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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar produktionssättningen av en nyutvecklad vällingmaskin på
uppdrag av Technogarden Engineering Resources AB i Karlstad. Examensarbetet utförs i den
examinerande delen av Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads
Universitet våren 2014.
En innovatör, en investerare samt ett teknikkonsultföretag har genom ett samarbete tagit fram
en konsumentprodukt i form av en vällingmaskin. Denna vällingmaskin befinner sig idag i
fasen detaljkonstruktion och skall komma till liv i en produktion belagd i Sverige under
hösten 2014. För att konkurrera mot den idag vanliga trenden att belägga produktioner av
produkter i lågkostnadsländer måste industrialiseringen av denna vällingmaskin ske med ett
minimum av resurser för att vara konkurrenskraftig och lönsam, vilket också beskriver
problemformuleringen i detta examensarbete.
Med hjälp av förstudiearbete i form av studiebesök på en framgångsrik
produktionsanläggning, produktionsteknisk teori, Lean production samt intervjuer med
inblandade konstruktörer har en specifikation tagits fram på vad industrialiseringen skall
uppnå i form av krav och önskemål. Specifikationen tar exempelvis upp vilken kapacitet
produktionen skall ha i antal maskiner per tidsenhet, ergonomiska aspekter ur en montörs
perspektiv, jämn produktkvalité på färdig maskin, med mera.
En omfattande produktstudie har gjorts för att identifiera hur maskinen monteras samman där
fokus har lagts på tidsåtgång, identifiering av artikelgrupper och monteringssekvens. Sex
koncept på fabrikslayouter arbetades fram som alla på ett eller annat sätt löste problemet.
Dessa koncept yttrar sig i form av tvådimensionella skisser på hur produktionssystemet
fysiskt kan se ut i den lokal som uppdragsgivaren kom att välja under tiden examensarbetet
fortlöpte. Koncepten bedöms sedan enligt ett värderingsschema där de viktigaste faktorerna
ställs upp och en ingenjörsmässig bedömning görs på hur väl de olika koncepten uppfyller
faktorerna. Koncepten erhåller i schemat ett poäng där det koncept som får högst poäng
vinner.
Det vinnande konceptet arbetades vidare på där detaljerad produktionslokal tagits fram med
hjälp av programvaran Google Sketchup. Med hjälp av den detaljerade utformningen togs
även en kostnadsuppskattning fram på den produktionsutrustning som krävs för att
industrialisera maskinen.
Resultatet av studien visar att vällingmaskinen bäst monteras samman i en kontinuerlig
produktion utformad enligt en linjebaserad flytande layout. Monteringen sker av operatörer
manuellt fördelat på fyra stationer som förses med material via smarta förvaringsställ av
artiklar. Två sådana layouter krävs för att tillgodose marknadsbehovet på 20 000st.
vällingmaskiner per år. Exakt dimensionering av råvarulager och färdigvarulager var inte
möjligt att bestämma på grund av inkomplett leverantörslista och leveranstider.

Abstract
This report examines the industrialization of a newly developed household machine on behalf
of Technogarden Engineering Resources in Karlstad, Sweden. The report is a part of the final
course in the Bachelor Program in Mechanical Engineering at Karlstad University and takes
place in spring 2014.
An innovator, an investor and a engineering consultant firm have through collaboration
developed a new type of gruel machine. The product is in its final stage of construction and is
planned to be manufactured in a production located in Sweden, autumn of 2014. To compete
against today’s trend in outsourcing manufacturing to low cost countries for better
profitability, the industrialization of the gruel machine must be done with a minimum amount
of resources in order to become successful, which also describes the problem of this study.
Using pre-study material in form of Lean production literature, visiting a successful
production site and gathering data from involved engineers a specification was developed
which describes what this industrialization must achieve and which requests can be
accomplished. The specification involves the main questions such as capacity in number of
gruel machines produced in a certain amount of time, ergonomics and how to achieve equal
product quality.
A comprehensive product study has been done to identify how the machine is meant to be
assembled where the focus was to analyze timing, identifying item groups and assembly
sequence. Six concepts on different factory layouts were created using two dimensional
sketches of the actual plant chosen for the machine. The sketches show visual layouts of how
the production equipment can be physically arranged in order to assemble the machine. The
concepts are then assessed according to a valuation schedule in which the main factors are
arranged and an engineering assessment is made of how well the different concepts satisfy
these factors. From the valuation schedule the concepts obtain a score and the concept with
the highest score wins.
The winning concept was worked further on by developing a detailed layout using software
Google Sketchup. Using the detailed layout a cost-estimation was made on the manufacturing
equipment needed.
The results of the study show that the gruel machine best is assembled together in a
continuous production in form of a line layout. The assembly process is done by operators
manually distributed among four stations equipped with materials via rack of items. Two of
these layouts are required to meet the market demand at 20 000 gruel machines a year. An
exact sizing of commodity and finished inventories could not be determined because of
underdetermined suppliers and deliveries.
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1. Inledning
Arbetet behandlar industrialiseringen av en nyutvecklad vällingmaskin på uppdrag av
Technogarden Engineering Resources AB i Karlstad. Arbetet utförs i den examinerande
kursen Examensarbete, Maskiningenjörsprogrammet vid Fakulteten för hälsa, natur- och
teknikvetenskap på Karlstads universitet. Innehållet i kursen omfattar 22.5 högskolepoäng av
programmets totala 180, vilket innefattar cirka 600 timmars arbete. Projektet startar januari
2014 och avslutas juni 2014. Handledare hos uppdragsgivaren är Pär Mårmark och på
universitetet, universitetsadjunkt Lars Jacobsson. Examinator är universitetslektor, docent
Nils Hallbäck. Studien har utförts hos Technogarden Engineering Resources AB och
Karlstads universitet.

1.1

Bakgrund

Bakgrunden till detta projekt grundar sig i att ett samarbete mellan en innovatör, en
investerare samt ett teknikkonsultföretag lett till utveckling av en ny konsumentprodukt som
anses revolutionerande. JPRT Förvaltning AB i Töreboda, har anlitat Technogarden
Engineering Resources AB för att assistera företaget genom produktutvecklingsprocessen av
en ny vällingmaskin. Technogarden skall även sköta själva industrialiseringen av produkten.
Själva produkten skall lanseras sommar/höst 2014 och är tänkt att rikta sig mot den Nordiska
marknaden. Själva industrialiseringen ligger till grund för examensarbetet beskrivet i denna
studie. I korthet bygger arbetet på att via den teori som erhållits under
maskiningenjörsutbildningen samt förstudie i form av informationssök och produktstudier ta
fram ett förslag på hur en konkurrenskraftig, kostnadseffektiv, ergonomisk och Lean
montering av produkten kan se ut, från just inkommande komponenter till en färdig vara på
lager.

1.2

Problemformulering

Ett omtalat ämne numera är outsourcing av produktion till lågkostnadsländer för bättre
ekonomisk lönsamhet inom företaget. Man kan exempelvis utveckla och konstruera en
produkt i Sverige för att sedan låta länder med billigare arbetskraft utföra tillverkning och
montering för att hålla nere kostnaderna och i sin tur få en mer lönsam verksamhet. Ser vi till
Sveriges välfärd på lång sikt så ligger det en stor fara i att agera på detta sätt.
”Det är viktigare idag än någonsin att förstå att Sveriges tillväxt och välfärd är direkt
beroende av industrins framgång.” (Bellgran och Säfsten, 2005).

För att etablera en framgångsrik produktion inom Sveriges ramar måste de framgångsrika
strategier som finns tillhands idag användas för att lyckas hålla jämna steg med den
industriella konkurrensen. Till utveckling av produkten hör en marknadsföringsdel där det
bland annat betonas att produkten är utvecklad och monterad just i Sverige, vilket anses vara
ett lukrativt säljargument.
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När produkten lanseras på marknaden förväntas en viss försäljningsvolym baserat på
marknadsundersökningar. Skulle produkten efter tid visa sig sälja bra ställs flertalet krav på
monteringssystemet, för att hantera eventuella ökningar i efterfrågan.
Under konstruktionsfasen av maskinen har man tagit hänsyn till så kallad DFA (Design for
assembly), vilket är en process som används för att redan i konstruktionsstadiet se till att
produkten skall vara så enkel som möjligt att montera samman, eller åtminstone ha det i
åtanke. Detta kan betyda att specialverktyg inte behöver användas, delar skall inte gå att
montera felaktigt etc. (Johannesson et.al. 2004). Trots detta så behöver en produktstudie göras
för att undersöka och bekräfta bland annat tidsåtgång, verktygsbehov, eventuella
förmonteringssbehov, antal arbetsstationer, och bemanningsbehov. Alla dessa faktorer är
viktiga och påverkar direkt hur monteringssystemet skall utformas.
Uppdragsgivaren behöver ett förslag till en monteringslayout som är kapabel att hantera
sammansättningen av produkten dels resurseffektivt men också med en genomtänkt
flexibilitet för tänkbar ökning i orderkvantitet. Problem som kommer att behöva beröras är
viktiga ämnen såsom ergonomi, 5s, flödeseffektivitet och materialstyrning.

1.3

Syfte

Det finns två huvudsyften med studien. Det ena är att via ett skarpt uppdrag få användning för
den teoretiska grund som utvunnits ur Maskiningenjörsutbildningen på Karlstads universitet
och applicera denna på den examinerande delen av utbildningen. För uppdragsgivaren är
syftet att kunna använda studien som underlag vid industrialisering av vällingmaskinen.

1.4

Målsättning

Målet med arbetet är att vid projektslut kunna:




Visualisera ett förslag i form av skissat underlag på en monteringslayout till
maskinen.
En beskrivning av hur respektive arbetsstation och dess tillhörigheter kan se ut.
Kostnadsuppskattning produktionsutrustning.

Resultatet av arbetet redovisas och ges till uppdragsgivare och examinator dokumenterat i en
rapport. Studien kommer också redovisas muntligt vid en halvtidsredovisning samt ett
slutredovisningstillfälle på Karlstads universitet.
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1.5

Avgränsningar

Arbetet kommer kretsa kring hur produkten monteras samman och hanteras inom tänkt
fabrikslokal. Studien behandlar endast själva monteringsdelen av kedjan och utvecklingsdelen
av denna, arbetet behandlar alltså inte själva driftsättningen av produktionen.
Sökande efter lämplig fabrikslokal kommer inte beröras i denna studie, utan ett ytbehov
kommer att arbetas fram förutsatt att lokal inte väljs under tiden studien fortskrider.
För fabriksmaterial såsom hyllsystem, monteringsbord, rullband, truckar etc. kommer
sökande av leverantörer och jämförelser dessa emellan bortses ifrån.
Angränsande system såsom hydraulik, pneumatik och/eller elektronik som kan tänkas
behövas i anslutning till arbetsstationerna kommer underlag inte tas fram till, utan ett
eventuellt behov av dessa system kommer nämnas.
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2. Genomförande och teori
Avsnittet följer examensarbetets tillvägagångssätt och den teori som ligger till grund för
industrialiseringen av vällingmaskinen. Avsnittets berör bland annat planeringsstadiet på
projektet, produktionsteknisk teori i form av Lean produktion, layout och logistik, arbetsmiljö
i form av ergonomi och en produktstudie.

2.1

Metodval

Arbetet genomfördes enligt ett strukturerat arbetssätt med huvudfaserna planering, förstudie
specificering, produktstudie, konceptframtagning, utvärdering koncept, detaljerad utformning,
utvärdering (diskussion) och redovisning. Metodiken är baserad på en blandning av
produktutvecklingens faser beskrivet av Johannesson et.al(2004), och en process för
utveckling av produktionssystem beskriven av Bellgran och Säfsten (2005). Anpassningar
gjordes dels för att passa problemställningen men också för att göra det möjligt att applicera
en så teoretisk grund som möjligt på problemet samt bana väg för ett strukturerat arbetssätt
genom hela arbetet. Beskrivet tillvägagångssätt behöver nödvändigtvis inte löpa sekventiellt,
utan kräver många gånger parallella aktiviteter. De processer kombinerades ses i figur 1 och
2.

Figur 1 Produktutvecklingens faser

Figur 2 Produktionsutvecklingsprocessen
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Problemet angrips på detta sätt på grund av dess breda omfattning samt det faktum att
vällingmaskinen idag inte är aktiv i produktion. Men en tom fabrikslokal tillhands och en
nästintill färdigutvecklad konsumentprodukt passar systematisk produktionsutveckling detta
problem bäst. Hade problemet inneburit att studera och förbättra/förnya en aktiv produktion
hade ett annat angreppssätt tillämpats, exempelvis värdeflödesanalys, flödessimuleringar etc.

2.2

Projektplanering
”Starten på ett projekt och dess genomförande är direkt avgörande och ligger till
grund för om ett projekt skall kunna bli framgångsrikt eller inte.” (Eriksson &
Lilliesköld 2005).

En projektplan togs fram under projektets första två veckor. Projektplanen är framtagen enligt
disposition av Eriksson och Lilliesköld (2005) och berör punkterna: bakgrund, mål och syfte,
organisation, projektmodell, kommentarer till tidsplan, riskbedömning, dokumenthantering
samt bilagor. Syftet med projektplanen är dels att tydliggöra att uppdraget, syftet och målet
har uppfattats korrekt utifrån uppdragsgivare och arbetsåtagare men också ett dokument att
”luta sig tillbaka” till under projektets gång.

2.3

Förstudie

Mycket av relevant information som krävdes för denna studie var redan utfört vid projektstart,
dock fanns nödvändiga områden kvar att undersöka. Förstudien till detta arbete gjordes med
syftet att samla på sig så mycket nödvändig information som möjligt inför specificeringsfasen
av monteringssystemet, både ren data gällande produkten och inspiration i form av
studiebesök till hela arbetet.

2.3.1

Insamling information

Till inforationsinsamlandet användes en tabell beskriven av Bellgran och Säfsten (2005).
Tabellen riktar sig till produktionssystem och tar upp frågor som är värda att ställa under
förstudien för att skapa sig en så bred bild som möjligt av nuläge och framtida situation.
Tabellen tar upp områdena: Marknad, Produkt, Risk, Tekniknivå, Personal och Övriga
intressenter, se tabell 1 för en noggrannare beskrivning. Vissa förenklingar har gjorts i
tabellen då vissa frågeställningar anses irrelevanta just i denna studie. Tabellen gicks igenom
punkt för punkt och insamling av information från uppdragsgivaren gjordes efterhand och
sammanställdes i ett förstudiedokument, se bilaga 2: Förstudiedokument. Olika områden
berördes mer eller mindre beroende på om frågorna krävde djupare undersökning eller om det
visade sig vara inom avgränsningarna. Något som kom att i hög grad och behandlades i ett
eget kapitel i denna studie var produktstudien.
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Tabell 1. Frågor att beröra under förstudien.
Område
Marknad
Produkt
Risk

Tekniknivå
Personal

Övriga intressenter

2.3.2

Exempel på frågor
Vilka är dagens och framtidens kunder? Nya tänkbara marknader?
Tänkta produktionsvolymer? Hur viktigt är tid-till-marknad?
Produktvarianter nu och kan flera bli aktuella? Beräknad livslängd?
Framtida demonteringskrav på produkt eller produktionssystem?
Riskanalys med avseende på volymprognos, vilken volymflexibilitet
behövs? Flexibilitet med avseende på variantflora? Behövs viss
omställningsflexibilitet?
Vilken tekniknivå, komplexitet har produkten, produktionssystemet?
Finns beprövad teknik som kan användas?
Hur ser personalsituationen ut? Vilka kompetenskrav och
utbildningsbehov finns och kommer att behövas på kort och på lång
sikt?
Vilka är övriga interna och externa intressenter till
produktionssystemet? Kunder, leverantörer, fack, anställda, ledning
och ägare.

Studiebesök Scania

För att samla inspiration till arbetet och som en empirisk del i förstudien gjordes ett
studiebesök på Scanias framgångsrika produktionssystem i Södertälje. Huvudsyftet med
studiebesöket var att väcka nya frågeställningar till studien och kunna relatera detta till teorin
och applicera på studien. Inför studiebesöket togs några frågor fram som kunde vara
intressanta och som rörde detta examensarbete.

2.4

Specificering

Nästa steg i arbetet var att ta fram en specifikation på vad monteringssystemet faktiskt måste
åstadkomma och hur det skall kontrolleras att detta är uppfyllt. En checklista togs fram för en
försäkring om att inget viktigt glömts bort i specificeringsfasen. Checklistan är baserad på en
mall beskriven av Johannesson et.al.(2004). Listan går igenom systemets livscykelfaser,
intressenter och aspekter. Här gjordes en brainstorming inom varje grupp för att inte missa
några viktiga delar. Checklistan lades upp enligt tabell 2.
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Tabell 2. Upplägg av checklista inför specifikation.
Livscykelfaser
Utveckling
………
………

Intressenter
Kunder
……….
……….

Aspekter
Ergonomi
………..
……….

Utifrån checklistan ovan, det material som vanns ur förstudien samt en tio-företagsstudie
beskriven av Bellgran och Säfsten (2005), togs en resulterande kravspecifikation fram där det
först listades huruvida det var ett krav eller önskemål, sedan vilken vikt det var att det
uppfylls (från 1-5, där 5 är väldigt viktigt) och sist hur man gör för att kontrollera att
kravet/önskemålet var uppfyllt.
Under arbetets gång gjordes ständiga återkopplingar mot kravspecifikationen för att inte tappa
tråden i arbetet.
I tio-företagsstudien lades några faktorer fram som varit verksamma under företagens
specificeringar av deras produktionssystem. Dessa faktorer togs i beaktning under
framtagningen av kravspecifikationen. Punkterna som användes och beskrevs var:
 Ergonomi
 Produktionsvolym/dag
 Antal stationer
 Flexibilitet
 Kapacitet
 Omställningstider
 Leveranstider
 Kostnader
 Kvalitetssäkring
 Standarder och lagkrav
 Materialhantering

2.5

Lean montering
”Lean production, Resurssnål tillverkning, sker med ett minimum av resurser. Med resurser
avses i det här fallet allt som används för produktionen: människor, material, tid, energi med
mera”. (Hågeryd et.al. 2008).

Många begrepp inom förhållningssättet Lean applicerades på arbetet där möjlighet fanns. Ur
produktionssynpunkt kommer viktiga aspekter in såsom material- och produkttransport,
layouter, materialflöden etc. men också kvalitetsfrågor, som fixturering och felsäkring och
miljötekniska aspekter såsom ergonomi.
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2.5.1

Sju slöserier

”Inom Lean särskiljs ofta sju olika former av slöseri, samt ibland ett extra åttonde slöseri”
(Petersson et.al. 2009):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Överproduktion
Väntan
Transport
Överarbete
Lager
Rörelse
Omarbete
Outnyttjad kompetens (berörs inte i studien)


-

Överproduktion
Om en kund exempelvis beställer 150 enheter per månad av en viss produkt och
företaget producerar 250 i månaden sker en överproduktion. Om kunden får för sig att
göra en förändring som rör produktens art ligger 100 enheter som är helt oanvändbara
eller kräver omarbete, vilket bara är en av feleffekterna. Detta slöseri medverkar till
resterande slöserier och är därför den värsta av de sju slöserierna (Petersson et.al.
2009).
Väntan
Vare sig det kommer till vården eller industrin är det vanligt att man utsätts för någon
typ av väntan. Det kan vara väntan på rätt material till montering, väntan på
information eller väntan på människor (Petersson et.al. 2009).
Transport
Transporter är inte värdeskapande för kunden, förutom den transport som kunden är
villig att betala för när leverans sker. Däremot transporter som sker innanför
fabriksväggarna är rent slöseri då ingen förädling av produkten sker. Transporterna
skall därför i bästa möjliga mån förminskas (Petersson et.al. 2009).
Överarbete
En överarbetad produkt kan till exempel vara en bearbetad detalj som har gradats utan
att ritningsunderlaget kräver det. Överarbetade produkter har högre kvalitet än vad
som kunden förväntar sig av den, vilket i produktion kan vara en oönskad kostnad.
(Petersson et.al. 2009).
Lager
Ett lager är i många fall nödvändigt om dess nivåer går att motivera. Dock innebär
lagrade artiklar kapitalbindning, upptagande av fabriksyta med mera (Petersson et.al.
2009).
Rörelse
Att gå en sträcka för att hämta ett verktyg eller material kan betraktas som ett slöseri.
Andra rörelser såsom lyft, sträckningar och vridningar är inte bara opraktiska utan
också ur ergonomisk synpunkt dåliga (Petersson et.al. 2009).


-


-


-


-


-
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-

Omarbete
När en defekt produkt lämnar produktionen måste någon se till att produkten rättas till,
vilket är ett slöseri. Dessa resurser kan istället ägnas åt att lösa roten till
grundproblemet (Petersson et.al. 2009).

Dessa sju slöserier beaktades under industrialiseringen av vällingmaskinen och vägdes
rent kvantitativt vid valet av koncept, då en Lean montering är en konkurrenskraftig
montering. Vid detaljerad utformning av produktionens olika beståndsdelar minimerades
dessa nämnda slöserier genom att strategiskt placera utrustning som bland annat minskade
transporter och vid stationen onödiga rörelser och ergonomiska påfrestningar.

2.5.2

Design For Assembly

Design for assembly (DFA) betyder konstruera för tillverkning. Kortfattat handlar det om att
under produktutvecklingsarbetet arbeta med att monteringsanpassa en produkt genom att ha i
bakhuvudet redan vid konstruktionsarbetet att förenkla för sammansättning/montering av
produkten. DFA kan användas för alla typer av montering (Johannesson et.al, 2004). I detta
examensarbete undersöktes i produktstudien (se 2.6 Produktstudie) om några
konstruktionsförändringar var möjliga att genomföra för att göra slutversionen av maskinen
något mer anpassad för montering.

2.5.3

5s

I alla arbetsmiljöer och i synnerhet fabriksmiljöer är ordning och reda viktigt för säkerheten,
effektiviteten och trevnaden på arbetsplatsen. Verktyg, råvaror, färdiga varor, reservdelar med
mera skall ha sin plats och vara tydligt märkta på dessa platser för att inte hamna på
villovägar. 5s är en metod som används för att eliminera oordning och skapa effektivare
processer (Petersson et.al. 2009). De fem s:en är:
 Sortera
o Genom att sortera kan man avgöra hur ofta verktyg, delar eller övrigt material i
arbetsstationens närhet används, och därigenom möjliggöra rensning av sådant
som inte skall vara på arbetsplatsen (Petersson et.al. 2009).
 Strukturera
o Dokument, verktyg etc. skall ha sin specifika plats, för att snabbt avgöra om
något verktyg till exempel saknas. Allt skall vara organiserat så att arbetaren
slipper söka det han skall jobba med (Petersson et.al. 2009).
 Systematisk städning
o Anledningen till att nedsmutsning sker måste lokaliseras och elimineras innan
ett systematiskt städarbete inleds. Renheten är inte poängen, utan att allt
fungerar som det ska är poäng med att systematisk städa (Petersson et.al.
2009).
 Standardisera
o Förutsatt att organisationen är väl medvetna om stegen ovan och de fungerar
kan en standard införas om hur arbetsplatsen skall se ut gällande ordning och
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reda. Standarden bör vara så enkel som möjligt att följa, då en knepig standard
som kräver mycket administration lätt fallerar i längden (Petersson et.al. 2009).
Självdisciplin
o Det viktigaste momentet i denna metod är att få alla medarbetare med på det
överenskomna arbetssättet, vilket i flera fall har tagit år att lyckas med. Viktigt
att förstå för ledningen är att det är tidskrävande att förändra attityder och
beteenden (Petersson et.al. 2009).

Vid detaljerad utformning av monteringssystemet anammades 5s i största möjliga mån vid
valet av stationsutrustning och utformning av arbetsyta.

2.6

Produktstudie

För att få en uppfattning om hur monteringssystemet skulle utformas lades stor vikt på en
produktstudie, då produktens storlek, vikt, komplexitet, material, variantflora och
försäljningsvolym styr vilket typ av produktionssystem som passar vällingmaskinen i många
avseenden. Produktstudien gjordes också med syfte att lära sig att montera samman produkten
för att kunna ta fram monteringsbeskrivningar och nödvändig verktygsutrustning för att
skruva samman maskinen.

2.6.1

Varför produktstudie?

Denna studie skiljer sig något ifrån andra studier, i det avseendet att monteringssystemet är
nytt och berör inte en förbättring av ett befintligt produktionssystem. Här finns chansen att
redan från start designa ett bra monteringssystem. Ett steg i rätt riktning är att utforma
systemet efter vällingmaskinen och dess komplexitet. Då maskinen inte var i produktion då
studien genomfördes fanns möjlighet att genomföra grundliga produkttester för att säkerställa
att produkten fick ett så rätt anpassat monteringssystem som möjligt.

2.6.2

Monteringsföljd och förmontering

Inledningsvis i produktstudien genomfördes ett möte med de konstruktörer som var
inblandade i vällingmaskinen av flertalet anledningar. Konstruktörerna är hjärnan bakom hur
denna produkt fungerar och är tänkt att monteras samman, därför gjordes först en
demonstration av konstruktörerna hur maskin fungerar och skall monteras samman. Faktorer
som togs i beaktning och antecknades under mötet var:






Monteringsföljd
o Den följd som vällingmaskinen måste monteras i och de delar som är
fristående från denna följd noterades.
Speciella instruktioner
o Vid studien noterades om speciellt handhavande krävs för att inte skada
maskinen under monteringsförloppet.
Förmontering och gruppering
o Maskinen grupperades efter olika funktioner och sammanställningar som
tydligt hörde ihop.
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Instruktioner
o Anteckningar togs så noga som möjligt under tiden vällingmaskinen
monterades samman för användning till kommande monteringsbeskrivningar.
Varje monteringsmoment videofilmades även för vidare analys och eventuella
frågetecken i efterhand.

Prototypversionen som undersöktes var något utdaterad i form av konstruktionsändringar som
inte gått igenom. Simuleringar och förenklingar fick därför göras för att erhålla en så korrekt
montagestudie som möjligt. Vissa av dessa frågeställningar ovan togs i beaktning redan innan
detta möte och vissa idéer fanns redan om hur grupperingar inom vällingmaskinen
komponenter kunde göras redan i konstruktionsstadiet av maskinen.

2.6.3

Tidsåtgång

Nästa centrala del att undersöka var alla monteringsmoments krävda tidsåtgång. Från de
videofilmer som spelats in under monteringsstudien analyserades tidsåtgången för respektive
moment och fördes in i dokumentform. Marknadsbehovet i samspel med hur lång tid
produkten faktiskt tar att monteras samman går hand i hand och avgör vilka krav som sätts på
monteringssystemet och vilka resurser som krävs.
Ett tidsstudiedokument sattes samman där det fördes in vilka detaljer som monterades
samman och hur många av respektive detalj som krävdes, hur lång tid det tog att montera
samman de grupper som identifierats tidigare samt vilket verktygsbehov som fanns vid varje
station.

2.6.4

Balansering

Parallellt med valet av produktionstyp se (2.7 Produktionstyp och layout), gjordes en
balansering i den mån möjligt operationerna emellan för att se till att cykeltiderna var så pass
jämna att önskad layouttyp gick att genomföra. Någon detaljerad balansering utfördes inte då
vissa artiklar saknades och uppskattningar fick göras för vissa monteringsmoment.

2.6.5

Utrymmesbehov station

Härnäst i produktstudien undersöktes vilket utrymmesbehov som fanns för montering av
produkten i form av bänkarea, och golvarea. Under monteringsdemonstrationen iakttogs om
montören behövde mer eller rentav mindre plats än den bänk han arbetade på och jämfördes
sedan med det produktsortiment av arbetsbänkar som fanns tillhanda hos den tänkta
leverantören av fabriksmaterial. Detta för se till att montören har det utrymme som behövs
men också för att inte använda mer utrymme än nödvändigt och genom detta få ett bättre
lokalutnyttjande.

18

2.6.6

Produkttransport

Under montagestudien gjordes noteringar om hur maskinen lämpligast transporteras mellan
stationer eller till och från lager exempelvis.

2.6.7

Fixturering

Skulle monteringsförloppet underlätta om fixturer användes? Genom att studera de filmer
som spelades in under montagestudien togs diskussioner med konstruktörer om eventuella
fixturer för montering kunde användas, dock förbisågs utformandet av eventuella fixturer i
denna studie.

2.7

Produktionstyp, layout och flöde

2.7.1

Processtyp

Ett val som kunde göras tidigt i arbetet var valet av produktionstyp. Produktionstyp eller
produktionsprocess är ett samlingsnamn för att beskriva hur den tekniska delen av systemet
faktiskt ser ut och sker i praktiken.
”Valet av produktionstyp väljs i huvudsak med utgångspunkt från produktionsvolymen och
antal varianter av produkten”. (Bellgran & Säfsten 2005).

De processtyper som valet stod emellan:
- Enstycksproduktion
o Sällsynt produktionstyp som innebär att olika produktslag avlöser varandra
utan att återkomma, det vill säga samma typ av produkt återkommer inte.
- Intermittent produktion
o Samma typ av produkt återkommer antingen frekvent eller med längre
mellanrum i produktionen. Det kan röra sig om få eller flertalet
produktvarianter. Denna produktionstyp är i särklass vanligast inom
tillverkningsindustrin idag.
- Kontinuerlig produktion
o Här återkommer samma typ av produkt hela tiden i tillverkningen.
Valet av produktionstyp till monteringssystemet gjordes utifrån beskriven teori ovan skildrad
av (Hågeryd et.al. 2008), samt de relevanta data som samlades i förstudien, se bilaga 2:
Förstudiedokument.

2.7.2

Layout

”Ordet layout beskriver hur den fysiska placeringen av olika utrustningar i en lokal kan se
ut.” (Bellgran & Säfsten 2005).

Vilken layout som vällingmaskinen skall monteras i beror av produkten självt och dess
karaktär. Man kan enligt ett diagram beskrivet i en handbok skriven av Tangen et.al (2008)
avgöra vilken typ av flöde som produkten skall gå igenom och som är att föredra utifrån just
produktionsvolym per år i förhållande till antal varianter av produkten, se figur 3.
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Figur 3 Diagram för val av layouttyp.

Diagrammet beskriver fyra layouter som produktionens form kan anta: Fast position,
funktionell layout, linjebaserad layout eller flödesgrupper (cell). Alla former har förrespektive nackdelar och är mer eller mindre lämpade för vissa typer av produkter.
Fast position
Fast position innebär att produkten byggs samman på en och samma plats och komponenter
och/eller förmonterade delsammanställningar tas till produkten där den är belägen (fast
position). Vanligt för denna typ är att stora produkter är inblandade, exempelvis båtar.
(Bellgran & Säfsten 2005).
Funktionell layout
En funktionell layout innebär att maskiner eller monteringsstationer är uppdelade efter dess
funktion eller uppgift de utför. Ett bra exempel är en mekanisk verkstad som har
funktionsbaserad gruppering. I verkstaden står fräsar i ett rum, svarvar i ett annat och slipning
i ett tredje rum. Här har man alltså samlat och grupperat maskiner efter deras funktion, se
figur 4, (Bellgran & Säfsten 2005).

Figur 4. Funktionell produktion

Fördelarna med denna typ av produktion är att den ger en hög flexibilitet i form av olika
produktvarianter men också resursmässigt, det är enkelt att ordna om beläggning på
maskiner/stationer om så krävs. I teorin har den funktionella verkstaden många fördelar vid
tillverknings som innehar små serier och många olika produktvarianter. (Bellgran & Säfsten
2005).
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Linjebaserad layout
Produkten förädlas här enligt ett flöde där operationerna är stationerade i ordning. Linan kan
vara antingen rak eller u-formad, se figur 5. Vanligt förekommande för denna typ är
monteringssystem med höga volymer och låga produktvarianter i antal som antingen sker
manuellt eller automatiserat.

Figur 5. Produktion med form Lina

Mellan operationerna finns ofta en materialtransport som antingen är flytande eller styrande.
Det styrande bandet har en mekanisk förflyttning av produkten mellan varje station utan något
mellanlager som buffert, medan det flytande bandet hanteras manuellt med möjligheter att
själv styra om något säkerhetslager stationerna emellan skall finnas för att uppta eventuella
störningar i produktionen. Förutsättningen för att denna typ av layout skall vara effektiv är att
varje operationssteg i produktionen gärna skall innehåller samma arbetsbörda och ta samma
tid att genomföra, för att undvika onödig köbildning i form av lager och väntan (Bellgran &
Säfsten 2005).
Flödesgrupper
Flödesgrupper, även kallad cell. Denna layout innebär att i en och samma fabrik kan
grupperingar finnas av en viss typ av maskiner som krävs för att förädla en produkttyp. Dessa
maskiner kan samlas och på så sätt bilda en cell för förädling av en produkttyp. I en fabrik
kan flertalet flödesgrupper existera där maskinerna placeras i flödesriktningen istället för i
enskilda delar av fabriken som den funktionella layouten. På grund av att placeringen har en
flödesorienterad art skapas förutsättningar för korta genomloppstider och låga kostnader i
bundet kapital. Produkter som görs i stora antal och många varianter är denna typ av layout att
föredra. (Bellgran & Säfsten 2005).
För att avgöra vilken flödestyp som passade montering av vällingmaskinen bäst togs hänsyn
till teorin i samband med maskinens tänkta variantflora och produktionsvolym. Dessa val
skapade en grov bild av hur monteringssystemet skulle kunna se ut.

2.7.3

Materialflöde och försörjning

För att visualisera hur och vart material flödar genom produktionen togs ett flödesschema
fram i form av pilar och kvadrater som representerar lager, operationer och flödesriktningar.
Materialflödet baseras på resultatet av produktstudien (se 2.6 Produktstudie) och dess
grupperingar.
Varje monteringsstation skall försörjas med rätt antal komponenter på rätt plats och rätt
tidpunkt. Utformning av materialflödet bör utformas så att raka, enkla flöden uppnås och
onödiga förflyttningar undviks. Korta materialtillförselvägar och material nära
förbrukningsplats är ledord. (Petersson et. al. 2009).
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2.8

Kapacitet
”En fabriks förmåga att utföra en aktivitet under en viss tidsperiod är dess kapacitet.
Kapacitet uttrycks vanligen i volym eller antal.” (Bellgran & Säfsten 2005).

Kapaciteten för vällingmaskinens tänkta produktionssystem togs fram genom diskussion med
arbetsgivaren och kunden.

2.8.1

Takttid

För att ta reda på vilken kapacitet som monteringssystemet skulle ha användes begreppet
takttid. Takttiden är den tid mellan två konsekutiva produkter som lämnar produktion.
”Takttiden hjälper till att hålla ett jämnt flöde” (Hågeryd et.al. 2008).

För att beräkna takttiden divideras tillgänglig produktionstid med antal produkter som skall
till försäljning, se ekvation 1.
(1)
Takttiden jämfördes mot den faktiska tiden som det krävdes att montera vällingmaskinen
givet från produktstudien.

2.8.2

Bemanning

Utifrån den tiden det tog att montera samman vällingmaskinen i montagestudien (se tabell 5,
resultat) och den krävda takttiden som produktionen måste hålla framtagen ur ekvation 1, togs
antal krävda montörer fram genom att dividera tidsåtgången med takttiden. Här förutsätts att
varje delmontering är någorlunda balanserad, det vill säga samma tidsåtgång krävs för varje
station och att transporter stationer emellan inte är för långa.

2.9

Produkter i arbete (PIA)

PIA, produkter i arbete är produkter som ligger någonstans i produktionskedjan och har
därmed inte lämnat värdeflödet. En produkt som ligger i ett buffertlager tillför inget värde för
slutkunden och räknas därav enbart som bundet kapital. Hamnar en produkt i ett buffertlager
och ligger där under en viss tid ökar även genomloppstiden, den tiden som kunden får vänta
från att leveransen läggs till att varan levereras (Petersson et.al. 2009).

2.10 Produktionslogistik
Varje vällingmaskin består av cirka 100st artiklar. Dessa artiklar skall inte bara ha en
lagerplats utan också finnas tillhands lättillgängligt när montörerna behöver dem, vilket
betyder att någon eller något måste ta hand om transporter där emellan. När en beställning
sker, hur styrs produkten fram genom produktionen? trycks den fram eller dras den fram
genom signalement om materialbehov? För att industrialisera maskinen krävs logistik på
många plan, vilket följande kapitel beskriver på några plan. Denna studie berör enbart
logistiken inom fabrikens väggar och utelämnar därmed trasporter till och från berörd fabrik.
22

2.10.1

Styrning av produktionen

”Hur materialet styrs genom produktionen måste behandlas för att undvika slöserier. Hur
tillverkningsorder ges är en av huvudfrågorna i styrningen av produktionen.” (Bellgran &
Säfsten 2005).

Traditionellt sett styrs materialet via ett så kallat tryckande system (push), det vill säga
artiklarna trycks från första operationen och framåt i produktionen. Via en
försäljningsprognos tilldelas vardera operation en plan för vilken volym som skall tillverkas
just den dagen exempelvis, och utförs därefter. Motsatsen, ett dragande system (pull) vilket är
att föredra enligt Lean-principen ”just in time” är ett dragande system. Här ges
tillverkningsorden till den sista operatören i kedjan som sedan signalerar sitt materialbehov
nedåt i kedjan, här styrs ordern via kunden och produceras inte mot ett lager.
Det dragande systemet gynnar effektivitetstänkandet framför det tryckande systemet i många
avseenden men förutsätter också att produktionen är anpassad för detta i form av balanserade
operationstider (se 2.6.4 balansering).

2.10.2

Lager

”Generellt gäller att lagren i någon mening skall hållas låga. Alla former av lager måste
någon gång frågasättas. Lager i sig är inte felaktigt under förutsättning att de är
storleksmässigt dimensionerat utifrån fastlagda kriterier.” (Lumsden 1989).

Dimensionering av lager både till inkommande detaljer, eventuella buffertlager och
färdigvarulager gjordes efter några kriterier:




Leveransform
o Hur skrymmande blir vällingmaskinen färdig i kartong och hur många ryms på
det sättet den skall lagras, vilket hör ihop hur den är tänkt att levereras.
Antal
o Antalet maskiner i färdigvarulager styrs dels av marknadsbehovet men även
hur ofta leveranser är tänka att ske, samt om det skall finnas någon
säkerhetsbuffert i lagret.

Förenklat användes en veckas produkter i färdigvarulagret vid beräkning av antal hyllplaster
som krävdes i lokalen (se avsnitt 1.5 avgränsningar). En veckas säljvolym utifrån det
marknadsbehovet som utgicks ifrån (se Bilaga 2: Förstudiedokument) dividerades med antalet
maskiner som rymdes på en lastpall för att beräkna antalet pallplatser.
Gällande råvarulagret dimensionerades lagret efter förutsättningarna: Alla leverantörer kan
leverera detaljerna på pall, antingen med pallkrage eller wellpappkartong, leverantörer är till
antalet cirka 20 stycken (se bilaga 2: Förstudiedokument) och råvarulagret motsvarar en
veckas produktion. Dessa förenklingar gjordes på grund av osäkerheten i vilka leverantörer
som skulle användas (se 1.5 avgränsningar).
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2.10.3

Signalering materialbehov

Om och när ett dragande system väl implementeras måste behovet av material nedåt i kedjan
på något sätt signaleras, antingen via ett kort (Kanban), visuell signalement i form av tom
lagerplats eller muntligt signalement operatörer emellan. Gällande korten finns i varje led ett
bestämt antal kort, på vilka anges artikelbenämning, nummer, antal, lastbärare etc.(Lumsden
1989).
Stationer emellan
Då detta monteringssystem är förhållandevis litet och då stationerna bör stå så nära varandra
som möjligt för att ta hänsyn till de sju slöserierna (se avsnitt 2.5 Lean montering), valdes en
så enkel lösning på problemet som möjligt, som inte inkluderar något kostsam extra
utrustning.
Råvarulager
Det behöver finnas något som visar när nivåerna på artiklarna i råvarulagret sjunker till den
grad att en kompletterande beställning behöver göras, för att säkerställa att materialbrist inte
uppkommer.

2.11 Detaljerad utformning industrialiserig
”Med detaljerad utformning menas att man går vidare med vald typ av organisationsform
och specificerar denna på detaljnivå. Man inleder en undersökning om hur arbetsplats och
arbetsuppgifter kan se ut och vilken hårdvara som krävs för att produkten skall komma till
liv. Alla frågor såsom maskiner och utrustning, flöden samt utrustning för transport och lager
skall lösas på detaljnivå.” (Bellgran & Säfsten 2005).

2.11.1

Lokal

Val av lokal gjordes under tiden studien fortlöpte av kund i samarbete med arbetsgivare.
Denna lokal valdes utefter ett ungefärligt behov av yta, geografiskt läge, estetik samt
ekonomiska skäl. Detta gjorde att då det fanns ett val av lokal inför den detaljerade
utformningen (osäkert vid start av denna studie), anpassades studien till den valda lokalen.
Med planritningar på produktionslokalen gjordes modeller av hur monteringssystemet kunde
se ut i programvaran Google Sketchup utifrån skissade koncept.

2.11.2

Produkt och komponenttransporter

När inkommande material anländer till aktuell produktionslokal skall detta material hanteras i
form av transporter och lagring. Under tiden vällingmaskinen tar form skall den transporteras
mellan steg där den förädlas och till sist vid färdig produkt också förflyttas till färdigvarulager
för transport till kund.
Maskinens storlek och vikt gör att den är hanterbar utan speciellt omfattande hjälpmedel, vare
sig den är komplett eller i delar. Produktionsansvarige hos uppdragsgivaren hade leverantörer
av fabriks och lagerutrustning, vilka användes vid valet av passande transportmedel från
råvarulager till montering samt från montering till färdigvarulager. Med transportmedel
menas exempelvis vagnar, truckar och transport.
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2.11.3

Ergonomi

”Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och
olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i
verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön.”
(Av.se 2014).

För att behandla ergonomi vid utveckling av detta monteringssystem användes
Arbetsmiljöverkets riktlinjer för utformning av arbetsplatsen (AFS 2009:2) och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi (AFS 2012:2) som
checklistor vid detaljerad utformning av produktionssystemet.

2.11.4

Monteringsinstruktioner

Att ta fram instruktioner för de manuella momenten i vällingmaskinens produktion görs på
grund av tre huvudsakliga skäl:


Säkerhet och Ergonomi
o Utförs något moment fel som kan leda till personskada skall detta undvikas
genom momentstandard.
 Produktkvalité
o Finns ingen tydlig beskrivning på hur monteringsförloppet skall göras kan
montering ske felaktigt vilket direkt påverkar kvalitén på maskinen.
 Produktionseffektivitet
o Olika individers förmåga att arbeta praktiskt kan påverka tidsåtgången för
montering.
(Petersson et. al. 2009).
För att beröra skälen ovan samt på viss nivå införa ett standardiserat arbetssätt, togs
monteringsinstruktioner fram för respektive monteringsstation. Instruktionerna togs fram med
hjälp av de konstruktörer som arbetat fram vällingmaskinen och via granskning av de filmer
som spelats in under produktstudien. Instruktionerna läggs upp enligt ett så kallat
Standardoperationsblad (Petersson et. al. 2009). Sprängskisser togs fram från
konstruktionsunderlaget till maskinen som visar tydligt vilka detaljer som berörs och en
kompletterande text som beskriver själva montageförloppet.
Viktigt att notera att i denna studie togs montagebeskrivningar fram i den mån möjligt, då
maskinens slutliga konstruktion inte var fastslagen vid tillfället montagebeskrivningarna togs
fram. Beskrivningarna skall vara ett levande dokument och kan uppdateras då en
versionshantering inkluderas på montagebeskrivningen.
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2.12 Konceptframtagning
På konceptstadiet betonas layout, materialförsörjning, arbetsplatsutformning och ergonomi på
skissnivå. Vanligt idag att organisationer baserar utformningen av ett produktionssystem
enligt Lean production. (Bellgran & Säfsten 2005).
Med förstudie, produktionsteknisk teori, Lean produktion, ergonomi och produktstudie i
ryggen inleddes arbetet med att ta fram olika koncept på grova monteringslayouter. Som
idégenerering användes en manuell metod i form av pappersmodeller. Den aktuella
fabrikslokalen ritades upp i två dimensioner och skrevs ut på A3-papper, se figur 6. Små
modeller av fabriksutrustning klipptes ut i ungefärlig skala av papper och flyttades runt fritt
för att generera olika layouter i lokalen. Ingen detaljfokus lades hänsyn till i detta läge.

Figur 6. Metod med skalenliga modeller för konceptgenerering.

2.13 Utvärdering koncept layoutnivå
De koncept på grova layouter som kom ur konceptgeneringen behövdes härnäst utvärderas för
att komma fram till ett slutligt val av koncept. För att undvika en subjektiv bedömning av
konceptförslagen vägdes konceptförslagen sinsemellan mot vissa punkter på
kravspecifikationen (se tabell 4, Kravspecifikation) och faktorer som var möjliga att
kvantifiera, och därmed avgöra vilket koncept som var bäst lämpat att gå vidare med och
utforma mer detaljerat.
”Varje förslag värderas utifrån ett antal faktorer som man identifierat som viktiga för det
slutgiltiga layoutförslaget.” (Bellgran & Säfsten 2005).

För värderingen av de olika alternativen användes ett värderingsschema beskrivet av Bellgran,
M., & Säfsten, K. 2005, som är en del i metodiken Systematisk lokalplanläggning,(Muther
och Wheeler 1977) se figur 7. Schemat innehåller de olika koncepten, värderingsfaktorerna
och dess betydelse, värderingsskala samt vilket resultat konceptet erhåller i form av en siffra.
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Arbetet inleds med att bedöma vikten av faktorerna som valts från en skala 1 till 7. Sedan
vägs varje faktor mot den värderingsskala som satts upp från 0 till 4, där siffran beskriver hur
väl konceptet uppfyller faktorn eller inte. Slutligen multipliceras faktorns vikt med
värderingen av konceptet (Se mer i 2.13.1) och summeras nedåt i tabellen för vardera
lösningen.
”Har man gjort en bra viktning av dessa, samt värderat alternativen korrekt så är det förslag
som har högst totalpoäng det bästa”. (Bellgran & Säfsten 2005).

Figur 7. Värderingsschemat (exempel) som utgicks ifrån vid konceptbedömningen.

Faktorns vikt och gradering bestäms och tas fram med hjälp av en så kallad
viktbestämningsmatris beskriven av Johannesson et.al (2004).
För att vikta utvärderingskriterierna, det vill säga bestämma de viktfaktorer som skall
användas vid utvärdering av lösningsalternativen, finns inga helt objektiva metoder. Det
metoder som finns går alla att påverka subjektivt, och det gäller därför att minimera sådan
inverkan (Johannesson et al.2004).

För att få en så objektiv bedömning som möjligt användes viktbestämningsmatrisen för att
parvis jämföra faktorerna sinsemellan. Kriterierna/faktorerna läggs in i en matris både på dess
rader och kolumner och vägs sedan mot varandra. Är en faktor viktigare än den som är i
jämförelse får den värdet 1, tvärtom värdet 0. Är faktorerna som jämförs lika i vikt får det
värdet 0,5. Faktorerna och dess vikt summeras sedan radvis för att få en totalsumma. Summan
talar om hur viktig faktorn är. Den högsta och lägsta summan bestämmer även graderingen av
viktningen (Johannesson et al. 2004).
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När faktorerna vägdes parvis diskuterades vägningen och faktorerna med handledaren hos
uppdragsgivaren. Resultatet från viktbestämningsmatrisen fördes sedan in i
värderingsschemat (figur 7.).

2.13.1

Kvantifiering bedömning

För att bedöma hur väl ett koncept uppfyller en faktor bättre eller sämre i förhållande till ett
annat koncept behöver siffror sättas på så många faktorer som möjligt. I samråd med
uppdragsgivare togs enheter och rimliga min- och maxgränser fram på respektive faktor och
graderades sedan i olika steg inför bedömningen. Varje koncept betygsattes sedan efter dessa
graderingar i värderingsschemat.
Interna transporter
Att minimera interna transporter är viktigt (se 2.5.1 Sju slöserier). Därav bör ett koncept med
lägre antal meter i transporterade sträckor (oavsett material och/eller personal) erhålla ett
högre poäng. För att få en fingervisning om vilka graderingar som skulle användas vid
bedömningen mättes på konceptskisserna den sträckan som materialet färdas från
inkommande material till färdigvarulager. Den sträcka som mättes upp i skissen avser
sträckan från råvarulagret till varje monteringsstation, samt från sista monteringsstation till
färdigvarulagret. För varje koncept antas tjugo stycken sådana sträckor avverkas per dag.
Detta baserat på att cirka 100 maskiner monteras per dag och artiklar till fem maskiner bör
finnas vid varje montörs plocklager, vilket ger 20 st. påfyllningar av material och dag.
Konsekventa mätningar gjordes i skisserna med linjal och översattes i rena metrar skalenligt
för att jämföra koncepten emellan.
Kostnad layoututrustning
Att hålla kostnaden så låg som möjligt är i de flesta fall intressant oavsett ändamål. Kostnaden
för den utrustning som på konceptnivå ansågs vara relevant jämfördes koncepten emellan och
betygsattes efter antal kronor.
Produkter i arbete
Finns många produkter i arbete finns också mycket pengar i bundet kapital beroende på
produktens värde, se mer i avsnitt 2.9 Produkter i arbete. Av denna anledning är det intressant
att undersöka om något av koncepten kräver fler eller färre buffertar i form av antal maskiner,
för att säkra upp ett eventuellt produktionsstopp i form av väntan. En layout som kräver att
fler produkter i arbete krävs får en sämre bedömning än en med färre.
Varje monteringsstation har en ”inkorg” respektive ”utkorg”. Inkorgen är där vällingmaskinen
placeras från förekommande monteringsstation och utkorgen är där montören placerar
maskinen när den är klar på montörens station, vare sig det handlar om en tom plats i en hylla
eller på nästkommande stations monteringsbord. Det antogs i undersökningen att fem stycken
maskiner skall finnas vid respektive stations mellanlager vid jämförelsen, varpå det jämfördes
om någon layout kunde skapa scenariot med fler produkter i arbete än fem mellan stationerna.
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Ergonomi
Att sätta en siffra på en ergonomisk aspekt på konceptstadiet är svårt, dock finns aspekter
kring ergonomin som är värda att jämföra när det gäller val av koncept, såsom eventuella
vrid, böj eller – sträckrörelser. Arbetsmiljöverkets checklista för belastningsergonomi (AFS
2012:2) användes vid framtagande av de olika bedömningsnivåerna, där passande kriterier
valdes ut.
Personsäkerhet
Personsäkerhet bedömdes inte koncepten emellan utan högsta möjliga poäng delades ut
oavsett koncept innan införande i bedömningsmatrisen. Detta på grund av att personsäkerhet
aldrig får vara en faktor som inte uppfylls till fullo.
Materialhanteringstid
Beroende på om förflyttningen av material stationerna emellan sker med hjälp av
lagerarbetaren eller montörerna är lagerarbetaren mer eller mindre belagd viss procent av sin
arbetstid. Skulle tid kunna frigöras från lagerarbetaren kan denna tid ägnas åt övrigt
förbättringsarbete. Detta leder i konceptbedömningen till att ju lägre tidsåtgång som krävs för
lagerarbetaren desto högre poäng erhålls.
För att simulera denna tidsåtgång och ta fram materialhanteringstidens poänginnebörd
promenerades den sträcka som förflyttningen av förmonterat material kräver beroende på
koncept, med en gånghastighet som antas vara 4 km/h när montören har en vagn med artiklar
på. Även den tid det tar att lyfta ner fem stycken lådor från förmonteringen till att placera
lådorna på antingen station ett eller två samt ersätta hyllplatsen med en tom låda, simulerades
genom motsvarande lyftrörelser till och från vagn och förvaring, se figur 8. Här erhåller det
koncept som kräver minst tid i förflyttning av material högsta poäng.

Figur 8. Simulering tidsåtgång påfyllning material.
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2.14 Kostnadsuppskattning produktionsutrustning
De återförsäljare som uppdragsgivarens produktionsansvarige använder sig av vid liknande
projekt, användes vid framtagande av aktuell fabriksmateriell som monteringssystemet
kräver. Kostnadsförslaget redovisades i tabellform på det valda konceptet.

2.15 Process FMEA
En feleffektsanalys genomfördes i form av en så kallad FMEA anpassad för process. Denna
gjordes för att analysera monteringssystemets tillförlitlighet samt för att skapa underlag inför
eventuella ändringar innan produktionsstart. Processen innebär att man systematiskt går
igenom produktionssystemets funktioner, vilka felsätt som eventuellt kan uppenbara sig,
orsakerna till dessa och vilka konsekvenserna blir om felen uppträder. (Bergman och Klefsjö,
2005). Till analysen användes en FMEA handbok skriven av Chrysler LLC, Ford Motor
Company, General Motors Corporation.
Det material som spelades in under montagestudien användes vid arbetet med
feleffektsanalysen. Tillvägagångssättet var som sådant att varje sekvens från montagestudien
gicks igenom av författaren, produktionsansvarige och berörda konstruktörer. Materialet
analyserades för sig där frågorna som ställdes var: Kan denna artikel monteras fel? Vad
händer med funktionen av maskinen om artikeln monteras fel? Och till sist vad blir effekten
av felet? Härnäst får varje felsätt en bedömning på en skala från 1 till 10 på hur lätt felet
upptäcks, hur ofta felet uppträder och hur allvarligt felet är. Dessa rankningar multipliceras
sedan enligt ekvation 2, varpå varje felsätt får ett risktal. Överstiger detta risktal 100 poäng
skall felet åtgärdas innan produktionsstart. De fel som upptäcktes åtgärdas av
produktionsansvarige hos arbetsgivaren innan start av produktion.
(2)
Till varje felsätt undersöks även om någon kontrollmetod i skrivande stund finns för att
förhindra att felet uppstår samt om det finns något som gör att felet upptäcks. Till sist fylls en
aktion i för att åtgärda grundorsaken till felet samt vem som ansvarar för aktionen och till
vilket datum den skall genomföras. Efter aktionen skall upptäckbarheten, förekomsten och
allvarlighetsgraden uppdateras för att se om risktalet efter genomförd aktion gått ner under
100.

30

3. Resultat
I detta avsnitt redovisas de resultat som kommit ur föregående avsnitts teori och
genomförande.

3.1

Projektplanering

Planeringsarbetet kom att resultera i en projektplan, se bilaga 1: Projektplan.

3.2

Förstudie

Förstudiefasen i detta examensarbete ledde till ett slags förstudiedokument (se bilaga 2:
Förstudiedokument) med data som användes frekvent vidare under studien.

3.2.1

Studiebesök

Frågor som ställdes under besöket och reflekterades över under besöket på Scania var:
 Hur ser Scanias kanbansystem ut i praktiken?
 Hur tas ergonomi hänsyn till vid arbetsstationerna?
 Finns en tydlig plan för variering på marknaden? Volymflexibilitet.
 Hur jobbar Scania med spårbarhet av komponenter vid montering?
Studiebesöket på Scania var lärorikt. Ola Fransson1, Scania visade hur Scanias
produktionssystem är uppbyggt och svarade på de frågor som ställdes. Scanias Kanbansystem
är manuellt och sker med Kanbankort i respektive lagerlåda. Får exempelvis en montör vid en
station slut på en artikel ställs den högst upp i montörens Kanbanställ med tillhörande
Kanbankort, vilket en logistiker ser, hämtar denna låda med truck eller godståg2, fyller på
lådan på råvarulagret och ersätter den tomma hyllplatsen. Detta måste ske inom en viss
tidsram för att inte uppehålla produktionen. Lagerarbetaren vet att det skall finnas ett lager vid
varje monteringsstation som motsvarar två timmars arbete.
Gällande ergonomi så har Scania en egen standard kallad SES (Scanias ergonomistandard).
Standarden behandlar 20st punkter som är framtagen av tekniker i samarbete med montörer
med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Scania har ett system för hur man hanterar variationer i marknaden. Det arbetas aktivt med
prognoser för att förutse hur marknaden ter sig. Utifrån dessa prognoser tas beslut om
eventuella åtgärder behöver införas. Härnäst tas beslut om speciell organisation behöver tas
fram, beroende på omställningens/förändringens natur och omfattning.

1
2

Ola Fransson Scania, studiebesök den 24 februari 2014.
Små truckar drar runt långa tåg med vagnar som Scania kallar tåg.
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3.3

Specificering

Checklistan som användes vid framtagande av kravspecifikationen visas i tabell 3.
Tabell 3. Checklista för att generera punkter till kravspecifikation.

Checklista Kravspecifikation
Monteringslina
Livscykelfaser

Intressenter

Aspekter

Utveckling
Installation
Drift
Underhåll
Avveckling

Operatörer
Servicetekniker
Leverantörer
Lagar och standarder
Installatörer
Räddningstjänst

Funktion
Prestanda
Ytbehov
Ergonomi
Miljö
Kostnad

Själva specificeringsfasen genererade en kravspecifikation, se tabell 4, kravspecifikation.
Tabell 4. Kravspecifikation.
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

Kriterium
Produkten skall monteras ihop till ett fullt
funktionerande stadium.
Vid respektive arbetsstation skall ergonomi beaktas.
Monteringssystemet skall ha kapacitet för
marknadsbehovet.

Kontroll?

Vikt
K
K

Funktionstest i produktion
Arbetsmiljöverkets riktlinjer

K

Taktberäkningar

K

Kommentar

K
Ö
Ö
K

4
5

Monteringsbeskrivningar
5s
Layouttyp
Balansering stationer

Ö

4

Layouttyp

Systemet skall vara lätt att underhålla och rengöra.
Ö
Varje station skall vara säker för arbetaren.
K
Vid respektive arbetsstation skall materialbehov enkelt
signaleras.
K
Produktionen skall anamma Lean produktion och dess
principer.
K
Produkten får inte skadas och dess skick skall beaktas
under monteringsförloppet.
K
Produktens skall i någon del av monteringssystemet
registreras för spårbarhet.
K

3

5s
Arbetsmiljöverket

1

Systemet skall vara lätt att installera i fabrik.
Maskinen skall monteras samman likvärdigt oavsett
montör.
Lättillgängliga verktyg och komponenter.
Systemet skall gå att parallellisera med enkla medel.
Produktens takttid får inte överstiga 10 minuter.
Layouten skall vara rymlig för montering men inte
förbruka mer yta än nödvändigt.

Kanban
Utvärdering koncept
Monteringsbeskrivningar och
skyddsmaterial
Streckkod, funktionstest

Med lätt installering menas utrustning som ej kräver permanent montering i aktuell lokal.
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3.4

Produktstudie

Grupperingar
Vällingmaskinen kan delas in i dessa identifierade huvudgrupper. Dessa huvudgrupper
motsvarar också tänkta monteringsstationer:







Frontlucka
Pulverbehållare
Förmontering
Värmekärl
Station 1,(Toppdel)
Station 2, (Sammansättning maskin (Toppdel med botten)).
Station 3 (Komplettering, testprocedur och packning).

Tidsåtgång
Frontluckan, pulverbehållaren och värmekärlet motsvarar tillsammans i tidsåtgång vad
toppdelen, bottendelen och kompletteringen ungefär tar enskilt (se tabell 5). Detta resulterar
alltså i en förmonteringsstation och tre monteringsstationer, dvs. fyra stationer totalt.
Tabell 5. Uppmätt tidsåtgång för respektive grupperingar samt total genomloppstid på hela
maskinen.
Moment
Tidsåtgång [min]
Frontlucka
1,8
Pulverbehållare
2,5
Värmekärl
5,8
Totalt förmontering
≈ 10
Toppdel
7,7
Smst. maskin
9,3
Komplett. Test pack
7
Genomloppstid
≈ 35
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Balansering
Viss balansering mellan operationerna bör göras för att uppnå en gemensam takt för systemet,
se figur 8. Dock överstiger inte operationerna krävd takt (se 3.5.1 kapacitet och bemanning).
12

Tidsåtgång [min]

10
8
6
4
2
0
Förmontering

Op 1

Op 2

Op 3

Stationer [st]
Figur 9. Tidsåtgång montagetest.

För att balansera ut operationerna måste några monteringsmoment i den mån möjligt flyttas
från förmontering samt operation 2 till operation 1 samt 3, se illustration i figur 9. Exakt vilka
komponenter som skall flyttas från och till vilka operationer undersöks inte i denna studie då
prototypen saknade vissa kablage vilket resulterade i grova tidsuppskattningar för flertalet
moment.
12

Tidsåtgång [min]

10
8
6
4
2
0
Förmontering

Op 1

Op 2

Op 3

Stationer
Figur 10. Exemplifierad tidsåtgång efter balansering av operationstider.
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Handhavande under produktion
Vid hantering av maskinen krävs inget speciellt hygieniskt handhavande då bruksanvisning
hänvisar till att innan första användande bör vissa löstagbara delar diskas. Dock skall
försiktighet iakttas då maskinen har lackerade ytor som inte får repas. Skyddsmattor kommer
att användas som placeras på monteringsborden för att minska risken för att skada maskinen.
Dessa skyddsmattor bör även innehålla skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD), för att
skydda maskinens elektroniska komponenter.
Maskinens stomme är uppbyggd av ABS-plast och agerar infästning för många detaljer såsom
motorer och kretskort. Detta innebär att försiktigt skall iakttas vid skruvförband i plastdetaljer
för att inte riskera att plasten spricker vid för stort åtdragningsmoment. Används en
skruvdragare skall momentjustering finnas.
Monteringsstationer och artiklar
Maskinen skall monteras i en viss följd och monteringssystemet skall placeras rent fysiskt i
den ordning som krävs för att uppnå detta, samtidigt som monteringsbeskrivningarna (se
bilaga 5, Monteringsbeskrivningar) talar om i vilken ordning komponenterna skall monteras
samman. Varje monteringsstation innehåller ett visst antal av en viss typ av artiklar och
kräver vissa verktyg vid montering, se figur 11-14 och bilaga 3, Artikellista. Observera! de
figurer som är bifogade i tabell 1-6 saknar vissa artiklar och behöver inte stämma överens mot
artikellistan för respektive station.
Förmontering
Denna monteringsstation förmonterar pulverbehållaren, värmekärlet och frontluckan till
vällingmaskinen. Pulverbehållaren och frontluckan skall sedan till monteringsstation 1,
Toppdel vällingmaskin. Värmekärlet skall efter förmontering till station 2, Toppdel montering
med botten (se Materialflöde, figur 15).

Figur 11. Från V: frontlucka, pulverbehållare och värmekärl till förmontering.
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Toppdel
Se bilaga 3, Artikellista för de artiklar som hör toppdelen av vällingmaskinen till. Denna
monteringsstation skall även ha frontlucka och pulverbehållare från förmonteringsstationen.

Figur 12. Artiklar till monteringsstation toppdel.

Sammanställning topp med bottendel
Vid denna monteringsstation gifts den monterade toppdelen samman med bottendelen på
maskinen. Bilaga 3, Artikellista visar de artiklar som är inblandade. I övrigt skall denna
station ha ett värmekärl från förmonteringsstationen.

Figur 13. Artiklar monteringsstation 2: sammanställning topp med bottendel.
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Komplettering, test och packning
I sista stationen kompletteras maskinen med de sista delarna, ett testprogram körs på
maskinen för att säkerställa full funktionalitet och till sist packas maskinen i dess emballage
och lastat på en EUR-pall. Testprogrammet kommer att kontrollera alla elektroniska
komponenters funktion genom ett förprogrammerat testprogram. Klarar maskinen testet skrivs
en etikett ut som registreras genom en streckkodsavläsare och klistras på maskinen. Koden
som registreras ger maskinen ett serienummer som kan användas vid spårbarhet av maskinen.

Figur 14. Maskinen i sitt färdiga tillstånd (3D-modell).

3.5

Produktionstyp och layout

För vällingmaskinen lämpar sig en kontinuerlig produktion utformad enligt en linjebaserad
flytande layout. Detta baseras på vällingmaskinens höga produktionsvolym (20000 st.) och
låga variantflora (4 st. varianter). Materialflödet i fabriken ser i en översiktskarta ut enligt
figur 15.

Figur 15. Materialflödet för maskinen
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För att möta upp det förväntade kundbehovet på 20 000 st. vällingmaskiner per år, bör
monteringssystemets takttid inte överstiga 5,5 minuter (se ekvation 1), dvs. var 330:e sekund
skall en färdig vällingmaskin lämna produktionen. Detta betyder att via given genomloppstid
på 35 min (se tabell 5.), skulle sju montörer på dagtid krävas (se 2.7.2 Bemanning).
Montagestudien visade efter grupperingar att fyra stationer passade produkten bäst, detta
innebär att två kompletta sådana system krävs för att erhålla sju montörer/stationer. Med två
sådana parallella system fås kapaciteten ≈ 25 000 st. maskiner/år med 8st montörer, vilket
fyller försäljningsbehovet.

3.6

Produkter i arbete (PIA)

Bortsett från de produkter som ligger i råvarulagren i form av lösa komponenter eller i
färdigvarulagret som färdiga produkter behöver små buffertlager finnas för att minska risken
att produktionen stannar i form av väntan (se 2.5.1 Sju slöserier). Beroende på vald
layoutkonfiguration kommer buffertlagren skilja sig åt sett till antal maskiner, då en viss
layout kan kräva fler produkter i mellanlager för att säkra upp produktionen på grund av långa
transportsträckor stationerna emellan exempelvis, eller i detta fall transport från förmontering
till linemontering.

3.7

Produktionslogistik

Monteringssystemet kommer att innehålla lagerarbete i form av manskap. Arbetet kommer
innefatta att ta emot inkommande artiklar från leverantörer och eventuellt paketera om dessa
för att passa vald lagertyp (se 3.7.3 Lager), förse varje monteringsstation med rätt artiklar och
förflytta färdiga maskiner från sista monteringsstationen till färdigvarulagret.

3.7.1

Materialförsörjning

För att tillgodose varje monteringsstations material- och verktygsbehov och minimera interna
transporter och onödiga rörelser (se 2.5 Lean montering), försörjs montörerna med material
framifrån genom en hyllösning som kan fyllas på bakifrån av lagerarbetaren, se figur 16. När
montören har förbrukat material placerar han den tomma lådan på det högsta hyllplanet, vilket
lagerarbetaren ser för att sedan fylla på artikeln/artiklarna, varpå en ny låda halkar ner till
montören genom något lutande hyllplan försedda med hjul. Varje låda är tydligt märkt med
vilken artikel som skall ligga i lådan, hur många artiklar lådan skall fyllas på med samt vilken
station den tillhör.
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Figur 16. Materialförsörjning

3.7.2

Materialstyrning och signalering materialbehov

Genom monteringssystemet ”dras” produkten fram på i huvudsak två urskiljbara sätt. Mellan
monteringsstation på linje, det vill säga station 1, 2 och 3 sker signaleringen i form av ett visst
antal markerade platser på monteringsbordet, se figur 17. Dessa platser agerar som en
säkerhetsbuffert och dimensioneras efter valt koncept. Denna materialstyrningstyp är till för
monteringsstationerna emellan och visar tydligt på materialbehovet från efterföljande station
genom att en ruta är tom. Detta kan med fördel appliceras från förmontering till station 1 och
2 som skall ha förmonterade komponenter (se figur 15, Materialflödet).

Figur 17. Materialstyrning stationer emellan via markerade platser.

Gällande råvarulagret finns tre stycken olika kort, ett med färgen röd, ett med färgen gul och
ett sista med färgen grön vid respektive artikelplats. När lagerarbetaren fyller på samt plockar
artiklar i råvarulagret räknar han antalet artiklar som finns på respektive plats och hänger
därefter upp en skylt som motsvarar antalet artiklar, varpå den personen som sköter
materialbeställningar dagligen noterar dessa nivåer och tar ställning efter detta.
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De olika färgerna och dess betydelse beskrivs i figur 18. När produktionssystemet är i drift
och leverantörernas exakta leveranstid är uppfattad bestäms vad dessa nivåer skall motsvara i
antal skyltar.

Grön
Gul
Röd
Figur 18. Visualisering lagernivåer

3.7.3

Lager

Vällingmaskinen i färdigt skick är emballerad i kartong och bör lastas på EUR-pall för
transport till kund. Kartongen är i form av ett rätblock och har bredden 290mm, djupet
190mm och höjden 460mm. Lastad på en EUR-pall i tre lager blir skrymmandegraden enligt
figur 19. Vid lagring med tre rader paketerade maskiner blir lagringskapaciteten per pall 48st.
maskiner. Årliga säljvolymen ger en veckovolym på cirka 550 st. maskiner, vilket innebär
cirka 12 st. pallplaster där varje pallplasts är 0,8m*1,2m*1,6m.

Figur 19. Maskinens skrymmandegrad i leveranstillstånd.

Att föredra för de inkommande materialet är att varorna levereras på EUR-pall med pallkragar
eller fasthäftade kartonger, se figur 20. Detta underlättar lagring av komponenterna då samma
pall kan innehålla flera olika artiklar från leverantören och enkelt plockas av lagerarbetare.
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600 mm

Figur 20. Inkommande materials önskade leveranstillstånd

Inkommande material levereras av cirka 20st. leverantörer (se bilaga 2: Förstudiedokument),
där varje leverantörs detaljer antas rymmas i en låda med de ungefärliga måtten 800x600x400
mm.

3.8

Konceptframtagning

Konceptframtagningsmetoden resulterade i sex koncept på fabrikslayouter som tar
vällingmaskinen från inkommande material till färdigvarulager, se figur 21-26. Koncepten
benämns A, B, C, D, E och F. I konceptskisserna används symboler med förkortningarna: F =
förmontering, 1 = station 1 toppdel innanmäte, 2 = station 2 toppendel gifts med bottendel, 3
= station 3 komplettering, test och paketering, RVL = Råvarulager, FVL = Färdigvarulager.
en streckad symbol som visar monteringsstationernas förvaring av artiklar, en svart symbol
som representerar eventuella behov av transportutrustning i form av rullbanor samt streck som
visar vägen materialet går genom produktionen.

3.8.1

Koncept A

Koncept A har förmonteringsstationen frånskild de övriga monteringsstationerna, dock så
pass nära att när förmonteringen är klar kan montören förse de första två stationerna med det
förmonterade material som behövs enligt valt materialförsörjningssystem (se 3.7.1
materialförsörjning). I övrigt sker förflyttning av maskinen med handkraft stationerna
emellan. Layouten kräver ett visst snedställande av utrustning på grund av lokalens utseende.
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A

Figur 21. Koncept 1

3.8.2

Koncept B

Nästa koncept påminner om koncept A med den skillnaden att förmonteringsstationen är
anknuten till resterande stationer, se figur 22. Här sköter lagerarbetaren förflyttningen av
förmonterade delar från förmontering till station två. Försörjning till station ett från
förmonteringen sker via manuellt överlämnande.
B

Figur 22. Koncept B
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3.8.3

Koncept C

Denna layout sköter förflyttning av material med hjälp av rullbanor markerade med svart, se
figur 23. När montören är klar med maskinen skickas den vidare till nästkommande station
via ett rullband.’
C

Figur 23. Koncept C

3.8.4

Koncept D

Detta koncept är utformat så att hanteringen av maskinen stationerna emellan skall bli så
enkel som möjligt. Monteringsborden placeras så att montören vid förmonteringsstationen
enkelt kan förse station ett och två med material som behövs därifrån, se figur 24.
D

Figur 24. Koncept D
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3.8.5

Koncept E

Koncept E visas i figur 25 och är arrangerat med syftet att frigöra så mycket yta som möjligt
för framtida eventuella expanderingar.
E

Figur 25. Koncept E

3.8.6

Koncept F

I detta koncept sker materialhanteringen stationerna emellan av både rullbanor och
lagerarbetare, se figur 26.
F

Figur 26. Koncept F
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3.9

Utvärdering koncept

De faktorer som koncepten utvärderades efter var:
 Interna transporter (F1)
 Investeringsgrad (F2)
 Produkter i arbete (F3)
 Ergonomi (F4)
 (Personsäkerhet) (F5)
 Materialhanteringskostnader (F6)
Faktorernas vikt bestämdes och redovisas i tabell 5. Här redovisas även faktorernas gradering,
vilket blev 1 till 7. Faktorn personsäkerhet skall iakttas oavsett valt koncept och får därför
högsta möjliga betyg vid betygsättning av faktoruppfyllelse.
Tabell 6. Viktbestämningsmatris
Faktor F1 F2 F3 F4 F5
F1
F2
F3
F4
F5
F6

3.9.1

1 1
0 0 0,5
0 0,5
1 1 1
1 1 1
0,5 0,5 1

0
0
0
1
0

0
0
0
0

F6

SUMMA

0,5
0,5
0
1
1

2,5
1
0,5
4
5
2

0

Kvantifiering

Varje koncept erhåller ett poäng efter hur väl de uppfyller faktorerna. Poängens motsvarande
kvantifiering visas i tabell 7-12.
Tabell 7. Poänginnebörd Interna transporter.
Poäng
0
1
2
3
4

Interna transporter och materialflöde [km/år]
300
250
210
180
170

Tabell 8. Poänginnebörd kostnad fabriksutrustning.
Poäng

Kostnad fabriksutrustning [kr]
0
1
2
3
4

200000
150000
140000
130000
120000
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Tabell 9. Poänginnebörd ergonomi.
Poäng
0
1
2
3
4

Ergonomi
Böja, rotera, lyfta och sträcka
Böja, rotera och sträcka
Sträcka och rotera
Endast sträcka
Inga obekväma arbetsställningar

Tabell 10. Poänginnebörd personsäkerhet.
Poäng

Personsäkerhet
0 Personsäkerhet erhåller högsta möjliga
1 poäng i skalan då personsäkerhet är
2 viktigt och skall iakttas oavsett valt
koncept.
3
4

Tabell 11. Poänginnebörd gällande produkter i arbete.
Poäng

Produkter i arbete [st.]
0
1
2
3
4

50
30
25
20
15

Tabell 12. Poänginnebörd tid för förflyttning av material.
Poäng
0
1
2
3
4

Materialförflyttningstid [sek/runda]
150
100
70
50
0
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3.9.2

Värderingsschema

De kvantifierade faktorerna och dess poäng sattes in i värderingsschemat där varje koncept
slutligen fick ett poäng, se tabell 12.
Tabell 12 Visar komplett bedömningsschema med poängsättning.

Värderingsschema

Värderingsskala
Se värdenas innebörd för respektive faktor i tabell 7-12.

Värdering sker mellan alternativ, A, B,
C, D, E och F
Faktorerna värderas från 1-5, där:
1 = knapp betydelse
5 = hög betydelse

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Värderingsfaktor

Vikt A

B

Interna transporter
Kostnad fabriksutrustning
Produkter i arbete
Ergonomi
(Personsäkerhet)

2,5 5
1 3
0,5 1
4 4
5 20
2 2
35

7,5
3
1
12
20
2
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Materialhanteringstid
SUMMA

C

D

E

F

Anmärkning

5 7,5 5 5 Sträckor respektive konceptskiss
1 3 3 1 Krävd utrustning
1 3 1 1 Buffertlager
8 8 16 12 Obekväma rörelser
20 20 20 20 Iakttas oavsett valt koncept
8 8 2 4 Stationer emellan
43 50 47 43

Enligt tabell 12 erhåller koncept D högst poäng och lämpar sig därför bäst som layouttyp till
montering av vällingmaskinen. Detta koncept går vidare och utformas mer detaljerat i 3D
miljö.

3.10 Detaljerad utformning
Se den detaljerade utformningen av produktionslokalen i bilaga 7, Detaljerad utformning.

3.10.1

Lokal

Lokalen som vällingmaskinen skall monteras ses i en tvådimensionell vy i figur 27. Lokalen
är till ytan cirka 270m2 och har in- och utlastningsmöjligheter markerade med pilar i figuren.

Figur 27. 2D ritning på vällingmaskinens tänkta produktionslokal.
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I lokalen ska markeringstejp finnas på golvet där trucktrafik går. Detta för att minska chansen
till personskador.

3.10.2

Station

På detaljnivå skall varje monteringsstation utrustas med följande:







Arbetsplatsmatta på golvet, med för kroppen avlastande egenskaper.
En justerbar stol i höjd för möjligheten att arbeta sittande.
Monteringsbord med mått 600x1600mm med möjlighet att justera arbetshöjd efter
olika individers kroppsstorlek, se figur 29.
Krävda verktyg och verktygstavla på en arm som kan svängas undan. (se bilaga 3,
artikellista för verktygsbehov).
ESD-utrustad (se 3.4, Handhavande under produktion) skyddsmatta för
monteringsbord.
Förvaringsställ för artiklarna till maskinen. Förvaringsstället skall kunna förse
montören med material framifrån och kunna förses med material bakifrån av
lagerarbetaren. Förvaringsstället skall ha vinklade hyllplan försedda med hjul för att
gravitationen hela tiden skall se till att artiklarna finns så nära montören som möjligt,
(se även 3.7.1 Materialförsörjning). Se den detaljerade utformningen i en skiss
representerad i figur 28- 30.

Figur 28. Detaljerad utrustning i form av 3D skiss.
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Figur 29. Monteringsborden bör kunna justeras inom Arbetsmiljöverkets rekommendationer gällande lämplig
arbetshöjd.

Figur 30. Detaljerad vy över vald layout.

3.10.3

Monteringsinstruktioner

Framtagandet av monteringsinstruktioner resulterade i en varsin arbetsbok till samtliga
monteringsstationer i form av ett standardoperationsblad, se bilaga 5,
Monteringsbeskrivningar. Varje blad i dokumenten innehåller följande:





Vad som skall utföras och hur det skall utföras.
Vilka artiklar som är inblandade med tillhörande beskrivande bilder.
Signaturer i form av vem som tagit fram standarden, vem som godkänt standarden och
de som tagit del av dokumentet.
En versionshantering för att möjliggöra förändringar i dokumentet.

Denna metodstandard skall finnas tillhands för montören vid arbetsplatsen om tvivel råder,
men skall dock inte användas som en punktlista vid montering utan som ett komplement till
monteringsutbildning och ett kontrolldokument för eventuell produktionsledare i fabriken.
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3.10.4

Kostnadskalkyl produktionsutrustning

Leverantör för de flesta artiklar hittades och var AJ produkter3. För de produkter som inte
hittades hos leverantör gjordes en rimlig uppskattning i samarbete med handledare.
Investeringskostnaden för fabriksutrustning blir cirka 300 000 Kr. Detaljerad kalkyl ses i
Bilaga 4, Kostnadsuppskattning produktionsutrustning. Kalkylen exkluderar kostnader för
lokalhyra, nödutrustning i form av brandlarm, Affärssystem och övriga avtal såsom städ,
försäkringar, el, vatten etc.

3.11 Process FMEA
Feleffektsanalysen resulterade i ett ark med de tänkbara fel som kan uppkomma under
montering av vällingmaskinen, vilka orsakerna är, vilka effekter som blir av felen, vilken
aktioner som skall tas samt vem som är ansvarig för att aktionerna blir genomförda, se bilaga
6, FMEA. Större delen av de fel som upptäcktes kan med hjälp av utbildning och
montagebeskrivning undvikas (se bilaga 5, Monteringsbeskrivningar).

3.12 Uppfyller industrialiseringen specifikationen?
Nedan sammanfattas och kommenteras hur respektive punkt i kravspecifikationen har
uppfyllts (Se 3.3 Specificering för komplett kravspecifikationen).












3

Maskinen kommer lämna produktionen i ett fullt funktionerande stadium genom ett
produkttest i sista monteringsstationen (se 3.4 produktstudie för mer info).
Ergonomiska arbetsstationer har uppnåtts via rekommendationer från
arbetsmiljöverket (se 3.10.2 Station för mer info).
Den produktionsutrustning som kostnadskalkylen har baserats på innehåller inga
moment som kräver permanent montering i fabriksgolv eller väggar.
Maskinen kommer hålla samma kvalité då standardoperationsblad har tagits fram.
Material och verktyg är lättillgängligt genom verktygstavla och artikelställ vid
respektive monteringsstation.
Den linje som monterar samman vällingmaskinen kan parallelliseras vid ökning av
marknadsbehov.
Genom produkttest och balansering av monteringsmoment överstiger inte
produktionens takttid 10 minuter.
Några medel har inte tagits fram för att säkerställa att produktionen inte ska uppta mer
yta än nödvändigt. Inte heller att fabriken skall vara lätt att underhålla och rengöra, då
inga speciella vätskor eller damm såsom oljor och spån är inblandat vid montering av
produkten.
En bedömning har gjorts att montören är säker då markeringar i fabriksgolvet skall
göras för trucktrafik.
Materialbehovet signaleras genom tomma artikellådor eller tomma rutor vid
monteringsborden. (se 3.7 Produktionslogistik )

www.ajprodukter.se Kontorsmöbler, Lagerinredning och Verkstadsinredning.

50





Produktionen har anammat Lean production genom konceptbedömning som
minimerar utnyttjande av resurser.
Mattor på monteringsborden ser till att produkten inte skadas under
monteringsförloppet.
Registrering för spårbarhet sker vid teststationen.

51

4. Diskussion
Att lägga en tidsplan och att i förtid placera ut projektets grunddelar i olika tidszoner utan
större erfarenhet av liknande planering har resulterat i att vissa moment dragit ut på tiden
samtidigt som andra genomförts snabbare än planerat eller till och med uteblivit. Det här har
inte haft större påverkan på resultatet utan anpassningar har gjorts efterhand arbetet fortlöpt.
Dock kan ett projekt oavsett planeringsgrad tendera att bli stressigt och i sig påverka
resultatet.
Problemets art passade metodvalet bra, dock kan andelen lagd tid på respektive moment
diskuteras. Tid hade kunna tagits från den detaljerade utformningen av produktionssystemet
till den tid som krävdes för att ta fram samt utvärdera de koncept som togs fram på
monteringslayouter. Detta för att erhålla fler koncept men också få en än mer objektiv
bedömning på koncepten, då detta visade sig vara tidskrävande och vissa beslut var tvungna
att göras på grund av tidsbrist, vilket i sig kan resultera i bedömningar på en viss känsla,
vilket inte är särskilt ingenjörsmässigt.
Det studiebesök som gjordes gynnade studien ur en inspirationssynpunkt, dock kan valet av
industri eventuellt ha varit något felaktigt på grund av maskinens art i förhållande till vad
Scanias verksamhet kretsar kring gällande produktens art och produktionsvolym. Skall
studien göras igen kan istället en produktion besökas som behandlar produkter av likartad
karaktär för relevantare inspiration, som exempelvis liknande hushållsmaskiner. Med detta
sagt bedriver Scania en verksamhet som är oerhört effektiv och inspiration har plockats från
besöket som avspeglats på resultatet, vid bland annat materialförsörjning.
Den prototypmaskin som produktstudien utfördes på var inkomplett och utdaterad i form av
konstruktionsändringar vilket skapat problem under tiden arbetets gång. Problemen ligger i de
moment som var tvungna att simuleras gällande tidsåtgång. Dessa moment blir oprecisa och
resulterar i missvisande operationstider. Vid en likartad studie skall prototypen vara så
likartad den slutliga produkten som möjligt för att kunna göra produktionsförberedelser så
noggranna som möjligt. En annan viktig aspekt är att ju mer en individ övar på ett
monteringsmoment ju snabbare genomförs det, vilket är ännu en faktor som bidrar till att
montagestudiens uppmätta tider kan vara något felaktiga. Att operationstiderna varierar är
dock för resultatet inga större problem, då balansering av stationerna efter tid ändå måste
utföras, då produktionssystemet kommer ha sin ”inkörningstid”.
Metodiken som användes för framtagning av layouter resulterade i ett antal koncept som med
den tidsrymd som fanns förvisso räckte för vidare bedömning, dock torde metoden ha
kombineras med en annan metod för att systematiskt generera fler koncept i ett tidigare
stadium, för att sedan bedöma dessa i flera steg via exempelvis grovsållning, finsållning och
till sist poängbedömning. Det upplevdes vid bedömning av koncepten att fler layoutförslag
kunde tagits fram vid till exempel kombinerande av två eller flera koncept. Å andra sidan
hade fler koncept svalt en större tidsrymd som hade krävt omfördelning i tidsplanen. Gällande
bedömningen av koncepten och den viktning av faktorer som gjordes så upplevs resultaten
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rimliga ur ett produktionstekniskt perspektiv. Hade exempelvis en yrkesperson med en
ekonomisk bakgrund satt vikten på faktorerna i förhållande till varandra hade en låg
investeringskostnad legat på högre prioritet än på kort interna transporter. Vid arbetet med
viktbestämningsmatrisen hade den person som i projektet ansvarar för budgeten kunna
deltagit med tankar trots vissa riktlinjer från produktionsansvarige gällande
investeringsgradens betydelse.
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5. Slutsats
Industrialiseringen av vällingmaskinen sker genom en kontinuerlig produktion i form av en
linjebaserad produktionslayout. Detta baserat på maskinens låga variantflora och höga
produktionsvolym. Efter genomförd produktstudie lämpar sig maskinen bäst att monteras
samman via fyra stationer skötandes av operatörer som manuellt monterar samman maskinen
till ett funktionerande stadium. Två sådana monteringslinor krävs med totalt åtta stycken
operatörer och en lagerarbetare för att täcka det förväntade marknadsbehovet.
Industrialisering kommer äga rum i en fabrikslokal på cirka 300m2.
En konkurrenskraftig, ergonomisk och kostnadseffektiv industrialisering av maskinen har
uppnåtts via ett val av koncept som innefattar korta interna transporter av material, en låg
kostnad för den produktionsutrustning som krävs, arbetsplatsutrustning som är väl anpassad
för en ergonomisk arbetsmiljö, få produkter i arbete som inte binder onödigt kapital samt en
tidseffektiv materialhantering för möjligheten till frigörande av tid till förbättringsarbete i
produktionen.
För att säkerställa jämn produktkvalité och kundnöjdhet har standardoperationsblad tagits
fram för respektive monteringsstation. Dokumenten har utrustats med versionshantering för
förbättringsmöjlighet. Som underlag inför produktionsstart samt eventuell kritik till
konstruktörerna innan slutkonstruktion, har en feleffektsanalys gjorts i form av en ProcessFMEA. Analysen togs fram för att identifiera möjliga fel som kan tänkas uppkomma i
produktionen av vällingmaskinen, vilken orsak felet har samt vilka konsekvenserna kan bli
om felet uppstår.
Som underlag till produktionssättning har en ungefärlig kostnadsuppskattning tagits fram på
den produktionsutrustning som krävs för att industrialisera maskinen.
På grund av icke färdigställda leverantörer och leveranskontinuitet kan inte en precis
beräkning av storlek på lagerförda artiklar tas fram, utan en uppskattning gjordes baserat på
vad skrymmandegraden för färdig maskin är, samt hur man får önska att inkommande
material levereras.
Som vidare arbete rekommenderas en balansering av operationstider när produktionen har
kommit igång för att säkerställa att inga onödiga lager byggs. En analys kan göras och
undersöka möjligheten om monteringsfixturer kan göra monteringsförloppet effektivare och
därigenom minska resurser i form av manskap.

Tackord
Tack till Scania i Södertälje för ett gott mottagande vid studiebesöket. Tack till handledare
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Technogarden Engineering Resources AB för tillhandahållande av kontorsplats och uppdrag.
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Bilagor
Bilaga 1: Projektplan
Inledande delen av denna projektplan utelämnas i denna bilaga då den motsvarar kapitel 1.
Inledning i detta examensarbete. De underrubriker som utelämnas i denna bilaga och kan ses i
kapitel 1 är bakgrund, problemformulering, mål och syfte.
Organisation
Arbetet genomförs av mig Martin Östberg med handledning och samarbete genom
uppdragsgivare Technogarden Engineering Resources AB och Karlstads universitet.
Kontaktinformation visas nedan:
Kontakt
Henrik
Svärd

Befattning
Regionchef
Technogarden

Pär
Mårmark

Produktionsingenjör
Technogarden
Handledare

JPRT
Förvaltning

Kund

Lars
Jacobsson

Universitetsadjunkt
Karlstads universitet
Handledare

Adress
Bryggaregatan
9
65340
Karlstad
Bryggaregatan
9
65340
Karlstad
Industrigatan
16
545 31
Töreboda
Universitetsgat
an 2
651 88
Karlstad

Tele
Mail
070- henrik.svard@technogarden.se
719
53 83
070- par.marmark@technogarden.se
758
22 38
0506- 7772
00
054- lasse.jacobsson@kau.se
700
16 56

1

Projektmodell
För att visualisera projektgången togs en projektmodell fram med tydliga arbetspaket med
tillhörande nyckelord, grindhål(gater) och milstolpar.

Grindhål:

Datum:

Godkännande av:

Godkännande av projektplan

2014-02-03

Godkännande av kravspecifikation
Delredovisning

2014-02-10
2014-04-02

Godkännande av koncept
Slutredovisning

2014-04-16
2014-06-04

Lars Jacobsson
Pär Mårmark
Nils Hallbäck
Pär Mårmark
Lars Jacobsson
Nils Hallbäck
Pär Mårmark
Nils Hallbäck
Lars Jacobsson

Kommentarer tidsplan
Vissa osäkerheter finns när det gäller tidsplan samt fördelning av resurser. (Se tidsplan bilaga
A). Från start, halvvägs in i arbetet läses en annan kurs i utbildningen parallellt med denna
(Produktionssystem II), detta kan medföra svårigheter/osäkerheter i arbetsfördelning. Enligt
tidsschemat ligger antalet timmar utdelat 50 % på dessa två vilket kan bli ett problem om det
visar sig att arbetsbördan från något håll ökar, vilket i sin tur gör att arbetet avviker från
tidsplanen.

2

Riskbedömning
Att starta ett arbete och arbeta med det under lång tid innebär risker. En
riskbedömningsmatris gjordes för att hitta eventuella risker, bedöma sannolikheten,
konsekvensen och förslagna åtgärder för dessa. Konsekvensen och sannolikheten bedöms
med en skala från 1-5 där 1 är ingen konsekvens och låg sannolikhet. Dessa två multipliceras
för att bilda en riskfaktor och jämförs sedan med varandra för att bedöma risken.
Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskfaktor

Åtgärd förslag

Tidplan avviker

3

3

9

Dokumentation
Går förlorad
Mål inte nådda
Handledare,
uppdragsgivare
säger upp sig
Bristfällig
kommunikation
Problemformule
ring ändras efter
tid

2

5

10

Fördela resurser/Avgränsa
problemet
Kontinuerlig
säkerhetskopiering

3
1

2
4

6
4

3

3

6

Fler möten och avstämningar

2

5

10

Lås problemformulering
oavsett förutsättningar i tidigt
stadium!

Dokumenthantering
Elektroniska filer som rör arbetet hanteras via Dropbox och säkerhetskopieras på veckobasis
till extern lagringsenhet. En pärm finns för lagring av viktig information i pappersformat för
examensarbetet. På möten förs noteringar och sätts sedan in i fliken möten i projektpärmen
med datumnotering.
Referenser
[Bellgran, M., & Säfsten, K. (2005). Produktionsutveckling-Utveckling och drift av
produktionssystem.].
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Ursprunglig tidsplan
Uppgiftsnamn

Start

Slut

Projektstart och planering

må 14-01-20

ti 14-02-04

Tidplan och Gantt

on 14-01-22

fr 14-01-24

WBS

må 14-01-27

må 14-01-27

Problemformulering, avgränsningar, syfte samt mål

ti 14-01-28

on 14-01-29

Sammanställning av projektplan

to 14-01-30

to 14-01-30

Förbereda presentationsmaterial

fr 14-01-31

fr 14-01-31

Godkännande av projektplan

må 14-02-03

må 14-02-03

Uppstartsmöte

må 14-02-03

ti 14-02-04

on 14-02-05

må 14-02-10

Insamling information (Serier, leverantörer osv)

on 14-02-05

må 14-02-10

Kravspecifikation

on 14-02-05

må 14-02-10

Godkännande av kravspecifikation

må 14-02-10

må 14-02-10

ti 14-02-11

to 14-04-03

Metodval/angripa problem

ti 14-02-11

fr 14-02-14

Programvara

on 14-01-29

on 14-04-02

Informationssök

må 14-02-17

ti 14-02-25

Benchmarking

må 14-02-17

fr 14-02-21

Produktstudie (tidsåtgång, experiment osv.)

må 14-02-24

fr 14-02-28

Systematisk lokalplanläggning (SLP)

må 14-03-10

fr 14-03-14

Ytbehov

må 14-03-17

on 14-03-19

Lagerbehov (in, ut)

må 14-03-17

on 14-03-19

Utrustning (verktyg, bord, banor, ställ osv.)

to 14-03-20

ti 14-03-25

Delredovisning

on 14-04-02

on 14-04-02

Implementation

on 14-03-12

fr 14-05-23

Konceptgenering layout

fr 14-04-04

on 14-04-09

Konceptval layout

to 14-04-10

on 14-04-16

Detaljerad layout

to 14-04-10

to 14-05-01

Layout cell

to 14-04-10

to 14-05-01

Simulering (FlexSim)

to 14-04-10

on 14-04-16

Visualisering fabrikslayout (Visio, CAD?!)

fr 14-04-18

to 14-04-24

Layout klar

to 14-05-15

to 14-05-15

Process FMEA

fr 14-04-25

to 14-05-01

må 14-05-19

fr 14-06-13

Inlämning opponentrapport

to 14-05-22

to 14-05-22

Opponering

to 14-05-22

fr 14-05-30

Redovisningsmaterial slutredovisning

to 14-05-22

on 14-06-04

slutredovisning

on 14-06-04

on 14-06-04

Inlämning slutrapport

fr 14-06-13

fr 14-06-13

Spec

Undersökning

Projektredovisning

4

Rapport

må 14-01-20

fr 14-06-13

HALVTID--->HELTID

to 14-04-03

to 14-04-03

5

Tidsaxel och WBS

6

Bilaga 2: Förstudiedokument
Viktiga datum (2014)





30e maj
1a sep
1a okt
1a dec

Produkten (Diluo P101)
Produktvarianter
Förväntad säljvolym år 1
Styckpris cirka
Komplexitet
Övriga egenskaper

Maskinen

Alla ingående artiklar på lager i serielikt utförande.
Produktionsstart (600 seriekit på lager).
Launchlager levererat (4000 kit på lager).
Julhandelsvolym färdiglevererad

4 st. (vit, svart, med eller utan wlan)
20000 st. (studien baseras på detta)
2500kr
ca 100 artiklar (Majoriteten plastartiklar,
elektronik och färdiga komponenter)
yttermått: 172x445x275
vikt: 4kg
yttermått säljklar: 175x470x280
handtag kartong
lätthanterlig
Eventuella grupperingar:
Toppdel
Bottendel
Värmekärl (förmontering)
Frontlucka (förmontering)
Pulverbehållare (förmontering)
Ev. Vattenbehållare (förmontering)

Övrigt:
Arbetskraft

4st montörer 1st logistiker 2 admin

Arbetsgång

dagtid 8 timmar

Arbetsdagar

226 (medel)

Leverantörer komponenter

Cirka 20 stycken (oklart exakt)

Notera: Arbetskraft uppskattat i tidigt stadium, produkttest får visa mer exakt behov av
resurser.
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Bilaga 3: Artikellista
Frontlucka
Artikel
Antal
Verktyg
Frontlucka yttre
1 Smältverktyg
Frontlucka inre
1
Ring ljusledare knapp
3
Knapp halv portion
1
Knapp hel portion
1
Knapp rengöring
1
Kretskort knappsats
1
Gångjärn enkelledad
2
Låsmekanism metallplatta
1
Pulverbehållare
Artikel
Antal
Verktyg
Pulverbehållare
1
lock
1
Flagga pulverbehållare
1
omrörare
1
Låssprint omrörare
1
Doserskruv
1
Styrning doserskruv
1
Mutter styrning doserskruv
1
Axeltapp yttre
1
Pulverutlopp del 1
1
Pulverutlopp del 2
1
Pulverutlopp del 3
1
Vridfjäder
1
O-ring
1
Pulverutlopp mutter
1
Värmekärl
Artikel
Antal
Verktyg
Värmekärl
1 Torx T8 Bits
Värmekärl lock
1 Blocknyckel 15mm
Värmelement
1 Limpistol m stift
Mutter
2 Skruvdragare
Dränagepinne
1 Bitshållare
O-ring dränagepinne
1
Fjäder dränagepinne
1
Hylsa knapp
1
Lim
1
Tempsensor
1
Skruv
8
Backventil
1
Sugslang
1
Silikonslang böjd
1

8

Station 1

Artikel
Antal
Verktyg
Chassi skelett
1 Torx bit T20
Pulverbehållare hake
1 Torx bit T10
Adapter inlopp
1 Skruvdragare
Adapter inlopp lock
1 Bitshållare
O-ring adapter
1
Tryckslang
1
Avluftningsslang del 1
1
Backventil
1
Avluftningsslang del 2
1
PSU-hållare kort
1
PSU-hållare lock
1
PSU
1
Fästen PSU
4
Elmotor blandare
1
Elmotor pulverskruv
1
Blanddysa
1
Tratt blanddysa lock
1
Whipperbase
1
O-ring whipperbase
1
Packbox whipperbase
1
Impeller
1
Täcklock
1
Montageplugg
2
PT skruv 4x16
4
PT skruv 2.5x10
3
Maskinskruv M3x6
2
Magnet lucka
1
Kablage PSU till brytare
1
Kabelstam styrkort
1
Chassi övre bakstycke
1
Givare pulvernivå med kablage1
Hållare givare pulvernivå
1
Flaskbrytare med kablage
1
Frontlucka smst
1
Pulverbehållare smst
1
Flaskhållare del 1
1
Flaskhållare del 2
1
Flaskhållare del 3
1
Tejpbit
1
PT skruv 2.5x10
2
Varmformad silikonslang
1
Kablage frontlucka
1
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Station 2

Artikel
Antal
Verktyg
Toppdel smst
1 Bitshållare lång
Värmekärl smst
1 Bits T20
Chassi undre del
1 Skruvdragare
Bottenplatta
1
Bakre pelarlock
1
Metallnät
1
Styrkort
1
Ayo Kretskort
1
Infästning dränage övre
1
Infästning dränage undre
1
Spilltråg
1
Vattenpump
1
Kablage mellan ayokort
och
värmekärl
1
Kablage mellan
huvudbrytate
och ayokort
1
Mutter jordning
värmekärl
1
Nätkabel
1
PT skruv 4x16
8
Station 3
Artikel
Antal
Verktyg
Manual
1 Mäturustning
Kartong
1
Bakre pelarlock
1
Vattebehållare lock
1
Backventil
1
fjäder
1
flöte
1
O-ring
1
Vattenbehållare
1
Märkskylt
1
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Bilaga 4: Kostnadsuppskattning produktionsutrustning
Kostnadsuppskattning produktionsutrustning
Utrustning
Antal [st] Styckpris ca. [sek] Total [sek]
Pallställ 6 platser
4
3000
12000
Monteringsbord
9
8000
72000
Stolar
8
1600
12800
Kanbanhylla komplett
8
4000
32000
Märksystem material
1
1500
1500
Hyllvagn logistik
1
2000
2000
Ledstaplartruck EL
1
50000
50000
Pallyftare
2
2000
4000
Verktygstavla
8
300
2400
Belysning arbetsbord
8
1000
8000
Arbetsplatsmatta
9
600
5400
ESD matta bord
9
400
3600
Whiteboardtavla
2
500
1000
Avfallsbehållare EU
5
600
3000
Lödstation plastsmältn.
2
300
600
Plastrullar emballage
2
200
400
Skruvdragare momentj.
7
5000
35000
Handmejslar
7
200
1400
Övriga verktyg
8
100
800
Streckkodsläsare test
2
1000
2000
Handdator lagerarbetare 1
10000
10000
Etikettskrivare test
2
10000
20000
PC funktionstest
2
7000
14000
SUMMA
293900

Leverantör
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
?
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
AJ Produkter
?
AJ produkter
?
?
?
?
?
?
?
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Bilaga 5: Monteringsinstruktioner/Standardoperationsblad
Station förmontering standardoperationsblad

12

13

14

Station 1: Standardoperationsblad toppdel

15

16

17

18

Station 2: Standardoperationsblad sammansättning maskin

19

20

21

Station 3: Standardoperationsblad komplettering + test+ pack

22

Bilaga 6: FMEA
Fyra kommande sidor (24-28) är helsidor och visar den resulterande feleffektsanalys som
genomförts.

23

24

23
24
25

Ingen välling

Stopp i produktion /
missnöjd kund

Hälsoproblem för
operatör

8

9

Apparatsladd
felmonterad (fas/nolla)
Tempsensor limmas fast

Sugslang felmonterad

Backventil felvänd

10 Ingen

6

6

8

ingen

ingen

ingen

Ingen

ingen

ingen

ingen

10

10

10

10

900

480

480

640

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

720 Utred konsekvens

Inandning av limångor

10

320 Instruktion och utbildning PM / 2014-05-31
av operatör

26

ingen

10

Test i produktion?
Instruktion
Test i produktion?
Instruktion
Test i produktion?
Instruktion
Utreda om limet är farligt
att inandas, om så är
fallet: Designändring
eller utredning av
arbetsplats.
Användande av
utsugsanordning samt
periodiska läkarbesök

ingen

ingen

8

packbox blanddysa
felmonterad

Montageplugg
felmonterade
Whippermotor
felmonterad
Skruvar w hippermotor
för hårt dragna

5

7

6

5
5

7

Whipperbase "klickas"
Ingen
fast i ett spår
Impeller "klickas" på i ett Ingen
spår
Ingen
6
7

ingen

JB / 2014-05-31

8

ingen

9

8

10

600 Isolationstest i
produktion
420 Kontroll om Poka Yoke

7

7

3

7

8

Skruvar pulvermotor för
löst dragna

Adapter vatteninlopp
felmonterad
Adapter vatteninlopp
otillräckligt monterad
Skruvar pulvermotor för
hårt dragna

7

enkelledare monteras på
fel anslutning på
värmeelement
Nätkabel monteras på fel
"sida" på strömbrytare

ingen

10

640 Instruktion och utbildning PM / 2014-05-31
av operatör

4

ingen

ingen

10

Man vet ej om maskin är
på eller av
6

Nästintill Poka-yoke

ingen

10

30

ingen välling

Svag/ingen/klumpig
välling

stopp i produktion

Svag välling

Lampa strömbrytare
lyser hela tiden

6

ingen

ingen

10

31

w hipperbase kan ej
monteras

Motor ramlar bort

Whipperbas lossnar

3

7

Svag/ingen/klumpig
välling
stopp i produktion

7

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31 Upptäcks snabbt instation / 2014-04-25

PM / 2014-05-31

8

ingen

ingen

10

32

33

34
35

Motor ramlar bort

10

6

ingen

ingen

10

Elstöt från maskin

6

ingen

ingen

Strömförande maskin

8

ingen

27

8

ingen

10

36

37

38

Apparatsladd
felmonterad (jordning)
Backventil felmonterad

7

ingen

Nästa steg kan inte
utföras
Nästa steg kan inte
utföras
ingen

10

Vattenläckage

7

ingen

ingen

10

Förmontering vattenbehållare

8

ingen

ingen

10

28

8

ingen

ingen

Vattenläckage

Skruvar w hippermotor
för löst dragna

8

ingen

Toppdel innanmäte

Skruvar montageplugg
för hårt dragna

8

29

Skruvar montageplugg
för löst dragna

Stopp i produktion /
missnöjd kund
Kortsluten
w hippermotor/"kladd" i
maskinen
Stopp i produktion /
missnöjd kund

39

41
42

3

5

40

420 Instruktion och utbildning
av operatör
420 Instruktion och utbildning
av operatör
560 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
560 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
105 Instruktion och utbildning
av operatör
105 Instruktion och utbildning
av operatör
560 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
560 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
640 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
640 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
336 Instruktion och utbildning
av operatör
294 Instruktion och utbildning
av operatör
105 Instruktion och utbildning
av operatör
105 Instruktion och utbildning
av operatör
stopp i produktion

Nästa steg kan inte
utföras
Nästa steg kan inte
utföras

Wipperbase otillräckligt
fastsatt
Impeller otillräckligt
fastsatt
PSU-fästen
felmonterade
PSU felmonterad

43

Impeller ramlar bort eller
slirar
PSU-hållare kan ej
monteras
PSU-hållare kan ej
monteras eller PSU
kopplas in

7

25

6

1

42

44
45

46

47
48
50

Ingen
10

5

7

Nästa steg kan inte
utföras
ingen

3
ingen

stopp i produktion
8

10

PSU-hållare kort
felmonterad
Skruvar lock för hårt
dragna
ingen

3

ingen

Kablar kan ej dras på
rätt sätt
Locken lossnar

8

Skruvar lock för löst
dragna
ingen

10

6

7
ingen

10

på nästa

6
7
ingen

6

Uttag för kabeln
Upptäcks på nästa
station
markering på backventil ingen

Elinkoppling kan ej göras stopp i produktion

7
ingen

Upptäcks
station
Upptäcks
station
Upptäcks
station
Upptäcks
station
ingen

Givarkabel feldragen
6

ingen

6

Flaskgivarkabel
feldragen
knappsatskabel
feldragen
Kablage PSU feldraget
7
ingen

6
Backventil avluftning
felvänd

5

på nästa

PSU felkopplad
6

10

Chassiskelett vänds fel

6

6
Hållare för givare
pulvernivå felmonterad

Kabeln kan ej kopplas in Stopp i produktion

3

på nästa

stopp i produktion
8

52
Vattenläckage pga
missnöjd kund, elstöt
Överhettad värmekärl,
kortslutning
Skruvar kan ej monteras Stopp i produktion
3

Flaskkonsol del 3 kan
5 ingen
monteras fel i del 1
Luckmagneten fästs inte 10 ingen
ordentligt

6

Brända elkomponenter
Stopp i produktion /
missnöjd kund

53

Stopp i produktion
8

på nästa

Ingen välling

54
Del 2 kan ej monteras
Luckan hålls ej stängd,
missnöjd kund
8

Toppdel sammansättning

55
Luckmagnet ramlar bort

stopp i produktion /
missnöjd kund

51

56

Luckan ramlar bort

105 Instruktion och utbildning
av operatör
240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
252 Instruktion och utbildning
av operatör
252 Instruktion och utbildning
av operatör
252 Instruktion och utbildning
av operatör
252 Design av kontakter så
fel ej kan göras
480 Kontroll om ingår i
sluttest annars tas med

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

JB / 2014-04-30

JB / 2014-05-31

upptäcks på slutkontroll

kan inte göra färdigt
cykeln
kan inte göra färdigt
cykeln
ingen

5

6

10

5

5

60

336 Undersöka om
designändring

800 Undersöka om ingående PM / 2014-05-31
material måste tvättas

75

75

288 Instruktion och utbildning PM / 2014-05-31
av operatör
600 Utreda konsekvens av
ML / 2014-05-31
felmontage

ingen

upptäcks vid nästa steg

ingen

upptäcks vid slutkontroll

upptäcks vid nästa steg

5

6

5

60

160 Instruktion och utbildning PM / 2014-05-31
av operatör

288 fixa unika kontakter

90

PM / 2014-05-31

3

6

ingen

upptäcks vid nästa steg

5

ML / 2014-05-31

7

ingen

10

8

57

6

ingen

59

3

Skruvar bottenchassie
för löst dragna

8

ingen

upptäcks vid nästa steg

8

JB / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

60

3

kretskort vänds fel eller
monteras i fel ben
kortkontakter till motorer
och givare monteras fel

8

ingen

Kan upptäckas vid nästa
station

2

ingen

10

61

6

6

ingen

58

8

ingen

62

4

6

Sammansättning topp bottendetaljer

ingen

63

2

Infästning dränage övre
missas att sätta dit

10

Gångjärn till luckan går
sönder vid montering
eller hantering
Bottendel monteras
vriden 180 grader
Skruvar bottenchassie
för hårt dragna

8

240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline

64

4

ingen

Växlat reläanslutning
med brytaranslutning
Värmekärl monteras fel

65

ingen

48

8

Vatten rinner ut ur front Missnöjd kund

1

6

8

66

ingen

1

192 Omdesign? Annars
PM / 2014-05-31
Instruktion och utbildning
av operatör
640 Omdesign? Annars
PM / 2014-05-31
Instruktion och utbildning
av operatör
6

elektronik känner av
avbrott eller kortslutning

Vattenpumpsslang och
avluftning förväxlas
för lite vatten

6

Poka yoke, kan ej
vändas fel
Poka yoke, kan ej
vändas fel

8

67

1

kontakt vattenpump
vänds eller kopplas fel
kontakt tempsensor
vänds eller kopplas fel

68

26

69

4

9
3

Skruvar bottenplatta för
löst dragna

elstöt

71

3

kabel kan dras ut

72

4

70

73

8

6

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

ingen

10

9

8

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

JB / 2014-05-31

ML / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

PM / 2014-05-31

ML / 2014-05-31

192 Omdesign? Annars
Instruktion och utbildning
av operatör
648 Omdesign av
dragavlastning
240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
240 Praktiska prov + tester
+ instruktion för test
inline
400 undersöka om de
behövs eller inte
640 Arbeta fram en testrutin

8
6

74
75

8

480 Arbeta fram en testrutin JB / 2014-05-31

Infästning dränage
undre missas att sätta
dit
Närkabel monteras fel i
dragavlastning
Skruvar bottenplatta för
hårt dragna

10

144 Mall eller jigg tas fram

10

8

ingen

ingen

9

ingen

ingen

8

ingen

ingen

3
Generellt

10
8

ingen

360 Rutin tas fram för varje PM / 2014-05-31
arbetsplats för att
säkerställa att alla
detaljer monteras.
216 Skyddsplast på känsliga PM / 2014-05-31
detaljer?

ingen

8

ingen

9

10 ingen

6

ingen

10

5

ingen

ingen

Vissa detaljer glöms bort
att monteras

6

ingen

8

ytskikt på maskinen
repas

gummifötter fästs ej
ordentligt
montör bekräftar fel
funktion, motorer
montör bekräftar fel
funktion, lysindikatorer
ettikett monteras snett

Kompletering - Test - Pack

4

76
77

78

27

Bilaga 7: Detaljerad utformning

28

29

