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Sammanfattning

Bakgnyrden till exarnensarbetet 6r att det finns ett behov av aff hdja utryttjandegraden i stans-

och lasermaskiner hos Lars Hoglund AB. Anledningen till att utnyttjandegraden behdver hOjas

iir att fdretaget vill bli mera l$nsamt och mera konkurrenskraftigt.

Uppgiften har varit att m6ta utnyttjandegraden, gOra en probleminventering och ta fram

ffit"g p& ltgiirder som kan l6sa de problem som kom fram i probleminventeringen.

Vid probleminventeringen visade det sig att det gir att hoja utnyttjandegraden genom att bl.a.

g6raen stfllltidsreducering, skapa ordning och reda, samt att f0rebygga flaskhalsar.

55 6r en metod som har anvdnts fdr att ta fram fiirbtttrings[tgtirdema. Genom att fOlja denna

meto4 samt att giira nfura nya investeringar i fdretage! ser det ut som att milet i detta arbete

ska kunna uppnis.
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Abstract

The reason why this exarnination was made was that the company l,ars H0glund AB needed

to improve the utilization at their ptrnching machines. Lars H6glund AB needed to improve

the utilization so they could be more profitable.

The task was to measune the utilization, to do a problem inventory and to find out suggestions

of measures that could solve the problems which where found in the inventory.

At the problem inventory there was cleared about that the utilization could be improved if

there was made a set up time reduction and if some bottle-necks was prevented.

55 is a method that was used to present the measures for the problems. By following this

method and by doing *-" o"* i*estments there would be possible to reach the objective in

this examination.
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1. Inledning

1.1 Allmflnt

Detta examensarbete ingir som det avslutande momentet ftir att erhilla examen inom

hiigskoleingenj<irsprogrammet i maskinteknik vid institutionen fbr ingenjdrsvetenskap,

matematik och fusik vid Karlstads Universitet.

Uppdragsgivare iir tars Htiglund AB. Arbetet har a$ rum hos detta ftiretag i Tdcksfors.

HanOteaaren p6 ftiretaget iir tvatitetschefen, Anders Wallin. Handledare pi universitet ?ir

Lennart Berglund. Examinator iir Girma Kifetew.

1.2 Beskrivning av fiiretaget

Lars H6glund AB tir tillverkare av tunnplitsdetaljer. De erbjuder kundanpassade plitdetaljer,

bearbetade med mycket hOg precision. Fdretaget har ca 125 anstiillda.

Ftiretaget tiicker ftiljande omriden inom tunnplatsbearbetning:

* Konstruktion
* Laserskiirning
* Stansning
* Kantpressning
* Excenterpressning
* Svetsning (alla moderna svetstlper)
* Pulverlackering
* Montering

Detta ing6r i den nuvarande maskinparken pi den avdelning &ir examensarbetet genomforts:

I st. NightTrain, helautomatiskt
materialhanteringssystem (NT)

I st. Helautomatiska kombimaskiner lor stansning och laserskZiming (LP2)

2 st. Helautomatiska stansmaskiner (SGl, SG2)

1.3 Bakgrund

Det hiiga kostnadsliiget i Sverige g0r att de svenska verkstfiema har svirt att konkurrera med

lagkosiradsl?inder och produktionen riskerar di att flyttas dit. Men verkstiiderna kan bli mer

kJnkunenskraftiga g"no- att htija prodtrktiviteten och skapa en mer lOnsam tillverkning.
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Lars Hiiglund AB har investerat i nya maskiner ftir att kunna 6ka sin produktion, fi battre

Itinsamhet och bli mer konkurrenskraftiga. Fdr att uppni detta kr?ivs ocksi en htig

utnyttj andegrad av maskinerna.

Sommaren 2005 installerades tvi nya stansmaskiner och en kombinerad stans- och

laserskiirningsmaskin tillsammans med materialhanteringssystemet hos Lars H6glund AB'

Dessa ftirviintades ha hdgre kapacitet iin de iildre maskinerna. Meheftningen blev att

verkningsgraden lor proJuniott"n skulle bli 75 o/o. Verkningsgraden var vid projektets biirjan

54-63 N.b"tvar oklart vad som orsakade den liga verkningsgraden. Fdretaget har det senaste

flret expanderat kraftigt och minga nyanstiillningar har gjorts, d?irftir iir flera operattirer vid

dessa maskiner relativt oerfarna. De nya maskinema har ocksi medfort inkiirningsproblem. I

och med att kapaciteten i ftiretaget har ftiriindrats si har vissa flaskhalsar ftirsvunnit, samtidigt

som andra uppstitt.

1.4 Problembeskrivning

Uppgiften i examensarbetet ?ir att kartliigga den egentliga verkningsgraden, samt att kartl?igga

vad som orsakar den liga verkningsgraden. Det ska ocksi tas fram itgtirder som kan hdja

denna liga verkningsgrad, bide kortsiktigt och langsiktigt.

1.5 MiUSyfte

Syftet var att fbrbiittra utnyttjandegraden av stans- och lasermaskiner.

Mils6ttningen har varit att utnyttjandegraden hos dessa maskiner ska <iverstigaT5 Yo.

2. Genomfiirande

F6r att kunna definiera problemet har arbetet har bdrjat med en diskussion med bl.a.

produktionschefen om vad han anser om problemet och vilket resultat han skulle vilja se att

-b"t"t 
gav. Sedan har det fortsatt med att arbeta ihop med operatOrerna" detta ftir att liira deras

arbetsrutiner kring maskinema. Arbetet med operatdrerna gav nOdviindig kunskap om hela

arbetsprocerr"n, frfu, det att rimaterialet l6ggs in tills det att den fitrdiga produkten ilr lagd i

lager. b"ttr har gett ftirdelen att jaghar fitt id6er till fiirbiittringsarbetet ffin tvi olika

pe-rspektiv. Operattiren kan proclssen biist, men ledningen har mer ett systemperspektiv pi

f iirbiittringsarbete.

lnnan ftirbiittringsarbetet startade kartlagdes hur maskinerna hade utnyttjats hittills. Maskinen

registrerar hur stor tid i (realtid) som maskinen producerar varje dygn. Denna tid jiimftirdes

-!a 
dygp.ts 24 timmar. Maskinerna lir dock inte bemannade mer ?in 130 av 168 mtijliga

timmar per vecka. Tiderna sattes in i en tabell fiir att kunna skapa nedanstAende diagram.

-6-



UTNYTTJANDEGRAD

-!16fi1
-  -Mel
-Vsfin.gnd LP2

-Vertn.grad Tobl

-*-V€fin.grad SG1

F (\r G' t ro .o t\ @ o 3 : S I : P I = 3

Vecka

80,0%

70,0010

60,0%
c
o

t so,o"r
E
E 40,0Yo
tt
o
!t
E

€.30,0%
E
) 2o,oo/o

10,0%

0,0%

Bild l. Diagram 6ver utnyttjandegraden hos stansmaskinerna

2.1 Metoder

F6r att m6ta och fdrb6ttra utnyttjandegraden har fiiljande metoder anv6nts: (Utnyttjandegraden

flr det som i nedanstiende bild kallas tillgengligbet-)
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Total utrustningseffektivitet - OEE (TAK, UTE)

Tider

Bild 2. Metoden om total utrustningseffektivitet.

Bcrlkning rv totd utruildtrStcffcktivitet

Tillgtnglighet = Tiilqnndiq tid - toL stoootid
tillgtnglig tid

Kvelitetsutbyte=@
Producerat ental

utrustningsefiektivitet = Tillgnn$ighet x Operationsefiektivitet x K
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De 16 stora ftirlusterna

Mjuka f6rluster
Mfinniskans effektivitet

I Pl""-"d.1
I fOrluster I

l,-"***l
I f0luster I

Mctod-
f0rluster

lTdr;'d-l
I eutomatik I

lEt* i""t.l
I O. just. I

F0rluster i energi
och material

Meterialltglng
Antal verktyg

Efiencrgi lNyni$nttt.l Godkrnt

Bild 3. De 16 stora ftirlusterna vid produktion.

5S

55 stAr for sortera" systematiserq stiid4 standardisera och se till.

55 iir en metod som anveinds f?ir att ftirbdtEa arbetsplatsen och ta bort olika former av sl6seri.

Arbetsplatsen ska bli vilordnad och operatdrerna ska ha tillg&ng till allt de behtiver' men

sidantiom inte behdvs fiir arbetsprocessen ska inte finna diir, det skapar bara oordning. 55

resulterar som regel i minskat sldseri, biitre utnyttjande av maskiner och lokaler och diirmed

minskade kostnader.

Sortera
Sortera material och placera det pi uppmiirkta platser. Det material som anviinds oftast ska

placeras niirmast maskinen och de andra ska placeras liingre ififn. Onddigt material ska

avltgsnas. Detta 96r att produktionen kommer iging snabbare vid stopp. Det gir it mindre tid

ftir att leta material, verktyg och reservdelar.

Systematisera
fri6f. upp material, verktyg och reservdelar och de platser diir sakerna ska vara placerade.

Detta gbi utt det gir Htt att hitta det som sOks. Arbetet underliittas fbr operattirema och

produktionsstoppen blir kortare. Det underl6ttar 6ven stiidning och sortering. Utrustningen

Itiggs alltid tillbaka diir den ska ligga.

VIrdeOk
opcretiv

tid

VXrdedk.
mtF

timmer
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Stida
Reng<ir arbetsplatsen och utrustningen si att det skapas en bra arbetsmiljd. Det gdr det mer

trivsamt att arbeta och det ?ir ftirdelaktigt att kunna visa upp en ren snygg och effektiv

arbetsplats. Att h6lla maskiner och utrustning rena ingAr i det ftirebyggande underhillet och

det giii det liittare att overblicka arbetsplatsen och upptiicka fel i produktionen.

Standardisera
Rutiner beh6vs ftir att upprtitthilla ordning och reda. Alla anstillda ska veta vad som ska

g6ras och hur det ska gOras, fiir att det inte ska uppst6 oreda'

Se till
Se till att uppr6tth6lla det som har skapats. Finn de orsaker som gdr att det blir oordning.

Skapa rutiner som 96r det enkelt att uppriitth&lla ordningen. Gdr om de tre fbrsta stegen

regelbundet.

2.2 Probleminventering och ldsning aY problemen

Hiir kommer det att presenteras vad som kom fram under probleminventeringen och det

presenteras ftirslag pi hur dessa problem skulle kunna l6sas'

2.2.1Problem 1 - verktYg

Idag finns det ett antal formverktyg som anvlnds i produktionen. Dessa verktyg stansar inte

hli pliten, utan ger pliten den form som bildas mellan stansen och dynan. Det ?ir diirftir

viktigt att verktyget har riitt liingd och att maskinen slir stansen till riitt avstAnd ffin dynan.

entatet vertctygstr1lare ?ir si begriinsat att varje formverktyg inte alltid kan sitta i en sadan.

Verktygen 
-iSt" 

dA monteras och demonteras vid varje anviindning. Detta tar upp tid ftir

operat6ren niir maskinen ska stallas och det iir en felkilla, eftersom verktyget inte alltid vid

monteringen fir sin riitta lengd, och di fiir ju heller inte detatjen sin riitta geometri. Ddrfiir

skulle det finnas en verktygrtreil-" till varje formverktyg frr att spara tid vid riggning - bade

vid inst6llningen av maskinparametar och vid letande och skruvande av verktyg. Kvaliteten

pi produktema skulle ocksA bli hogre.
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Ordning och reda pi verktyg kunde vara b6tne. Alla verktyg borde teggas pi hyllor efter
v6ggen och bAde verktygen och dess plats ska mErkas upp ordentligt. De ska inte fii vara l6st
liggande eller pi pallar Oild 5), utan det ska se ut som det g0r pe bild 4.

Bild 4. Verktygstfl df,r verktygen ligger Bild 5. Semre t1p av verKtygstorvanng
uppmdrkta och sorterade. utan ordning och reda

Utrustning,en som anvfinds fdr att endra storlek piverktygsstationerna och utnrstningen som

anvlnds tillsammans med formverlrtygen, skamlrkas upp och Hggas pi en braplats intill

maskinema, s& att de blir Httare att hitta och littare att hillla ordning ptr Idag ser det ut som p&

bild 6. Som det Ar idag 6r det lfitt att nAgot ftirsvinner och det 6r inte se Htt att veta vilka delar

som ska anvdndas vid varje tillfitlle.

Bild 6. Utrustningen som anvinds fOr att kunna andra storlek p[
verktygsstationema och den utrustning som anvdnds tillsammans med
formverktygen.

Bild 5. Semr€ tJp av verktygsftirrraring
utan ordning och reda
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2.2.2 Problem 2 - stiilltidsreducering

Att giira en stiilltidsreducering iir ett steg mot att hiija utnyttjandegraden. Stiilltiden kan

reduceras genom att planera kti-itrg.n i maskinerna s6 att tunn plit stansades i den ena av de

tv6 SG-maskinerna och tjock plit i den andra. Stiilltiden skulle dA kunna reduceras genom att

operat6ren slipper nigra byten av stansdynor vid de verktyg som alltid finns i

verktygsrevolvlrn, eftersom plitarna da Ande skulle stansas med riitt dynspel.

Niir operat6ren ska stiilla maskinen fiirbereds detta och alla verktyg som ska anvtindas liiggs

pi en verktygsvagn, som tas med till maskinen fiir att underliitta stiillet. Men det iir ftir trangt
-ftir 

att u"rktygrr,,ugnen ska kunna tas med iinda fram till verktygsrevolvern. Stiillet kunde

underliittas om det sattes in en stdrre gnnd, sA att vagnen kunde tas med fram till

verktygsrevolvem och en stdrre tavla skulle siittas upp vid verktygsrevolvern si att operatdren

Htt kan se vilka verktyg som finns i revolvern, b&de frin mandverpanelen och under stiillet.

2.2.3 Problem 3 - underhill

F6r att iika tillg?ingligheten miste antalet stopp minskas och di tir det antalet oplanerade stopp

som ?ir viktigt att minska. Dessa kan minskas med rAtt underhill pi maskiner och verktyg. Ett

planerat stopp gtirs idag varje torsdag, di operatdrerna sjiilva smdrjer och rengdr maskinen.

F6r att minimera tiden vid de oplanerade stoppen, skulle ett reservdelslager och personal som

iir kunnig attlagamaskinerna finnas. Att ha ftir mycket dyra reservdelar i lager utgcir en

on6dig kostnad. Ett service avtal kommer att skrivas med maskinleveranttiren och di kommer

reservdelslagret att diskuteras. Ett lager med billigare delar skulle kunna finnas hos Lars

Hiiglund eg. n"ttu reservdelslager skulle bl.a. kunna innehilla sugkoppar och givare som inte

utgtir n&gon stor kostrad. Enklare fel skulle di kunna felsdkas och lagas av de operat6rer som

lo6Uar rnea mastinerna. Viss personal borde eventuellt dA utbildas i att reparera maskinema.
-O*igu 

reservdelar skulle liimpligen finnas hos maskinleverantdren, som snabbt skulle kunna

insgilla sig och ltisa problem niir de uppstir om de inte kan liisas av personal hos Lars

H6glund AB.

Maskinerna borde modifieras si att de skapar en loggfil med felmeddelande niir ett stopp

intrtiffar, si att de oplanerade stoppen blir ldttare att ftirhindra i framtiden.
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2.2.4 Problem 4 - Night Train

Night train er ett materialhanteringssystem. Det
bester av ett lager liknade ett pallstiill, d6r materialet
ligger p[ kassetter i stflllet. Varje kassett rymmer
4 st lastpdlar. En robot som gAr pi rils
ldngs lagret kan transportera dessa kassetter till och
frAn maskinerna Ntir operat0ren stdller maskinen
anges vilket material som ska anvdndas- NT hemtar
di detta material och l6gger det i maskinen. N[r
detaljerna flr bearbetade ldgger en andra robot
dessa detaljer pl en tom kassett och nir kassetten [r
full korNT den tillbaka och lfuger den i lager. Det
finns ocks6 en station fdr att Hgga in r6material
och en station frr att hAmta ut de bearbetade
detaljema.

Ptiten skadas Htt ner den ska
teggas in i NT. En truck lYfter
fdrst hela plitpaketet och lflgger
detta pA en vagn. N6r Pllten
Hggs p&vagnen som anvdnds
f6r att ta bort emballaget
bildas bucklor i pl6ten" efter
st6den som pliten vilar P6" Nar
tnrcken lyft€r linga plitPaket
kan det som h{nger utanf6r
gafflarna vara si tungt att Pliten
blfu b6jd och det uppstAr en
plastisk deformation i pl[ten.
Nflr emballaget 6r borttaget
tyfter tnrcken plitarna linnu en
ging, ftir att flytta den till
ilastningsstationen. Nu l6ggs
plitarna 6nnu en ging pi en
uppsiittring stiid. Liknande den
f0rra g6ngen se kan det uPPsti
bucklor i pl6ten. FOr att Pliten
ska kunna Hggas rfltt PA
kassetten skjuver tnrcken
pliten mot tre st6d tills de ligger
helt intill. Lite ofOrsiktighet
g0r att pliten skadas l6ngs
kant€rna Denna hant€ring kan
medfdra att pliten blir fiirstOrd
si att den inte kan anvdndas.

Bild 7. Night tain. Iager och robot.

Bild 8. Vagnen som anvfinds ftir att kunnaplocka
bort emballaget kring pl&tpaketen.

-13-



Men dettaupptAcks normalt sett inte
ft trran detalj ema kontrolleras
efter stansningen och detaljerna
kasseras ftirst d6. De problem
som kan uppsti ?ir att pliten kan
bli se ojiimn att den skrapar i
stansverktyge! i dessa fall kan repor
bildas som inte ligger inom
toleranserna. I andra fall kan
tiingema som hAller i pliten kan tappa
sitt grepp. Di stannar maskinen och
lannar om detta. Om nfuon Pl6t
frrskjuts lite och alla plitar inte ligger
helt intill stOden som finns vid
kassetten Ar det inte alltid som
roboten som matar stansmaskin har
kapacitet att korrigera ftir detta. Di
kommer maskinen att stoppa och larma
Operat6ren m6ste nu liigga pliten pi
plats, manuellt ftir att kunna starta
maskin igen.

Bild 9. Ilashningstationen d[r
materialet ldggs in i Night train.

Detta problem kan l6sas genom att programmera maskinen si att om roboten inte klarar att

litggapntrn p6 plats ska ioboten slippa pliten, gi tillbaka och ta ett nytt tag om pl&ten och

diirefter Laggaden pA plats.

NT kan bilda en flaskhals om de kassetter som de ftirdiga detaljerna lagras pA tar slut. Detta

sker friirnst under helgskifte! di prodtrktionen 6r mindre pi de Owiga avdelningarna i

ftirhAllande till stansavdelningen. Fler kassetter kunde kdpas in och lfugas i NT ftir att 6ka

lagringskapaciteten. Det skulle ocksi gaattplanera k6rningen s& att de detaljer som tar stOrst

ptutt i Nf itttr kdrs under helgskiften. Ett tredje altemativ dr att slitta in mer personal pi de

iiwiga avdelningarna under helgskiften.

NT kan ocks6 bilda en flaskhals om materialet som ska bearbetas inte lfugs in i lagret pi

gngrd av att det saknas plats p& kassettema. DetCa kunde l6sas genom att den person som ska

iaggu in pliten i NT fer tillgdng till maskinoperatOremas kdrplanering, dlir det stAr vilka

*b"t"o som ska k6ras och vilket material som ska anvi'ndas. Ilasbringen av pliten kunde di

planeras s& att antal stopp pi grund av materialbrist minimerades. Pi kOrplaneringen stAr det
-<lock 

inte hur stor mdngd material som beh0vs fdr att kunna k6ra jobbet. Men gfu det att

slriva om k6rplaneringarna sA att 6ven mdngden material finns me4 sA skulle problemet

kunna vara lost. En 6kad kommunikation mellan arbetama skulle ocksi hmna l6sa problemet.

Operatdren kan sega till om vilka material och i vilka mdngder han beh6ver det' si att r6tt

-ut"tiul 
finns tingengti$ i rett tid. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller med e-post. Det

beista vore om operat6rerna fllr prova sig fram och sjfllva avg6ra vilken metod som passar dem

best.

Negra kassetter skulle eventuellt reserveras och Mllas tomma om det ovdntat skulle dyka upp

ett jobb, som det Ar v[ldigt brittom med, s& att det inte iir risk fOr avbrott i produktion.
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Vissa detaljer som tillverkas iir s& stora att de inte fir plats pi en pall. Di miste dessa ltiggas

p6 dubbelpall. Men p& kassetten ligger alltid en enkelpall, vilket gdr att operatdren miste g& in

iitt k*r"tt"n och byta pall. Niir pallen sedan ar rylld si kOr den tillbaka in i lagret. Pallen tas

sedan ut p6 niista avdelning niir den ska bearbetas vidare. N?ir bearbetningen ilr klar har

detaljerna flyttats frin dubbelpallen och den ktirs ut till stansavdelningen igen. Detta iir en

omruittdlig hantering av pallama, som iir tunga och otympliga. Den logistik skulle kunna

minskas g"no- att nagra-kassetter reserverades fiir dubbelpallar, si att de alltid fanns i NT.

Ilastningsstationen ska modifieras sA att miingden plitskador minskas. Det skulle underliitta

om pl6tin inte behdvde lyftas med truck efter att emballaget tagits bort. Eventuellt kunde en

truct med flera galflar anviindas si att anl?iggningsytorna blir stdrre, samt att avstAndet mellan

gafflama blir mindre. De st6d som finns i ilastningsstationen som pl&ten stiills pi skulle ocksi

f,u 
"tt 

st6rre anleiggningsyta si att trycket pi de understa plitarna blir mindre.

2.2.5 Problem 5 - ritningar

Idag iir det siillan som operatdren fir korrekta ritningar pi det som ska produceras. De

rimlngar som finns till hands tu rifiringar p& detaljer efter att de kantvikts. Detta gtir det svart

att mita detaljen flir att kunna avgora om den iir korrekt tillverkad. Det hiinder t-ex. nattetid att

jobb miste brytas ftir att det rtder osiikerhet om detaljen som produceras stiimmer Overens

med ritning"n. Rittrittgutnu borde anpassru fiir varje operation. Det finns enkla verktyg ftir

detta i de flesta 3O-modelleringsprogram. Detta skulle medftira att bide kvaliteten pi

produktema och utnyttjandegraden i maskinerna skulle hdjas'
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3. Resultat

De ttgtirder som ska h6ja utnyttjandegraden har inte vidtagits under arbetets gdng dtirftir kan

inte nAgot miitbart resultat presenteras.

Vid probleminventeringen upptiicktes frljande problem:

l. Formverktygen som miste monteras och demonteras vid varje anviindning.

2. Oordning i verktygsftirvaringen.
3. Problem med l6ng stiilltid.
4. Oplanerade stopp i produktionen.
5. Problem vid ilastning av pltt i Night Train.
6. Night Train bildar en flaskhals.
7. Logistik av dubbelPall.
8. Felaktigaritringar.

F6rslag pi ldsningar till problemen:

l. En verktygshAllare ska kdpas in till varje formverktyg, sA att de stiindigl kan vara

monterade.
2. Uttika det befintliga verktygsstiillet, si att samtliga verktyg kan miirkas upp och

placeras pi sin egen plats i detta stiill.
3. planera ktirningen i maskinema, sA att tunn plit ktirs i den ena och tjock pl6t ktirs i den

andra. Antalet Uyt"n av dynspel minskas da. Skaffa en stdrre grind som leder in till

maskinerna si att verktygsvagnen kan tas med tinda fram till verktygsrevolvern.

4. programmera maskinen att skapa en loggfil med larmkoder, si att oplanerade stopp

blir liittare att ftirebygga. Skaffa ett reservdelslager och utbilda personalen i underhall,

si att de oplanerade stoppen blir kortare.
5. Ilasgringsstationen till NT ska modifieras, si att skadorna pi pliten minskas.

6. Fler kassetter ska k6pas in och den som jobbar med att liigga in material i NT ska ta

hjiilp av operatdrerna, alternativt deras ktirplaneringar, si att rdtt material kan liiggas in

i r6tt tid.
7. Pi ett antal kassetter ska det alltid ligga dubbelpall. DA kommer denna logistik att

minska avsevlirt.
8. Tydliga och korrekta ritningar ska finnas till varje operation, sA att mindre tid ger 6t frr

att avgiira om produkten som tillverkas stdmmer dverens med ritningen, samt att

kvaliteten pi produkterna kan hiijas.
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4. Diskussion

I detta examensarbete har det undersdks hur utnyttjandegraden ska kunna Okas, men mer

intressant iir hur litnsamheten kan tikas. Det beror pA si mycket annat iin utnyttjandegraden
hos maskinerna.

Idag iir maskinerna bemannade 130 timmar av 168 per vecka. Det vore intressant att

understika om liinsamheten 6kade om maskinerna bemannades dygnet runt. Det vore ocksi

intressant att unders$ka om bemanningen kunde minskas, utan att utryttjandegraden i

maskinerna faller. Om maskinerna inte klarar att globemannade kanske de kunde gi pi halv

bemanning t.ex. nattetid. I maskinerna finns en funktion som 96r att niir de stannar si skickar

maskinen ut ett sms till en mobiltelefon. Detta kunde utnyttjas niir maskinerna iir obemannade-

DA kunde nigon ha jour och starta upp maskinema igen n6r det inniiffar ett stopp.

N6r operat6ren startar upp ett jobb laddas ett NC progrzlm som en progreulmerare har skapat.

Operatdren gir sedan in i programmet och timmar dettq genom att iindra ett antal parametrar,

bl.a. matningshastighet och slagl?ingd. Men efter detta sparas aldrig programmet. Operatdren

miste g6ra om detta vid niista kttming av sarnma program, och di kan ju de erfarenheter som
gavs vid ftirra kdrningen redan vara gl6mda. Alla operatdrer har inte samma kunskaper och

erfarenheter, si operatdrerna skulle sj?ilv4 altematifi tillsammans med progrzunmeraren, spara

de trimningar som de finner 6r l6mpliga. Di kan ldnsamheten kan 6kas genom att maskinerna
kan producera produkterna i en snabbare takt.
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5. Slutsatser

pa Lars H6glgnd AB finns ett antal problem som de kan arbeta med ldr att nt sina mil ndr det

g6ller utnyttjandegraden. Fomlag piitgdrder som kan l0sa problemen har presenterats. Det

n*r rat irtigen niraproblem som kommer att uppstA i och med att fbretaget kommer att

investera i ny utrustning. Det finns 6ven annat att jobba med om avgrinsningen vidgas lite, si

att inte bara utnyttjandegraden i maskinema ska h6jas, utan ocksi lonsamheten.

Det stiirsta problemet er ilastningsstationen till Night Train. Det tir h?ir som det borde ldggas

mest resgrser fdr att komma fram till en l6sning. En lOsning hflr skulle kunna 6ka

utnyttjandegraden i maskinerna, minska materialkostnaderna, frig0ra mer tid it operatOrerna

och hOja kvaliteten p& produkterna

Utnsamheten kan okas genom att underh6ll av verktyg sker p[ rett s6tt. Operattirerna pA

stansavdelningen har mtt en kort utbildning i hur verktyg ska underMllas. Detta 6r ett omride

som detta arbete skulle kunna fortsefta inom.
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6. Tackord

Jag vill tacka alla som har giort detta examensarbete m0jligt. Ett stort tack till

,tpforugFgi"ut*, Iars Hoglund AB. Jag vill speciellt tacta min handldare Anders wallfut"

foatim-fnorgersea Bjorn-I^arsson och alla operarorer pi stansavdelningen Jag vill ocksi

tacka Iroo-t g"rgha som bar varit min handtedarc vid Karlstads Universitet. Ni har alla

varit till stor hje$ i mitt aftete.
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