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Wstęp - SUMIKA CERAMICS POLAND (SCP)
Firma: SUMIKA CERAMICS POLAND Sp. z o.o. należy do branży motoryzacyjnej –
chemia na potrzeby motoryzacji.
Prowadzimy działalność w zakresie produkcji glinowo-tytanowych filtrów cząstek
stałych do silników Diesla, zwanych w skrócie filtrami AT-DPF (Aluminum Titanate –
Diesel Particulate Filter), bazującej na zaawansowanym procesie spiekania ceramiki.
Spółka jest częścią japońskiego koncernu chemicznego Sumitomo Chemical Co., Ltd.
http://www.sumikaceramics.com.pl/pl/
Rok założenia: 2011.
Start masowej produkcji filtrów DPF: 10/2015.

System jakości: ISO/TS16949 od 09/2015
System zarządzania środowiskiem: ISO 14001 od 07/2014
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1. Opis testu/badania niepowtarzalnego
Badaniem niepowtarzalnym nazywamy badania/testy, w wyniku których badana część tak zmienia swoje właściwości, że
kolejny pomiar tej samej sztuki lub w tych samych warunkach jest niemożliwy.
W szczególności do zakresu badań niepowtarzalnych zalicza się badania niszczące (np. badania wytrzymałościowe).
Wybrane materiały opisujące podejście do badań dla systemów pomiarowych niepowtarzalnych:
- MSA Reference manual Ed 4. - w tym podręczniku znajdziemy tylko krótki podrozdział, którego lektura jest jednak
niewystarczająca do dobrego przygotowania eksperymentu pomiarowego,
- biuletyn z Minitab: http://blog.minitab.com,
- informacje z TQMsof: https://tqmsoft.com,
- informacje z IQmacros: https://www.qimacros.com,
Badania wyrobu gotowego w firmie Sumika (filtr DPF) bardzo często opierają się na badaniach niepowtarzalnych (~50%),
system pomiarowy dla takich badan powinien być sprawdzony aby gwarantować rzetelność wyników.
Firma Sumika sprawdza zdolności systemów pomiarowych opartych na kontrolach niszczących przy założeniach:
1) Narzędzie kontrolne jest kalibrowane i można potwierdzić liniowość tego urządzenia,
2) Zdolność i sprawność procesu dla wybranej charakterystyki jest osiągnięta,
3) Jako minimum, badania MSA powinny pokryć cały zakres zmienności badanej cechy (z zakresu produkcji),
4) Analiza musi potwierdzić czy system będzie mógł rozpoznać zmiany w procesie produkcyjnym oraz odpowiednio
zidentyfikować wyniki negatywne dla gotowego wyrobu.
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2. Charakterystyki produktu DPF powiązane z testami niszczącymi

IV. Funkcje filtra

Charakterystyka
Charakterystyka wymiarowa
Defekty wizualne
Defekty wewnętrzne
Struktura komórek
Struktura porów
Porowatość
Rozkład wielkości porów
Właściwości chemiczne
Struktura krystalograficzna
Zawartość Al-Ti w fazie krystalograficznej
Właściwości materiałowe

Filtr ID

III. Charakterystyka
materiałowa i
właściwości

I.
II. Struktura Wymiary
komórek
oraz
defekty

Właściwości

Rozszerzalność cieplna (CTE)
Wytrzymałość na ściskanie (w osi A)
Spadek ciśnienia
Spadek ciśnienia dla filtra z sadzą
Różnica spadku ciśnienia filtra z sadzą
Efektywność filtracji
Masa cząsteczek
Ilość cząsteczek
Wydajność (wytrzymałość) filtra
Siła ściskania izostatyczna

DMC

Siła wypchnięcia korka
Maksymalna dopuszczalna ilość sadzy
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3. Opis filtra i metody badania testu ściskania wzdłuż osi filtra
A
270°

0°

Filtr DPF – wyznaczenie osi „A”:

180°

90°

Specjalne informacje dotyczące testu:
- testowanie w 5-ciu punktach wewnątrz koło o średnicy 85mm,
- punkty styku (miejsce przyłożenia głowicy) nie powinny się nachodzić, powinny być odseparowane,
- testowane na powierzchni wylotowej,
- testowanie na stałych parametrach maszyny Shimadzu
- kontrolowanie siły minimalnej i średniej z 5-ciu pomiarów dla każdego produktu,
Kryteria akceptowalności: wszystkie wyniki pomiarów powyżej wartości minimalnej.
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4. Wyjaśnienie jak działa maszyna Shimadzu i jak przeprowadza się test

Maszyna wytrzymałościowa Shimadzu

Warunki do sprawdzenia przed testem:
1 – sprawdzenie płaskości powierzchni
czołowej filtra.
2 – sprawdzenie pozycji głowicy przed
rozpoczęciem testowania.
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Test filtra dla pierwszej pozycji (1)

Test filtra dla ostatniej pozycji (5)
C17-021 17096A10017 compressive
wR
AB

Wyniki z wszystkich testów prezentowane są w postaci
wykresów i tabeli w programie sterującym.

Key Word

Product Name
Test File Name
C17-021 17096A10017
compressive.xtas

Name

Diameter Height

Unit
mm
mm
170961_17 _ 1
24
170961_17 _ 2
24
170961_17 _ 3
24
170961_17 _ 4
24
170961_17 _ 5
24
Average
Standard Deviation
Maximum
Minimum
Range
Median
Variation
3Sigma
TotalAverage
TotalStandard Deviation
TotalMaximum
TotalMinimum
TotalRange
TotalMedian
TotalVariation
Total3Sigma

Method File Name
Report Date Test Date
Comressive full filter
2017-04-18
high sensitive.xmas
2017-04-18

Max_Force Max_Stress Break_Force
Calc. at
Calc. at
Sensitivity:
Entire Areas Entire Areas 10
N
N/mm2
N
158
5574,88
12,3232
5574,88
158
5283,82
11,6798 -.158
5191
11,4746
5190,37
158
4970,41
10,987
4970,41
158
5327,62
11,7766
5327,62
5269,55
11,6482
5265,82
219,35
0,48488
219,258
5574,88
12,3232
5574,88
4970,41
10,987
4970,41
604,47
1,3362
604,47
5283,82
11,6798
5259
0,04163
0,04163
0,04164
658,049
1,45464
657,775
5269,55
11,6482
5265,82
219,35
0,48488
219,258
5574,88
12,3232
5574,88
4970,41
10,987
4970,41
604,47
1,3362
604,47
5283,82
11,6798
5259
0,04163
0,04163
0,04164
658,049
1,45464
657,775

Raport końcowy wraz z wynikami jest generowany
przez program i zapisywany w formie tabeli Excel.
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5. Prezentacja wyników dla masowej produkcji – zdolność procesu
Minimum
I-MR Chart of minimum
UCL=14,982

Średnia

Individual Value
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I-MR Chart of average

Individual Value
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UCL=15,495

14
_
X=12,822
12

10

LCL=10,148
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1

UCL=3,285

Moving Range

3
2

__
MR=1,005

1

Dane z aktualnego procesu produkcyjnego dla:
- zdolności procesu,
Dane
potwierdzają
dobrą zdolność i sprawność procesu. Z punktu widzenia wytycznych
- rozkładu
normalnego danych,
- podręczniku
analizy trendów.MSA, nie istnieje konieczność dodatkowych badań potwierdzających zdolność
w
2
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55

Observation

systemu pomiarowego, jednakże wyniki prezentują dane tylko z jednego rodzaju produktu.
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6. Podejście do analizy MSA – dla testu wytrzymałości na ściskanie
A. Potwierdzenie stałych elementów w czasie testów (nie zmiennych elementów).
B. Potwierdzenie zmiennych elementów związanych z testowanymi modelami, konstrukcją filtra oraz procesem
produkcji.

A. Potwierdzenie stałych elementów w czasie testów (nie zmiennych elementów):
-

Czynności Laboratorium /Activities Laboratory

-

Metoda i sekwencja pomiarów:
– metoda testowania opisana w lokalnej instrukcji,
Wyszkolenie inspektorów:
- wszyscy inspektorzy wyszkoleni (podstawy teoretycznie i praktyczne) ponad rok praktyki,

SKILL MATRIX

NAZWA SEKCJI

NAZWISKO LIDERA

LABORATORIUM

A… B…

Kompetencje/Competences
LP:

Dokumenty powiązane* /
Related documents*

Status

Uwagi/
Remark

Status

Uwagi/
Remark

Status Uwagi/ Remark

Status

Uwagi/
Remark

Status

Uwagi/
Remark

9 Obsługa i pomiar Strength machine - pomiar compressive114-LAB-OS
10 Obsługa i pomiar Strength machine -pomiar push out test114-LAB-OS
11 Obsługa i pomiar Strength machine - press test

114-LAB-OS

Poziom doświadczenia Inspektorów.
Instrukcja do przeprowadzenia badania.
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A. Potwierdzenie stałych elementów w czasie testów (nie zmiennych elementów):
-

-

Potwierdzenie aktualnej kalibracji przyrządu,
- maszyna wytrzymałościowa Shimadzu regularnie kalibrowana (raz na 2 miesiące) – wyniki
akceptowalne w zakresie dokładności maszyny,
Potwierdzenie liniowości przyrządu,
- liniowość przyrządu jest zachowana w badanym zakresie maszyny Shimadzu

Mechanical strength test machine checking report
Name of equient and ID
Number

Shimadzu s/n14256062-02

Reference Measurement
Equipment

1 Dynamometer Atorn ZD2 - 1000N 0-1KN s/n
912061
2 Dynanometer MAN-SD1
1-10KN s/n 2072633.3

Date of Checking

2017-01-25

Checked by:

TK/KB

Next date for checking

2017-03-25

Tolerance

2%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dynanometer

Machine

10,1
50,1
100,2
200,5
400,4
600,7
802,0
998,0
1985
3990
6008
8010
10020

10,00
50,00
100,00
200,00
400,00
600,00
800,00
995,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00

Final Judgment

Diviation Diviation% Judgment
0,10
0,10
0,20
0,50
0,40
0,70
2,00
3,00
15,00
10,00
8,00
10,00
20,00

0,99%
0,20%
0,20%
0,25%
0,10%
0,12%
0,25%
0,30%
0,76%
0,25%
0,13%
0,12%
0,20%

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

12000,0
10000,0
8000,0
Dynanometer

6000,0

Machine
4000,0
2000,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OK

Potwierdzenie wykonania
poprawnej kalibracji urządzenia.
Badanie liniowości urządzenia.
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B. Potwierdzenie zmiennych elementów związanych z testowanymi modelami, konstrukcją filtra oraz
procesem produkcji (DoE):
-

Wpływ innych cech produktu (innych charakterystyk filtra) na wytrzymałość końcową,
- konieczna analiza konstrukcji i wpływu innych cech produktu na zmiany wartości wytrzymałości - (pomocna
analiza QFD),

-

Zmiany nastaw i parametrów w procesie produkcji,
- konieczna analiza zmian oprzyrządowania, lub wpływu materiałów składowych powodujący zmiany
w konstrukcji produktu – (konstrukcja matrycy i skład materiałowy),

-

Zmiany produkowanych modeli,
- konieczna analiza zmienności dla różnych wersji filtrów (inne modele), innych wysokości nominalnych, innych
materiałów, innych konstrukcji – (niższy model, inny skład chemiczny, inny kształt modelu).

Analiza dla powyższych elementów oparta jest na podejściu QFD dla konstrukcji filtra – powiązanych ze zmianami
wartości wytrzymałości na ściskanie:
I. Dimension and Defects
Dimension

Równoległość

Płaskość

Prostopadłość

Pęknięcia
(uszkodzenia) na

Obecność zabrudzeń
na powierzchni

Grubość ścianek

Face surface

Długość

Side surface

Proces wpychania filtra do
obudowy ("puszkowanie").

II. Cell structure
Cell structure (core area)

Defect
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7. Pobieranie próbek do badań MSA:
Główne założenie:
Należy tworzyć grupy próbek bardzo podobnych (jednorodnych) – w każdej grupie min 5 sztuk (dla potwierdzenia małej
zmienności wewnątrz grupy).
1. Selekcja próbek z aktualniej produkcji zebranie zgodnie z wytycznymi:
- z aktualnie produkowanego modelu,
- z tych samych nastaw narzędzi z głównego procesu formującego (LOT),
- z podobnych wyników dla parametrów powiązanych (długość, równoległość, płaskość, prostopadłość, brak wad związanych
z pęknięciami lub wtrąceniami ),
Zebrano 5 sztuk próbek reprezentujących aktualną produkcję (mała zmienność) – do zebrania wyników bazowych.
2. Selekcja próbek z minimalną grubością ścianek,
- z aktualnie produkowanego modelu,
- z podobnymi parametrami jak próbki z punktu powyżej (1),
Zebrano 5 sztuk próbek z grubością ścianek dla wartości minimalnej – spodziewany wynik poniżej wartości bazowych.
3. Selekcja próbek z maksymalną grubością ścianek,
- z aktualnie produkowanego modelu,
- z podobnymi parametrami jak próbki z punktu powyżej (1),
Zebrano 5 sztuk próbek z grubością ścianek dla wartości maksymalnej – spodziewany wynik powyżej wartości bazowych.
4. Wyszukanie próbek do testów z innego modelu:
- z modelu z wyższą lub niższą wysokością (lub inną konstrukcją lub innym składem materiałowym),
Zebrano 5 sztuk próbek z innego modelu – inny wymiar wysokości i skład materiałowy, spodziewany wynik znacząco inny niż
wyniki z próbek bazowych. (1)
5. Wyszukanie próbek z defektami na powierzchni czołowej:
- z pęknięciami lub wtrąceniami na powierzchni czołowej – wady powtarzalne,
Nie zebrano sztuk wadliwych z powtarzającymi się defektami.
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8.1 Przedstawienie wyników otrzymanych po testach (karta I-MR):
Analiza wyników dla wartości wytrzymałości na ściskanie „minimum”:

Grupa 1 – próbki
reprezentujące
aktualną produkcję

Grupa 2 – próbki z
minimalną grubością
ścianek.

Grupa 3 – próbki z
maksymalną
grubością ścianek.

Grupa 4 – próbki z
innego modelu – inna
kompozycja i wymiary.

Grupa 5,6 – próbki z aktualnej produkcji
testowane z innymi nastawami (inne miejsce
styku głowicy) – specjalnie dobrane testy dla
potwierdzenia wytrzymałości w niskich
zakresach.

Karta kontrolna I-MR przedstawia dane:
- „Individual Value”=„I” - wartości indywidualne otrzymane z pomiaru, wyniki pokazują różne poziomy wartości dla każdej z grup.
- „Moving Range” = „MR” – wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami, zaobserwowane 3 (5) piki
pokazujące przejścia pomiędzy grupami próbek.
13

8.2 Przedstawienie wyników otrzymanych po testach (karta I-MR):
Analiza wyników dla wartości wytrzymałości na ściskanie „średnie”:

Grupa 1 – próbki
reprezentujące
aktualną produkcję

Grupa 2 – próbki z
minimalną grubością
ścianek.

Grupa 3 – próbki z
maksymalną
grubością ścianek.

Grupa 4 – próbki z
innego modelu – inna
kompozycja i wymiary.

Grupa 5,6 – próbki z aktualnej produkcji
testowane z innymi nastawami (inne miejsce
styku głowicy)

Karta kontrolna I-MR przedstawia dane:
- „Individual Value”=„I” - wartości indywidualne otrzymane z pomiaru, wyniki pokazują różne poziomy wartości dla każdej z grup.
- „Moving Range” = „MR” – wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami, zaobserwowane 3 (5) piki
pokazujące przejścia pomiędzy grupami próbek.
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8.3 Przedstawienie wyników otrzymanych po testach (karta I-MR):
Analiza wyników przy porównaniu do zmienności aktualnego procesu produkcyjnego:

Krótkie podsumowanie otrzymanych wyników:

1. Mała zmienność wyników w każdej pod-grupie – potwierdza odpowiednie dobranie jednorodnych produktów.
2. Widoczne zmiany w wynikach przy przejściu z każdej pod-grupy, zmiany wyników potwierdzone przez pojawienie się pików na
wykresach ruchomego rozstępu – potwierdza poprawności podejścia do tematu i zgodność z QFD (wpływ zmienności grubości
ścianek na parametr wytrzymałości).
3. Wyniki znacząco poza zakresem aktualnej zmienności produkcji zaobserwowano tylko przy wynikach z innego modelu –
potwierdza konieczność testów dla różnych modeli, produktów.
4. Wyniki z testów pokrywają cały zakres zmienności produkcji.
5. Brak wyników potwierdzających zdolność systemu pomiarowego w wyższych wartościach.
6. Brak powtarzalnych wyników potwierdzających taką samą zdolność systemu pomiarowego w niższych wartościach – przy
granicy tolerancji.
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9 Podsumowanie i wnioski dotyczące analizy MSA dla badań niszczących.
W trakcie testów i analizy potwierdzono następujące założenia:
- Zdolność procesu na wysokim poziomie,
- Możliwość reakcji systemu pomiarowego na zmiany w procesie,
- Zdolność do rozpoznawania zmiany modelu,
- Zdolność do rozpoznania wyników w całym zakresie procesu produkcyjnego,

Testy nie mogły potwierdzić następujących zależności:
-

spodziewanej zmiany wartości wytrzymałości w przypadku pojawienia się wad na powierzchni czołowej,

- wpływu pojawienia się na produkcie błędów kształtu powyżej specyfikacji i spodziewanej zmniejszonej wytrzymałości na
ściskanie,
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Plan na kolejne badania – konieczność rozszerzenia badań MSA:
-

wyszukanie produktów z powtarzalnymi defektami na powierzchni czołowej,
pojawienie się nowego modelu – powtórzenie badania na nowym modelu,
pojawienie się zmian w aktualnej procedurze testowej – zmiany w „A – stałych elementach testu”….,
naprawach lub modyfikacjach w sprzęt pomiarowy,

Podsumowanie badania MSA:
Przedstawiona analiza MSA dla testów niszczących potwierdziła zdolność systemu pomiarowego na zmiany w procesie.
Poprzez badanie liniowości można potwierdzić, że mimo braków wyników bardzo blisko granicy tolerancji, jednak system
pomiarowy potrafi zinterpretować wyniki poniżej specyfikacji.
Końcowa ocena jest pozytywna mimo braku pewnych dodatkowych badań. Możemy potwierdzić, że badanie MSA jest
zaakceptowane – bazując na wynikach i analizie karty kontrolnej I-MR.
Kolejne badania MSA dla testów niszczących zostały wykonane w podobny sposób. W większości przypadków analiza kart
I-MR potwierdziła zdolność systemu pomiarowego do reagowania na zmiany w procesie i wykrywanie wyników poza
specyfikacją.
Niektóre z testów MSA nie zostały zaakceptowane za pierwszym razem. Głównie z przyczyn braku uwzględnienia
wszystkich zmienności w procesie jak i w metodzie testowej (tzn. sposobu przygotowania/wycinania próbek do badań
przez operatorów).
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Radosław Kaczmarek
Kierownik ds. Jakości w firmie Sumika Ceramics Poland.
Od roku 2000 związany z japońskim koncernem Sumitomo:
- Od 2000 do 2015 w firmie SEWS,
- Od 2015- do dziś w firmie SCP.
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Mechanicznego, posiadający duże doświadczanie
w kontroli procesu, metodach pomiarowych i systemach jakości dla przemysłu
samochodowego. Audytor wewnętrzny systemu jakości ISO/TS – IATF 16949 oraz audytor
procesu wg VDA. Specjalizuje się w stosowaniu metod jakościowych dla kontroli końcowej
wyrobów.

• E-mail: radoslaw.kaczmarek@sumikaceramics.com,
• Tel. 505 454 857
• Dział Jakości (QA/QC) w SCP Sp. z o. o.
• Wrocław, ul. Bierutowska 87.
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