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Systemy jakoci
w produkcji lekkich samochodów dostawczych
1. Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich lat konkurencja na wiatowym rynku motoryzacyjnym przybra³a nienotowane dot¹d rozmiary, a sprostanie jej wymogom sta³o siê dla dzia³aj¹cych na
nim firm prawdziwym wyzwaniem. Zmusza to producentów i dostawców do nieustannego
doskonalenia w³asnych systemów produkcyjnych. Celem jest coraz lepsze spe³nianie szybko zmieniaj¹cych siê wymagañ odbiorców, zadoæuczynienie regulacjom prawnym np.
w zakresie emisji CO2, a wreszcie, choæ nie najmniej istotne, ograniczenie kosztów w³asnych. Za pojêciem ca³ociowego systemu produkcyjnego stoj¹ praktyczne zasady i metody, które kszta³tuj¹ zak³adowe instrukcje budowy pojazdów. Systemy produkcyjne poszczególnych wytwórców s¹ wynikiem kszta³tuj¹cych siê na przestrzeni wielu lat dzia³añ
i dowiadczeñ uzyskiwanych w zró¿nicowanych czêsto warunkach. S¹ one traktowane jako
tajemnica firmowa i recepta patentowa w d¹¿eniu do ostatecznego sukcesu. St¹d te¿ oczywiste wydaje siê ich znaczne zró¿nicowanie. Bardziej szczegó³owa analiza pokazuje jednak, i¿ wszystkie systemy produkcyjne s¹ silnie zorientowane z japoñskim systemem produkcyjnym Toyota Production System TPS opracowanym na prze³omie lat 60. i 70. ubieg³ego stulecia przez Taiichi Ohno i Eiji Toyoda
Istot¹ systemu TPS jest  przy zachowaniu zbioru zasad ogólnych  koniecznoæ ich
indywidualnego wdra¿ania w ka¿dym z podmiotowych zak³adów. Ten wymóg kreatywnoci wsparty zosta³ wszak¿e szybko przez ró¿ne metody [1, 2, 3], które jak: Kanban (produkcja wed³ug potrzeb), Kazein (sta³e polepszenie), Management by View (takie kszta³towanie
procesów, by b³¹d móg³ zostaæ rozpoznany w pierwszym rzucie), Poka Yoke (absolutna
eliminacja pewnych przebiegów b³êdów), Qualitatsirkel (ulepszenia proponowane przez
pracowników), Judoka (zatrzymanie procesu natychmiast po rozpoznaniu b³êdu), znalaz³y
dzi powszechne prawo obywatelstwa nieomal w ka¿dej dziedzinie wytwarzania.
* Katedra Systemów Wytwarzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
** PWSZ Krosno

625

626

Andrzej wi¹toniowski, Ryszard Gregorczyk, Stanis³aw Rabiasz

W ten sposób systemy produkcyjne poszczególnych producentów sta³y siê w istocie standaryzowanymi opisami metod, które dopasowywane wed³ug zindywidualizowanych potrzeb s¹ zestawiane na wzór swoistej skrzynki narzêdziowej. Implementacja
tego systemu leg³a u podstaw znacz¹cego postêpu w wytwarzaniu samochodów osobowych, a termin szczup³a produkcja sta³ siê odt¹d has³em przewodnim ich producentów.
Szczegó³owe badania nad skutkami wprowadzania systemu TPS, w tym obszerny raport
The Machine that Changed the World opracowany przez Massachusetts Institute of Technology nie pozostawiaj¹ dzi bowiem ¿adnej w¹tpliwoci co do pozytywnych skutków, jakie system ten wywiera na wzrost efektywnoci i ograniczenie kosztów.
Tak osi¹gniête rezultaty nie mog¹ wszak¿e zostaæ w bezporedni sposób przeniesione
tak¿e do obszaru produkcji samochodów dostawczych w tym zw³aszcza ciê¿arowych
o wiêkszej ³adownoci.
Wynika to z faktu, i¿ koncepcje produkcyjne nie bêd¹ce przecie¿ w swej istocie abstrakcyjnym wytworem lecz usystematyzowanym zbiorem metod i narzêdzi, musz¹ w zasadniczym stopniu uwzglêdniaæ specyficzne cechy produktu.
Konieczne staje siê zatem przedstawienie zasadniczych ró¿nic w wytwarzaniu obu
ww. grup pojazdów, jako skutku stawianych im wymagañ funkcjonalnych, re¿imu przysz³ej
pracy, a wreszcie i rynku. Ju¿ na wstêpie widoczne s¹ tu ró¿nice tak w odniesieniu do samego rodzaju przewo¿onych ³adunków; cz³owiek  rzecz, lecz tak¿e i du¿ego ich zró¿nicowania w tym drugim przypadku. Ta ró¿norodnoæ prowadzi do znacz¹cej specjalizacji w rozwi¹zaniach konstrukcyjnych i wyposa¿eniu samochodów ciê¿arowych. W przypadku lekkich pojazdów dostawczych dotyczy to obok ³adownoci i rodzaju napêdu tak¿e tak
istotnych cech jak d³ugoæ skrzyni roboczej, jej zabudowa czy wreszcie liczba miejsc
w kabinie kierowcy. Przeciêtnie  w przypadku samochodów osobowych mo¿na wyró¿niæ
od oko³o 8 do 20 tysiêcy komponentów konstrukcji, podczas gdy dla samochodów ciê¿arowych  odpowiednio od 20 do 60 tysiêcy
Du¿e zró¿nicowane wariantów monta¿u tych pojazdów nie pozwala na zastosowanie
sztywnej automatyzacji, jak ma to miejsce przy produkcji samochodów osobowych.
W konsekwencji pojazdy dwu-, trzy-, czy czteroosiowe musz¹ byæ montowane przez
wyspecjalizowane zespo³y robocze w jednakowym takcie czasu pracy. Tym samym standaryzowane procesy produkcyjne monta¿u  wzorowane na systemie TPS jako rozwi¹zaniu
optymalnym  nie s¹ tu mo¿liwe do bezporedniego wdro¿enia. Relatywnie nieznaczny stopieñ automatyzacji i bardzo elastyczne procesy produkcyjne ograniczaj¹ te¿ wprowadzanie
zautomatyzowanych procesów kontroli jakoci jak to ma miejsce przy produkcji samochodów osobowych.
Odpowiednio punkt ciê¿koci systemu zapewnienia jakoci przy monta¿u samochodów ciê¿arowych przesuwa siê ni¿ej ku zagadnieniom czysto technicznym. Decyduj¹cym
kryterium staje siê tu wielokrotna optymalizacja uk³adu cz³owiek  proces monta¿u poprzez
rodki maj¹ce na celu unikanie i usuwanie b³êdów.
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2. Rola monta¿u w procesie produkcji
Na powstanie gotowego wyrobu sk³adaj¹ siê zarówno technologiczne procesy wytwarzania poszczególnych elementów jego konstrukcji, jak i procesy monta¿u. Struktury tych
procesów wykazuj¹ istotne ró¿nice. Rodzi to koniecznoæ stosowania odpowiadaj¹cych
tym w³aciwociom systemów zarz¹dzania, w tym tak¿e zarz¹dzania jakoci¹.
Kontrola jakoci komponentów sprowadza siê w istocie do nadzorowania zgodnoci
ich cech z przyjêtymi w projekcie wymaganiami. Sprawdza siê przedzia³y tolerancji wymiarów i kszta³tów oraz w³aciwoci materia³u, z którego zosta³y one wykonane.
Nadzór ten jest realizowany z regu³y za pomoc¹ automatycznych urz¹dzeñ pomiarowych bezporednio w fazie produkcji uzupe³niony  w razie potrzeby  o szczegó³ow¹ kontrolê gotowych produktów w specjalnych laboratoriach. Umo¿liwia to podejmowanie szybkich dzia³añ naprawczych.
Zadaniem monta¿u jest scalenie gotowych komponentów w funkcjonaln¹ ca³oæ.
Monta¿ obok procesu wytwarzania jest drugim co do wa¿noci procesem wartoci dodanej.
Dyrektywa VDI 2860 przyjêta przez wiêkszoæ europejskich producentów pojazdów definiuje monta¿ jako ca³oæ wszystkich procesów, które s³u¿¹ zabudowie z geometrycznie
okrelonych elementów.
W przeciwieñstwie do procesu wytwarzania, w którym o jakoci decyduj¹ cechy w³asne elementu, ocena jakoci monta¿u dokonuje siê w wyniku sprawdzenia poprawnoci
funkcji pe³nionej przez ten element w pewnej wiêkszej ca³oci  zbiorze, jakim jest konstrukcja.
Problem ten nabiera w³aciwego wymiaru, jeli uwzglêdniæ, i¿ pojedyncze elementy
i grupy monta¿owe pochodz¹ce dzi czêsto od ró¿norodnych wytwórców musz¹ zostaæ
skompletowane w jeden pojazd.
St¹d punkt ciê¿koci w ocenie jakoci monta¿u przesuwa siê od kontroli parametrów
funkcyjnych pojedynczego z³¹cza do obejmuj¹cej swym zakresem ca³e zespo³y pojazdu.
One to bowiem decyduj¹ tak o przysz³ej jego pracy, jak i bezpieczeñstwie poruszania siê po
drogach publicznych. Jest to zadanie o tyle z³o¿one, ¿e w istocie wadliwe funkcjonowanie
danego zespo³u mo¿e mieæ swe ród³o w:
 z³ej jakoci komponentów wykrycie tego faktu jest szczególnie utrudnione wobec
wspomnianej wieloci poddostawców, w produktach ka¿dego z nich niespe³nienie
wymagañ mo¿e powtarzaæ siê w odniesieniu do innej cechy tego samego produktu
(czêci);
 nieuniknionych b³êdów i odchy³ek monta¿owych.
W najogólniejszym przypadku proces monta¿u samochodów dostawczych o ramowej
konstrukcji nadwozia nastêpuje w piêciu kolejnych etapach (rys. 1). S¹ nimi:
1) monta¿ podwozia  ramy pojazdu spe³niaj¹cej podstawowe funkcje none i integruj¹cej ca³¹ konstrukcjê;
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2) zabezpieczenie antykorozyjne podwozia;
3) monta¿ uk³adu napêdowego, uk³adu kierowniczego i hamulcowego, osprzêtu elektrycznego, hydraulicznego, kabiny kierowcy;
4) programowanie i regulacja uk³adów elektronicznych, doprowadzenie mediów (p³yn
hamulcowy, p³yn ch³odniczy, itd.);
5) diagnostyka geometrii zawieszenia i parametrów silnika (hamownia).
Jednym z najistotniejszych zagadnieñ w procesie monta¿u pojazdów jest w³aciwe
wykonanie po³¹czeñ poszczególnych elementów jego konstrukcji. St¹d te¿ zwi¹zane z tym
czynnoci podlegaj¹ licznym regulacjom tak o charakterze ogólnym (normy), jak i zak³adowym.
Wzorcowym przyk³adem takich uregulowañ jest niemiecka norma DIN 8593, w której
poszczególne operacje monta¿u gotowych elementów ujête s¹ w grupy procedur. (Warto
zauwa¿yæ, i¿ tak powszechne odnoszenie siê europejskich producentów pojazdów dostawczych do tej¿e normy odzwierciedla w pewnym stopniu dominuj¹c¹ rolê niemieckich wytwórców w tej ga³êzi przemys³u.)
Wyró¿niæ tu nale¿y zw³aszcza procedury grupy Wt³aczanie i wciskanie. Obejmuje
ona po³¹czenia rubowe, które nale¿y uznaæ za podstawowy typ po³¹czenia mechanicznego
w produkcji samochodów dostawczych.
Kolejna grupa procedur po³¹czeñ odnosi siê do po³¹czeñ nitowanych tak¿e powszechnie stosowanych w produkcji samochodów dostawczych, zw³aszcza w odniesieniu do elementów stanowi¹cych ramê pojazdu.

Rys. 1. Podzia³ funkcji monta¿owych

3. Systemy jakoci w procesie monta¿u
Dzia³ania na rzecz zapewnienia jakoci mo¿na rozpatrywaæ jako pewien zmienny
w czasie proces podlegaj¹cy ogólnym zasadom regulacji. Pozwala to wykorzystaæ do jego
stabilizacji klasyczny zamkniêty obwód ze sprzê¿eniem zwrotnym pokazany na rysunku 2,
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w którym mierzone sygna³y na wyjciu z uk³adu (koñcowe stany procesu) s¹ porównywane
i oddzia³ywaj¹ na sygna³y wejciowe (pocz¹tkowe stany procesu
Matematycznie jednoznacznym opisem bloku ga³êzi zwrotnej jest transmitancja. Informacja w niej zawarta jest modyfikowana przez transmitancjê bloku ga³êzi zwrotnej, aczkolwiek  w szczególnym idealnym przypadku  mo¿e to nie mieæ miejsca.

Rys. 2. Schemat sprzê¿enia zwrotnego w uk³adzie regulacji (feedback)

Efektywne wykorzystanie takiej regulacji w odniesieniu do procesu monta¿u pojazdów dostawczych wymaga uwzglêdnienia niezmiernie istotnego faktu, i¿ w procesie tym
obok maszyn i urz¹dzeñ uczestnicz¹ te¿ zespo³y ludzkie.
Tym samym proces nie jest regulowany przez techniczne obwody regulacji, lecz poprzez socjotechniczne obwody regulacji, niezawieraj¹ce  w odró¿nieniu od tych pierwszych  matematycznego modelu kwantytyzacji i oceny skutecznoci systemu.
Odpowiednio te¿ o skutecznoci obwodu regulacji, a w konsekwencji i stabilnoci procesu decyduje tu nie tyle poprawnoæ modelu matematycznego, lecz realizacja przez pracowników pewnego zbioru regu³ i metod postêpowania maj¹cych na celu podniesienie
efektywnoci ich pracy na drodze polepszenia jakoci. Odbywa siê to równolegle ze sta³ym
powiêkszaniem bazy wiedzy i w³asnych dowiadczeñ.
Na rysunku 3 przedstawiono typowy obieg obwodu regulacji jakoci wystêpuj¹cy
w procesach monta¿u pojazdów.

Rys. 3. Schemat obwodu regulacji
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W praktyce obwód ten ulega rozszerzeniu wskutek istnienia ró¿norodnych wp³ywów
wywieranych tak przez dostawców komponentów jak i samych odbiorców.

4. Jakoæ z³¹czy rubowych montowanych za pomoc¹ wkrêtarek
W procesie monta¿u zasadniczym rodzajem po³¹czeñ elementów wchodz¹cych
w sk³ad konstrukcji pojazdu s¹ po³¹czenia rubowe, znacznie rzadziej gwintowe. U¿ycie
po³¹czeñ roz³¹cznych w zasadniczym stopniu u³atwia i skraca czas poszczególnych czynnoci. Dotyczy to tak¿e przewidywanej wymiany elementów zu¿ywaj¹cych siê podczas
eksploatacji b¹d te¿ uszkodzonych w wyniku zdarzaj¹cych siê kolizji.
Liczba tego typu po³¹czeñ w przeciêtnej wielkoci samochodzie dostawczym waha siê
oko³o stu, a utrzymanie ich parametrów i jakoci monta¿u ma zasadnicze znaczenie tak dla
w³aciwej eksploatacji, jak i bezpieczeñstwa ruchu. Dotyczy to szczególnie z³¹czy ³¹cz¹cych ramê non¹ z zespo³ami napêdu (silnik, sprzêg³o, przek³adnie, wa³y napêdowe) z osiami. Nie mniej istotne s¹ po³¹czenia w uk³adzie kierowniczym i hamulcowym, a tak¿e paliwowym i elektrycznym.
St¹d te¿ konstrukcja i sposób monta¿u tych po³¹czeñ jest okrelona cis³ymi przepisami norm DIN ISO 9001:2000 i VDA 6.1.
We wspó³czesnych pojazdach stosowane s¹ najczêciej ruby z gwintem metrycznym
drobnozwojowym o wymiarze M14×1,5 i karbowanym ³bem (rys. 4). Karbowana (od strony zamocowania) jest równie¿ powierzchnia nakrêtki.
ruby o tej konstrukcji stanowi¹ oko³o 7590% ogó³u stosowanych w budowie pojazdu.
Podczas dokrêcania z³¹cza karby ³ba ruby wgniataj¹ siê w powierzchniê ³¹czonych
elementów, co ³¹cznie z tarciem wystêpuj¹cym na powierzchni zwojów gwintu zapobiega
samoczynnemu luzowaniu (warunkiem jest przy tym, aby twardoæ powierzchni czêci ³¹czonych by³a mniejsza od materia³u ruby/nakrêtki).
Rozk³ad si³ tarcia w tak skonstruowanym po³¹czeniu rubowym zosta³ pokazany na
rysunku 5.
Taki charakter z³¹cza uzale¿nia parametry jego pracy od wartoci momentu obrotowego u¿ytego w fazie monta¿u (dokrêcenia ruby i nakrêtki).

Rys. 4. ruba z ³bem karbowanym stosowana w monta¿u samochodów dostawczych
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Rys. 5. Rozk³ad si³ tarcia w z³¹czu ze rub¹ z ³bem karbowanym

Na podstawie dotychczasowych badañ prowadzonych w niemieckim przemyle samochodowym mo¿na jednoznacznie orzec, i¿ wystêpuj¹ce w monta¿u wady po³¹czeñ rubowych s¹ spowodowane g³ównie czynnikiem ludzkim (rys. 6).

Rys. 6. B³êdy wystêpuj¹ce w monta¿u po³¹czeñ rubowych i ich podstawowe przyczyny

Przedstawione powy¿ej uwarunkowania wskazuj¹, i¿ uzyskanie wymaganej jakoci
z³¹cza wymaga:
 ustalenia dla ka¿dego z wystêpuj¹cych typów z³¹czy w³aciwego mu momentu dokrêcenia ruby i nakrêtki; wartoci te s¹ podawane na arkuszach dokumentacji technicznej, a tak¿e dodatkowo w wykazach umieszczonych bezporednio na stanowiskach
monta¿owych;
 wyboru w³aciwych narzêdzi, którymi moment ten bêdzie wywierany;
 okrelenia sposobu kontroli i dokumentowania jej wyników.
Podejmowane w tym zakresie decyzje dzia³u konstrukcyjnego musz¹ byæ przy tym
zgodne z wymaganiami w³aciwych norm. Dotyczy to tak¿e nadzorowania, kalibracji
i konserwacji tak samych narzêdzi, jak i przyrz¹dów pomiarowych.
Prowadzi to do oparcia procesu monta¿u o wykorzystanie trzech grup rêcznych narzêdzi o regulowanym  w zakresie od 0 do 2000 Nm  momencie obrotowym.
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S¹ to:
1) Wkrêtarki impulsowe o napêdzie pneumatycznym. Zast¹pi³y one wycofane ju¿ wczeniej wkrêtarki udarowe, o mniejszej dok³adnoci nastawy momentu i pracuj¹ce
z wiêkszym ha³asem.
2) Wkrêtarki elektryczne (EC-wkrêtarki), w których moment obrotowy jest wytwarzany
przez elektryczny komutator lub inaczej servomotor. S¹ to najdok³adniejsze ze stosowanych obecnie narzêdzi tego typu. Wyposa¿a siê je te¿ w prosty wskanik, którego kolor zielony lub czerwony informuje operatora o poprawnoci lub nie przebiegu
operacji.
3) Klucze dynamometryczne s³u¿¹ce g³ównie do doci¹gania zakrêconego ju¿ wczeniej
z³¹cza oraz kontroli wartoci momentu obrotowego zgodnie z schematem pokazanym
na rysunku 7.

Rys. 7. Przebieg momentu w kluczu dynamometrycznym podczas operacji ostatecznego
doci¹gania z³¹cza rubowego

5. Kontrola jakoci procesu monta¿u
Kontrola jakoci po³¹czeñ rubowych oparta jest o zapisy wartoci momentu obrotowego, a w niektórych przypadkach tak¿e i k¹ta obrotu realizowanej operacji.
Niezmiernie istotnym zagadnieniem jest przy tym zapewnienie warunków poprawnej
pracy ww. narzêdzi. S³u¿y temu:
1) kalibracja kluczy dynamometrycznych  przeprowadzana przy 20, 60 i 100% zakresie
pomiarowym.
2) ustawianie i nadzorowanie wkrêtarek na specjalnym symulatorze po³¹czeñ rubowych
Symulator ten stwarza wkrêtarkom identyczne warunki obci¹¿enia, jakie wystêpuj¹
przy czynnociach wykonywanych przez operatorów linii produkcyjnej. Badanie obejmuje
seriê kilkunastu zaprogramowanych prób, na podstawie których dokonuje siê regulacji momentu obrotowego stosownie do wymaganej jego wartoci. Program prób jest ustalany odpowiednio do za³o¿eñ przyjêtych w fazie projektowania i weryfikowany stosownie do dowiadczeñ zbieranych podczas eksploatacji. W tym ostatnim przypadku podstawowym
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kryterium wyboru jest wp³yw jakoci danego z³¹cza na bezpieczeñstwo ruchu. Przebieg
próby jest rejestrowany i umieszczane w protokole.
Jakoæ budowanego pojazdu podlega ostatecznej ocenie podczas dokonywanego
w sposób losowy audytu. Audyt taki jest realizowany tak w odniesieniu do poszczególnych czêci (zespo³ów) i procesów monta¿u, jaki i produktu koñcowego, przy czym czêstotliwoæ tego ostatniego jest ustalana z regu³y na poziomie pó³ procenta produkcji. Zwi¹zane
z audytem czynnoci weryfikuj¹ce stan faktyczny z w³aciw¹ w tym zakresie dokumentacj¹
i wymaganiami s¹ prowadzone przez niezwi¹zane z monta¿em jednostki. Umo¿liwia to postawienie obiektywnej diagnozy, a w dalszych krokach postêpowania sformu³owanie wniosków dotycz¹cych efektywnoci systemu zapewnienia jakoci ju¿ nie tylko na poszczególnych etapach monta¿u, lecz tak¿e i odniesieniu do innych procesów produkcyjnych. Wyniki
audytu s¹ prezentowany podczas okresowych spotkañ, z udzia³em kadry kierowniczej odpowiedzialnej za produkcjê/monta¿ (co najmniej na poziomie kierownika dzia³u).
W spotkaniu powinni uczestniczyæ równie¿, jeli to zasadne, przedstawiciele innych
dzia³ów (np. zaopatrzenia, gospodarki materia³owej, logistyki, itd.), tak by zapewniæ kompleksowy charakter podejmowanych tam decyzji podj¹æ dzia³ania (jeli to konieczne  rodki natychmiastowe), a tak¿e okreliæ zakresy odpowiedzialnoci i terminy realizacji dzia³añ.

Rys. 8. Zarejestrowany przebieg kalibracji momentu obrotowego wkrêtarki
podczas jej prób na symulatorze
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