skall behandlas och om det är värt 
att arbeta vidare med, samt slutsatser och en diskussion.   
 
Kapitel 8 är en beskrivning av den rekommendation som lämnades till företaget vid 
avslutad studie.
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1.8 Företagspresentation 
 
 

1.8.1 Getrag Corporate Group 
 
Getrag Corporate Group är en av världens största tillverkare av transmissioner. Getrag 
har en stor bredd på sin produktportfölj med bland annat växellådor, manuella och 
automatlådor, differentialväxlar och ”smarta” AWD-system (All Wheel Drive).  
Företaget har sin bas i tyska Untergruppenbach men finns representerat i form av 
utvecklingscenter och fabriker på 25 platser i Europa, Asien och Nordamerika. 
Totalt tillverkas över 3 miljoner transmissioner och 800 000 axlar om året och 
försäljningen uppgick år 2005 till cirka 2,3 miljarder Euro. Antalet anställda är drygt 
10 000. [1] 

 
Figur 1. Getrag i världen [2] 
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1.8.2 Getrag All Wheel Drive 

 
I köping startade verksamheten 1856, då som Köpings Mekaniska Verkstad. 
Inledningsvis tillverkade de komponenter åt olika industriföretag men 1927 började de 
producera växellådor åt Volvo Car Corporation (VCC). 1942 blev Köpings Mekaniska 
Verkstad uppköpta av VCC. 
1999 blev VCC uppköpta av Ford Motor Company som 2001 startade ett joint venture 
bolag tillsammans med Getrag (Getrag Ford transmission) för att utveckla och 
producera manuella växellådor.  
Från och med den 1 januari 2004 i samband med att Volvos fabrik i Köping köptes av 
Getrag flyttades tillverkningen av växellådor till Köln där Getrag Ford Transmissions 
har sitt huvudkontor. 
Getrag i Köping har drygt 1000 anställda och är en del av Getrag All Wheel Drive AB 
som är inriktad mot tillverkning av AWD och chassilösningar för personbilar. Samtidigt 
som Getrag tog över ökade kundkretsen från att bestå av Ford koncernen till de flesta av 
bilindustrins stora märken. [2] 
 
 
 

Figur 2. Kunder [2] 
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1.8.3 AWD-Systemet 

 
Här följer en beskrivning av hur Getrags AWD-system fungerar. 
 
Vid normal körning får framhjulen nästan all drivkraft, ca 90 % framhjulsdrift och 10 % 
bakhjulsdrift, men om framhjulen visar en tendens till att tappa fäste och börja spinna så 
aktiveras fyrhjulsdriften direkt för maximalt grepp och stabilitet. 
Om ett hjul på ena sidan börjar spinna fördelas kraften omedelbart om till hjulen på 
motsatt sida.  
I samma ögonblick som föraren trycker på bromspedalen frikopplas drivningen på 
bakhjulen så att inbromsningen skall kännas trygg och för att förbättra väghållningen.  
När bilen står still räcker det om ett hjul har fäste för att komma iväg.  
Vid de tillfällen som bilen skall användas som dragbil eller om den är tungt lastad får 
bakhjulen mer drivkraft för att ge en hög körstabilitet. 
 
För att lättare förstå hur det fungerar finns det illustrerat i Figur 3 
 

 
Figur 3. Illustration av hur AWD-Systemet fungerar [3] 
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1.8.4 Produkter 

 
Efter att växellådstillverkningen flyttades ned till tyskland inriktades fabriken i köping 
till att specialisera sig på fyrhjulsdrivna fordonssystem. 
De flesta av dagens fyrhjulsdrivna bilar är till 90-95 % framhjulsdrivna och extra 
drivkraft fördelas till bakhjulen då behov uppstår. AWD-systemen regleras med en 
hydraulisk koppling som köps in från Haldex. 
 
 
Vinkelväxel 
 
En växel som sitter ansluten till växellådan och för kraften bakåt till haldexkopplingen 
och växlar upp till högre varvtal. Getrag All Wheel Drive AB tillverkar i dagsläget 
ungefär 275 000 vinkelväxlar fördelat på 9 olika modeller med egentillverkade 
pinjonger och kronhjul. 
 
 
Slutväxel 
 
I slutväxeln sker en nedväxling av varvtalet och kraften fördelas lika mellan bakaxlarna 
ut till hjulen med hjälp av en differential. Hur mycket kraft som skall fördelas regleras 
av haldexkopplingen. 
Idag tillverkas ungefär 275 00 slutväxlar med tillhörande pinjonger och kronhjul 
fördelat på 9 olika modeller. 
 
 
 

Figur 4. Växlarnas placering i bilen [3] 
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Figur 5. Exempelbild t.v vinkelväxel och t.h slutväxel [3] 

 
Efter tillverkningen monteras slutväxeln in i en aluminiumbalk som tillhör bilens chassi, 
tillsammans bildar de en komplett leveransenhet.  
Chassikomponenterna befinner sig i en utfasningsperiod men kommer att tillverkas i 
Köping i ytterligare några år. Därefter förflyttas den till en fabrik inom Volvo Ford 
koncernen. 

 
Figur 6. Leveransklar enhet av slutväxel i balk [3] 
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2 Detaljerad problembeskrivning 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 7. Pinjong [4] 
 
Pinjongen är en del i en konisk kuggväxel som används för att överföra kraft i en vinkel, 
oftast 90 grader, mellan ingående och utgående axel. 
Den detalj i en konisk kuggväxel som har minst antal kugg kallas pinjong och den med 
flest för kronhjul. 
I en fyrhjulsdriven bil finns två koniska kuggväxlar, en i vinkelväxeln som sitter mellan 
växellådan och kardanaxeln och en i slutväxeln som för kraften vidare till bakaxlarna. 
För tillämpningar inom bilindustrin är det hypoidväxlar eller i enstaka fall Spiral Bevels 
som är det bästa valet, främst på grund av att de kan göras små i förhållande till lasten 
de klarar och att de tål höga hastigheter. 
I en hypoidväxel har pinjongen en offset, det vill säga en förskjutning från kronhjulets 
centrumlinje. Detta tillåter att pinjongen görs större och därmed starkare. 
 
 

 
Figur 8. Kronhjul och pinjong t.v. Spiral bevel och t.h. Hypoid [5] 

 

 

2.1 Kuggteori 
 
De koniska kuggväxlar som används i Getrags vinkel- respektive slutväxlar är av typen 
hypoidkuggväxlar och har spiralkugg. 
En hypoidkuggväxel har flera kugg i ingrepp samtidigt och därmed erhålls bättre 
hållfasthetsegenskaper och en tystare växel, nackdelen är en minskad verkningsgrad på 
grund av ökad friktion. 
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Det system och maskiner som används på Getrag i Köping är levererat av Gleason, som 
varit ledande för tillverkning av koniska kugg under de senaste 100 åren. 
Gleason levererar kompletta system för tillverkning och eftersom de haft en så ledande 
position under lång tid är systemet också standardiserat efter Gleasons normer. 
När en ny drevsats skall tas fram används ett beräkningsprogram från Gleason där de 
indata som behövs består av: 
 

• Utväxling 
• Överförbart moment 
• Eventuella begränsningar i storlek 

 
Det första som beräknas är dimensionerna på växeln, tex. kuggtal, modul, ytterdiameter, 
spiralvinkel och mått för montering. 
Modulen på en konisk växel är olika i alla snitt men den modul som blir intressant är 
den som ligger i rullpunkten och den måste passas in så att pinjongen ligger an där 
kronhjulet har samma modul. 
Ingreppstalet för en hypoidväxel bör vara större än 2.0 men då kraven på tyst gång är 
stora bör värdet ligga över 2.4. 
När beräkningarna anses vara klara och växeln är provkörd och justeringar gjorts för 
utböjningar vid körning så ger programmen utdata i form av maskinprogram till 
bearbetningsmaskinerna. 
Vid fräsning av en konisk spiralkuggväxel genereras oftast det kugghjul med minsta 
kuggtal. Generering bygger på ett förfarande där man använder sig av ett imaginärt 
kronhjul när kuggformen skapas. Tanken är att fräsen skall representera en kugg på 
kronhjulet då växeln roterar i sina rätta inbördes positioner. 
Detta medför att kronhjulet kan tillverkas genom formfräsning som är en snabbare och 
enklare metod där verktygets form kopieras till kuggflankerna. 
På Getrag fräses pinjongen med metoden Face Milling Completing för koniska 
kuggväxlar konstruerade med ”Duplex Helical” system vilket innebär att kuggluckan är 
lika stor över hela kuggbredden. Metoden infördes sedan de började slipa de koniska 
kuggarna. [5] 
 
 

2.2 Dagens pinjongtillverkning 
 
Det första som tillverkas på pinjongen är dubbhålet. Detta görs vid ändbearbetningen 
där dubbhålet borras samt att råmaterialet kapas till önskad längd innan de skall spännas 
upp i svarven för vidare bearbetning.  
Svarvarna har dubbla spindlar vilket medför att avståndet från dubbhålets 
anläggningsplan till dagens referensplan på pinjonghuvudets undersida skiljer från de 
olika spindlarna. Detta beror på att när svarven arbetar så går den bara in i biten och 
bearbetar referensplanet som alla mått sedan utgår från, dubbhålets anlägg får hamna 
där det hamnar så länge måttet från ovansidan till undersidan på pinjonghuvudet inte 
avviker från tillåtna toleranser. 
Avståndet från dubbanlägg till undersida skiljer sig även mellan serierna. 
Efter svarvning går pinjongen vidare till rullning där splines tillverkas på skaftet.  
Pinjongen går sedan vidare till kuggfräsen där den fästs i en hylsa så att bakplanet ligger 
an mot en fast yta. Eftersom tillverkningen sedan utgår från detta bakplan kommer det 
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optimala kuggingreppet alltid att ligga på samma avstånd från referensplanet. Detta är 
viktigt eftersom ingreppet sedan skall mätas in i huset vid monteringen. För att försäkra 
att pinjongen fästs in rakt i fräsen så sugs den in i chucken och bearbetningen kan inte 
starta om den hamnar snett så att luft läcker in. 
Detaljerna gradas vid hälen på kuggen innan de går vidare till härden. 
I härden blir pinjongen sned på grund av de inbyggda spänningarna och de måste därför 
riktas innan de kan bearbetas vidare. 
Efter att pinjongerna är riktade så skall de rundslipas, där tas eventuella kast bort samt 
att skaftet får rätt diametrar så att tätningar och lager sätter sig rätt. 
Vid rundslipningen slipas även bakplanet på alla detaljer av med 0.1 mm och 
pinjonghuvudets längd justeras genom att slipa mätplanet på ovansidan. 
När pinjongen fått rätt dimensioner måste även kuggen slipas. Slipmaskinerna fungerar 
i stor sett som kuggfräsen men istället för ett fräsverktyg har den en slipskiva. Skivan 
måste skärpas mellan varje detalj för att maskinen skall kunna hålla reda på vart 
slipskivan befinner sig i rymden. 
För en visuell beskrivning se bilagor. 
 
Bilaga 1: Bild på dubbhålet 
Bilaga 2: Pinjongen efter de olika operationsstegen 
 
 

2.3 Pinjongläget 
  
Läget på pinjongen anges som en avvikelse från pinjongens nominella 
monteringsdistans där monteringsdistansen är måttet från pinjongens monteringsplan till 
kronhjulets centrumlinje. 
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Figur 9. Bild över pinjongläget [4] 
Det första som görs vid monteringen är att monteringsdistansen bestäms genom en 
mekanisk mätning. För att kompensera avvikelsen så mäts höjden på pinjongen, med 
lager monterat, genom att rotera pinjongen samtidigt som en mätspets ligger an på 
mätplanet kan ett schims bestämmas för att minimera avvikelsen. 
Efter att pinjongen är monterad görs en kontrollmätning där en mätarm går in och mäter 
centrumlinjens läge och måttet från centrumlinjen till mätplanet kan mätas med en 
mätspets. [5] 
I personvagnsväxlar är toleranserna på pinjongläget vanligtvis +/- 0.03 mm. 
På grund av pinjongens placering i huset är det svårt att komma åt att mäta någon annan 
stans än på pinjongens huvud när kontrollmätningarna ska genomföras. Det är därför av 
stor betydelse att hänsyn tas till detta när nya koncept skall genereras. 
 
 

2.3.1 Flankspel 

 
Flankspelet eller glappet bestäms när en ny kuggväxel beräknas. Hur stort det skall vara 
beror på vilken modul som väljs. Yttre påverkningar som exempelvis växelns 
driftsförhållande kan motivera ett större eller mindre flankspel än standardflankspelet. 
Flankspelet justeras vid montering med ett schims på kronhjulet. Ett felaktigt flankspel 
kan påverka både ljud och hållfasthet på kuggväxeln. 
När växeln är färdigmonterad mäts skillnaden mellan största och minsta värdet i 
flankspel och för växlar i personvagnsstorlek är max tillåtna flankspelsvariation 0,03 
mm. [5] 
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2.3.2 Offset 
 
Det vertikala avståndet mellan pinjongens och kronhjulets centrumlinjer kallas för 
offset. 
Kugganligget påverkas mycket av variation i offsetvärde. Eftersom offsetmåttet bestäms 
redan då huset tillverkas går det inte att påverka vid monteringen. På grund av detta 
sätts toleranserna för offsetmåttet i huset till +/- 0,015 mm. 
En växel med offset kallas för hypoidväxel. [5] 
 

 
Figur 10. Offset [4] 
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3 Metod 
 
Den största anledningen till att förbättra en detalj är att reducera kostnader. Vanligtvis 
brukar fokus ligga på att minska användandet av dyra komponenter. Eftersom en 
pinjong endast är en solid detalj får mer vikt läggas till att ändra dess egenskaper. 
Frågor som kan ställas vid förbättring av en produkt är  
 

• Kan någon funktion elimineras?  
• Kan antalet komponenter reduceras? I detta fall antal bearbetningsoperationer. 
• Finns det en enklare lösning? 
• Kan tillverkningsmetoden förbättras? 
• Kan tillverkningsmetoden standardiseras?  

 
När en produkt ska förbättras är det inte alltid den bästa lösningen att plocka bort 
funktioner, det viktigaste är att alltid få ut mer värde av produkten relativt kostnaden, i 
detta fall skulle värdet kunna ligga i ökade noggrannheter och mindre kassationer 
samtidigt som kostnaderna minskar i form av kortare bearbetningstider. 
 
Det som efterstävas är att öka kvoten Value/Cost för produkten. [6] 
 
 

3.1 Datainsamling 
 
För att få en ökad förståelse för uppgiften och problemets omfattning samlades en 
mängd data in och studerades. Eftersom alla pinjonger skiljer sig väldigt lite från 
varandra i tillverkningsprocessen och i toleransvidder bestämdes det att endast en 
specifik pinjong skulle studeras närmare i början av projektet, Art. nr.30735300. 
Ritningar och operationsbeskrivningar för vald detalj studerades för att identifiera var i 
tillverkningskedjan som eventuella problem med att ta bort mätplanet skulle kunna 
uppstå. 
Även data över hur tillverkningsmaskinerna opererade samlades in. 
 
 

3.1.1 Tillverkningsflöde 
 
Vid projektets genomförande följs tillverkningen från början för att hitta eventuella 
orsaker till att det inte skulle kunna vara genomförbart att ta bort mätplanet 
Detta för att möjliga problem ska upptäckas så tidigt som möjligt. 
Vid tillverkning följer pinjongen nedanstående tillverkningssteg: 
  

• Ändbearbetning Dubbhålen borras och biten får rätt längd 
• Svarvning Pinjongen får sin form 
• Rullning  Rullning av splines 
• Kuggfräsning Kuggen fräses med bakplanet som anligg  
• Gradning Tar bort grader i kugghälen. 
• Härdning Pinjongerna får rätt ythållfasthet. 
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• Riktning Pinjongen kroknar i härden 
• Rundslipning Slipar bort kast och slipar mätplan 
• Kuggslipning Kuggen får sin rätta form. 

 
Se Bilaga 3: Flödesschema tillverkning 

3.1.2 Monteringsflöde 

 
På grund av att monteringen består av så många olika moment är denna version 
avkortad, endast de delar som berör pinjongläget är medtagna. 
  

• Inmätning av hus 
• Pinjonginmätning  bestämmer tjockleken på schims  
• Pinjongmontering  monterar pinjongen i huset 
• Kontrollerar pinjongläget i huset 
• Kontrollera flankspel 
• Testkörning i provbänk  

 
Se Bilaga 4: Flödesschema montering 

3.2 Utvecklingsprocessen 
 

 
Figur 111. Arbetsgång 

 
Examensarbetet har delats in i fem olika faser: 
 
FAS1 Identifiering av problem, där samlas information om problemet. Data och  

operationsbeskrivningar skall studeras samt att flödet i tillverkningen och 
montering gås igenom noggrant. 

 
FAS2 Undersökning av krav och önskemål, t.ex. toleranser vid tillverkning 

utreds. 
En konstruktionskriterielista ställs upp för att i senare faser kunna 
användas vid konceptgenerering och konceptutvärdering. 
 

FAS3 Generering av koncept, ett antal olika alternativ för att kunna plocka bort 
mätplanet genereras, innefattar allt från tillverkning till montering. 

 

Identifiering 
av problem 

Undersökning av 
krav och önskemål 

Generering 
av koncept 

Val av 
koncept 

Förfining 
av koncept 

Analys och 
utvärdering av 
koncept 

Planering av 
vidareutveckling 
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FAS4 Val av koncept, koncepten utvärderas gentemot varandra och mot de 
kriterier som ställts upp i konstruktionskriterielistan. 

 
FAS5 Det valda konceptet vidareutvecklas/förfinas för att sedan analyseras och 

se om det når upp till de krav som ställts. 
 
 

3.3 Genereringsmetoder 
 
För att bryta ner problemet och underlätta förståelsen vid konceptgenereringen användes 
ett funktionsmedelträd. I FM-trädet sätts funktionerna upp, vad som ska göras. Under 
varje funktion finns sedan ett antal medel som säger hur dessa ska uppfyllas. 
Genom att åskådliggöra funktionerna och dess medel i en tabell, en så kallad 
morfologisk matris, kan koncept genereras genom att kombinera ett medel för varje 
funktion.  
 
 

3.4 Utvärderingsmetoder 
 
När det är dags att välja lösning är det viktigt att utvärdera dem på ett relevant sätt så att 
antalet lösningar konvergerar tills endast en lösning återstår. 
 
Utvärderingsmetodikerna som används i detta projekt kan delas in i ordinala och 
kardinala metoder. 
De ordinala metoderna tar inte hänsyn till hur mycket bättre eller sämre en lösning är 
relativt en annan utan bara om den är bättre eller sämre för ett visst kriterie. De ordinala 
metoderna är bra när mängden information om de olika lösningarna är begränsad. 
Kardinala metoder har en absolut bedömning mot kriterierna. De kräver dock att 
lösningar och kriterier är väldefinierade och att kriterierna kan anta ett ”värde”. 
 
Det skall nämnas att dessa utvärderingsmetoder endast är hjälpmedel i en 
beslutsprocess. Intuition och erfarenhet är minst lika viktigt. 
 
 

3.4.1 Datummetoden 

 
Datummetoden används för att rangordna de olika lösningarna. Metoden är ordinal och 
tar därför inte hänsyn till hur mycket bättre en lösning är än en annan. 
Det första som görs är att bestämma vilka utvärderingskriterier som skall vara med, 
exempelvis: 
 

• Lätt att tillverka 
• Hög noggrannhet 
• Minimera nyinvesteringar 
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När detta är gjort ställs en beslutsmatris upp, se figur 11, och en referenslösning väljs, 
även kallad ett datum. Referenslösningen är oftast en redan befintlig lösning eller den 
lösningen med högst potential. 
För en rättvis bedömning jämförs sedan de olika kriterierna för samtliga lösningar mot 
datumet. Om ett kriterie är bättre än datumets sätts ett plus in i matrisen, är det sämre 
sätts ett minus och om de anses vara likvärdiga sätts en nolla in. 
Genom att sedan summera antalet plus och minus för varje lösning kan de olika 
lösningarna rankas mot varandra och en uppfattning om hur de olika lösningarna 
förhåller sig till varandra erhålls. 
Efter att detta gjorts utvärderas resultatet och ett antal frågeställningar bör beaktas. 
 

• Kan minustecken hos starka koncept elimineras? 
• Kan olika koncept kombineras? 
• Finns uppenbart dåliga lösningar? 
• Vilka lösningar bör vidareutvecklas? 

 
På grund av att resultatet kan variera beroende på vilket ”datum” som valts bör 
proceduren upprepas med olika referenslösningar tills rangordningen konvergerar mot 
en lösning. 
Datummetoden kan även utföras med viktning för att få en rättvisare bedömning. [7] 
 

Figur 12. Jämförelse mellan lösningarna och datumet 
 
 

3.4.2 Kriterieviktsmetoden 
 
Kriterieviktsmetoden är en kardinal metod och lösningarna bedöms absolut mot 
kriterierna, det vill säga oberoende av de andra lösningarna. För att metoden skall kunna 
användas måste både lösningarna och kriterierna vara väldefinierade och en 
bedömningsskala måste finnas. 
För viktning av kriterier kan en parvis jämförelse mellan lösningarna göras. 
Viktning kan göras antingen genom en betygsskala eller genom att fördela ett visst antal 
poäng på de olika kriterierna. 
Precis som vid användning av datummetoden redovisas bedömningen i en matris, där 
även ideallösningen finns med som en referens till den optimala lösningen. Detta är bra 
för att se hur långt från den perfekta lösningen ett koncept ligger. [7] 
 



Borttag av mätplan, Pinjong, Getrag All Wheel Drive AB 
Institutionen för Ekonomisk & Industriell Utveckling, Linköpings Universitet 

 18 

 
Figur 13. Exempel på kriterieviktsmetoden. 
 
I bilden ovan ges exempel på kriterieviktmetoden med en femgradig skala både på 
viktningen och bedömningen, kolumnen ”e” är lösningens betyg på ett visst kriterie och 
kolumnen ”t” är produkten av bedömning och vikten. 
 
I detta examensarbete används en bedömningsskala enligt Pahl & Beitz 
 
 

Bedömningsskalor 
                 (Pahl & Beitz)                               (VDI 2225) 
Betyg Betydelse Betyg Betydelse 

0 totalt oduglig 
1 ej tillräcklig 

0 otillfredsställande 

2 svag 
3 tolerabel 

1 tolerabel 

4 tillräcklig 
5 tillfredsställande 

2 tillräcklig 

6 bra, med vissa problem 
7 bra lösning 

3 bra 

8 väldigt bra 
9 överträffar kraven 

10 ideal lösning 

4 väldigt bra (ideal) 

Tabell 1. Bedömningsskala enligt Pahl & Beitz [7] 
 
 

3.5 Fokusgrupp 

 
En fokusgrupp är en mötesmetod, även kallad Gordonmetoden, som används för att 
vidga designrymden. Gruppen bör bestå av 6 till 10 personer som vid mötets början inte 
skall veta något om problemet som skall lösas. Endast ledaren/ledarna skall vara insatta 
i problemet och de skall inte ge deltagarna all information från början utan de skall 
delges ett övergripande problem som de skall ge så många lösningar som möjligt till. 
Om problemet består i att ta fram en ny typ av potatisskalare diskuteras till en början 
olika metoder för att ta bort ett ytskikt. Efter hand styrs diskussionen in mot det 
egentliga problemet. [8] 
 
Meningen med en fokusgrupp är att deltagarna inte skall vara låsta i gamla tankebanor. 
Vid ett möte med en fokusgrupp är inga förslag dåliga och det är inte tillåtet att kritisera 
någon annans förslag. Tvärtom är det de mest kreativa förslagen, vilka från början låter 
helt otänkbara, som ofta leder till nya lösningar. 
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3.6 Metodkritik 
 
När Koncept skall utvärderas enligt kriterier uppsatta i konstruktionskriterielistan måste 
de viktas efter hur stor betydelsen är gentemot varandra. Vid den parvisa jämförelsen av 
kriterierna påverkar det vem som gör jämförelserna, om det finns ett kriterie som är 
mindre viktigt än alla andra får det viktningsfaktorn 0 vilket innebär att kriteriet inte har 
någon som helst betydelse i sammanhanget. Detta stämmer inte alltid med verkligheten, 
på samma sätt skulle ett mycket viktigt kriterie inte få den genomslagskraft som det ska 
ha. 
Bedömningsskalan som används har en linjär fördelning av betygen. Det innebär att en 
fyra är dubbelt så bra som en tvåa. Vid betygsättning av ett Koncept där kriteriet består 
av toleranser är det inte helt rättvist eftersom en halvering av en tolerans är mer än 
dubbelt så svårt som att minska den med en fjärdedel. För en rättvisare bedömning 
kanske en logaritmisk skala skulle kunna användas. 
Vid bedömning av de kriterier som ändå kan bedömmas linjärt skulle en rättvisare 
betygsättning kunna göras om en betygskala med fler steg används. 
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4 Krav och önskemål 
 
När pinjongerna monteras i växlarna finns det vissa toleranskrav som måste uppfyllas. 
Toleranskarven omfattar både pinjongens toleranser från tillverkningen och toleranserna 
på dess monteringsläge. Dessa måste uppfyllas för att växelns funktion inte skall 
påverkas. Om toleranserna vid montering och tillverkning inte uppnås finns risk att 
vibrationer ger upphov till oljud vid körning eller att växeln blir förstörd. 
 
För att säkerställa att växeln uppnår de toleranser och köregenskaper den har idag är det 
till stor hjälp att ha en konstruktionskriterielista när de nya koncepten skall utvärderas. 
I konstruktionskriterielistan redovisas de egenskaper som produkten skall ha med ett 
”D” för demand, krav, och ett ”W” för wishes, önskemål.  
Konstruktionskriterielistan används främst vid konceptutvärderingen för att säkerställa 
att koncepten uppfyller kraven. 
Om kraven inte kan tillgodoses och inga nya koncept kan genereras måste kraven 
omförhandlas om mätplanet skall kunna tas bort. 
 
Krav: 
 

• Toleransen vid tillverkning av mätplanet är idag +/- 0.015 mm. Detta innebär att 
om mätplanet skall tas bort måste osäkerheten från det nya mätplanet vara 
mindre eller lika stort. Om det går att förbättra noggrannheten kan 
toleransvidden i monteringen ökas med följden att färre växlar kräver justering. 
 

• Det måste vara möjligt att mäta pinjongläget vid monteringen. 
 

• För att det skall vara någon mening att plocka bort mätplanet måste det leda till 
minskade kostnader och att vinsten i tillverkningen och monteringen går att 
räkna hem mot gjorda investeringar. 
 

• Oförändrade eller kortade bearbetningstider. 
 

• Ökad noggrannhet i mätmetoden för att kunna öka toleransvidden i monteringen. 
 

Önskemål: 
 
• Så få justeringar och nyinvesteringar som möjligt i pinjongtillverkningen för att 

snabbare kunna införa den nya metoden.. 
 
 
 
Kriterie Demand/Wish 

Minskade eller oförändrade toleranser D 

Möjligt att mäta pinjongläge D 

Förbättrad lönsamhet D 

Kortad eller oförändrad bearbetningstid D 

Ökad toleransvidd i montering D 

Snabb implementering av metod W 

Tabell 2. Konstruktionskriterielista 
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5 Konceptgenerering 
 
Här följer information om hur framtagandet av de olika koncepten gick till. 
För att kunna besluta om en lösning i en utvecklingsprocess måste det finnas alternativ. 
Om det inte finns några alternativ finns heller ingen mening att ta något beslut.  
Det första som görs efter att önskemål och krav erhållits från en kund är att generera 
olika koncept/lösningar. Detta görs för att vidga vyerna och få olika infallsvinklar på 
problemet.  
 
När koncepten skall genereras är det bra att bryta ner problemet till dess olika 
funktioner, detta har gjorts med hjälp av ett funktionsmedelträd där de olika 
funktionerna får alternativa lösningar. Funktionsmedelträdet kan sedan ställas upp som 
en morfologisk matris så att olika koncept lättare kan genereras. 
 

 
Figur 14. Funktionsmedelträd 
 
De olika funktionerna baseras på hur tillverkningen går till idag, funktionsmedlen är de 
som är möjliga att förändras, det vill säga hur de ska utföras. 
  

  A B C 

1 

Bearbetning 
uppspänd i dubbar 

Använd 
dubbhål som 

referens 

Använd 
bakplan som 

referens 

  

2 

Bearbetning 
fastsatt i chuck 

Använd 
dubbhål som 

referens 

Använd 
bakplan som 

referens 

  

3 

Inmätning Använd 
dubbhål för 
inmätning 

Använd 
mätplan för 
inmätning 

Använd 
kuggdiameter 
för inmätning 

Tabell 3. Morfologisk matris 
 
Ur den morfologiska matrisen valdes ett antal koncept som ansågs vara mer eller mindre 
realiserbara ur tillverknings- och monteringssynpunkt. Urvalet görs genom att välja ett 
medel från varje funktion. 
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Lösningsalternativ: 
 

I. 1-A, 2-B, 3,A 
II. 1-A, 2-A, 3-A 
III. 1-B, 2-B, 3-C 
IV. 1-B, 2-B, 3-B (Dagens metod) 

 

5.1 Koncept I 
 
Alla bearbetningsoperationer där pinjongen är uppspänd mellan dubbhålen kommer att 
utgå från ett nytt referensplan, dubbhålets anliggsplan eller en tänkt spets på dubben. 
Vid kuggfräsning och kuggslipningen kommer operationerna att fortsätta använda 
pinjongens bakplan som utgångsplan. 
Om samtliga pinjonger slipas så att höjden på pinjonghuvudet, från bakplan till 
dubbanligget är lika på alla pinjonger, då blir även måttet från dubbanligget till 
rullpunkten lika. Även vid monteringen används dubbanligget för inmätning.  
 
 

5.2 Koncept II 
 
Samtliga bearbetningsoperationer utgår från dubbanligget. Vid kuggfräsning och 
kuggslipning mäts pinjongen in när bearbetningsmaskinen laddas, kuggbearbetningen 
utgår då från ett fast mått i dubbhålet. Vid slipningen justeras alla pinjonger så att 
höjden från anliggsplanet i dubbhålet till bakplanet på pinjonghuvudet är lika på alla 
pinjonger. Detta medför att även måttet från dubbanligget till rullpunkten blir lika för 
alla pinjonger. Vid montering används dubbanligget för inmätning av pinjonghöjden. 
 
 

5.3 Koncept III 
 
Detta koncept bygger på att pinjongerna fortsätter att tillverkas som idag. Enda 
skillnaden är att slipplanet inte bearbetas. 
Då pinjongen skall mätas in i monteringen så lokaliseras den kuggdiameter där 
rullpunkten på kuggen ligger. 
 
 

5.4 Koncept IV 
 
Konceptet innebär att inga förändringar skall göras i tillverkningen. När pinjongerna 
kommer till monteringen mäts längden på pinjonghuvudet genom längdmätning från 
dubbhålet till bakplan, efter detta så mäts pinjongen inklusive lager. Mätningarna sparas 
i systemet och används vid kontrollmätningen.  
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5.5 Koncept V 
 
Koncept IV är inget nytt koncept utan är med som ett referenskoncept för att jämföra de 
nya koncepten mot. För beskrivning se kap. 3.2 
 
 
För att utreda om det fanns något ytterliggare koncept tillkallades ett fokusgruppsmöte 
med konstruktörer, produktions tekniker och beredare från olika avdelningar inom 
Getrag. 
Mötet startades med en diskussion om olika metoder för att mäta för att sedan styras in 
mot att behandla hur dessa metoder skulle kunna tillämpas vid inmätning av pinjong. 
På grund av hur pinjongen sitter monterad i växelhusen begränsas antalet sätt som 
pinjongen kan mätas in. Därav tillkom inte några nya koncept.  
Mötet gav ändå tillfälle för en diskussion av problemet och gav en del nya infallsvinklar 
på redan befintliga koncept och frågetecken kunde rätas ut. 
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6 Analys 
 
I examensarbetets uppstart var tanken att dubbhålet skulle bli den nya referensen. För att 
få en uppfattning om hur dubbhålets geometri och dess förändringar var genom 
tillverkningen gjordes en kort studie med mätningar. 
 

 
Figur 15. Dubbhålets geometri 
 
Dubbhålet tillverkas i Pinjongtillverkningens första steg och borras med ett borrverktyg, 
med geometri enligt Figur 14, där den bomberade delen har en radie på 8 mm. 
Bearbetningsmaskinens dubb ser ut som en kon med 60 graders toppvinkel. Detta 
medför att när pinjongen spänns upp i maskinerna kommer anläggningsytan alltid att 
vara den samma, förutsatt att dubbhålet inte deformeras under tillverkningens olika steg, 
eller att dubbarna i maskinerna är olika slitna.  
Kontaktytan mellan dubb och dubbhål bildar ett tänkt plan, det är detta plan som 
Koncept I & II utreder om det går att använda som referensplan. 
 
Mättekniskt sett är det lättare att hålla reda på vart en teoretisk spets på en 60 graders 
kon befinner sig i dubbhålet än att mäta fram anläggningsytan. Det går alltså att variera 
var man vill ha det tänkta referensplanet. 
 
Det krävs att dubbhålet inte deformeras genom tillverkningsprocessen för att det ska 
vara möjligt att använda detta som referens.  
För att få en uppfattning om hur dubbhålet förändras gjordes en mätning av 
dubbanliggets förskjutning i förhållande till bakplanet före och efter härdning och 
slipning. Eftersom dubbhålets utseende inte har någon betydelse vid dagens tillverkning 
kan de olika detaljerna inte jämföras mot varandra utan bara mot sig själva. 
 
Mätmaskinen som användes är av märket Helios och används idag för att kontrollmäta 
längder och diametrar på pinjongerna efter svarvning. Det är även möjligt att mäta 
kastet på pinjongen vid 360 graders rotation. 
Vid detta projekt mättes avståndet från det befintliga referensplanet på undersidan av 
pinjonghuvudet till ett fast plan i mätmaskinen. 
Pinjongen sitter uppspänd i mätmaskinen på samma sätt som i bearbetningsmaskinerna, 
mellan två 60 graders dubbar. Detta medför att det efter mätning, både efter svarvning 
och efter resterande bearbetning, går att få ut ett mått på hur mycket dubbhålets tänkta 
referensplan har förflyttat sig i förhållande till det fasta planet i mätmaskinen. Detta 
mått är det samma som dubbanliggets förändring i pinjongens axiella riktning. 
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Eftersom mätningarna alltid utgått från pinjongens nuvarande referensplan fanns inga 
tillgängliga program till mätmaskinen när det skulle mätas mot ett fast plan, därför fick 
ett nytt program göras. 
På grund av osäkerhet i längdmått orsakat av kast och startpunkt mättes 10 punkter med 
36 graders mellanrum på pinjonghuvudets baksida och ett medelplan beräknades. Det 
nya programmet mätte från detta medelplan fram till maskinens fix plan. 
Programmet skrevs av Kenny Nilsson på mätservice.   
Innan mätningarna kunde påbörjas gjordes en repeter- och reproducerbarhetsstudie, 
enligt Getrags standard, för att försäkra den nya mätmetodens tillförlitlighet. 
För att verifiera mätdata gjordes motmätningar i mätrum D där även rundheten i 
dubbhålet kontrollerades före och efter härdning. 
 
Resultat från repeterbarhetsstudie och mätningar finns i Bilaga 5: Mätresultat 
 
 

6.1 Noggrannhet 
 

• Koncept I 
För att kunna svarva pinjongen från dubben och sedan tillverka kuggen från 
bakplanet krävs det att variationen i svarvningen ligger inom lägre toleranser än 
idag. Om variationen på längden från pinjongens dubbanlägg till bakplan är för 
stor så kommer slippålägget vid kuggslipen och rundslipningen att variera inom 
för stora gränser. Detta får till följd att måtten från bakplan till övriga mått på 
pinjongens skaft hamnar utanför sina toleranser när bakplanets fasta mått till 
dubbanligget skall slipas in. Det finns även en risk för att kuggen inte slipas 
rent, eller att de slipas för mycket, med slipbränningar som påföljd. 
Vid mätningar har det visat sig att repeterbarheten på svarven ligger under en 
hundradel, för detaljer från samma spindel i maskinen. Denna mätning har dock 
inte gjorts efter någon standard utan resultaten har observerats i samband med 
mätning av härdförändringar på dubbhålet. 
Om svarvningen skall utgå med dubbanligget som referens måste mätningar 
genomföras vid uppstart så att maskinens respektive nollpunkter, en för varje 
spindel, befinner sig på rätt avstånd till respektive detalj så att det inte har 
någon betydelse från vilken spindel, eller maskin, som detaljen kommer ifrån. 
Alla skall bli lika, inom givna toleranser. 
För att noggrannheten skall kunna hållas genom hela tillverkningen är det 
viktigt att anläggsytan i dubbhålet alltid hamnar på samma ställe i de olika 
maskinerna. Detta förutsätter att dubbarna i alla maskiner är lika, det vill säga 
att de är konformade och med samma toppvinkel, förslagsvis 60 grader som de 
är idag. Dubbarna får heller inte nötas ner så att de förlorar sin form. 
Slippålägget i kuggslipen är idag 0.1 mm på varje kuggflank. Detta pålägg kan 
tillåtas variera med +/- 0.02 mm utan att risken för slipbränningar på kuggen 
blir allt för stor och för att säkerställa att kuggen blir helt renslipad. 
Om ett antagande görs att vinkeln mellan pinjongens bakplan och kuggflanken 
är större än 45o så får längdmåtten på pinjonghuvudet variera med 0.02/sin(45) 
= 0.028 mm efter svarvning. Om vinkeln blir större så får måttet variera inom 
ett större intervall. Detta innebär att bakplanet måste slipas av 0.1 mm +/- 
variationen för att alla pinjonger skall bli lika, variationen får ej överstiga 0.028 
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mm. 
Genom att tillverka på detta sätt så halveras den tidigare toleransen på +/-0.015 
mm på pinjonghuvudet eftersom det endast blir ett slipat plan istället för två. 
 

 
• Koncept II 

Detta koncept bygger på att dubbhålets anliggsplan alltid är referens. För att 
kunna ha det som referens måste alla bearbetningsmaskiner kunna lokalisera 
anliggsplanets läge i förhållande till maskinens nollpunkt. I de maskiner som 
använder dubbhålen för att spänna upp arbetsstycket sker detta på samma sätt 
som i Koncept I. 
Om pinjongen mäts in vid laddningen av kuggfräsen och kuggslipen så kan 
pinjongen ändå laddas så att bakplanet ligger an mot hylsan, men bearbetningen 
utgår från dubbanligget. Om ett antagande görs att mätfelet vid laddning av 
kuggfräs och kuggslip är obefintligt så skulle tillverkningen i sig vara lika 
noggrann som idag, vinsten blir att mätplanet plockas bort och att inmätning 
kommer att ske från den nya referensen i dubbanligget, därmed blir det 
minskade toleranser. Förutsättningen är att det totala mätfelet i tillverkning och 
montering är mindre än toleransvinsten av att plocka bort mätplanet. 
En sådan här tillverkningsmetod skulle innebära större möjligheter att ha 
kontroll över slippålägget på kuggflankerna. 
Även vid detta koncept krävs det att dubbarna är lika i alla maskiner genom 
hela tillverkningen så att inte referensplanet förflyttas. 
Noggrannheten i inmätningen vid kuggslipen är viktigare än i kuggfräsen på 
grund av att kuggen får sin slutliga form, felet i kuggfräsen läggs till på 
slippålägget och rättas till i kuggslipen. 
Den vinst som görs i noggrannhet till monteringen är hela den tidigare 
toleransen på +/- 0,015 mm. Inslipningen av bakplanet är i det här konceptet 
inte lika viktig eftersom det ändå går att lokalisera rullpunkten utifrån 
dubbanligget. Största anledningarna till att vara noggrann med pinjonghuvudets 
mått är att begränsa antalet shims i monteringen, samt att säkerställa att övriga 
mått blir korrekta. 
 
 

• Koncept III 
Att mäta direkt på kuggen skulle inte bara göra så att toleranser från 
tillverkningen av mätplanet försvann. Om det är möjligt att hitta en tillförlitlig 
mätmetod för att mäta direkt på kuggen skulle även felet i kuggtillverkningen 
försvinna. 
Det enda fel som inte kan elimineras är felet från mätmetoden, därför skulle 
stora toleransbesparingar till monteringen göras. 
 
 

• Koncept IV 
Genom att mäta pinjonghuvudet individuellt och ge varje pinjong ett unikt 
kontrollvärde vid inmätningen av pinjonghöjden behöver ingen hänsyn tas till 
tillverkningstoleranser och toleransvidden i monteringen kan ökas. 
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• Koncept V 
Konceptet är det samma som dagens tillverkning där mätplanet fortfarande 
finns kvar. Att ha ett referensplan som det inte går att mäta på gör att det blir 
dubbla toleranser eftersom kuggen får sin form efter var referensplanet är. De 
dubbla toleranserna kommer av att bakplanet och mätplanet slipas innan kuggen 
och en sliptolerans på vardera plan gör att tjockleken på pinjonghuvudet 
varierar. Så även om rullpunkten på kuggen har små toleranser mot bakplanet 
ger inmätningsmetoden stor onoggrannhet. 
Dagens tolerans på pinjonghuvudet är +/- 0.015 mm. 
För utförlig beskrivning se kapitel 2.2 

 
 

6.2 Utförbarhet 
 

• Koncept I   
Detta koncept bygger på den gamla tillverkningsprincipen. De förändringar som 
måste utföras är att referensen flyttas från pinjonghuvudets bakplan till 
dubbhålets anläggningsplan i de bearbetningsmaskiner där pinjongen sitter 
uppspänd mellan två dubbar. 
I tillverkningen krävs inga investeringar av nya maskiner för att genomföra 
förändringarna, allt jobb som behöver utföras kan göras internt i form av nya 
program till CNC-maskinerna.  
 
 

• Koncept II 
Maskinerna från Gleason klarar av att ta emot styrsignaler så att 
kuggtillverkningen alltid kan starta från ett fast mått från dubbanligget. Det 
måste konstrueras ett nytt laddsystem som mäter in pinjongens läge vid 
laddning. För att mätanordningen skall kunna kommunicera med kuggfräs/slip 
måste programvaran ändras om maskinen skall kunna operera, även 
programvara för svarvar respektive slipar måste ändras så att dubbanligget 
används som referens. De svårigheter som kan uppstå beror främst på om 
Gleason är villiga att ändra i maskinernas programvara. 
 

 
• Koncept III 

De problem som påträffas om mätning sker på kuggbotten är att det varierar 
både på hur stor del av botten och i vilken ände som den slipas rent, på grund av 
variationer i tidigare operationssteg. Hela botten bör ej slipas eftersom det då 
inte går att kontrollera hur stor del av härddjupet i kuggen som går förlorad i 
slipningen. Rotvinkeln är en av parametrarna som kan justeras i maskinerna och 
kan vara olika från maskin till maskin. De justeringar som görs på rotvinkeln är 
små vilket gör att noggrannheten fortfarande är högre än dagens tillverknings 
toleranser. Eftersom rotvinkeln kan ändras indikerar inte lutningen på 
kuggbottnen var rullpunkten eller det idealiska läget är exakt men ger en bra 
uppskattning. 
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• Koncept IV 
Inga förändringar från dagens tillverkning mer än att mätplanet inte bearbetas. 

 
 

• Koncept V 
Detta koncept beskriver den metod som redan används i dagens tillverkning och 
är därmed bevisligen genomförbar även om dess funktionalitet och noggrannhet 
kan ifrågasättas.  

 
   

6.3 Mätmöjlighet [9] 
 

• Koncept I 
Mätningen i den första mätplatsen kommer att mätas på samma sätt som idag 
men istället för att en mätsticka känner av mätplanet kommer en dubb med 
motsvarande vinkel som de i bearbetningsmaskinerna att mäta utifrån 
anliggsplanet i dubbhålet. Eftersom dubbhålet är begränsande i sidled så måste 
kompensation göras för brytning när dubben söker dubbhålet. Detta problem är 
mer framträdande i kontrollmätningen när pinjongpaketet är monterat i huset. 
På grund av att hänsyn måste tas till toleranser i växelhustillverkning. 
Ett alternativ skulle vara att använda mätspetsar som kan flyta i sidled. 
 
Efter diskussioner med Marposs som levererat mätutrustningen framkom det att 
det går att göra om mätningen i första stationen (bestämning av shims). I 
meshingmaskinen (inmätning av flankspelsshims) måste ombyggnationer göras 
för att kunna orientera pinjongen, idag används mätplanet. Onoggrannheten vid 
kontrollmätningen skulle bli stor eftersom växeln har en offset och dubbhålet 
inte ligger rakt under röraxelns centrumlinje. Om paletterna inte står helt plant 
kommer felet att öka med växande vinkel. 
Om det skall vara möjligt att använda dubbhålet vid inmätningen måste hela 
mätstationen utformas annorlunda. 

 
 
• Koncept II 

Vid inmätning av pinjongen går en dubb ner och mäter precis som i Koncept I 
men skillnaden är att dubbanligget är referens för kuggtillverkningen och måttet 
blir exakt, förutsatt att det är måttet från dubbanligget till en fixpunkt från 
mätningar i huset. På detta sätt bestäms vilket shims som skall användas. 
vid inmätning uppstår samma problem som i Koncept I 

 
 

• Koncept III 
Om en kula skall användas för att gå in mot kuggflankerna i en kugglucka för 
att mäta en diameter och därefter bestämma ett shims, krävs det att pinjongen 
träffas på rätt ställe. Om det skall vara möjligt måste pinjongen kunna orienteras 
så att den alltid står i rätt läge. 
Även i meshingstationen används kuggflankerna för att orientera pinjongen. 
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Vid kontrollmätningen uppstår samma problem som i Koncept I & II, det vill 
säga att lutningen på paletten varierar. 
 
 

• Koncept IV 
Mätningen av pinjonghuvudets tjocklek från dubbanligg till bakplan och 
mätningen av hela paketet med pinjong och lager är inga problem att 
genomföra. Svårigheterna kommer vid meshingstationen och 
Kontrollmätningen av pinjongläge. Se Koncept I. 
 

• Koncept V 
Detta är den metod som tillämpas i dagens monteringsline. På pinjongen pressas 
ett lager på mot pinjongens bakplan. När lagret ligger an mot bakplanet mäts 
den totala höjden på lager och pinjonghuvudet genom att gå på med en 
mätspetts på pinjongens mätplan. Måttet som erhålls justeras sedan till ett 
förbestämt mått med hjälp av ett shims. När alla mätningar är genomförda 
monteras pinjongen i huset och pinjonghöjden kontrollmäts för att säkerställa 
växelns funktion.   

 
 

6.4 Besparingar 
 
Om mätplanet skulle kunna plockas bort kan stora tidsbesparingar göras vid slipningen 
av varje pinjong. Tiden för slipning av mätplanet beror på vilken detalj som skall slipas 
men är ungefär 25 sekunder per pinjong. 
Varje år tillverkar Getrag cirka 500 000 stycken pinjonger med mätplan. Den totala 
tidsbesparingen skulle då bli 25 x 500 000 sekunder, vilket motsvarar ungefär 3472 
timmar eller 145 dygns kontinuerlig bearbetning. 
Om mätplanet tas bort kan den tidsbesparing som görs användas till en ökad 
tillverkningsvolym. 
 
Beräkningar för produktionskostnaden av en pinjong (Pinjong -137, vinkelväxel 20V8) 
beroende på vilken tillverkningsmetod som används. 
 

• Dagens metod 
Med slipning av halvt mätplan i Quickpoint CBN maskin, produktionskostnad 
16,07 SEK 
 

• Alternativ 1 
Utan slipning av mätplan i Quickpoint CBN maskin, Produktionskostnad 12,88 
SEK 
 

• Alternativ 2 
Utan planslipning i rundslip med keramisk skiva, produktionskostnad 5,84 SEK 

 
Beräkningarna visar att om en ändring från användande av dagens metod till alternativ 1 
skulle göras kan en besparing i tillverkningen på 500 000*(16,07-12,88) = 1 595 000 kr 
göras. 
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Om ändring från dagens metod till alternativ 2 skulle göras kan en besparing i 
tillverkningen på 500 000*(16,07-5,84) = 5 115 000 kr göras. Anledningen till den stora 
besparingen är att en konventionell slipmaskin arbetar snabbare och har billigare 
slipskivor. Detta kräver dock att slipmaskinerna byts ut. [10] 
 
Vid slipning av mätplanet kan det bli slipbränningar på grund av att mycket värme 
genereras när för mycket material slipas bort. Genom att ta bort mätplanet försvinner 
problemet med bränningar på pinjonghuvudets ovansida. 
Under 2006 har drygt 1000 pinjonger kasserats under perioden första januari till sista 
juli på grund av slipbränningar och slipsprickor på mätplanet, det motsvarar kassationer 
av cirka 1700 pinjonger på ett år. Den totala tillverkningskostnaden för kassationerna 
uppgår uppskattningsvis till 270 000 kronor. Det tillkommer även kostnader för 
utredningar om varför bränningarna har uppstått. 
 
Om noggrannheten i pinjongtillverkningen kan förbättras så kan en ökning av 
toleransvidden i monteringen göras. Detta leder till färre justeringar/kassationer av 
monterade växlar. Om antalet justeringar av pinjongläge och flankspel kan halveras så 
finns en besparingspotential på cirka 180 000 kr per år [11] 
 
Se Bilaga 6: Kostnader/Besparingar. 
 
 

6.5 Val av koncept 
 
Här analyseras de olika koncepten för att se om de uppfyller kraven, en utvärdering 
mellan koncepten och ett val av ett eller fler koncept för vidare utveckling eller 
förfining. 
 
För att kunna använda kriterieviktsmetoden för utvärdering av koncept måste kriterierna 
vara viktade gentemot varandra. En parvis jämförelse mellan kriterierna utfördes och 
sedan sorterades de in i en femskalig betygsskala från 0-4 enligt tabell 1. 
 
Kriterie A B C D E F ∑ ∑norm 

A (Minskade eller oförändrade toleranser) - 1 2 2 0 2 7 0,23 

B (Möjligt att mäta pinjongläge) 1 - 2 2 2 2 9 0,30 

C (Förbättrad lönsamhet) 0 0 - 2 0 2 4 0,13 

D (Kortad eller oförändrad bearbetningstid) 0 0 0 - 0 2 2 0,07 

E (Ökad toleransvidd i montering) 2 0 2 2 - 2 8 0,27 

F (Snabb implementering av metod) 0 0 0 0 0 - 0 0,00 

      ∑ 30 1,00 
Tabell 4. Parvis jämförelse av kriterier 

 
Vid den parvisa jämförelsen bedöms de olika kriterierna gentemot varandra med 
siffrorna 0, 1 och 2 där 0 betyder mindre viktig än, 1 lika viktig som och 2 viktigare än. 
För att göra jämförelsen mer lättöverskådlig normaliserades den så att summan av alla 
kriterierna blir 1. 
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Kriterie Betyg 

A (Minskade eller oförändrade toleranser) 3 

B (Möjligt att mäta pinjongläge) 4 

C (Förbättrad lönsamhet) 2 

D (Kortad eller oförändrad bearbetningstid) 1 

E (Ökad toleransvidd i montering) 4 

F (Snabb implementering av metod) 0 
Tabell 5. Betyg på kriterier 
 
Även om kriteriet F (Snabb implementering av metod) inte kommer få någon inverkan 
på jämförelsen så är den ändå viktig att ha i åtanke. 
 
För att snabbt kunna stoppa in värden i de olika matriserna som används bryts varje 
koncept ned i olika delar motsvarande kriterierna och ges ett betyg från 0 till 4 utifrån 
hur väl de uppfyller kriterierna. 
Även kriterierna bryts ned för att de olika betygen lättare skall kunna definieras. 
 

• Minskade eller oförändrade toleranser 
 
Det bästa skulle vara att helt undvika att få med toleranser från 
pinjongtillverkningen när pinjongerna skall mätas in vid monteringen därför är 
detta det naturliga toppbetyget, en 4:a. 
På motsvarande vis blir då bottenbetyget, en 0:a, om toleranserna är oförändrade 
eller sämre än dagens tolerans. 

 
Minskade eller oförändrade toleranser 
Benämning Betyg Ungefärlig andel 

Oförändrade 0 0 
Något bättre 1 0,25 

Halverad 2 0,5 
Mer än halverad 3 0,75 

Nästan eliminerad 4 1 
Tabell 6. Betygsskala för kriterie 1 
 

• Möjligt att mäta pinjongläge 
 
Kriteriet syftar på om det är möjligt samt hur noggrant det går att mäta in 
pinjongläget, både för bestämning av pinjonglägesshims, flankspelsshims 
(meshingstationen) och vid kontrollmätning då pinjongen är monterad i huset. 
Det bästa skulle vara om det går att ändra mätmetod till en liten kostnad för 
ombyggnationer och det sämsta om det inte går att mäta alls.  

 
Möjligt att mäta pinjongläge 

Benämning Betyg 
Omöjligt 0 

Möjligt men till mycket stor kostnad 1 
Möjligt men till stor kostnad 2 
Möjligt till rimlig kostnad 3 

Möjligt till liten kostnad 4 
Tabell 7. Betygsskala för kriterie 2 
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• Förbättrad lönsamhet 

 
Definitionen av lönsamhet är att inkomsterna är större än utgifterna. I detta fall 
är det svårt att bedöma exakt hur stora de blir. Även tidsaspekten har en stor 
betydelse. 
Inkomsterna kommer från att det blir kortare bearbetningstider och mindre 
kassationer på grund av slipbränningar på mätplanet, det blir även färre 
justeringar av färdiga växlar om toleransvidden i monteringen kan ökas. Vid 
framtida investeringar kan snabbare och billigare slipmaskiner köpas om inte 
mätplanet behöver slipas. 
Utgifterna är i form av kostnader för nyinvesteringar av mätutrustning och 
programvaror till maskiner. 
på grund av svårigheterna att exakt räkna ut kostnader och besparingar för varje 
koncept har en uppskattning gjorts efter möten med tillverkare av mätutrustning 
och koncepten utvärderas gentemot varandra 
Kriteriet har inget numeriskt jämförelsevärde i form av gränser i 
besparingspotentialen utan bygger helt på uppskattningar. 

 
Förbättrad lönsamhet 

Benämning Betyg Besparingspotential 

Ej optimalt 0 Ingen 

Lönsamt 1 Liten 

Bra lönsamhet 2 Bra 

Stor lönsamhet 3 Stor 

Mycket stor lönsamhet 4 Mycket stor 
Tabell 8. Betygsskala för kriterie 3 

 
• Kortad eller oförändrad bearbetningstid 

 
Den uppmätta tiden för att slipa mätplanet är ungefär 25 sekunder. Vid de andra 
bearbetningsoperationerna förblir proceduren den samma, utom i koncept II där 
pinjongen måste mätas in för bearbetning av kuggen. 
Det bästa skulle vara om de 25 sekunderna man sparar på att inte slipa mätplanet 
går åt vid andra ändringar i tillverkningsline. 

 
Kortad eller oförändrad bearbetningstid 

Benämning Betyg Tidsvinst i sekunder 

Ingen tidsbesparing 0 < 0 

Liten tidsbesparing 1 6,00 

Ganska stor tidsbesparing 2 12 

Stor tidsbesparing 3 18 

Mycket stor tidsbesparing 4 >24 
Tabell 9. Betygsskala för kriterie 4 

 
• Ökad toleransvidd i monteringen 

 
Toleransvidden i monteringen beror både på hur noggrant pinjongen blivit 
tillverkad och hur noggrann inmätningsmetoden är. 
Om ett antagande görs att mätmetoden för ett nytt koncept har samma 
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noggrannhet som dagens inmätning samtidigt som dagens tolerans eliminerats 
helt, då kan toleransvidden i monteringen ökas med +/- 0.015 mm. Detta skulle 
då motsvara högsta betyg medan det sämsta vore om toleransvidden minskar. 

 
Ökad toleransvidd i montering 
Benämning Betyg Ungefärlig vinst 

Oförändrad 0 0 
Lite större 1 0.00375 
Större 2 0.0075 

Mycket stor 3 0.01125 
Maximal 4 0.015 
Tabell 10. Betygsskala för kriterie 5 

 
• Snabb implementering av metod 

 
På grund av att viktningen av kriterierna är sådan att detta kriterie inte är av 
någon betydelse vid bedömningen av koncepten har inte heller någon 
betygsskala gjorts. 
Betygsskalan för de olika kriterierna går från 0 till 4, detta är lite av ett medvetet 
val på grund av att det är svårbedömt hur många mantimmar det går åt för att 
verkställa varje koncept. 
Viktigt att påpeka är dock att kriteriet fortfarande är av betydelse vid den 
slutgiltiga bedömningen av koncepten. En konstruktör bör med sunt förnuft 
förstå att om det finns två likvärdiga koncept, varav det ena kräver omfattande 
ombyggnationer och det andra väldigt få, så bör han välja det sistnämnda. 

 

6.5.1 Utvärdering 
 

Med valda kriterier och betyg utvärderades koncepten och det koncept med den 
största potentialen valdes ut för att beskrivas mer ingående. 
Vid utvärderingen användes både en ordinal och en kardinal metod.  
Den ordinala metoden som användes var datummetoden och den kardinala var 
kriterievikts metoden. 
Båda metoderna gav samma utslag och visade att konceptet med störst potential för 
vidareutveckling var Koncept IV. 
 
Se Bilaga 7: Utvärderingsmatriser 
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7 Resultat och slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras resultatet, slutsatser och rekommendationer.  
 

• Resultat 
 
Syftet med detta examensarbete var att utvärdera om det var möjligt att sluta 
bearbeta ett mätplan på pinjonghuvudets ovansida och hitta en ny 
inmätningsmetod för pinjonghöjd vid monteringsbanan. 
 
Utredningen visar att ett införande av tillverkning och montering enligt koncept 
IV bör undersökas närmare. Om det går att utesluta kontrollmätningen vid 
monteringen är det möjligt att genomföra ändringarna till en rimlig kostnad.  
   
De ändringar som måste göras är: 
 
-  Ny mätstation vid inmätning av pinjonglägesshims där tjockleken på 
   pinjonghuvud mäts. 
 
- Ny meshingstation där pinjongen orienteras med hjälp av det lagrade värdet i 
   stället för att lokalisera med hjälp av mätplanet. 
 
- Ny kontrollstation för inmätning av pinjonghöjd där det måste gå att lokalisera 
  växelhuset för att kompensera för lutningen på grund av att det inte går att 
  mäta rakt under röraxelns centrumlinje. Möjligheten att helt utesluta 
  mätmetoden bör undersökas 
 
 

• Slutsats 
 
Vad som kommit fram vid genomförandet av examensarbetet är att en 
förbättring av växlarnas noggrannhet skulle kunna göras. Detta genom att 
fortsätta tillverka pinjongen på samma sätt som i dag, fast utan mätplan, och 
byta inmätningsmetod för pinjongläge. 
Genom att mäta längden från dubbhålets anliggsplan till pinjonghuvudets 
bakplan kan alla fel från pinjongtillverkningen kompenseras för att ett exaktare 
shims kan väljas. 
Det individuella värdet på uppmätt pinjonghuvud skall sedan följa med i paletten 
genom hela monteringsbanan och användas för att korrekt mått på pinjongläge 
skall kunna ställas in vid bestämning av flankspelsshims ( i meshingmaskin) och 
kontrollmätningen av pinjonghöjd. 
 
  

• Diskussion 
 
Efter mötet med Marposs [9] bekräftades det att det inte fanns någon mätmetod 
som lämpade sig att mäta direkt på kuggen/kuggluckan. Alla de återstående 
koncepten utgick från att pinjongläget skulle mätas in utifrån dubbanligget. 
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Koncept I och Koncept II påverkas av hur dubbarna skiljer sig åt i de olika 
bearbetningsstegen medans Koncept IV endast är beroende av att mätstationerna 
i monteringen är mastrade gentemot varandra. 
Eftersom det handlar om väldigt små toleranser ger även mycket små variationer 
av dubbvinkeln stort utslag i måttförändringar på pinjongen. Detta kan leda till 
att toleranserna för slippålägg inte kan hållas, med bränningar eller orent slipad 
kugg som följd. Ett sätt att komma ifrån förslitningar vore att använda dubbar av 
hårdare och mer nötningsbeständigt material med mycket fina toleranser. 
Slippålägget på kuggflankerna får variera med +/- 0.02 mm. På grund av att det 
är spiralkugg kan längden tillåtas variera ca. +/- 0.03 mm, om ett antagande görs 
att vinkeln är 45o. 
För att kontrollera hur längden från dubbanligget till bakplanet varierade gjordes 
en kontrollmätning. Resultatet visar att spridningen är ganska oregelbunden men 
väldigt få faller utanför den tillåtna gränsen.  
Genom att istället göra som i koncept IV elimineras risken för härdförändringar 
och deformationer av dubbhålet.  
Ytterliggare en faktor som talar emot Koncept I och Koncept II är de 
förändringar som måste göras i rundslipen. 
Om slipskivan alltid skall slipa ner pinjonghuvudet till ett visst mått måste en ny 
rutin för skärpning av slipskivan arbetas fram där säkerheten över var skivan 
egentligen befinner sig är mer tillförlitlig. 
Vid kontrollmätningen av pinjonghöjd är det idag ca. 2.5% av växlarna som 
ligger utanför givna toleranser. 
Om noggrannheten kan förbättras med hela toleransen från tillverkningen så 
kommer antalet urlägg vid kontrollmätningen att minska. 
Kostnaderna för en sådan kontrollstation är då så stora i förhållande till hur 
många av växlarna som är felaktiga att det bör gå att utesluta kontrollmätningen. 
De felaktiga växlarna kommer då att upptäckas i flankspelskontollen och 
provbänken. Den information som går förlorad är var felet ligger. 
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8 Rekommendation 
 
För att undersöka om kontrollmätningen kan uteslutas kan metoden att mäta 
pinjonghuvudet individuellt prövas genom att lägga till en extra mätning innan 
lagret pressas på. Mätningen skall ske från bakplanet till mätplanet så att bakplanets 
exakta läge alltid är känt. Efter att pinjongläget har kontrollerats kan det verkliga 
värdet på pinjongläget bestämmas (vart bakplanet befinner sig i förhållande till 
kronhjulets centrumlinje). 
 
Om kontrollmätningen av pinjongläge kan tas bort och ett införande av en 
pinjongtillverkning utan mätplan blir aktuell, då är rekommendationen att göra 
ändringar i nedanstående operationssteg.. 
 

 

 
Figur 16. Operationssteg som skall ändras 
 

OP30  
Press pinion bearing / Measuring pinion and shim verification / Press tubular shaft bearing 

 
Operationen skall kompletteras med en ny mätning där måttet x, som går från 
dubbanligget till pinjongens bakplan, bestäms innan lagret pressas på pinjongen. 
Efter att lagret pressats på och rullats in mäts måttet y, liknande det mått som mäts idag, 
genom att beräkna måttet y-x erhålls lagertjockleken och avståndet från husets 
monteringsplan till pinjongens bakplan kompenseras med ett shims så att måttet d-(y-x) 
alltid blir det samma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 177. Pinjong samt CAD-modell av växel. [4] 

OP30 OP40 OP110 
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OP40 
Load Tubular shaft cpl on pallet / Measuring for shim backlash and shim verification 

 
En ny meshingmaskin som orienterar pinjongen med hjälp av de lagrade värdena x och 
y så att bakplanet kommer i samma position som den skulle få i det monterade läget. 
 
 
OP110 
Control station (Pinion loacation and eccentricity on companion flange) 

 
För att det skall gå att kontrollera pinjongläget i huset måste en ny mätstation 
konstrueras så att husets lutning på paletten inte påverkar mätresultatet. Istället för att 
investera stora summor i omkonstruktion av mätstationen bör istället en utvärdering 
göras om operationen är nödvändig. 

 



Borttag av mätplan, Pinjong, Getrag All Wheel Drive AB 
Institutionen för Ekonomisk & Industriell Utveckling, Linköpings Universitet 

 38 

Referenser 
 
[1] GETRAG Corporate Group, Press, Download Center, Facts & Figures,  
 http://www.getrag.de/media/0000000473.pdf, 2006-05-26 
 
[2] Internt presentationsmaterial, Guide presentation.ppt 
 
[3]  Internt presentationsmaterial, AWD_Produktkännedom_Getrag_003.ppt 
 
[4]  Internt presentationsmaterial, Produktkännedom AWD 06 PTU.ppt 
 
[5]  Alf Lövgren, Kuggteori konisk kugg, kortversion, Internt kursmaterial, Köping, 

2005-06-01 
 
[6] Nigel Cross, Engineering Design Methods – Strategies for Product Design, 3rd 

ed., Wiley, Chichester, 2000, pp. 163-183, ISBN 0-471-87250-4 
 
[7]  Michael Derelöv, Produktutvärdering – metodik för systematisk utvärdering av 
 konceptuella lösningar, IKP LiU, Linköping, 2002, pp.2-5, p.17, pp.23-26, 
 LiTH-IKP-R-1271 
  
[8]  Kompendium, 3.KT-PU. Idégenerering – Kreativitet. Författare okänd 
 
[9] Muntlig, Ingemar Frid, Marposs mätteknik, Karlskoga 
 
[10] Intern kontakt, Per-Olov Lincoln, Kostnadskalkyl 
 
[11] W:\Common\NYCKELTAL\Awd\montering\2006\627(1,2,5,6)\Kvalitet\ 
  Monteringsstörningar 627(1,2,5,6)-2006.xls 



Borttag av mätplan, Pinjong, Getrag All Wheel Drive AB 
Institutionen för Ekonomisk & Industriell Utveckling, Linköpings Universitet 

 39 

Bilagor 
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Bilaga 1: Bild på dubbhålet 
 
Det tänkta mätplanet hamnar där dubben tangerar ytan i det bomberade dubbhålet.  
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Bilaga 2: Pinjongen efter de olika operationsstegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ändbearbetning  Härdning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svarvning  Rundslipning/Planslipning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rullning av splines  Kuggslipning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuggfräsning 
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Bilaga 3: Flödesschema tillverkning 
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Bilaga 4: Flödesschema montering 
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Bilaga 5: Mätresultat 
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Detaljnr. 

Mätning 
före 
härd 
Helios 

Mätning 
före härd 
mätrum 

Mätning 
efter 
härd 
Helios 

Dubbhålets 
differans 
efter härd 

Mätning 
efter slip 
Helios 

Mätning 
efter slip 
mätrum 

Dubbhålets 
differans 
efter slip 

1 69,536 198,230  69,536 69,423 198,112 0,013 
2 69,493 198,187  69,493 69,385 198,074 0,008 
3 69,537 198,230  69,537 69,412 198,100 0,025 
4 69,536 198,230  69,536 69,417 198,105 0,019 
5 69,495 198,191 69,495 0,000 69,388 198,076 0,007 
6 69,535 198,228  69,535 69,430 198,119 0,005 
7 69,495 198,190  69,495 69,371 198,057 0,024 
8 69,481 198,175  69,481 69,375 198,061 0,006 
9 69,530 198,222  69,530 69,404 198,090 0,026 
10 69,533 198,227 69,532 0,001 69,421 198,110 0,012 
11 69,499 198,191  69,499 69,380 198,068 0,019 
12 69,535 198,228  69,535 69,408 198,099 0,027 
13 69,498 198,191  69,498 69,391 198,078 0,007 
14 69,535 198,228  69,535 69,421 198,108 0,014 
15 69,534 198,228 69,521 0,013 69,422 198,110 0,012 
16 69,501 198,194  69,501 69,385 198,072 0,016 
17 69,544 198,228  69,544 69,404 198,091 0,040 
18 69,526 198,221  69,526 69,409 198,095 0,017 
19 69,534 198,228  69,534 69,417 198,106 0,017 
20 69,500 198,194 69,494 0,006 69,384 198,071 0,016 
21 69,531 198,227  69,531 69,416 198,103 0,015 
22 69,502 198,198  69,502 69,378 198,065 0,024 
23 69,534 198,228  69,534 69,414 198,103 0,020 
24 69,535 198,229  69,535 69,423 198,112 0,012 
25 69,502 198,196 69,489 0,013 69,383 198,072 0,019 
26 69,482 198,178  69,482 69,363 198,053 0,019 
27 69,527 198,222  69,527 69,407 198,097 0,020 
28 69,535 198,229  69,535 69,419 198,107 0,016 
29 69,502 198,196  69,502 69,387 198,077 0,015 
30 69,534 198,229 69,518 0,016 69,407 198,098 0,027 
31 69,505 198,200  69,505 69,382 198,071 0,023 
32 69,535 198,229  69,535 69,406 198,096 0,029 
33 69,533 198,228  69,533 69,414 198,102 0,019 
34 69,506 198,199  69,506 69,381 198,071 0,025 
35 69,530 198,225 69,523 0,007 69,410 198,099 0,020 
36 69,525 198,218  69,525 69,410 198,100 0,015 
37 69,538 198,228  69,538 69,403 198,090 0,035 
38 69,504 198,200  69,504    
39 69,532 198,227  69,532 69,419 198,108 0,013 
40 69,505 198,198 69,491 0,014 69,379 198,067 0,026 
41 69,536 198,229  69,536 69,405 198,094 0,031 
42 69,535 198,228  69,535    
43 69,511 198,204  69,511 69,400 198,088 0,011 
44 69,480 198,172  69,480 69,382 198,072 -0,002 
45 69,525 198,217 69,519 0,006 69,415 198,103 0,010 
46 69,535 198,229  69,535 69,420 198,109 0,015 
47 69,510 198,202  69,510 69,398 198,088 0,012 
48 69,535 198,228  69,535    
49 69,510 198,204  69,510    
50 69,535 198,227 69,525 0,010 69,402 198,091 0,033 
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På det uppmätta värdet efter slipning måste 0.1 mm läggas till eftersom bakplanet 
slipats av. 
Variationerna som kan ses både före och efter slipning beror på de olika spindlarnas 
inställning vid svarvningen. 
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Vid mätning efter svarvning kan skillnaden mellan svarvens olika spindlar påvisas. 
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Dubbhålets förändring efter härdning. Efter härdningen gjordes mätningen även efter 
slipning och 0.1 mm har lagts till på mätresultatet, viss variation kommer därför även 
från slipen.  
Avbrottet i kurvan beror på att några pinjonger försvann efter härden. 
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Rundhetsförändring i dubbhålet efter härdning. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detaljnr. Före Efter 
10 6,76 3,31 
20 9,2 7,53 
30 8,79 9,09 
40 5,57 6,07 
50 9,9 5,74 
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Bilaga 6: Kostnader/Besparingar 
 
Kostnader i tillverkningen för kassationer på grund av slipning av mätplan 
 

Art. nr. 
Slipbränning 
(kr) 

Slipsprickor 
(kr) 

30735769 322 0 

30681270 1059 0 

30735300 1177 210 

30681152 0 0 

30614428 1317 147064 

30750137 153 0 

30713132 0 0 

8675368 952 0 

8675331 5644 0 

Summa 10624 147274 

    

Kostnader gällande period 060101-060731. 157898 

För ett år motsvarar det (kr) 270682,3 

 
 
Kostnader i monteringen för justeringar, mantid och material. 
 
Kostnad justeringar (kr/år) 

Avd. Flankspel P-läge tot. Avd. 
6271 38041 86236 124277 

6272 132967 26565 159532 
6275 22941 31153 54094 

6276 10660 5153 15813 

Summa 353716 
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Bilaga 7: Utvärderingsmatriser 
 

Alternativ 
Kriterier V I II III IV 

Minskade eller oförändrade toleranser D + + + + 
Möjligt att mäta pinjongläge A - - - - 
Förbättrad lönsamhet T + + + + 
Kortad eller oförändrad 
bearbetningstid U + + + + 

Ökad toleransvidd i montering M + + + + 
Snabb implementering av metod   - - - - 

            
∑ +   4 4 4 4 

∑ 0   0 0 0 0 
∑ -   2 2 2 2 
Nettovärde   2 2 2 2 

Rangordning   1 1 1 1 
Vidareutveckling?   ? ? ? ? 

 
Alternativ 

Kriterier I II III IV V 
Minskade eller oförändrade toleranser D + + + - 

Möjligt att mäta pinjongläge A 0 - 0 + 
Förbättrad lönsamhet T  - + + - 
Kortad eller oförändrad 
bearbetningstid U - + + - 
Ökad toleransvidd i montering M + + + - 

Snabb implementering av metod   - + + + 
            

∑ +   2 5 5 2 
∑ 0   1 0 1 0 
∑ -   3 1 0 4 

Nettovärde   -1 4 5 -2 
Rangordning   3 2 1 4 

Vidareutveckling?   ? ? ? ? 

 
Alternativ 

Kriterier II I III IV V 

Minskade eller oförändrade toleranser D - 0 0 - 
Möjligt att mäta pinjongläge A 0 - 0 + 

Förbättrad lönsamhet T + + + + 
Kortad eller oförändrad 
bearbetningstid U + + + - 

Ökad toleransvidd i montering M - 0 0 - 
Snabb implementering av metod   + + + + 

            
∑ +   3 3 3 3 

∑ 0   1 2 3 0 
∑ -   2 1 0 3 
Nettovärde   1 2 3 0 

Rangordning   3 2 1 4 
Vidareutveckling?   ? ? ? Nej 
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Alternativ 
Kriterier III I II IV V 

Minskade eller oförändrade toleranser D - 0 0 - 
Möjligt att mäta pinjongläge A + + + + 
Förbättrad lönsamhet T - - 0 - 
Kortad eller oförändrad 
bearbetningstid U - - 0 - 

Ökad toleransvidd i montering M - 0 0 - 
Snabb implementering av metod   - - 0 - 

            
∑ +   1 1 1 1 
∑ 0   0 2 5 0 

∑ -   5 3 0 5 
Nettovärde   -4 -2 1 -4 

Rangordning   4 2 1 3 
Vidareutveckling?   ? ? ? Nej 

 
Alternativ 

Kriterier IV I II III V 
Minskade eller oförändrade toleranser D - 0 0 - 

Möjligt att mäta pinjongläge A 0 0 - + 
Förbättrad lönsamhet T - - 0 - 
Kortad eller oförändrad 
bearbetningstid U - - 0 - 

Ökad toleransvidd i montering M - 0 0 - 

Snabb implementering av metod   - - 0 - 
            
∑ +   0 0 0 1 

∑ 0   1 3 5 0 
∑ -   5 3 1 5 

Nettovärde   -5 -3 -1 -4 
Rangordning   4 2 1 3 

Vidareutveckling?   ? ? ? Nej 

 
 
För att åskådliggöra resultaten av hur de olika koncepten rangordnades för de olika 
datumen gjordes en tabell. Rangordningstalen summerades för samtliga datum och 
Koncept IV hade summan 4, vilket innebar att det rankades högst mot alla datum. 
 

  Datum I Datum II Datum III 
Datum 
IV Datum V Summa 

Koncept I   3 4 4 1 12 

Koncept II 3   2 2 1 8 
Koncept III 2 2   1 1 6 
Koncept IV 1 1 1   1 4 

Koncept V 4 4 3 3   14 
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Koncept 

    ideal I II III IV V 
Kriterier λ e t e t e t e t e t e t 

Minskade eller oförändrade toleranser 3 4 12 2 6 4 12 4 12 4 12 0 0 
Möjligt att mäta pinjongläge 4 4 16 2 8 1 4 0 0 2 8 4 16 

Förbättrad lönsamhet 2 4 8 2 4 1 2 3 6 3 6 0 0 
Kortad eller oförändrad bearbetningstid 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 0 0 

Ökad toleransvidd i montering 4 4 16 2 8 4 16   0 4 16 0 0 
Snabb implementering av metod 0 4 0 3   1 0 4 0 4 0 4 0 

V(Aj) 56 30 36 22 46 16 
V(Aj)norm = V/Vmax 1,00 0,54 0,64 0,39 0,82 0,29 
Rangordning - 3 2 4 1 5 

Beslut             

 
Även vid utvärdering med hjälp av kriterieviktsmetoden var Koncept IV det som visade 
sig ha störst potential för vidareutveckling. 
 
 


