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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en del av examinationen i utbildningen högskoleingenjör inom 

innovationsteknik och design. Uppdraget tillhandahålls av GKN Driveline Köping AB. 

 GKN Driveline är ledande inom AWD system och är medvetna om att utveckling sker 

i en expanderande takt. Utmaningar för att minimera miljöpåverkan bidrar till att man vill 

utveckla lätta och effektiva vinkelväxlar, samtidigt som man också vill ha en låg 

utvecklingskostnad och kort ledtid. Detta har bidragit att man under utvecklingsarbetet sett 

oljeläckage i test vid delningsplan mellan hus och lock som följd. Uppdragsgivaren önskar en 

lösning som motverkar problemet tidigt i en utvecklingsfas för att bidra med bättre kvalité, 

kundnöjdhet och mindre miljöpåverkan. 

 Syftet med detta examensarbete är att identifiera faktorer som påverkar oljeläckage vid 

delningsplanen mellan hus och lock hos en vinkelväxel, samt hitta lösningar för att undvika 

detta. Målet är att använda designprocessen för att bidra med ett koncept som skall ge grund 

vid nyutveckling av växlar. Delmålen är att illustrera och beskriva konceptet med dess för- 

och nackdelar samt aspekter som påverkar oljeläckage. 

 Metoder som behandlas i projektet är projektplanering, förstudie, 

produktspecifikation, konceptgenerering-, utvärdering och utveckling. Detta resulterade i ett 

koncept som illustrerar dennes fördel med friheten att kunna utforma delningsplanen. Detta 

koncept levereras som grund för en fortsatt utveckling och optimering för att kunna vara en 

fullt fungerande produkt i framtiden. 

 



Abstract 

This project is part of the examination in the education bachelor’s degree in innovation 

technology and design. The assignment is provided by GKN Driveline Köping AB. 

 GKN Driveline is global leading with their AWD system and is in a constant 

development. Challenges which they are aware of, to minimize environmental impact by 

constantly reducing weight and power loss on their power take of units. And at the same time 

to consider lowering the development cost and short lead times. Which has led to detection 

during tests with problems such as oil leakage between the split plane of the housing and 

cover. GKN wish to consider a solution to prevent this event to happen during an early design 

phase, thus provide higher quality, customer satisfaction and less impact on the environment. 

 The purpose of this project is to identify the factors that affect oil leakage at the split 

plane between housing and cover in power transfer units and find a solution to prevent this. 

The goal is to use the design process to contribute to a concept that will give rise to a basis of 

new development of power transfer units. The milestone in the project is to illustrate and 

describe the chosen concept with its pros and cons as well as aspects that affect oil leakage. 

 Methods covered in the project include project planning, pilot study, product 

specification, generating-, evaluating and developing the concept. This resulted in a concept 

that illustrates its advantage with the freedom to design the split plane. This delivered concept 

is a basis for continued development and optimization to be a fully functional product in the 

future. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund till examensarbete 

Detta examensarbete utgör sista kursen för examination i utbildningen högskoleingenjör inom 

innovationsteknik och design. Utbildningen ges av fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. Projektet ingår i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Omfattningen är på 22.5 

hp och löper under hela vårterminen. 

 Uppdraget kommer att genomföras på plats hos företaget GKN Driveline Köping AB. 

Tilldelad handledare från Karlstads universitet är Monica Jakobsson och från företaget är Joel 

Nilsson. 

1.2 Bakgrund företag 

GKN Driveline Köping AB ingår i den globala koncernen GKN plc vars huvudkontor är 

belägen i England. Koncernen verkar inom tre divisioner och är ledande inom Driveline, 

Aerospace och Powder metallurgy. Totalt har de cirka 58 000 anställda inom koncernen i över 

30 länder. Europa är regionen som utgör störst vinst och stod för 51% av försäljningen under 

2016. Divisionen som omsätter mest är GKN Driveline med 28 100 anställda och på 49 

fabriker i 23 länder. De omsätter totalt £4,126m. GKN Driveline är ledande inom 

fordonsindustrin och kan leverera ett komplett system för fyrhjulsdrivna fordon. De har 

globala kunder såsom Fiat, Ford och VW group med flera (GKN plc, 2018). 
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1.3 Problembeskrivning 

I ett framhjulsdrivet AWD1 system ingår en slutväxel, vinkelväxel och en in-line koppling, se 

Figur 1. För att överföra momentkraft, är vinkelväxeln i anslutning till växellådan och överför 

kraften bakåt till in-line kopplingen via kardanaxeln till slutväxeln. Slutväxeln fördelar 

momentkraft i bakhjulen. 

 
Figur 1. Delar i ett fyrhjulsdrivet system. Bild: GKN  

Dagens utmaning blir allt tydligare där man vill möta de krav som ställs från kunder. När 

behovet för att minimera miljöpåverkan ökar, sätts det högre krav för att optimera produktens 

vikt och effektförlust. Samtidigt vill man sänka utvecklingskostnaden och ledtiden. Detta 

resulterar i att utmaningen medför problem under utvecklingstadiet som dels är oljeläckage 

vid delningsplanen mellan hus och lock, se Figur 2. 

 Kan problemet undvikas tidigt i ett utvecklingsprojekt, skulle det medföra att 

kostnaderna skulle drastiskt sjunka. Det skulle innebära högre kvalité, kundnöjdhet samt 

mindre miljöpåverkan. 

 
Figur 2. Tvärsnittsbild på vinkelväxel. Bild: GKN  

                                                 

1 AWD – står för all wheel drive och betyder fyrhjulsdrift 
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1.4 Problemformulering 

Utifrån problembeskrivningen formulerades den preliminära frågeställningar till: Hur kan 

man undvika oljeläckage vid nykonstruktion av växlar? 

 Denna frågeställning formulerades brett för att möjliggöra en obegränsad 

informationssökning. Under projektets gång gavs insikt att en avsmalning av 

problemformulering behövde göras. Den nya frågeställningen blev: Hur kan man undvika 

oljeläckage vid delningsplanen mellan hus och lock hos en vinkelväxel? 

1.5 Syfte 

Syftet med kursen är att självständigt genomföra projektet och använda designmetodikens 

processer. 

 Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer som påverkar oljeläcakge vid 

delningsplanen mellan hus och lock hos en vinkelväxel samt hitta lösningar för att undvika 

detta. 

1.6 Mål 

Projektets huvudmål är att med hjälp av designprocessen bidra med ett koncept som skall ge 

grund för nykonstruktion av vinkelväxel och kommer presenteras i form av rapport. Delmålen 

under projektet är: 

• Genomföra förstudie för att ta hänsyn till aspekter för att undvika oljeläckage. 

• Upprätta en produktspecifikation. 

• Bidra med koncept med dess för- och nackdelar. 

• Utvärdera koncept och val av koncept 

• Illustrera utformning av hus och lock samt tätning i form av CAD modeller. 

1.7 Avgränsning 

I början av projektet sattes inga avgränsningar för att inte hämma informationssökningen, 

avgränsningar och vägval bestämdes senare i projektet. Det projektet har beslutat att fokusera 

på, är att tillhandahålla ett koncept som främjar konstruktion vid nyutveckling av 

vinkelväxlar. Ingående kostnadskalkyler, beräkningar eller materialval frångås. 

 Det projektet avser att fokusera på är utformningen av tätning samt delningsplanen 

mellan hus och lock. Skruvförband kommer att utgå från företagets standardartiklar. 
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2 Metod 

I detta avsnitt kommer metoder som har använts under projektets gång presenteras. 

Metodikens utformning följer designprocessen enligt Johannesson et al. (2013). 

2.1 Projektplanering 

En projektplan planeras för projektets gång med tillhörande milstolpar och grindhål som skall 

ta projektet framåt till sitt slutmål. En projektplan omfattar bland annat bakgrund, syfte, mål, 

organisation, projektmodell, tidsplan, riskbedömning och dokumenthantering (Eriksson & 

Lilliesköld, 2005). 

2.1.1 Projektmodell 

Designprocessen illustreras i Figur 3. En double diamond process som är indelad i fyra faser, 

utforska, definiera, utveckla och leverera. Faserna arbetas iterativt och är en process som 

härleder divergent och konvergent tänkande under processen enligt The Design Council 

(Childs, 2014). 

 De ingående delar i respektive fas planeras in i ett schema med grindhål och milstolpar 

med ett satt färdigdatum. Detta skapar förutsättningen att arbetet succesivt tar sig igenom 

varje fas innan nästa påbörjas. För att säkerställa att projektet följer deadlines från universitet 

kommer de moment som utgör en del av examinationen också införas i schemat. 

 
Figur 3. Double-Diamond process Bild: illustrerat av författaren, inspiration ur (Childs, 2014) 



6 

 

2.1.2 Work breakdown structure (WBS) 

En nedbrytningsplanering skapas för att specificera uppgifterna som måste göras för att 

projektet skall ta sig till mål. Designprocessens faser delas in i arbetsuppgifter, en lägre nivå 

som bryts ned kommer innebära att innebörden av arbetsuppgiften ökas. När en övergripande 

WBS formats med projektets alla huvud- och deluppgifter, bör man söka efter den kritiska 

linjen. Det innebär att den fasen som utgör flest arbetsuppgifter kommer vara den fasen som 

man bör lägga ner extra mycket tid på. Eftersom det eventuellt är denna fas som kommer 

innebära störst arbetsbörda (Eriksson & Lilliesköld, 2005). 

2.1.3 Tids- och aktivitetsschema 

Projektmodellens ingående faser delas upp i ett schema med en tidsplan för att upprätthålla 

när grindhål, milstolpar och aktiviteter inträffar. För en övergripande bild på projektet görs 

också ett ganttschema som beskriver uppgifternas förhållande till varandra och när saker skall 

genomföras tids- och ordningsmässigt. Utformning av gantt så ligger aktiviteterna i Y-axeln 

och i X-axeln är aktiviteternas löptid (Eriksson & Lilliesköld, 2005). 

2.1.4 Riskbedömning 

Risk inträffar säkerligen alla gånger vid planering. Genom att förbereda sig för riskerna och 

kunna motverka dem används miniriskmetoden enligt Eriksson & Lilliesköld (2005). 

Utformningen av miniriskmetoden kan ses i Tabell 1. En riskbeskrivning formuleras för att 

sedan utvärdera sannolikheten och konsekvensen i en poängskala mellan 1–4, där 4 är störst. 

Dessa multipliceras med varandra och en poäng för risktal ges ut. Utifrån risktalet skall 

föreslagen åtgärd beskrivas för att kunna hantera om risken inträffar. 

Tabell 1. Exempel på miniriskmetoden. 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Exempel 1 2 4 8  

Exempel 2 1 4 4  

Exempel 3 3 4 12  
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2.2 Förstudie 

En förstudie genomförs för att få mer kunskap om produkten som skall undersökas. 

Förstudien kommer ligga till grund för en första produktspecifikation som förklarar vad som 

skall åstadkommas och sedan utvecklas vidare till hur det skall uppfylla kraven (Johannesson 

et al., 2013). 

 I denna förstudie omfattas av studiebesök inom olika avdelningar på företaget, få insikt 

om produkten och dess funktioner samt litteraturstudie som berör de undersökta delarna. 

2.2.1 Studiebesök 

För att förstå hur utvecklingen sker idag sett till montering, tillverkning och konstruktion, 

kommer intervjuer att göras i samband med studiebesök med nyckelpersoner från företaget. 

Detta kan härledas till den japanska frasen ”genchi genbutsu”, ett utav Toyotas fem 

värderingar, som betyder att man skall gå och se istället för att sitta i kontoret och fatta 

beslut.(Toyota, n.d.). 

 Metoden för att få fram information skall bli grunden till den slutgiltiga beskrivningen 

av problemet. Svaren skall vara grundat på fakta och vara tydliga samt allsidig. Till hjälp kan 

frågeställningarna som ställs vara vaga beskrivning såsom hur, vad, varför och vilka 

(Johannesson et al., 2013). 

2.2.2 Produktkännedom 

Vinkelväxlar som undersöks finns tillhanda av företaget2. Varje produkt har olika 

anpassningar till kundprojekt. Genom att observera och identifiera dess funktioner samt 

tätningslösningar ger det en grund för fortsätt arbete för konceptutveckling. De delar som 

undersöks är: 

• Hus & lock 

• Krafter i lager 

• Tätning 

  

                                                 

2 Bilder kommer inte dokumenteras, rapporten kommer endast presentera principiella skisser och enkla figurer 

av sekretesskäl. 
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2.2.3 Litteraturstudie 

Litteratur, i form av vetenskapliga artiklar och böcker, söks fram via Karlstad 

universitetsbiblioteks databas. Beräkningar och konstruktionsunderlag kommer att 

tillhandahållas genom internetsökningar och handböcker. Underlaget från litteraturstudien ska 

ge stöd för vidareutveckling av koncept. 

2.3 Produktspecifikation 

En produktspecifikation utformas genom att komplettera informationen från första mötet med 

uppdragsgivaren, med information som tillkommit från förstudien. 

 Den skall ge indikation på vad som skall åstadkommas och kommer under projektets 

löptid bidra till utgångspunkt vid fortsatt utveckling. Produktspecifikationen kommer även 

ligga till grund som referens vid utvärdering av lösningar. För att säkerställa att rätt 

specifikation är definierad finns det krav på vad som skall uppfyllas. Till exempel, 

intressenter, livscykelfaster och aspekter, kriterier skall vara lösningsoberoende och entydiga 

samt mätbara och varje kriterium skall vara unikt (Johannesson et al., 2013).  

 Utformning av produktspecifikationen enligt Olssons (1978) kriteriematris är dess 

rader produktens livscykelfas och dess kolumner betraktar produktens intressenter och 

aspekter. Produktspecifikationen behöver en tillhörande produktbeskrivning, därmed 

formuleras produktens huvudfunktion. Varje cell formuleras med ett relevant kriterium, de 

celler som inte uppfyller ett relevant kriterium lämnas tomt. För varje kriterium tas ställning 

på krav och önskemål. Krav avser att kriteriet måste uppfyllas och önskemål viktas med 

viktfaktorer mellan 1–5, där 5 är av högst vikt. Ställning tas sedan om kriteriet är funktionellt 

eller begränsning. Ett funktionellt kriterium innebär att den är lösningsdrivande och en 

begränsad kriterium avgränsas mot andra möjliga lösningar (Johannesson et al., 2013). 

2.4 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomförs för de funktionella kriterierna i produktspecifikationen. Detta 

för att underlätta tankesättet genom att fokusera på funktioner istället för lösningar. En 

funktionsanalys förklaras i form av verb + substantiv, sedan ges en benämning om funktionen 

är nödvändig, önskvärd eller om det är en huvudfunktion, se Tabell 2 (Johannesson et al., 

2013).  
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Tabell 2. Funktionsanalys 

2.5 Konceptgenerering 

Konceptgenerering innebär att ta stöd av kreativa metoder och på ett systematiskt arbetssätt 

skapa många lösningsalternativ. Det slutgiltiga konceptval skall återspegla 

produktspecifikationen utifrån de kriterierna som satts. För att underlätta den kreativa 

tankeprocessen, abstraheras och breddas de funktionella kriterierna i produktspecifikationen 

(Johannesson et al., 2013). 

 Metoder såsom negativ idégenerering, 6-3-5 metod och brainstormning kommer att 

utövas med företagets anställda som har goda kunskaper. Ett exempel på abstraherat och 

breddat kriterium kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Exempel på omformulering av ett funktionellt kriterium. 

2.5.1 Negativ idégenerering 

Utgångsläget för metoden är att vända det ”positiva” problemformulering så att det blir till ett 

mer negativ fokus. Ett A-4 pappersark delas in i två kolumner med högersida för negativfokus 

och vänstersida för positivfokus. Genom den negativa problemformulering skall man 

identifiera alla dåliga lösningar för att sedan göra om de till ett positivt lösningsalternativ 

(Breiler and Michanek, 2007). 

2.5.2 Metod 6-3-5 

Metoden 6-3-5 går ut på att en grupp om sex personer skapar tre lösningar och sedan upprepas 

tills det har gått ett helt varv. Denna metod bygger på att ta inspiration av deltagarnas idéer 

och antingen bygga vidare eller komma på helt nytt, på så sätt kan man få många olika 

lösningar (Johannesson et al., 2013). 

 Denna metoden kommer att användas med en grupp av 5 personer inklusive 

projektledaren. En problemformulering kommer att förklaras, sedan kommer varje deltagare 

få tillgång till pennor och A-3 papper för att få ned idéerna på. 

  

Funktion 

Klass* Kommentar Verb Substantiv 

    

    

Kriterie nr Cell I specifikation Efter breddning och abstrahering 

 1.1 En design som hindrar oljeläckage Design mot oljeläckage 
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2.5.3 Brainstorm 

Denna metod har som mål att generera kvantitativa idéer före kvalitativa. Förutsättningar för 

denna metod är att ingen kritik utdelas vare sig negativa eller positiva kring idéerna. Genom 

att arbeta fram många idéer ökar man chansen markant för att identifiera ett bra. Ovanliga 

idéer bidrar till rationellt tänkande och är accepterat. Kombination av idéerna kan leda till nya 

problem eller öppna nya möjligheter (Johannesson et al., 2013). 

 För denna metod kommer huvudfunktionen och de nödvändiga funktionerna från 

funktionsanalysen att formuleras till en frågeställning. Detta för att underlätta tänkandet och 

sökandet för dellösningar och problemformuleringen kommer att utgå från frågan hur. 
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2.6 Konceptutvärdering 

I konceptutvärdering kommer idéer att konkretiseras och utvärderas genom 

elimineringsmatris och kriterieviktmetoden 

2.6.1 Beskrivning av lösningsalternativ 

De materialet som arbetas fram från konceptgenereringen kommer att genomgå en första 

sållning, detta för att eliminera lösningar som är utanför ramarna. Ett strukturerat arbetssätt 

kommer att användas för att kombinera dellösningar till olika totallösningsalternativ (Breiler 

& Michanek, 2007). 

 Idéer som kombineras till totallösningsalternativ kommer att benämnas med 

Lösningsalternativ x och kommer inneha en beskrivning av idéen samt dess fördelar och 

nackdelar. 

2.6.2 Elimineringsmatris 

En elimineringsmatris utformas enligt Paul & Beitz, se Tabell 4. I elimineringsmatrisen ges 

ett beslut för varje lösningsalternativ som presenteras om huruvida de uppfyller kraven. 

Elimineringskriterier ges av symboler där ett (+) går vidare, ett (?) bör mer information sökas, 

(!) bör kontroll av produktspecifikation göras och ett (-) elimineras lösningen (Johannesson et 

al., 2013). 

 För att objektivt bedöma de lösningar som tillhandahålls, kommer utvärdering göras 

med hjälp av expert som med erfarenhet kan ge stöd vid beslut. 

Tabell 4. Elimineringsmatris utformat av författaren, inspiration ur (Johannesson et al., 2013). 

  

Elimineringsmatris för: 

Elimineringskriterier: 
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(-) Nej 

(?) Sök mer information 

(!) Kontrollera produkspec. 

Beslut: 

(+) Gå vidare med lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer information 

(!) Kontrollera produktspec. 

Kommentar Beslut 

1        

2        

3        

4        

5        
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2.6.3 Kriterieviktmetoden 

De lösningsalternativ som återstår efter elimineringsmatris kommer att gå vidare för 

ytterligare en utvärdering, i form av en kriterieviktsmatris. Förutsättningen för denna metod är 

att bedöma varje kriterium objektivt. Subjektiva bedömningar kan göras men för att få ett 

godtyckligt resultat bör det ses över. En metod för att underlätta den objektiva bedömningen 

kan göras genom att kriterierna som erhålls från produktspecifikationen, läggs in i en matris 

enligt Tabell 5. Kriterierna bedöms parvis genom att dela på en summa på 1. Ställning tas om 

huruvida den ena kriterium är viktigare än den andra. Då får ena kriterium 1 och den 

jämförande kriterium 0 och tvärtom. Om de är lika viktiga delas de en halv var. När alla 

kriterier har jämförts med varandra ska en diagonal bildas eftersom kriterierna inte kan 

jämföras med sig själva. Summering för varje kriterium görs radvis och den totala summering 

görs lodrätt (Johannesson et al., 2013). 

Tabell 5. Viktningsmatris för kriterier 

Varje kriterium genomgår en skalförändring genom att använda sig av ekvationen nedan: 

Wi = (σi/σmax) *Wmax 

I Tabell 6, visar ett exempel på omvandlingstabell för kriterier till en viktfaktor Wi 

(Johannesson et al., 2013): 

Tabell 6. Omvandling till viktfaktor 

 

De lösningsalternativ som skall utvärderas och jämföras kräver att varje utvärderingskriterium 

ges ett mätbart värde (v). Betyget (v) anges i en skala mellan 1–5 på hur väl de uppfyller 

kriteriet, där 5 är högst. De kriterier som inte har en möjlighet för ett mätbart värde kommer 

Kriterium A B C D E Sum Sum/Tot 

Kriterium A               

B               

C               

D               

E               

Tot 

  

Kriterium Sum/tot = σi Skala 1–5: Viktfaktor (wi) 

A     

B     

C     
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att genomgå subjektiva bedömningar med hjälp av expertis och på ett konsekvent sätt ge 

betyg därhän. Exempel på ett kriterium som bedöms subjektivt ser ut enligt Tabell 7 

(Johannesson et al., 2013). 

Tabell 7. Utvärderingskriterium exempel 

 

Varje lösningsalternativ bedöms på hur väl de uppfyller respektive utvärderingskriterium och 

ges ett betyg (v) mellan 1–5. Betyget multipliceras med viktfaktor och får ett värde (t). Det 

totala (T) fås genom att summera ihop alla (ti) för lösningsalternativet, se Tabell 8. Därefter 

rangordnas lösningsalternativet genom att ta det totala (T) och dividera med den ”ideala” 

lösningsalternativens (Tmax) (Johannesson et al., 2013). 

Tabell 8. Kriterieviktsmatrisen Kesselring 

  

Kriterium A 

Värde Betyg [v] 

Subjektiva 

bedömningar 

1 

2 

3 

4 

5 

Kriterium 
 Lösningsalternativ 

 IDEAL 1 2 3 

 
w  v t v t v t v t 

Kriterium A 
 

 
        

B 
 

 
        

C 
 

 
        

D 
 

 
        

E 
 

 
        

T=Σti 
 

 
    

T/Tmax 
 

 
    

Rangordning 
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2.7 Felmods- och feleffektsanalys – FMEA 

En FMEA görs på den valda lösningsalternativ för att identifiera de fel som kan inträffa i 

detaljnivå för att sedan kunna bedöma utifrån en skala hur allvarligt det är. Huvudsyftet är att 

vid konceptutvecklingen ta hänsyn till de fel som kan uppstå och göra en åtgärd, därmed 

minimera risken för felet att inträffa (Johannesson et al., 2013). 

2.8 Konceptutveckling 

Syftet att vidareutveckla konceptet är att verifiera lösningskonceptets funktion-, och 

användnings duglighet. För att göra detta implementeras konceptet i ett tidigare projekt med 

begränsning såsom storlek på momentuttag och utrymmet för utformning. Visualisering i 

form av en 3D modell skapas för att beskriva produktens uppbyggnad och placering av 

komponener samt hur det monteras (Johannesson et al., 2013)  

 I konceptutveckling kommer delar som skruvar, tätning och utformning av 

anläggningsyta att behandlas. Till 3D modell kommer datorstödd programvara Catia v5 att 

användas från företaget. 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit från projektet. 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen utformades tidigt i projektet vilket medförde en framtung process under 

löptiden. Delar som planerats kunde utföras i tid med mindre avvikelser. I rapporten 

presenteras resultaten av projektmodell, WBS, gantt och riskbedömning. En fullständig 

projektplan finns att tillgå i bilaga A: Projektplan. 

3.1.1 Projektmodell 

Schemat visar de faser som planerades för att ta projektet till mål. Genom att planera in 

grindhål och milstolpar med satta datum kunde deadline hållas. I Figur 4 ser man den 

planerade projektmodell och utfall av de godkända grindhålen. 

 
Figur 4. Projektmodell 
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3.1.2 Work breakdown structure (WBS) 

WBS ger en helhetsbild på de ingående arbetsuppgifter som behövde göras i projektet. Den 

kritiska linjen kan ses vid förstudien och konceptframtagning i Figur 5, där det visar högst 

belastning avseende på antalet arbetsuppgifter. 

 
Figur 5. Resultat av WBS 

3.1.3 Tids- och aktivitetsschema 

De planerade aktiviteter representeras av svartfärgade staplar och utfallet av projektmodellen 

representeras av de orangefärgade staplar, se Figur 6. 

 
Figur 6. Resultat av ganttschema 
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3.1.4 Riskbedömning 

Riskbedömningen kan ses i Tabell 9. Riskerna som ansågs ha störst påverkan på projektet är 

arbetsbörda och tidsbrist, härnäst ligger tre olika risker i samma nivå som förklarar utifall 

oförutsedda händelser skulle inträffa och grindhål blir icke godkända samt resursbrist.  

Tabell 9. Resultat av riskbedömning 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Oförutsedda händelser, såsom 

sjukdom, akuta skador 2 4 8 Planera projektet med buffertar 

Försvunnet dokument 1 4 4 

Spara i externa minnen T.ex. USB, Google drive 

samt i datorn 

Arbetsbörda och tidsbrist 3 4 12 Gör en rimlig avgränsning på projektet 

Grindhål icke godkänd, tidplan blir 

förskjutet 2 4 8 

Stäm av med handledare från GKN och KAU med 

jämna mellanrum för säkerställning att det är på rätt 

spår vid respektive fas 

Bristande förstudie 2 3 6 

Fråga om råd med jämna mellanrum om 

informationen är fullständig. 

Ofullständigt överlämningsdokument 2 2 4 Se över mål och delmål för att begränsa arbetet 

Resursbrist 2 4 8 

Se över vilka resurser som kommer användas och 

planera efter det. T.ex. mjukvara, studiebesök, 

kontakt med personer m.m. 



18 

 

  

Denna sida lämnas avsiktligen blankt/This page is 

intended to be left alone 



19 

 

3.2 Förstudie 

I denna förstudie presenteras det som framkommit vid studiebesök, produktkännedom och 

litteraturstudie. 

3.2.1 Studiebesök 

Intervjuer i samband med studiebesök inom olika avdelningar hos företaget gav mycket 

information att ta hänsyn till vid utveckling. Studiebesöken framhäver problem och 

utmaningar som finns kring aspekterna montering, tillverkning och konstruktion. Det är en 

ekvation som behöver balanseras för att alla ska bli nöjda. Nedan presenteras en 

sammanfattning från intervjuerna. För en fullständig konversation från studiebesöket finns att 

tillgå i Bilaga B: Studiebesök. 

Tillverkning/konstruktion: 

Tillverkning och konstruktion ligger nära tillhands vid produktutveckling inom företaget. 

Man vill med jämna mellanrum ha avstämningar för att uppdatera sig. Det som är viktigt att 

tänka på vid konstruktion av växlarna är att förstå maskinkapaciteten, det maskinen klarar av. 

Genom detta kan man undvika att göra ändringar senare i ett projekt. 

 För att minimera kostnader och ledtid vill man även kunna konstruera så att man inte 

behöver byta verktyg så ofta. Detta görs genom att man vill bearbeta de delar som utgör en 

funktion. Vilket innebär att det är önskvärt om man kan få hus och lock förgjutet och bearbeta 

funktioner som till exempel skruvhål, oljekanaler och delningsplan m.m. Det är också 

önskvärt att konstruera med samma borrdimensioner för att undvika verktygsbyte. 

 En del problem som uppstår vid tillverkning är att porer kan bearbetas fram. För att 

eventuellt undvika detta vill man kunna sänka toleranser för antalet porer som tillåts för en 

viss area. Denna åtgärd gör att man reducerar chansen att skrota detaljen. Ett annat problem 

som brukar uppstå är när fixturen klämmer på godset vars tjockleken är tunn. Detta kan leda 

till att den deformeras under bearbetning. För att undvika detta vill man ha 

uppspänningspunkter som ligger bortom veka delar under bearbetning. 

 Det som oftast kolliderar vid konstruktion och tillverkning är på grund av de hårda 

krav som ställs. Utmaningar som att minimera på vikten, kostnad och ledtid hos vinkelväxeln 

samtidigt ha en låg effektförlust vid utveckling gör att risken för problem kan uppstå. Till 

exempel om man ser till projekt x. Har det medfört att man ser i tester att det läcker mellan 

delningsplanen på grund av att man inte har tagit hänsyn till aspekter för hela produkten. 
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Montering: 

Monteringsbanan innebär oftast väldigt mycket stress för att kunna producera i takten som 

ges. Eftersom silikon är ett utav de tätningslösnings som har använts inom företaget medför 

detta att personalen upplever det som ett outhärdligt lösningsalternativ. Silikonet som används 

idag innebär att underhåll av insprutning måste ske med korta intervaller, om underhåll skulle 

glömmas bort medför det att detaljerna inte blir godkända. För att möjliggöra bättre 

arbetsförhållanden och en roligare arbetsgång önskas en annan form av tätningslösning. 
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3.2.2 Produktkännedom 

Vinkelväxelns viktiga funktioner som påverkar prestandan av hus och lock beror av hur 

krafterna verkar, hur man konstruerar och formar. Olika anpassningar har gjorts beroende på 

kundkrav, nedan sammanfattas det generella. 

Övergripande funktion av hus och lock 

Hus och lock är det bärande skelettet och har uppgiften att hålla de rörliga delar såsom 

axellager, pinjong och kronhjul på plats samt linjera de med rätt vinkel och avstånd, se Figur 

7. 

 
Figur 7. Tvärsnittsbild på en vinkelväxel. Bild: GKN 

Funktionerna som utgör chassit i en vinkelväxel är till exempel flänsen mot växellådan, som 

behöver tillräcklig med frigång för att kunna monteras med en skruvdragare. Axellagrens 

diameter, form och ytfinhet är avgörande då det utsätts stora krafter på kontaktytan. Styvheten 

i hus och lock i form av ribbor är viktiga för att reducera vikten samt utböjning. Andra viktiga 

funktioner för hus och lock är styrning. Detta används genom att implementera styrhylsor för 

en packnings tätning eller att locket utformas med en axel som press passas i huset för en o-

rings tätning. Hur det skall monteras mot underramen i fordonet kan göras med 

infästningspunkter (bracket). Beroende på packmiljö kan det skiljas åt hur utformningen ser 

ut. Varianter som används är att bracket integreras med hus-, eller lockutformningen eller 

sitter helt skilt som egen del. Den tidigare variant utgör en mindre del i monteringen och 

kommer i samma gjutgods. 

Vilka krafter verkar från lager till locket? 

Från företagets data kan information hämtas av lagerkrafter som påverkar hus och lock. I de 

flesta fall sitter de två axellager längs y-axel och stora respektive lilla pinjonglager sitter längs 
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x-axel. Koordinatsystemet är positivt riktade och reaktionskrafter som verkar på axellager kan 

ses i Figur 8. Vinkelväxeln påverkas av alla fyra axellager och för att underlätta beräkningen 

kommer endast den högra axellager att ta hänsyn till. Vilket kan ses med de 

kraftkomposanterna Fx, Fy och Fz. 

 
Figur 8. Reaktionskrafter som verkar på axellager. 

Tätning 

En undersökning kring de tätningar som GKN har störst kunskap inom. O-ring, packning och 

tätningsmedel ger en övergripande bild på vilka fördelar respektive nackdelar de har samt 

problem. En sammanfattning för dessa tre kan ses i Tabell 10 till Tabell 12. 

Tabell 10. Sammanfattning av O-rings tätning 

O-ring 

Problem Fördel Nackdel 

O-ringens spår som bearbetas 

under tillverkningen medför 

en risk att porer i materialet 

exponeras. Detta ökar risken 

för oljan att tränga sig 

igenom. 

Fördelen med denna lösning är att man kan 

införa en pilotdiameter som pressas i huset. 

På så sätt tar den upp radiella laster från 

lager. Vilket är en robust lösning En annan 

fördel är att man kan beräkna lastfallen på 

ett smidigare sätt och åtgärda om 

oljeläckage uppstår. 

Nackdelen med denna tätning är 

den begränsade utformning. 

Eftersom det krävs att geometrin 

skall vara cirkulärt. Vilket 

försvårar oljemanagement.  

Tabell 11. Sammanfattning av packningstätning 

Packning 

Problem Fördel Nackdel 

På grund av begränsningar i packmiljö 

gör det att den robusta tätningen väljs 

bort, o-ring. Man använder en 

planpackning som är känsligare mot 

rörelser och krafter.  

Fördelen med denna lösning är 

möjligheten att kunna anpassa till 

packmiljö. Det krävs också färre 

steg vid skärande bearbetning. 

Nackdelen med denna lösning är 

att det krävs fler skruvar för att 

ta upp krafterna. På grund av 

detta kan de bli kostsamt för 

företaget. 

Tabell 12. Sammanfattning av tätningsmedel 

Tätningsmedel 

Problem Fördel Nackdel 

Sett till monteringsperspektiv är denna 

tätningslösning inte hållbart för 

montörer då det uppstår mycket 

tröttsamma moment. Till exempel kladd 

i monteringsbanan, vilket inte 

uppskattas och företaget vill undvika 

denna lösning. 

Fördelen med denna lösning är 

att tätningen tillåter en 

del ”deformations” rörelser 

mellan delningsplanen och 

ända kan bibehålla 

tätningsfunktionen. 

Nackdelen med denna lösning ger 

sämre servicebarhet vid 

demontering och i monteringen så 

kan avvikelser uppstå mer frekvent 

på grund av rivning i 

tätningssträngen. Även här behövs 

det fler skruvar. 
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3.2.3 Litteraturstudie 

Tätningens funktion är att förhindra medium att flyta igenom mellan detaljer som hålls ihop. 

Tätningen är en viktig komponent i maskindesign för att tillåta det instängda mediet att 

smörja delarna. Det finns två generella kategorier vid val av tätning. Det ena är statisk tätning 

och den andra är dynamisk, skillnaden mellan dessa är hur mycket de rör sig relativt till 

varandra. Till exempel roterande rörelser. För att bestämma en tätning finns det några faktorer 

att tänka på enligt Childs (2014): 

1. Vilket medium som skall inneslutas, gas, vätska, två-fas m.m. 

2. Vad är det statiska trycket på endera sidan av tätningen. 

3. Den relativa rörelsen mellan tätningen och de tätande delar. 

4. Den tillåtna tätningen, om det till exempel tillåter medium att läcka eller inte alls. 

5. Arbetstemperatur. 

6. Livslängd. 

7. Servicebarhet. 

8. Den totala kostanden. 

Oavsett om en tätning har valts och kriterierna ovan är uppfyllda så rekommenderas att 

kontakt görs med en tätningsleverantör för att erhålla mer information eller kunskap om 

tätningen som väljs. 

 I projektet behandlas statiska tätningar eftersom komponenterna hus och lock inte rör 

sig relativt till varandra. Under kategorin för statiska tätningar finns det tre varianter att tillgå 

sig av. O-ring, packning och tätningsmedel enligt Figur 9. 
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Figur 9. Kategorier för statiskt respektive dynamisk tätning. Bild: Illustrerad av författaren 

O-ring 

En simpel utformad och samtidigt en mångsidig tätning som kan appliceras i flera områden 

både för statiskt och dynamiskt ändamål. O-ringen är en formpressad elastomer ring som 

placeras i ett spår. För att använda sig av denna tätningslösning måste ett utav delarna som 

hålls ihop inneha spår för placering av gummi-ringen. Typisk utformning för o-rings tätning 

kan ses i Figur 10 till Figur 12 (Childs, 2014). 

 
Figur 10. Spår i navet. Bild: Illustrerad av författaren, inspiration ur (Childs, 2014) 
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Figur 11. Spår i axeln. Bild: Illustrerad av författaren, inspiration ur (Childs, 2014) 

 
Figur 12. Spår axiellt på plan. Bild: Illustrerad av författaren, inspiration ur (Childs, 2014) 

Packning 

En packning är gjort av ett material eller en komposit av flera material som kläms ihop mellan 

två komponenter för att förhindra läckage. En illustration på hur en typisk applicering av 

packning kan ses i Figur 13 (Childs, 2014). 

 
Figur 13. Applicering av packning, flänsen klämmer åt packningen. Bild: Illustrerad av författaren, inspiration ur (Childs, 

2014) 

Packningar är oftast ett utav orsaken till läckageproblem och för att erhålla en bra tätning är 

det viktigt att tänka på faktorer som påverkar packningens prestanda (Sahoo, 2004): 

• Förspänning – Den totala klämkraften från skruvarna påverkar hur tjock en packning 

bör vara. En lägre klämkraft kräver en tjockare packning och tvärtom. Klämkraften är 

också relaterad till kompression av material, därmed kännetecknas en bra design vars 

packningen utsätts för en jämn distribuerad kraft. 
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• Packningens tjocklek – En tunnare packning klarar större kompressionsspänningar än 

tjocka. Packningens tjocklek måste åtminstone vara fyra gånger så stor som flänsens 

ytfinhet. På så sätt kan packningen fylla ut ojämnheterna och klara av 

kompressionslasten från skruvarna. Dynamiska laster såsom vibrationer så krävs att 

tjockleken är mycket större än fyra gånger. 

Enligt Drago (2007) nämner han att utformningen av anläggningsytan avgör hur bra växeln 

håller mot läckage. Till exempel om utformningen är för tunt kan flänsen inte ta för höga 

kompressions laster. Eller om utformningen har för många ojämnheter såsom ytfinhet, ojämnt 

fördelad med laster från skruvar som varierar mellan hög och låg kompression, kan 

antagandet göras att områden som utsätts för låga kompressionskrafter är området som 

riskerar att läcka eller brista. 

Tätningsmedel 

Tätningsmedel går under tre kategorier. Låg-, medel och hög prestanda. Kategorin speglar hur 

väl tätningen kan anpassa sig till rörelser. För en fingervisning på hur mycket det innebär så är 

det typiskt att låg prestanda klarar av rörelser upp till 10 %, medel 10–25 % och hög över 25 

%. Metod för att täta genom tätningsmedel har funnit länge och under tiden har vanliga fel 

identifierats gällande tätningen. Fyra mest vanliga fel är att vidhäftningsförmåga blir 

försämrad, sammanhållningskraften brister, skiktet orsakar problem och nedbrytningen av 

materialet (Lipiec & Di Lullo, 2008) 

Tätningsmedel är designade för att hålla komponenter tillsammans genom att fästa på ytorna 

och agerar som alternativ till mekaniska fästförband. Tätningsmedel kommer i olika former 

som tunn vätska, tjock pasta, hinna, pulver, eller solida vars smältning krävs. I 

industriapplikationer är tätningsmedel i nivå med mutter och skruv, nitar eller svets och löd. 

De fördelar som finns hos tätningsmedlet som tätningsalternativ är enligt (Dunn & Rapra 

Technology Limited, 2003) 

- Jämn distribution av laster runt hela fogytan 

- Har bra egenskaper mot utmattning 

- Bra dämpning mot vibrationer och ljud 

- Tvärfunktionell t.ex. mot tätning och som fog 

- Kostnadseffektiv jämfört med andra mekaniska metoder 
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3.3 Produktspecifikation 

Produktspecifikationens huvudfunktion formuleras till: hindra oljeläckage mellan 

delningsplan av hus och lock. Produktspecifikationen tog ställning kring aspekterna process, 

prestanda, ekonomi och människa, se Tabell 13. Kriterierna är formulerade efter 

livscyelfaserna utveckling, konstruktion och tillverkning. I Tabell 14 visas resultatet och 

formulering för produktspecifikationen. 

Tabell 13. Matris över de aspekter och livscykelfaser som valts 

Tabell 14. Resultat av produktspecifikation 

  

Livscykelfas 
Aspekter 

Process Prestanda Människa Ekonomi 

Alstring (utveckling, konstruktion m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, montering, kontroll m.m.) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, distribution m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, användning, underhåll m.m.) 4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering (Borttransport, återvinning, förstöring m.m.) 5.1 5.2 5.3 5.4 

Kriterium 

nummer Cell Kriterium 

Krav=K 

Önskemål= 

Ö 

Funktion=F 

Begränsning=B 

1 - Hindra oljeläckage mellan delningsplanen av hus och lock HF F 

2 1.1 En tätning som klarar av den utsatta miljön K B 

3 1.1 En design som hindrar oljeläckage K F 

4 1.1 Ska gå att tillverkas efter företagets maskinkapacitet Ö, 5 B 

5 1.1 Kan anpassas i geometri oberoende av packmiljö K B 

6 1.1 Minimalt antal delar Ö, 4 F 

7 1.2 

Skruvförband skall klara av lagerlaster som utsätts vid 

delningsplanen K B 

8 1.2 Låg vikt Ö, 5 B 

9 1.3 Lågt pris Ö, 3 B 

10 1.3 

Standardkomponenter i form av skruvförband ska finnas att 

tillgå hos leverantör Ö, 3 B 

11 2.1 Minimalt antal verktygsbyte Ö, 3 F 

12 2.1 Montering skall ske i gravitationsriktning Ö, 3 B 
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3.4 Funktionsanalys 

Utifrån funktionella kriterier från produktspecifikationen förklaras de i form av funktioner i 

en funktionsanalys, se Tabell 15.  

Tabell 15. Funktionsanalys 

3.5 Konceptgenerering 

De funktionella kriterierna från produktspecifikationen abstraheras och breddas, se Tabell 16 

& Tabell 17. Efter detta omformuleras problemformulering till, hur kan man förhindra 

oljeläckage vid design av hus och lock, samtidigt kunna tillverkas och monteras med få steg. 

Tabell 16. Abstraherad och breddad huvudfunktion från produktspecifikation 

Tabell 17. Abstraherade och breddade funktionella kriterier 

3.5.1 Negativ idégenerering 

Den negativa problemformulering: hur kan man åstadkomma oljeläckage mellan hus och lock 

samtidigt behöva flera montering- och bearbetningssteg gav en del positiva lösningar som 

presenteras nedan. En fullständig negativ idégenererings finns att tillgå i Bilaga C: Negativ 

idégenerering. 

• Optimera erforderlig anläggningsyta mellan skruvhuvud och gods 

• Optimera antalet nödvändiga skruvar 

Funktion 
Klass* Kommentar 

Verb Substantiv 

Medge Täthet HF Vätskan skall inneslutas 

Medge Hopfogning N Av hus och lock 

Tillföra Klämkraft Ö För att hålla ihop 

Maximera Styvhet N Undvika deformation 

Minimera Yttre lastpåverkan N  

Underlätta Tillverkning Ö Få verktygsbyte 

Medge Montering Ö Få delar 

I specifikation Efter breddning och abstrahering 

Förhindra oljeläckage mellan delningsplanen av hus 

och lock 

Förhindra oljeläckage 

Kriterie nr Cell I specifikation Efter breddning och abstrahering 

3 1.1 En design som hindrar oljeläckage Design mot oljeläckage 

6 1.1 Minimalt antal delar Få delar 

11 2.1 Minimalt antal verktygbyte i produktion Få verktygsbyte 
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• Använd rätt tätning med avseende på ”packmiljö” 

• Erhålla styrning m.h.a. Styrpinnar, styrhylsor och pilotdiameter 

• Optimera godsets tjocklek och ribbor med avseende på krafter 
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3.5.2 Metod 6-3-5 

Denna metod gav synnerligen idéer med tillverkning- och monteringstänk. Upprepade 

mönster var hur tätningen skulle formas och placeras samt hur många skruvar som behövdes 

för att hålla ihop detaljerna. Ovanliga idéer dök upp som till exempel att fästa genom 

kardborreband eller att använda sig av additiv tillverkning för att få det önskade geometri. 

Resultatet kan ses i Figur 14 till Figur 18. 

 
Figur 14. Resultat av 6-3-5 metod. Ark-1 

 
Figur 15. Resultat av 6-3-5 metod: Ark-2 
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Figur 16.Resultat av 6-3-5 metod. Ark-3 

 
Figur 17.Resultat av 6-3-5 metod. Ark-4 

 
Figur 18. Resultat av 6-3-5 metod. Ark-5 
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3.5.3 Brainstorm 

De frågeställningarna som formulerades inför brainstorming och lösningar var: 

1. Hur kan man foga ihop två delar? 

• Skruvar – Nitar – Snäppförband – Svetsa – Plugg – Limma – Skruv (syltburk) – 

Kardborreband. 

2. Hur kan man täta mot läckage? 

• O-ring – Packning – Silikon – Limma 

3. Hur kan man maximera styvheten? 

• Passningar – Ribbor – Kombinera material 

4. Hur minimerar vi yttrelast påverkan? 

• Centrera krafter på en och samma kropp 
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3.6 Konceptutvärdering 

Detta avsnitt presenterar de lösningsförslag som har arbetats fram från konceptgenereringen. 

Varje lösningsalternativ genomgår utvärdering i form av elimineringsmatris, de lösningar som 

går vidare kommer att viktas i kriterieviktmetoden som resulterar i ett slutgiltigt förslag som 

uppfyller produktspecifikationen bäst. 

3.6.1 Beskrivning av lösningsalternativ 

De idéer som framkom under konceptgenereringen samlas och utvärderas. Sammanslagning 

av idéerna från brainstorming, 6-3-5 metod och negativ idégenerering gav 8 olika 

lösningsalternativ, se Tabell 18 till Tabell 25. 
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Tabell 18. Beskrivning för lösningsalternativ 1 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalter

nativ 1 

Denna idé baserar på en packning som placeras mellan de klämda delar. Skruvarna skall 

fördelas jämt och för att tillåta enklare montering införs styrning. Den här idéen ger 

möjligheten att kunna utforma geometrin fritt. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Företagets maskinkapacitet klarar av att bearbeta detta 

Enkelmontering 

Geomtri kan väljas fritt 

Enkel bearbetning 

Nackdelar Packning är en dyr komponent i jämförelse med en o-ring 

Känslig mot öppningar och glipor 
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Tabell 19. Beskrivning för lösningsalternativ 2 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalternativ 2 Den här idén har en delningsplan genom axellager och använder sig av silikontätning. 

Lagerkrafterna fördelas jämnt med denna utformning 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Effektiv tätning med tanke på att silikon distribuerar laster jämnt 

En jämnare fördelning av laster från axellager 

Nackdelar Sämre servicebarhet 

Svårighet att demontera 

Icke önskvärd av montörer 

Krävs optimering av maskiner 
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Tabell 20. Beskrivning för lösningsalternativ 3 

Namn på 

idén 

Beskrivning 

Lösningsalt

ernativ 3 

Denna idé använder sig av en o-ring och placeras axialt på spåret. Spåret formas efter geometrin 

på ytan och tanken är att man skall kunna anpassa geometrin fritt. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Enkel montering 

Billig tätning 

Mindre känslig än packning 

Fri utformning av geometri 

Nackdelar Många skruvar för att komprimera o-ringen 

Porer vid bearbetning av spåret 

Kräver en tjockare gods för spåret 
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Tabell 21. Beskrivning för lösningsalternativ 4 

Namn på 

idén 

Beskrivning 

Lösningsalte

rnativ 4 

Den här idén använder sig av en ”fläns” som finns i hus och locket. Vid montering skruvar man 

ihop de för att erhålla stabilitet mot lagerkrafter och därmed utsätts skruvarna för mindre 

transversell kraft. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Ersätter styrpinnar 

Ny design 

Nackdelar Försvårar montering 

Obeprövat 

Toleranser behöver vara minimal 

Svårighet vid tillverkning 
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Tabell 22. Beskrivning för lösningsalternativ 5 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalternat

iv 5 

Den här idén använder sig av o-rings tätning och kläms ihop mellan två delar mot fasen. För 

att hålla o-ringen på plats formas ”flänsar” på locket. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Ny ide. 

Enkel montering. 

Kostnadseffektivt 

Nackdelar Kan leda till sämre tätning om o-ringen pressas ut från fasen. 

Kan vara svårt att bearbeta faserna om inte det är ett cirkulärt tvärsnitt. 
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Tabell 23. Beskrivning för lösningsalternativ 6 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalternativ 6 Den här idén använder sig av kombinerat material, lockets material är av plast och kommer att 

erhålla spår för tätningsmedel. Den här lösningen skall ge lägre totalvikt. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Enkel utformning 

Kostnadseffektivt 

Fri geometri utformning 

Nackdelar Plast kan vara känslig mot temperatur 

Inte stark nog för att klara av krafter 

Evenutellt ombyggnation av maskiner 
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Tabell 24. Beskrivning för lösningsalternativ 7 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalter

nativ 7 

Den här idén är inspirerad av konserveringsburkens låsmekanism vars locket placeras och fäst i 

spåret på huset. Därefter sammanfogar man ihop delarna genom att dra ner på excenterlåset 

som bidrar med klämkraft. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Ny design 

Ny fästanordning 

Fri utformning av geometri 

Nackdelar Extra monteringsdel 

Komplex utformning 
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Tabell 25. Beskrivning för lösningsalternativ 8 

Namn på idén Beskrivning 

Lösningsalternativ 8 Den här idén använder syltburkens låsmekanism, genom att skruva ihop locket med 

huset medför det tryck mellan delarna. 

Skiss på idén: 

 
Fördelar Ny lås design 

Minimerar antalet skruvförband 

Kostnadseffektivt 

Nackdelar Ingen valfri form på geometri 

Eventuell ojämn distribution av klämkraft 
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3.6.2 Elimineringsmatris 

Beslut från elimineringsmatrisen ger att lösningsalternativ 1 & 2 går vidare. 

Lösningsalternativ 3,4,7 och 8 saknar tillräcklig med information och behöver därmed 

undersökas vidare. 

- Lösningsalternativ 5 som ratades anses inte uppfylla huvudproblemet och de kraven 

eftersom o-ringen innehar risken att pressas ut genom styrflänsarna och förlora 

tätningsförmågan. Beslut blir därmed att eliminera denna lösning. 

- Lösningsalternativ 6 elimineras på grund av att plastmaterialet anses vara för vek mot 

lasterna som påverkar locket och temperaturen, se Tabell 26. 

Tabell 26. Resultat av elimineringsmatris 

Elimineringsmatris 
Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

L
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en
 

V
al

fr
if

o
rm

 p
å 

g
eo

m
et

ri
 

(-) Nej 

(?) Sök mer information 

(!) Kontrollera produkspecifikation 

Beslut: 

(+) Gå vidare med lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer information 

(!) Kontrollera produktspecifikation 

Kommentar Beslut 

1 + + + + + Gå vidare för utvärdering + 

2 + - + + + Gå vidare för utvärdering + 

3 ? ? + + + Sök mer information och gå vidare för utvärdering ? 

4 ? ? + + ? Sök mer information och gå vidare med utvärdering ? 

5 - - ? ? ? Uppfyller inte huvudproblemet och kraven - 

6 - ? + + + Uppfyller inte huvudproblemet och kraven - 

7 + + ? ? + Sök mer information och gå vidare för utvärdering ? 

8 + + ? + - Sök mer information och gå vidare för utvärdering ? 

3.6.3 Kriterieviktmetoden 

Resultatet av kriterieviktmatrisen kan ses i Tabell 27. De kriterier som bedömdes var bland 

annat kriterium A och F med störst viktning, som menar hur bra lösningen håller sig mot 

läckage och hur bra den anpassar sig till packmiljö. Den lösningsalternativ som står sig bäst 

är lösningsalternativ 1, som hamnade på 78 procentenheter i jämförelse med den ideala 

lösning som är på 95 procentenheter. 
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Tabell 27. Resultat av kriterieviktmetod 

 

Kommentar: Lösningsalternativ 7 och 8 som inte gick vidare till kriterieviktmetoden från 

elimineringsmatrisen är på grund av följande: 

Lösningsalternativ 7 – Erhölls för lite information kring hur applicering skulle gynna växeln. 

Anledningen med att använda ett excenterlås är enkelheten att öppna och stänga, vilket inte är 

tanken med vinkelväxeln. I detta hänseende gick den inte vidare. 

Lösningsalternativ 8 – Gick bort på grund av komplexiteten och den onormala 

monteringsprocessen. 

3.7 Felmods- och feleffektsanalys – FMEA 

De tre största feleffekter med högst risktal enligt FMEA presenteras nedan. Hela processen 

finns att tillgå i bilaga D: FMEA 

1. Växeln är alldeles för vek och leder till deformationer, den rekommenderade åtgärden 

är att optimera den erforderliga styvheten för att klara de utsatta lasterna. 

2. Tätningen tappar funktionen att täta på grund otillräcklig av klämkraft eller att den inte 

klarar av den utsatta miljön. Den rekommenderade åtgärd är att hålla en 

kommunikation med en tätningsleverantör tidigt i design-fasen. 

3. Otillräcklig med klämkraft på grund av skruvarna, för att åtgärda detta måste man 

optimera den erforderliga klämkraften som behövs för att hus och lock skall hålla ihop 

under alla omständigheter. 

  

w v t v t v t v t v t

A. Håller mot läckage 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25

B. Låg vikt 2,272727 5 11,36364 3 6,818182 2 4,545455 3 6,818182 2 4,545455

C. Låg kostnad 2,272727 5 11,36364 4 9,090909 3 6,818182 3 6,818182 3 6,818182

D. Tillverkningsvänlig 1,363636 5 6,818182 3 4,090909 2 2,727273 2 2,727273 2 2,727273

E. Monteringsvänlig 1,363636 5 6,818182 3 4,090909 4 5,454545 4 5,454545 3 4,090909

F. Anpassning till packmiljö 5 5 25 4 20 5 25 4 20 3 15

G. Antal skruvar 1,818182 5 9,090909 3 5,454545 2 3,636364 3 5,454545 2 3,636364

T=Σti

T/Tmax [ % ]

Rangordning

Lösningsalternativ

Lösning 3

4

100

- 1 2 3

78,0952381 76,66666667 75,71428571 64,76190476

Kriterium
IDEAL Lösning 1 Lösning 2

95,45454545

Lösning 4

61,8181818274,54545455 73,18181818 72,27272727



45 

 

3.8 Konceptutveckling 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras från lösningsalternativ 1 som implementeras i 

ett projekt. Utvecklingen har skett i samband med råd av företagets experter inom 

konstruktion och feleffekter från FMEA samt parametrar från förstudien. 

 Utformningen har gjorts för att illustrera konceptets flexibla geometrianpassning samt 

tagit hänsyn till vissa begränsningar såsom infästningspunkt som sitter på locket och givna 

lagerdimensioner och drevsatser. Ribbor för att styva ihop växeln har placerats längs kanten 

mellan varje skruv, skruvarna har valts till sex stycken M8 i 8.8 hållfasthetsklass. För att få en 

jämn kompression har de fördelats runt anläggningsytan så gott det går, se Figur 19. 

Anledningen att fler skruvar inte väljs förklaras senare vid beräkning. 

 
Figur 19. Utformning av vinkelväxel 

3.8.1 Skruvförband 

Skruvar som väljs utgår från företagets standardartikel, en M8 8.8 flänsskruv med längden 35 

mm. För att verifiera att antalet är duglig görs en överslagsberäkning utifrån lagerkraften som 

påverkar locket, se Figur 19. Ekvationerna som använts är: 

Tvärsnittarean för en cirkel är (Björk, 2013): 

 𝐴 =
𝜋𝑑2

4
 (1) 

Dragspänning i ett tvärsnitt ges av formeln (Björk, 2013): 

 𝜎 =
𝐹

𝐴
 (2) 
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Skjuvspänningen i ett tvärsnitt ges av formeln (Björk, 2013): 

 𝜏 =
𝑇

𝐴
 (3) 

I ett plant spänningstillstånd ges von mises spänningen ekvationen (Björk, 2013):  

 𝜎𝑣𝑚 =  √𝜎𝑎
2 + 3𝜏2 (4) 

Tabell 28. Krafter hänvisas till lagerkrafter i Fel! Hittar inte referenskälla. 

Axialkraft Tvärkraft Von-mises 

Fy 𝐹𝑧
2 + 𝐹𝑥

2 = 𝑇2 𝜎𝑎
2 + 3𝜏2 = 𝜎𝑣𝑚

2 

Sammanslagning av formlerna ovan ger en ekvation på erforderliga skruvdiameter. Se 

ekvation 5. 

(1 & 2 & 3 & 4) → 𝜎𝑣𝑚 = √
𝐹𝑦 ∗ 4

𝜋𝑑2
+ 3 ∗

𝑇 ∗ 4

𝜋𝑑2
 (5) 

Den tillåtna hållfastheten (𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙) för en 8.8 skruvklass är 640 MPa. Insättning av diameter på 8 

mm och givna krafter utifrån företagets data i ekvation 5 ger en effektiv spänning på 280 

MPa. Vilket betyder 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙  >  𝜎𝑣𝑚. Därav kan M8 som standardartikel väljas i denna 

konstruktion. Anledningen till att det inte används färre skruvar är på grund av att produkten 

förlorar sin känsla för robusthet. 

 Det tillåtna hålplantrycket för materialet är 290Mpa enligt företagets data. För en M8 

flänsskruv ger den att beräkning på denna blir enligt ekvation 6 (Colly Company AB, 1995). 

 Ur handboken ordning ur kaos finns standard geometri för en M8 flänsskruv med 

sexkantshuvud, som följer enligt SS-EN 1662 samt data på förspänning Ff, se Tabell 29 

(Carlunger et al., 1999). 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
𝐹𝑓

𝜋
4 × (𝑑𝑤

2 − 𝑑ℎ
2)

 (6) 

Tabell 29. Data från handbok: ordning ur kaos för beräkning av hålplantryck 

  

Förspänning (Ff) 

(Carlunger et al., 1999) 

dh (Carlunger et al., 1999) dw (Carlunger et al., 1999) Ph (Resultat) 

23.4 kN 9 mm 14,9 mm 210 MPa 
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3.8.2 Utformning 

Enligt VDI 2230 (2003) skall anläggningsytan ct inte överstiga ett visst gränsvärde G’. För att 

illustrera dimensionerna för anläggningsytan ct, finns beskrivning i Figur 20. Mer förklaring 

finns att tillgå i VDI 2230 och dessa tumregler kräver oftast komplettering med 

beräkningsprogram för att optimera erforderliga anläggningsyta. 

De formlerna för att beräkna om G’ för tappgänga ges av: 

𝐺′ ≈ (1,5 … 2) × 𝑑𝑤 

Om ct skulle överstiga gränsvärdet G’: 𝐺′ < 𝑐𝑡 

Blir ekvationen: 𝑒 <
𝐺′

2
Om det även här skulle överstiga (e), bör konstruktionen ses över och 

justeras för att uppfylla kraven. 

 
Figur 20. Beskrivning för anläggningsyta ct och dimensioner e och dw. 

Gränsvärdet för anläggningsytan ligger på 𝐺′ = 1,5 ∗ 𝑑𝑤 = 1,5 ∗ 14,9 = 22,35 𝑚𝑚. 

Utformningen runt skruvhålen har gjorts med ”utbuckling” för att möjliggöra borrning vid 

tillverkning. Därav är ct värdet något större i det område men ligger på 17,35 mm vilket är 

under gränsvärdet, se Figur 21. 
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Figur 21. Utformning av anläggningsytan runt skruvhål 

3.8.3 Tätning 

Ett antal olika packningslösningar har egenskapen att kompensera bristen för låg klämkraft 

eller ojämn distribution av kontakttryck. Dessa tätningar finns till exempel hos företaget 

DANA (Dana Limited, 2018). 

 ”Beaded metal gasket with elastomer coating” som företaget kallar det för. Är en 

tätning som innehar en metallkärna med gummibelägging på vardera sidor och ett lager av 

antistick material. Denna packning kan utformas med antingen en ”half bead” eller en ”full 

bead”, se Figur 22 och Figur 23. Dessa utformning medför en fokuserad tätning vid 

linjekompression. För den första medför det linjekompression på två ytor och för den andra på 

tre ytor (Dana Limited, 2018).  

 
Figur 22. Half bead gasket i olastad och lastad tillstånd som visar hur linjekompression pressas och täter 
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Figur 23. Full bead gasket i olastad och lastad tillstånd som visar hur linjekompression pressas och täter 

Beroende på hur man arrangerar skruvarna och hur mycket kontakttryck som kan 

åstadkommas från skruvarna så väljs antingen full bead gasket eller half bead gasket. I regel 

kräver en half bead lägre kompression och en full bead högre kompression. 

 Om det skulle mot förmodan inte klara av detta finns det en annan packningslösning 

som är en metall/gummi tät och atning från DANA. Denna packning innehar en metallkärna 

och en elastomer som gjuts fast på kanten, på ytan eller på hela, se Figur 24. Fördelen med 

denna lösning är att den ger låg sättning och förspänningsförlust på skruvar samt om skruv 

avståndet är placerat långt ifrån varandra kan den ändå kompenseras med en bra 

tätningsförmåga på grund av att det inte behövs lika hög klämkraft (Dana Limited, 2018). 

 
Figur 24. Illustration på metall/gummi tätning. Bild: Illustrerad av författaren, inspiration ur (Dana Limited, 2018) 
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Den packning som skulle uppfylla produktspecifikationen bäst är en metall/gummi packning 

som inte är lika känslig när skruvarna arrangeras långt ifrån varandra etc. vilket medför en 

mindre begränsning att ta hänsyn till. Därmed kommer denna tätning att väljas med gjuten 

gummibeläggning på utsidan. I Figur 25, illustreras hur packningen skulle se ut med gjuten 

gummibeläggning på insidan av metallpackningen. 

 
Figur 25. Illustrering av metall/gummi packning 

3.8.4 3D Modell 

De slutgiltiga renderingarna visas i figurerna 26 till 29. Dessa kommer att används som 

presentationsmaterial och illustrerar en design som är tidigt i sin utvecklingsfas vilket medför 

att den inte har optimerats till en slutgiltig produkt. 
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Figur 26. Produktsammanställning av vinkelväxel 

 
Figur 27. Vy från framsida av vinkelväxelns hus 
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Figur 28. Utformningen av anläggningsytan 

 
Figur 29. Utformning för locket 
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4 Diskussion 

I början av projektet formulerades problemformuleringen brett för att möjliggöra en 

förutsättningslös informationssökning. Inhämtning av information gjordes under förstudien 

och detta ledde till att det fanns väldigt många olika faktorer som spelade in i hur det kunde 

påverka oljeläckaget. Det som kunde påverka detta var dels styvheten i hus och lock hos 

vinkelväxeln, utformningen av ribbor, storleken på momentuttag och hur många skruvar som 

kan tillåtas att använda. Förutom det så är det ständiga krav på att sträva mot en reducerat 

pris, vikt och effektförlust som skulle tas hänsyn till vid utveckling av vinkelväxel. Därmed 

avgränsades problemformuleringen till hur kan man undvika oljeläckage vid delningsplanen 

mellan hus och lock hos en vinkelväxel? 

 De konkretiserade idéer som framkom efter konceptgenerering var i högsa grad 

realiserbara med avseende på konstruktion och tillverkning. Många av lösningarna var 

grundade från förstudien. Visserligen framkom idéer som var utöver det vanliga, till exempel 

andra utformningar och tätningsmekanism. Efter utvärdering av de lösningsalternativen 

visade det sig ändå att lösningsalternativ 1 var den som stod högst. Detta kan bero på den 

empiriska studien som gjordes under förstudien och senare, vilken gav insikt på att 

lösningsalternativ 1 skulle medföra en extra frihetsgrad. Denna insikt kom till vid en 

reflektion över de krav som ställs från kunder vilka innebär många begränsningar vid 

nyutveckling av vinkelväxlar, då är det av vikt att använda lösningar som ger konstruktören 

friheten att kunna anpassa sig till kundens krav. Detta var enligt kriterie nummer 5 ett krav i 

produktspecifikationen och även ett högt viktat kriterium i kriterieviktmetoden. De fördelar 

med lösningsalternativ 1 är också att företagets maskinkapacitet klarar av att bearbeta 

delningsplanen, tätningsleverantören kan tillgodose kunskap för att optimera packning samt 

att montörer inom företaget skulle uppskatta denna typ av lösning. Lösningsalternativ 1 har en 

förutsättning att bli en standardlösning för företaget vid framtida nykonstruktion av växlar när 

begränsningar som packmiljö är ett faktum. 

Konceptutvecklingen av lösningsalternativ 1 illustrerar fördelen med den valda lösningen, att 

den går att utforma efter behov och packningslösningen som valts är grundat på fördelen att 

den kan användas när skruvar är placerat långt ifrån varandra vilket också ger en frihet vid 

konstruktion. En felkälla kring detta kan vara om möjligheten att kunna optimera packningen 

hade getts så kan det medföra att, beroende på priset, en annan packning väljs som uppfyller 

kraven för oljeläckage. 
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Utmaningarna med detta projekt har varit att ta hänsyn till hela utvecklingsprocessen av en 

vinkelväxel och samtidigt hitta en lösning som kan uppfylla de kriterierna, därmed gjordes 

avgränsningar utmed projektet. Detta i sin tur medförde att en fördjupad insikt om de faktorer 

som påverkar oljeläckage inte kunde utföras analytiskt. 

 Examensarbetet har medfört en grund för fortsatt arbete i framtiden. För att undersöka 

vidare hur man kan tillämpa lösningsalternativ 1 behöver man se över som tidigare nämnda 

faktorer som beror av oljeläckaget: 

• Momentuttag som i sin tur påverkar hur mycket krafter som verkar i lagrerna 

• Styvheten i hus och lock kan påverka hur mycket det deformeras och glipor som 

uppstår vid delningsplanen. 

• Utformningen av anläggningsytan 

• Den erforderliga klämkraften från skruvförband 

• Optimering av tätning 

Momentuttag är ett krav som sätts hos kunder som önskar att växlarna som konstrueras skall 

klara den livslängd som angivits. För att undersöka om växeln klarar den givna 

momentkraften för att minimera utböjning kan man identifiera förhållandet mellan styvhet 

och momentuttag. Därefter behöver man kunna identifiera hur krafterna går för att ta upp 

spänningar genom att anpassa ribbor som motverkar deformering. Skruvförband väljs för att 

de skall klara av de givna lasterna och för att inte tappa förspänningen behöver man optimera 

erforderliga skruvantal och placering samt utformning av anläggningsytan. När detta har 

gjorts och man kommit fram till en första design kan information ges till en tätningsleverantör 

för att optimera en tätning som passar till vinkelväxel, och sedan kan man utföra tester. Denna 

fas behöver säkerligen ittereras i loopar tills en slutgiltig design kan fastslås. 

 Om projektet hade börjat om med kunskapen från detta examensarbete skulle projektet 

fokusera på hur man kan effektivisera produktutvecklingsprocessen inom företaget, för att 

identifiera oljeläckage tidigare i ett utvecklingsarbete. Detta kan vara en fortsättning på det 

valda lösningskonceptet. 
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5 Slutsats 

I detta examensarbete har undersökningar gjorts på att ta fram ett lösningskoncept som 

besvarar frågeställningen. Detta sammanfaller till ett koncept som står sig bäst enligt 

produktspecifikationen. Utgångspunkten för projektet har varit att svara på 

problemformuleringen Hur kan man undvika oljeläckage vid nyutveckling av växlar? Utmed 

projektet avgränsades denna problemformulering till att svara på: hur kan man undvika 

oljeläckage vid delningsplanen mellan hus och lock hos en vinkelväxel? 

 Förutsättningen som ges av konceptvalet som presenteras är friheten i 

geometriutformningen, enkelt att bearbeta samt montera Det presenterade packningslösning 

metall/gummi tätning har förutsättningen att vara en optimal lösning för det presenterade 

konceptet, med avseende att den ger låg sättning- och förspänningsförlust. 

Om företaget vill tillämpa det presenterade konceptet i kommande projekt, är 

rekommendationerna att följa den upprättade FMEA och: 

• Göra beräkningar på skruvförbandet genom att ta hänsyn till alla lager samt sättning 

och klämkraftsförlust vid montering och under drift. 

• Ta kontakt med tätningsleverantör för att optimera det presenterade packningsförslag. 

• Studera hur alla lager och materialtjocklek påverkar vinkelväxelns styvhet. Samt hur 

man skall ansätta ribbor för att minimera deformation. 

• Utföra kostnadskalkyl för den framkomna packningslösningen om denne är inom 

företagets kostnadsram. 

• Experimentell verifiering om packningen är tätt genom att använda sig av fujifilm 

mellan anläggningsytorna. 

Rekommendationerna avser som exempel för att studera vidare för konceptet. Vilket är även 

de delar som författaren inte har hunnit genomföra. 
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Bilaga A: Projektplan 

Inledning 

Detta examensarbete utgör sista kursen för examination i utbildningen högskoleingenjör inom 

innovationsteknik och design. Utbildningen ges av fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. Projektet ingår i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12. Omfattningen är 22.5 hp 

och löper under hela vårterminen. Uppdraget kommer att utföras hos GKN Driveline Köping 

AB. Tilldelad handledare från Karlstads universitet är Monica Jakobsson och från företaget är 

Joel Nilsson. 

Företagsinformation 

GKN plc är en koncern med huvudkontor i England och verkar inom tre divisioner. Idag är de 

ledande inom GKN Driveline, GKN Aerospace och GKN Powder metallurgy. De har cirka 

58 000 anställda inom GKN koncernen i över 30 länder. Europa där majoriteten av anställda 

finns, är också regionen som gör störst vinst. Hela 51 % av försäljningen under 2016 var från 

Europa. Divisionen som omsätter mest är GKN Driveline med 28 100 anställda och på 49 

fabriker i 23 länder, har de en försäljningssiffra på £4,126m. GKN Driveline är ledande inom 

fordonsindustrin som kan leverera ett komplett system för fyrhjulsdrivna fordon. Åt kunder 

såsom Fiat, Ford och VW group m.m. (GKN plc, u.d.). 

Bakgrund 

Ett fyrhjulsdrivet drivsystem fungerar på så sätt att slutväxeln fördelar kraften i bakhjulen. En 

in-line koppling fördelar kraften mellan fram- och bakhjulen. Vinkelväxel är i anslutning till 

växellådan och för kraften bakåt till in-line kopplingen via en kardanaxel. Dessa kordinerar 

med varandra och ger bättre väghållning i trafik vid kurvtagning eller dåligt vägunderlag. 

GKN har idag en lösning på hur man skall hålla ihop drevsatsen i vinkelväxeln och i 

slutväxeln. De använder sig av skruvförband. Tätningar består av o-ring, plan-packning eller 

silikon. På så vis innesluter man allt som finns i det de kallar för hus och lock. Detta för att 

det inte ska läcka ut olja som smörjer de roterande delarna. Det vill säga pinjong, kronhjul, 

differential och lager m.m. 
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Problembeskrivning 

I ett fyrhjulsdrivet system ingår en slutväxel, vinkelväxel och en in-line koppling. För att 

överföra moment är vinkelväxeln i anslutning till växellådan och överför kraften bakåt till in-

line kopplingen via kardanaxeln till slutväxeln. Slutväxeln fördelar moment i bakhjulen. 

För att säkra funktionen för dessa växlar vill man hålla det tätt och smörja de ingående 

drevsatser, pinjong, kronhjul och lager. Detta gör att livslängden håller enligt beräknat. Idag 

använder GKN skruvförband som fästelement och statiska tätningar som o-ring, silikon eller 

packning för att innesluta oljan. 

Dagens utmaning blir allt tydligare där man vill möta de kraven som ställs från kunden. När 

behovet för att minska kostnaden, vikten och effektförlusten på växlarna ökar. Ser man ibland 

i tester att konstruktionerna inte håller, där det antingen deformeras på grund av vek 

konstruktion eller att oljeläckage blir som följd. För att förbli konkurrenskraftiga inom denna 

bransch önskar man hitta en lösning som möter de kraven och eventuellt framtida krav. 

Problemformulering  

De utmaningar som finns idag och de kommande i framtiden, önskar GKN att kunna oavsett 

kund. Leverera lösningar som uppfyller deras önskemål om möjligt överträffa förväntningar. 

Den frågeställning som projektet kommer att behandla lyder: Hur kan man undvika 

oljeläckage vid nykonstruktion av växlar? 

Syfte 

Syftet med detta projekt är att använda produktutvecklingsprocess och utveckla koncept som 

skall ge grund till konstruktörer vid nyutveckling av växlar och främja utvecklingen så att 

oljeläckage inte är ett problem. 

Mål 

Målet är att tillhandahålla ett konceptunderlag för nykonstruktion, delmålen under projektet 

är: 

• Ge förslag på hur tätning ska appliceras och utformning av hus och lock. 

• Vilka aspekter skall tas hänsyn vid konstruktion? 

• Hur påverkas designen av vilken packningstyp som används 

• Ge beskrivning på konceptet för- och nackdelar 

Projektet börjar officiellt v.4 2018 och kommer att avslutas i juni 2018. 
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Organisation 

Uppdragstagaren kommer att leda projektet under hela kursens gång, till hjälp kommer 

rådgivning att finnas att tillgå. Vägledning och support från Karlstads universitet är 

handledare Monica Jakobsson. Hon kommer att bidra med stöd under projektets gång. 

Teknisk vägledning och för att projektet följer rätt spår kommer handledare Joel Nilsson 

finnas till hands från GKN som stöd under projektets löptid. 

Uppdragsgivare Lars Svensson säkerställer att relevant information lämnas under 

examensarbetet. Lars kommer även finnas som resurs som ger uppdragstagaren möjlighet till 

ett bra examensarbete. 

Examinator Leo De Vin har arbetet att godkänna inlämningsdokument och andra moment i 

kursen. 
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Organisati
on: Dennis Bach Joel Nilsson Monica Jakbosson Lars Svensson Leo De Vin 
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Avgränsning 

Projektets avgränsningar kommer att endast undersöka vinkelväxelns delningsplan mellan hus 

och lock. Materialstudie kommer att utgå från företagets data, fästförband kommer väljas 

enligt företag standard samt kostnadsmodell kommer inte att undersökas. 

Projektmodell 

Projektmodellen följer produktutvecklingsprocessen genom modellen double-diamond, se 

figur 1. Denna beskriver alla faser som projektet kommer att genomgå för att nå sitt ändamål. 

Indelningen på de respektive faser har ett satt färdigdatum getts. Detta för att skapa 

förutsättningen att grindhål och milstolpar blir godkända samt klara innan nästa fas kan 

påbörjas, se figur 2. 

 
Figur 1. En illustration på projektutvecklingsprocessen som följer doublediamond 
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Figur 2. Projektmodell med milstolpar, grindhål och färdigdatum 

Kommentar till tidplan och resursplan  

En övergripande arbetsindelning har gjort med en work-breakdown system (WBS). Den 

kritiska linjen ser man vid högst beläggning på arbete vilket är under förstudiet, se figur 3. 

 
Figur 3. WBS 
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I och med den höga arbetsbeläggningen har tidsplaneringen gjorts med hänsyn till denna fas. 

Tidigare färdigdatum för förstudie har satts några dagar innan metodkapitel skall vara inne. 

En extra insatt milstolpe där inlämning av rapport skall vara Monica tillhanda, innan den 

slutgiltiga rapporten till opponering skall vara inlämnad, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Gantt-schema 
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Riskbedömning 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Oförutsedda händelser, såsom 

sjukdom, akuta skador 
2 4 8 Planera projektet med buffertrar 

Försvunnet dokument 1 4 4 
Spara i externa minnen T.ex. USB, Google 

drive samt i datorn 

Arbetsbörda och tidsbrist 3 4 12 Gör en rimlig avgränsning på projektet 

Grindhål icke godkänd, tidplan 

blir förskjutet 
2 4 8 

Stäm av med handledare från GKN och KAU 

med jämna mellanrum för säkerställning att det 

är på rätt spår vid respektive fas 

Bristande förstudie 2 3 6 
Fråga om råd med jämna mellanrum om 

informationen är fullständig. 

Ofullständigt 

överlämningsdokument 
2 2 4 Se över mål och delmål för att begränsa arbetet 

Resursbrist 2 4 8 

Se över vilka resurser som kommer användas 

och planera efter det. T.ex. mjukvara, 

studiebesök, kontakt med personer m.m. 

 

 

Dokumenthantering 

Obligatoriska inlämningsmoment kommer att ske främst via it’s, detta säkerställer en 

automatisk säkerhetskopiering. Alla påbörjade och arkiverade dokument kommer främst ske 

genom arbetsplatsens dator. En extern förvaring av dokument kommer finnas på Google drive 

för en säker molnlagring. Detta för att minimera risken att dokument skall gå förlorat. 

Referenshantering i rapporten kommer att följa enligt Harvardsystem.  

Hur skall dokumentet i projektet namnges? 

 

För att garantera att den aktuella dokument är den senaste version kommer en 

versionshantering finnas på varje dokument i sidhuvud med numreringen V.x.y. Den första 

siffran kommer att stå för den aktuella fasen och den sista siffran står för den senaste 

versionen av dokumentet i respektive fas. Vid sidfoten kommer kurs, kontaktinformation och 

datum vara tillgänglig. Dokumentet kommer att namnges efter 

Projektfas_Version_DennisBach. 

  

S: sannolikhet. 1–4 (4 stor sannolikhet) 

K: konsekvens. 1–4 (4 stor konsekvens) 

R: riskvärde. S*K (högt värde=stor risk) 
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Bilaga B: Studiebesök 

Studiebesök 

I dessa studiebesök förbereds intervjufrågor som ska ge svar på dagens problem och hur 

framtida problem kan undvikas. Frågorna formulerades efter vilken avdelning intervjun tog 

plats. Detta ska bidra som underlag till produktspecifikationen. 

Intervjuer skedde på avdelningar med personer som hade bra kompetens inom hus och lock 

utförande. De områden som undersöktes var: 

• Avdelning 6620, kuggteknik och beredning med intervjuperson 1. Datum: 15/2–18 

• Avdelning 6265, Aluminium hus- och locktillverkning med intervjuperson 2. Datum: 

8/2–18 

• Avdelning 6980, GPPC Gears & Structures med intervjuperson 3: Datum: 7/2–18 

• Avdelning 6272, Montering med intervjuperson 4. Datum: 5/3–18 

 

Intervju med person 1  

Jag - Vilket problem ser ni idag vid konstruktion och produktion för hus och lock? 

Person 1 - Kommunikationen mellan beredare och konstruktör bör ske med jämna mellanrum 

redan under konceptfasen av ett projekt. Detta för att ge ömsesidig input på vad 

maskinkapaciteten är kapabel till att utföra och förhoppningsvis kan man undvika senare 

ändringar vid tillverkningsfasen. 

Jag - Vilka korrektioner har behövts göra i konstruktion eller produktion? 

Person 1 - Åtgärder som behövts göra uppstår när konstruktionen inte uppfyller 

maskinkapacitetens förmåga. Ett exempel är faser på delningsplanen mellan hus och lock som 

skall press passas. För att åtgärda detta behöver beredaren införa nya konstruktionsändringar 

för att möjliggöra tillverkningen och montering. Detta medför en förlängning av ledtid. 

Jag - Vad behöver det göras för förbättringar? 

Person 1 - Beroende på hur designen är utformad har den stor betydelse på hur många porer 

som bildas vid gjutning. Oljekanaler brukar konstrueras väldigt stora, om det gick att 

minimera det men ändå bibehålla funktionen hade varit bra. Bearbetningen av hus och lock 
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skall endast ske på de delar som utgör en funktion med minimalt antal av verktyg. Därmed är 

det önskvärt att stora delar av hus och lock redan är förgjutet.  

Jag - Hur ser ni på skruvförbandets utformning och tätningen mellan hus och lock? 

Person 1 - Det skall gärna vara samma dimensioner på borrhål i godset om det är möjligt. För 

att spara tiden vid verktygsbytet. Tätningslösning o-ring brukar ha problem vid bearbetning 

av o-ringsspåret då risken finns att maskinen bearbetar fram porer vars olja kan tränga 

igenom. En åtgärd är att sänka ytfinheten men problemet är kontroll av då den krävs en viss 

längd att mäta över. 

Intervju med person 2  

Jag - Hur identifierar ni problemet? 

Person 2 - Oftast ser vi ett problem när vi märker att uppspänningspunkterna ligger och 

klämmer mot diametern vilket ”deformerar” godset vid bearbetning. Till följd blir det formfel. 

Punkterna bör sitta skilt från diametern eller undvika att bearbeta där godset är klen. 

Jag - Vilka problem uppstår mest? 

Person 2 - Vid bearbetning på delar som kräver en funktion brukar oftast porer bearbetas 

fram. I och med specifikationen för max antal porer som får vara per cm3 är gammal, leder det 

till mängder av skrotning internt. Om Specifikations krav kunde höjas skulle det innebära 

ersättningskostnad från leverantör 

Jag - Hur skall hus och lock designas/konstrueras, vad bör man tänka på? 

Person 2 - Ribbor/urholknings design avgörs om gjutningen blir bra eller inte. Ett tips är att 

undvika skarpa kanter och kolla med gjutleverantör om det är möjligt att gjuta på det ”här” 

viset. Samt undersöka hur gängor bör borras för att inte bilda porer. 

Intervju med person 3  

Jag - Vad är den största utmaningen vid konstruktion av hus och lock? 

Person 3 - En stor utmaning som ställs idag är krav från kunder som ställer höga krav på 

minimering av vikt, kostnad och ledtid. Samtidigt vill man öka prestandan. 

Jag - Hur skall man tänka vid konstruktion av skruvförband? 
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Person 3 - Om man ser till projekt x. Har kraven för växeln gjort att design av skruvförbanden 

har placerats ovanligt långt ifrån varandra. Godset har smalnats av vilket försämrar styvheten. 

På så vis har det medfört oljeläckage i test. 

Intervju med person 4  

Jag - Vad för problem finns det med tätningslösning idag? Varför det? 

Person 4 - Silikon är väldigt kladdigt att hantera. Tätningen tenderar att stelna med tiden och 

problemet är när ”pipen” (röret vars silikon kommer ut från) sprutar ut tunt sträng så blir 

det ”reject” (detaljen blir icke godkänd). 

Jag - Hur ofta sker detta? 

Person 4 - Står roboten stilla över 10 minuter behöver man byta pipen direkt för annars 

riskerar den att applicera tunn sträng. I övrigt behöver man byta efter varje timme för att 

säkerställa att silikonen som appliceras blir bra. Och varje byte tar ca 5 minuter från att banan 

skall rulla igen. 

Jag - Vilka problem uppstår vid montering av hus och lock? 

Person 4, visar hur roboten appliceras på huset och förklarar kring monteringssteget. 

Applicering sker automatiskt och i ett fall då detaljen hamnar snett i fixturen så applicerar 

roboten enligt mallen den är programmerad. I det fallet så blir detaljen ”reject”, och behöver 

tas ut för att rengöra silikonet vars applicering har hamnat fel. 

Person 4 – Om man också råkar komma åt strängen som applicerats vid montering, så tappar 

strängen sin tätningsförmåga vid stelning och vid det fallet så blir det också ”reject”. 

Jag – Vilka områden kan förbättras mellan hus och locket? 

Person 4 – För att underlätta monteringen och göra det roligare för oss arbetare önskar vi att 

det finns någon form av plåttätning. 
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Bilaga C: Negativ idégenerering 

Negativ idégenerering 

Denna metod med den givna problemformuleringen ” Hur kan vi åstadkomma oljeläckage 

mellan hus och lock, samt kunna tillverkas med få verktygsbyte” utfördes med företaget. 

Metoden gav synnerligen en del intressanta punkter att beakta. De positiva lösningar som 

identifierades presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Lösningar som genererades från metoden negativ idégenerering 

Positiv fokus Negativ fokus 

Problemformulering 

Hur kan man förhindra oljeläcakge mellan 

hus och lock, samtidigt med få verktygsbyte 

Hur kan man åstadkomma oljeläckage 

mellan hus och lock, samtidigt behöva flera 

olika verktygsbyten? 

Positiva lösningar Negativa lösningar 

Kommunicera med leverantör om design är 

genomförbar för gjutning 

Dålig kvalité på aluminium gjutgods 

Optimera antalet nödvändiga skruvar Få skruvar 

Använd rätt tätning med avseende på 

”packmiljö” 

Fel tätning 

Dimensionera skruvar efter material och den 

erforderliga förspänningen 

Små skruvar 

Se över monteringsprincipen för att erhålla 

rätt förspänning 

Mindre klämkraft 

Optimera godset d.v.s. kommunicera med 

beredning och erhålla kunskap om 

bearbetningen 

För tunt gods 

Erhålla styrning m.h.a. Styrpinnar, 

styrhylsor eller pilotdiameter 

Ingen styrning 

Se över toleranssättningen på delar som 

utgör funktion (Diameter) 

Dålig passning 

Se över rätt monteringsprocess Oförsiktig montering 

Optimera erforderliga anläggningsyta 

mellan skruvhuvud och gods 

För lite anläggningsyta för skruven 

Kommunikation med beredning Dålig bearbetning 

En tydlig porstandard Fel tolerans för porer 

Erhålla rätt ytfinhet på delningsplan Fel tolerans på ytfinhet 

Toleranssätt rätt för at erhålla funktion för 

t.ex. Presspassning m.m. 

Fel tolerans på diameter 

Ta kunskap från leverantör kring olika 

inköps artiklar 

Dålig kommunikation med leverantör 

Använd ett smart ventilationssystem för att 

minimera trycket i huset 

Dålig ventilation inne i huset 
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Bilaga D: FMEA 

  Konstruktions-FMEA 

 Process-FMEA 

Kund: GKN Driveline Köping AB Utförd av: Dennis Bach Detaljnamn: Lösningsalternativ 1 Detaljnummer 

Projektledare: Dennis Bach Datum: 2018-04-06 Uppföljningsdatum Anmärkning 

Ordning

s- 

nummer 

Komponent/ 

operation/ 

huvudfunkti

on 

Funktion 

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd 

Rekommenderade 

åtgärder 

Ansvari

g 

U
tf

ö
rd

 

Efter åtgärd 

Felmöjlighe

t 
Feleffekt Felorsak 

Kontro

ll 

Fels

. 

Allv

. 

Upp

t. 

Risk

-tal 

Fels

. 

Allv

. 

Upp

t. 

Risk

-tal 

1 
Skruvförban

d 
Erhålla klämkraft Relaxation Oljeläckage 

Tappar 
förspänning på 

grund av stora 

yttrelastpåverk

an 

 3 8 6 144 

Analysera i form av 

experiment eller 

virtuell miljö 

      

2 
Skruvförban

d 
Erhålla klämkraft Felmonterad 

Ger fel 

klämkraft 

Instruktioner 
och anvisning 

saknas 
 3 7 6 126 

Skapa 

instruktionsblad 

eller använda sig av 

mätinstrument 

      

3 
Hus och 

lock 
Hålla ihop 

Otillräcklig 

ihopfogning 
Oljeläckage 

Skruvar 

fördelas med 
för stora 

mellanrum 

 3 7 7 147 

Optimera det 

tillåtna avståndet i 

FEM 

      

4 
Hus och 

lock 
Hålla ihop 

Deformatio

n 

Godset har 

vek 

konstruktion 

Otillräcklig 

med 

godstjocklek 

vid 

konstruktion 

 7 5 5 175 
Optimera styvheten 

i FEM 
      

Felsannolikhet: 1 = Mycket liten felsannolikhet, 4 = viss felsannolikhet, 10 = Hög felsannolikhet. 

Allvarlighetsgrad: 1 = Uppmärksammans knappast av användaren, 4-6 = Felfunktionen är tydlig för användaren, 10 = Påverkar personsäkerhet. 

Upptäckssannolikhet: 1 = Felet upptäcks nästan säkert, 4-6 = Felet upptäcks kanske, 10 = svårupptäckt och uppmärksammas nästan säkert inte. 

Bilaga D 



72 

 

5 
Hus och 

lock 
Hålla ihop 

Dålig 

passning 
Felmontering 

Om toleranser 
som sätts inte 

korrelerar med 

bearbetning 
kan fel 

passning 

inträffa 

 3 5 3 45 
Kvalitessäkra 

tolersanser  
      

6 Tätning Hindra vätska 

Otillräcklig 

komprimeri

ng 

Tillåter 

vätska att 

flyta igenom 

Kan bero av 

lite klämkraft, 

skruvförband 
tappar 

förspänning 

eller tätningen 
är inte 

specificerad 

för det den ska 

klara av 

 6 5 5 150 

Kommunikation 

med 

tätningsleverantörti

digt i designfasen 

      

7 
Hus och 

lock 
Hålla ihop 

Deformatio

n 

Hus och lock 

deformeras 

Alldeles för 

höga 

momentlaster 
som påverkar 

hus och lock 

som gör att det 

vrider sig 

 5 5 3 75 

Optimera 
godstjockleken mot 

moment 
      

8 
Skruvförban

d 
Erhålla klämkraft 

Deformatio

n i hus och 

lock 

Skruvförband

et relaxerar 
och tappar 

förspänning 

Får få skruvar 

som gör att 
styvheten 

försämras 

 4 5 3 60 
Optimera antalet 

skruvar 
      

9 Tillverkning 
Skärandebearbetni

ng 
Porer bildas 

Kan tillåta 
olje att tränga 

fram 
Dåligt kvalite  5 5 5 125 

Kvalitetskontroll 
med avseende på 

porstandarder. 
      

10 Tillverkning 
Skärandebearbetni

ng 

Deformera 

godset 
under 

uppspännin

g 

Formfel 
Kläms runt på 

veka delar 
 3 6 3 54 

Konstruera så att 

uppspänning inte 

sker på delen som är 

känsliga 

      

11 Material Gjutgods Porer 
Porer i 

materialet 

Ojämn 

tjocklek i 

konstruktion 

 3 5 4 60 

Se till att ha jämn 

godstjocklek i 

högsta grad 
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