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This bachelor thesis is the basis of an investigation concerning safety and ergonomics
conducted in production line 3 at the company Galderma in Uppsala during spring
2017.
The investigation started with a survey of shortcomings in the production line. This
was conducted together with operative staff. Out of the in total 19 identified
deficiencies which were later evaluated some of them were considered more relevant
to investigate and later possibly rectify. Two major deficiencies were prioritized. One
of them was a pilot study concerning implementation of a robot in case the
production would need to be further automated and in that way avoid a
non-ergonomic suboperation which had been identified. The other one was to
investigate if a reconstruction of existing machine equipment could enable passage to
a blocked emergency exit.
The other lower priority deficiencies were such that they could be remedied by
minor rebuilding and modifications, or the purchase of equipment in the form of
ergonomic aids.
The result of the pilot study showed that the surface available for a robot
implementation was approximately 4,1 x 3,4 meters with a layout for a 6-axis robot,
or a cobot with other safety requirements. The autoclave carts which the robots
were supposed to pick product from was in some regards in appropriate condition
for an implementation, but this would need to be further investigated.
The reconstruction to enable passage to the emergency exit started off with
generation of concepts and studies which led to that a proposition to install a spiral
conveyer could be made together with the supplier. Budget quotation was obtained
and further responsibility was transferred to Galderma.
Overall, safety and ergonomics increased at the production line, but some deficiencies
remained not fully solved at the end of this bachelor thesis.
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Sammanfattning
Detta examensarbete ligger till grund för en utredning gällande säkerhet och ergonomi som
gjorts på produktionslina 3 hos företaget Galderma i Uppsala under våren 2017.
Utredningen började med en kartläggning av brister på produktionslinan. Detta utfördes
tillsammans med verksam personal. Av de totalt 19 identifierade bristerna som sedan
utvärderades ansågs vissa av dem mer relevanta att utreda och senare eventuellt åtgärda.
Två större brister prioriterades i första hand. Den ena innebar en förstudie om
robotimplementering i det fall produktionen skulle behöva automatiseras ytterligare och då
undvika ett icke ergonomiskt arbetsmoment som identifierats. Den andra var att utreda om
en ombyggnation av befintlig maskinutrustning skulle kunna möjliggöra passage till en
blockerad nödutgång.
De andra lägre prioriterade bristerna var av sådan karaktär att de kunde åtgärdas med hjälp
av mindre ombyggnationer och modifieringar, eller inköp av utrustning i form utav
ergonomiska hjälpmedel.
Förstudien gav resultatet att ytan som fanns tillgänglig för en implementering av robotar
var ungefär 4,1 x 3,4 meter med en layout för en 6-axlig robot, eller cobot med andra
säkerhetskrav. Autoklavvagnarna som robotarna var tänkta att plocka produkt ur var ur
vissa avseenden i lämpligt skick för en implementering, men detta bör utredas ytterligare.
Ombyggnationen för att möjliggöra passage till nödutgång började med konceptgenrering
och undersökningar som ledde fram till ett förslag kunde tas fram tillsammans med
leverantören om att installera en spiraltransportbana. Budgetoffert erhölls och vidare ansvar
lämnades över till Galderma.
Överlag ökade säkerheten och ergonomin på produktionslinan, men vissa åtgärder var vid
examensarbetes slut inte färdigställda.

Nyckelord: Identifiering, Brister, Åtgärder, Förstudie, Utredning, Konstruktion

I

Examensarbete: Översyn av säkerhet och ergonomi. Produktionslina 3, Galderma Uppsala

Förord
Denna rapport ligger som grund för den utredning gällande säkerhet och ergonomi som
gjorts på produktionslina 3 hos företaget Galderma i Uppsala under våren 2017.
Examensarbetet har varit en del av utbildningen på Högskoleingenjörsprogrammet i
maskinteknik. Det blir den sista delen av den tre år långa utbildningen.
Det har varit en mycket lärorik tid och jag vill härmed tacka Galderma för detta unika
tillfälle att få jobba med något som jag anser mycket viktigt i arbetslivet d.v.s. säkerhet och
ergonomi. Av egen erfarenhet upplevs det att många företag lägger väldigt lite vikt vid
detta och ser ibland det som ett nödvändigt ont. Men med planering och förebyggande
åtgärder kan det bli ett företags bästa investering på både kort och lång sikt.
Ett stort tack går till min handledare Dan Seidegård som varit ett stort stöd och hjälpt mig
med allt möjligt under tiden med examensarbetet. Jag vill även tacka projektledare Jonas
Granqvist och processingenjör Patrik Sandberg som har tagit sig tid att diskutera, testköra
och visa saker relaterat till produktionslina 3.
Jag vill även passa på att tacka ansvarig chef Per-Olov Wedin som erbjöd mig möjligheten
att utföra mitt examensarbete på avdelningen Plant Engineering hos Galderma i Uppsala
och samtliga kollegor på avdelningen som även de varit hjälpsamma.
Och för att inte glömma, ett stort tack till all verksam personal, operatörer och andra
personer som jag varit i kontakt med under examensarbetet. Samt tack till min
ämnesgranskare Lars Degerman vid Uppsala Universitet.
Uppsala i maj 2017
Linus Ottosson Trygg
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1 Inledning
Galderma som är en del av Nestlé Skin Health är ett globalt företag med verksamheter på
olika platser i världen. I Uppsala har företaget ca 500 anställda och anläggningens
huvudansvar kretsar kring utveckling, forskning, innovation marknadsföring och
tillverkning. Produkterna som Galderma tillverkar och säljer riktar sig mot estetik och
korrigering.
I produktsortiment finns bl.a. ett antal olika ”fillers” som tillverkas på Galderma i Uppsala
och andra liknande produkter men med andra användningsområden besläktade med estetik
och korrigering. S.k. fillers används för att skapa volym under hud, t.ex. vid reducering av
rynkor.
Galderma Uppsala är idag (våren 2017) i slutfasen av implementering av en nyligen
installerad produktionslina (L3) för en av sina nya produkter. Produkten kommer i en spruta
med applicerade komponenter och kommer att produceras för hela världen.
Produktionslinan är rent tekniskt färdiginstallerad men en del optimering kvarstår.
Vissa brister var sedan tidigare identifierade och behövde utredas. Dessa tillhörde ergonomi
och säkerhetsproblem som var i relation till den installerade maskinutrustningen i lokalen.
Säkerhet och ergonomi är något som Galderma och Nestlé anser vara mycket viktigt och
prioriterar högt. Detta för att verksam personal inte skall behöva oroa sig för att onödiga
tillbud eller olyckor sker i samband med arbete. Trygghet i arbetsplatsmiljön ger en hållbar
framtid både för personal och utrustning. Utöver säkerhet och ergonomi är bl.a. ISO 9001
något som Galderma Uppsala arbetar efter i sitt ledningssystem för att säkerställa en god
kvalitet på produkter och tjänster. För att kunna hålla den höga standarden ville Galderma
Uppsala därför identifiera och utreda brister som fanns på produktionslina L3. På lämpligt
sätt ta fram förebyggande material och lämpliga alternativ till åtgärder för att öka säkerhet
och ergonomi.
1.1 Huvudmål
Huvudmålet är att skapa förutsättningar för att produktionslina L3 skall uppfylla krav på
säkerhet och ergonomi genom att identifiera och i viss omfattning åtgärda eventuella
brister.
1.2 Delmål
För att kunna uppnå huvudmålet infördes ett antal delmål som hjälp för att rama in arbetet
inom rimliga gränser. Nedan presenteras de olika delmålen:
• Studera vilka generella säkerhetskrav som ställs på produktion och lokal. Samt vilka
riktlinjer och policys som Galderma arbetar efter.
• Sammanställa en intern rapport över identifierade brister och presentera för berörd
personal på Galderma.
• Presentera förslag på åtgärder som kan bli aktuella för Galderma att utföra, samt
kunna visa upp konstruktionsritningar eller konceptskisser på förslag som kräver
det.
• Utföra de åtgärder som efter konceptgenerering valts som lämpliga av Galderma.
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o

•
•
•

•

En av de identifierade åtgärderna skall genomföras med framtagna ritningar
och/eller budgetoffert från leverantör.
o Minst en annan skall vara genomförd och utvärderad av berörd personal.
o Samt skall minst en eller samma åtgärd som tidigare innefatta en
automatiserad förenkling.
Hänsyn skall tas till Nestlé Machinery Safety som är ett internt styrande dokument
gällande just maskin- och produktionssäkerhet.
Åtgärderna skall följa de riktlinjer och krav som ställs intern och externt mot
Galderma.
Utföra en mindre förstudie som underlag för en eventuell framtida implementering
av en industrirobot som svarar på följande:
o Vilken yta (layout) krävs för att en robot skall kunna plocka ut raster/lock på
avsedd plats, ta bort lock och placera locket i autoklavvagnen.
o Är befintliga lock och autoklavvagnar (3) i ett sådant skick att de fungerar i
en automatiserad process.
Utöver de två mer krävande åtgärderna skall i mån av tid upp till 15 andra brister
utredas med avseende på personal- och materialflöde, formatbyte/underhåll, samt
ergonomi. De andra bristerna kan vara saker som att t.ex. beställa eller installera
enklare hjälpmedel och skyddsutrustning, eller mindre modifiering av
maskinutrustning.

1.3 Avgränsningar
Det utvärderade området där brister skall åtgärdas begränsades till nuvarande blå- och ozon runt produktionslinan. Området innefattade inte grönzon där bulktillverkningen av
produkten sker, utan endast nedströmsflödet.
•

Området där testkörning utförts har maskinellt sett avgränsats från avsyningsmaskin
på blåzon till och med utmatning från slitslådepackare till taktransportbanan.

1.4 Krav och önskemål
Förstudien till den eventuella installationen av robot skall begränsas till följande:
▪ Säkerhet i relation till tänkt användning av industriroboten.
▪ Provtagning för L3/L1 flöde skall kunna ske på blåzon tillhörande L3.
▪ Befintlig yta för L3 på blåzon skall användas för den eventuella installationen.
▪ Önskad kapacitet skall vara 150 sprutor per minut (det är 100 sprutor per raster med
tillhörande lock).
▪ Roboten skall kunna:
o Ta ut raster/lock från en autoklavvagn
o Placera raster/lock på avsedd yta/plats
o Ta bort locket från raster
o Sätta tillbaka locket i autoklavvagnen.
o Upprepa
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1.5 Metod
Den metodik som användes och som nedan behandlas diskuterades fram tillsammans med
Galderma Uppsala för att i förväg kunna lägga upp en hållbar planering för projektet, samt
för att kunna uppfylla studentens utbildningskrav. Vissa justeringar gjordes i efterhand men
övergripande var det detta som gällde.
1.5.1 Övergripande metodik
Med hjälp av projektledarens utvalda operatörer och projektpersonal undersöktes
produktionslinan visuellt för att identifiera vilka brister som fanns ergonomiskt och
säkerhetsmässigt. Detta skedde genom att ovan nämnd personal deltog vid observationer
när varje del av produktionslinan undersöktes, samt hölls kontinuerliga diskussioner mellan
de inblandade. Bristerna som identifierades skulle dokumenteras för att vara till underlag
för framtagningen av de lämpliga åtgärderna. Undersökningen skulle involvera flöde från
efter grönzon till slutpack med fokus på arbetsergonomi, GMP och säkerhet i första hand.
1.5.2 Materialinsamling till förstudie
För att kunna bedöma huruvida en installation av industrirobot är lämplig eller ej samlades
data in med olika källor som underlag, samt studerades två befintliga robotceller för att ge
en inblick i vilka möjligheter som finns relaterat till en robotinstallation.
Utöver detta samlades data in kring nuvarande dimensionering av rasterlock och
autoklavvagnar för att undersöka om de är i ett sådant skick att de är lämpliga att använda
vid en robotimplementering.
1.5.3 Insamling av information till konceptgenerering
Inför de två olika konceptgenereringarna studerades olika befintliga lösningar och olika
leverantörers utbud för att ge en god inblick i vad som är tekniskt rimligt att bygga i
relation till Galdermas befintliga utrustning och krav.
1.5.4 Konceptgenerering
Brainstorming utfördes och olika konceptförslag togs fram för att Galderma skulle ha flera
att välja på. Inga krav ställdes i detta skedet på riktlinjer förutom att koncepten måste lösa
uppgiften. Detta för att kunna generera många olika förslag som möjligt och inte rama in
projektet allt för tidigt i processen.
1.5.5 Konstruktion
I de fall där konstruktionsunderlag behövdes togs ritningar fram i CAD-programmet
Solidworks. Ritningarna kunde sedan användas av leverantörer eller Galdermas tekniker för
tänkt tillverkning.
1.5.6 URS, riskanalys och konceptval
Efter att beslut tillsammans tagits med Galderma om vilka förslag som var lämpliga eller ej
att gå vidare med togs en URS fram som underlag för offertförfrågan och konstruktion, för
den tänkta leverantören. I samband med framtagningen av URS skapades en början på en
riskanalys för Galderma att arbeta vidare med under hela projektets gång.
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2 Teori
Nedan presenteras den teori som ansågs relevant i relation till vad som behandlades i
projektet. Fakta som varit till underlag för t.ex. beslutsfattande om kritiska brister och dess
valda åtgärder.
2.1 GMP
GMP står för Good Manufacturing Practise och innebär att företag och organisationer som
bl.a. tillverkar och paketerar läkemedel, medicinsk utrustning, kosmetika och viss mat
följer en god tillverkningssed. Med god tillverkningssed avses att arbeta kring det regelverk
som ingår i GMP och kan bl.a. innebära olika regler som måste följas gällande hur t.ex.
medicin skall hanteras vid tillverkning eller hur verksam personals utbildningsnivå skall
dokumenteras eller tydligheter gällande olika ansvarsförhållanden. GMP är med andra ord
ett sätt att se till att företaget eller organisationen som tillämpar det jobbar på ett säkert och
hållbart sätt. Ett kvalitetssystem vars grundtanke är att skydda konsumenten eller
slutanvändaren från allvarliga konsekvenser såsom att få kontaminerad, farlig eller icke
fungerande produkt. Stort fokus ligger på att allt skall dokumenteras och avvikelser skall
förebyggas, utredas och elimineras. Vid händelse av att företag som måste jobba enligt
GMP inte följer GMP kan det resultera i bl.a. återkallning av produkt, böter eller
fängelsestraff.1
Inom GMP finns många olika riktlinjer att följa, några av dem som behandlas i denna
rapport är t.ex. kontroll över att ytor i produktionslokaler är lätta att rengöra och hålla rena.
Ljus och ventilation ska vara väl anpassat efter lokal och personal. Utrustning som används
ska vara väl rengjord och steriliserad.2
2.2 Arbetsmiljöföreskrifter
För att kunna hålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet på företag i Sverige måste företag
jobba efter arbetsmiljölagen, även kallad AML. Lagen har som syfte att få företag att jobba
för en god arbetsmiljö och försöka förebygga att dålig hälsa och olycksfall uppstår. Lagen
gäller samtliga arbetsgivare som har arbetstagare vars uppgift är att utföra ett arbete åt
arbetsgivaren.3
Med Arbetsmiljö syftas det på den miljö som en person befinner sig i på sitt jobb.
Maskiner, redskap, luft, ljud och ljus är några av de saker som går tillhör arbetsmiljön.
Även sådant som hur arbetet utförs, trivsamhet och social interaktion. Arbetsmiljö kan vara
både fysisk och psykosocialt relaterad.4
2.2.1 AFS 2009:2 – Arbetsplatsens utformning
Arbetsmiljöföreskriften för arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 behandlar allt ifrån
personalutrymmen, lokaler, belysning, luft, ventilation, buller, akustik och klimat. Även
1

ISPE, What is GMP, 2017. www.ispe.org
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION, Good Manufacturing Practise (GMP) Guidelines/Inspection
Checklist, 2008-04-24. www.fda.gov
3
SVERIGES RIKSDAG, Arbetsmiljölag (1977:1160)
4
Unionen, Arbetsmiljö. www.unionen.se
2
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sådant som golv, väggar, tak, portar, fönster och transportvägar, gångar och korridorer.
Ytterligare också nödutrustning, skyltar och utrymningsvägar.
Hur en arbetsplats skall vara utformad för att enligt lag vara säker för personalen.5
2.2.2 AFS 2012:2 – Belastningsergonomi
Arbetsmiljöföreskriften för belastningsergonomi AFS 2009:2 behandlar saker gällande
arbetsplatsens utformning ur ett ergonomiskt perspektiv. Föreskriften finns för att göra
arbetsgivare medvetna om vilka risker det finns med olika typer av arbetsmoment som t.ex.
är väldigt upprepande, tunga eller på andra sätt kan utsätta arbetstagaren för skada.6
Arbetsgivare måste regelbundet arbeta för att undersöka risker i relation till arbetsmiljön för
den personalen som ansvaras över samt jobba för att åtgärda upptäckta brister som kan leda
till en försämrad arbetsmiljö.7
2.2 Hygienisk design
Hygienisk design innebär t.ex. att verktyg, lokaler eller utrustning som används där kravet
på renlighet är högt skall vara utformat på ett sådant sätt att det gynnar renligheten i miljön.
Även minskar risken för biologiskt patogen trivs och att material som används inte släpper
partiklar. Material för hygienisk design enligt olika utrustningsstandarder får bland annat
inte vara porösa, absorberande, giftiga eller korroderande.8
The European Hygienic Engineering & Design Group, även kallat EHEDG som stödjer den
europiska lagstiftningen gällande t.ex. maskindirektivet.9 Erbjuder information om hur
saker som t.ex. maskiner och verktyg ska designas och konstrueras för att en god hygienisk
standard skall kunna erhållas.

5

Arbetsmiljöverket, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning, 2013-04-23. www.av.se
Arbetsmiljöverket, AFS 2012:2 Belastningsergonomi, 2012-05-22. www.av.se
7
Arbetsmiljöverket, Om oss, 2015-06-05. www.av.se
8
FoodSafety magazine, Food Equipment Hygenic Design: An Important Element of a Food Safety Progam,
December 2012/January 2013. www.foodsafetymagazine.com
9
The European Hygenic Engineering & Design Group (EHEDG), Welcome to EHEDG. www.ehedg.org
6
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3 Kartläggning av processrelaterade brister
Identifierade brister redovisas nedan i avsnitt 3.2 – 3.8 tillsammans med en överblick över
processflödet för att ge läsaren en god förståelse över var någonstans i processen bristen
uppstått eller kan tänkas uppstå. En lista med samtliga identifierade brister finns
presenterad i 3.1. Efter varje identifierad brist står ”(brist X)”, där ”X” är bristens nummer
enligt listan. Förklaringen av processflödet är avgränsat från avsyningsmaskin efter fyllning
av sprutorna på grönzon till och med utmatning från slitslådepackare.

Figur 3.1 Flödesschema över de olika stationerna i sprutans flöde.
3.1 Övergripande lista
En övergripande lista med samtliga identifierade brister i samma ordning som de
identifierades längs flödet på produktionslinan.
1. Lågt placerade sprutor i autoklavvagn
2. Svåråtkomlig påfyllning av kolvstänger
3. Problematisk linjerensning p.g.a. maskinkonstruktion
4. Poröst transportband släpper partiklar
5. Blistringsmaskin svår att rengöra ovanpå
6. Avfallsvagn för spillklippsavfall är svåråtkomlig och tung
7. Dålig belysning ring vertikaltransportör
8. Verktyg för formatdelsbyte saknas till blistringsmaskinen
9. Bobinvagn är omständlig att transportera
10. Visuellt svårkontrollerat transportband
6
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11. Skydd saknas för drivning av transportband
12. Skrymmande monteringsaxel på etiketteringsmaskin
13. Svårmonterad etikettrulle
14. Placering av kassationslåda är inte i riktlinje med GMP
15. Placering av dold kassationslåda är inte i riktlinje med GMP
16. Felvänd utmatning till stor och otymplig kassationslåda
17. Kassationslådor har utstickande handtag
18. Svåråtkomligt vid byte av tryckfolie
19. Nödutgång blockerad av maskinutrustning
3.2 Buffert
På grönzon fylls produkten i sprutor som
hänger i raster, 100 sprutor per raster.
Rasterna hängs in i en vagn av rostfritt
stål efter att fyllning utförts. Stålvagnarna
steriliseras i en autoklav med för
produkten valt och kvalificerat recept.
När steriliseringen är klar öppnas
autoklaven upp på blå-zon och
stålvagnen körs av verksam personal till
en buffertyta i produktionslokalens ena
ände, enligt figur 3.2.
Figur 3.2 Autoklavvagn. Vagnen har fyllts
Under produktion av en batch som har
nerifrån och upp i raster med sprutor och dess
autoklaverats tas olika prover ut för att
lock.
säkerställa produktens kvalitet och
sterilitet. Då sprutorna enligt
specifikation för autoklavering alltid skall
ställas i de rostfria vagnarna enligt figur
med start nerifrån och upp skapar detta i
sin tur ett jobbigt arbetsmoment för
personalen. Personalen måste vid
provuttagstillfällena böja sig ner till ca en
halvmeter över golvet eller alternativt
lägga sig på en matta på golvet för att
kunna ta proverna. Det tar cirka en timme
att utföra provuttaget och momentet
belastar enligt personalen bl.a. nacke,
rygg och knän (brist 1).
3.3 Avsyning
Vid start av en batch efter provuttag
utförts lyfts rasterna över till
rasterinmataren manuellt av personalen.
Där transporteras de in i rasterinmataren

Figur 3.3 Inmatning. Här sker inmatning av
raster med sprutor till urlastning av sprutor ur
raster.
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och sprutorna separeras från raster med
hjälp av en uppskjutare och griparmar.
Sprutorna transporteras sedan vidare till
fördelaren som fördelar sprutorna mellan
två identiska avsyningsmaskiner.
Vid lyft av rasterna uppstår liknande
belastning som nämndes ovan i 3.3, när
personalen måste böja sig ner för att lyfta
upp och ur sprutor i raster med tillhörande
lock till inmatningen. I figur 3.3 går
rasterinmataren att se med sin utstickande
inmatningsbana.
Sprutorna transporteras sedan in i
avsyningsmaskinerna och kontrolleras av
personal visuellt. Efter avsyning
transporteras sprutorna till en s.k.
”combiner” som för ihop sprutorna till ett
gemensamt flöde igen. Vid dessa stationer
identifierades inga brister.
3.4 Montering
Efter combinern transporteras sprutorna
vidare till fingergreppsmaskinen för
applicering av fingergrepp på sprutan.
Påfyllning av fingergrepp till skakskålen
ansågs inte skapa onödig arbetsbelastning
enligt personalen, se figur 3.4. Inte heller
vid denna station identifierades några
brister.

Figur 3.4 fingergreppmaskin. Applicerar
fingergrepp på sprutkroppen.

Figur 3.5 Transportbana för passage.

Transport sker sedan till kolvstångs- och
etiketteringsmaskinen för montering av
kolvstång och applicering av etikett. Här
identifierades en brist då förmataren för
kolvstänger är konstruerad högt upp att det
vid påfyllning av kolvstänger krävs tunga
lyft över axelnivå (brist 2). Gällande
etiketteringen identifierades inga brister.
3.5 Blistring
Sprutan inkl. etikett och kolvstång
transporteras nu vidare mot
blistringsmaskinen som gör själva skalet
till sprutan den den sedan förpackas med

Figur 3.6 Transportbana för sprutor. Två
parallellt transporterande band flyttar
sprutorna.
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tillhörande kanyler innan förslutning.
På vägen till blistringsmaskinen finns en transportbana som stiger upp mot taket och sedan
lutar ner mot blistringsmaskinens inlopp, se figur 3.5. Det är för att underlätta passage
mellan maskinerna för personalen. Här identifierades flera brister såsom att det för
personalen ansågs svåråtkomligt att utföra linjerensning vid del av transportbanan som går
parallellt med taket (brist 3). Ytterligare identifierades även att det parallellt placerade
bandet slits p.g.a. poröst gummimaterial (brist 4) som kan ses i figur 3.6 och 3.7a.
Vid maskinen som formar blisterförpackning och placerar sprutor i dem ansågs det svårt att
säkerställa rengöring av maskinens ovansida under t.ex. kontinuerlig städning (brist 5).
Samt ansågs tömning av avfallsvagn för blisterspill svårtillgänglig och för stor (brist 6). I
figur 3.7b syns att avfallsvagnen fastnat under utmatningen och kommer bli svår att tömma
när den blir full p.g.a. stor volym och tungt material.

Figur 3.7: a. Transportband och synbara partiklar, b. Avfallsvagnar. Avfallsvagn under
utmatningen med tillhörande nivågivare, c. Vertikal transportör för kanyler.
Iakttagelser angående belysningen gjordes även runt den vertikalt transporterande maskinen
i figur 3.7c som kallas även för ”Giraffen”. Den tillför kanyler till blistringsmaskinen och
området runt den ansågs vara dåligt upplyst. Dålig belysning skulle kunna leda till att något
produkt som hamnat utanför transportbanan blir svårare att hitta t.ex. vid en linjekontroll
eller städning under linjerensning (brist 7).
9
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Gällande formatdelsbyte i själva blistringsmaskinen som eventuellt kommer att bli aktuellt i
framtiden enligt Galderma Uppsala finns det ingen bra ergonomisk och säker lösning för att
byta ut de tunga formatdelarna. Formatdelarna som berörs är enheten för positionering av
fingergrepp innan placering av sprutan i blistret i figur 3.8a. Även formverktyget för att
skapa själva blistret i figur 3.8b och förseglingsstationen i figur 3.8c som värmer ihop
överbanan med själva blistret (brist 8).
Gällande byte av underbana till blistringsmaskinen används idag en s.k. bobinvagn för
transport av underbanan från sluss till användning i maskin, se figur 3.8d.
Då dessa rullar är tunga ansågs det inte ergonomiskt att styra bobinvagnen till rätt position i
produktionen p.g.a. det saknas ett handtag i bra arbetshöjd (brist 9).

Figur 3.8: a. Positioneringsenhet för fingergrepp. Innan placering i blister, b.
Formverktyg. Här formas blistret med hjälp av vakuum, c. Förseglingsstation. Försegling
av blister och överbana, d. Bobinvagn med underbana. Över och underbana transporteras
på fyra stycken bobinvagnar som monteras in i maskin vid användning.
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3.6 Robotcell
När blistringsdelen i processen är klar förs
blistret med färdigmonterad spruta och
kanyler genom väggen vidare via ett
transportband in till ett intilliggande rum (ozon) där bandet går längs med lokalens
kortsida. Bandet stiger upp mot taket,
svänger och sedan ner mot en robotcell 1
som mynnar in i transportband mot robotcell
2 och kartoneraren. Kartoneraren är
maskinen som lägger blistret i produktens
tänkta förpackning.

Figur 3.9 Transportbana till robotcell. Går
nära taket för att möjliggöra passage för
Det transportband som innan maskinen stiger personal.
upp mot taket ansågs svårt att kontrollera vid
stopp eller linjekontroll då personalen fick
använda ett verktyg bestående av en stålpinne
med spegel på för att syna av och kontrollera
bandet (brist 10). I figur 3.9 syns hur högt
upp transportbandet går mot taket.
Utöver detta fanns det för motorerna som
driver det stigande transportbandet före
inmatningen till robotcellen inga skydd vid
motorernas sidor (brist 11). Se markering i
figur 3.10.
3.7 Kartonnering
Fyllt blister lyfts in i kartonnerarens
transportband. Bipacksetiketter för
journalanvändning trycks ”in line” och läggs
ovanpå blistren.
Vid etikettmataren i figur 3.11 ansågs
hållaren för etikettrullen alldeles för lång och
skrymmande när personalen behövde få
åtkomst till transportband eller intilliggande
utrustning (brist 12). Själva etikettrullen
ansågs även otymplig att lyfta och montera
p.g.a. sin glatta yta som lätt fick etikettrullen
att deformeras vid t.ex. montering (brist 13).
När blister tillsammans med etiketter
transporteras vidare till bruksmataren
placeras en IFU/booklet med information om
produkten ovanpå varje blister, för att
säkerställa att journaletiketterna inte faller av

Figur 3.10 Drivning av transportband.

Figur 3.11 Etiketteringsstation.
Etikettrullen sätts på den svarta axeln, se
höger röd pil.
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under transporten mot nästa station.
Blistret med booklet och bipacketiketter
transporteras vidare till kartonneraren som har
ett flertal installerade rejectstationer där
underkänd produkt kan matas ut ifall en
eventuell felaktighet identifierats av något
kontrollsystem. Ifall en produkt t.ex. skulle
matas ut p.g.a. att något kontrollsystem
indikerar att något avviker faller produkten ner
genom maskinen till en kassationslåda med
placering på golvet enligt figur 3.12, (brist 14).
Liknande process för kassation finns också på
blisterinmatningen vid robotcellen där lådan är
placerad dold under maskin längs med golvet
enligt figur 3.13, (brist 15).
När produkt inkl. IFU/booklet och etiketter
placerats i kapsel i kartonneraren finns även här
möjligheten för utmatning till kassationer om
visionsystemet som kontrollerar tilltryck visar
på felaktigheter i tilltrycket.
Den kassationslåda i figur 3.14 som kapseln då
hamnar i är placerad långt ner mot golvet och är
stor och otymplig, samt fylls den åt fel håll
p.g.a. att utmatningens lutning är riktad in i
maskinen, sett hur maskinen är konstruerad för
användning (brist 16).
När godkända kapslar med produkt åker vidare
med transportbandet vägs de vid en
automatiserad kontrollvåg innan vidare transport
sker mot slitslådepackaren. Även här finns
möjligheten att mata ut avvikande kapslar ner i
lådor vid sidorna. Dessa lådor i figur 3.15a är
bättre placerade men ansågs sakna bra handtag
(brist 17).
3.8 Slitslåda
Kapslar med produkter transporteras sedan in i
slitslådepackaren. Där packas kapslarna i en
låda, försluts, etiketteras och kontrolleras innan
utmatning för vidare transport sker mot
palletering via en lådhiss som delas med en
annan produktionslina och tillhörande
taktransportbana mot robotpalleteringen. Den

Figur 3.12 Kassationslåda. Produkt
faller ner invändigt i maskinen och åker
längs en sluttande bana ner i
kassationslådan.

Figur 3.13 Dold kassationslåda. Produkt
kan matas ut och falla ner i en dold
kassationslåda under maskinen.

Figur 3.14 Stor och otymplig
kassationslåda. Produkt kan matas till
lådan men risk finns att produkt hamnar
utanför ifall lådan inte är på rätt plats.
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etikettskrivare i lådpackaren som sköter etikettering ansågs svår att byta tryckfolie på, se
figur 3.15b. Konstruktionen av själva tryckverket bar inte uppbyggd på samma sätt som
övriga tryckverk installerade på produktionslinan. På dem fanns en insats som gick att lyfta
ut vilket underlättade bytet av tryckfolie (brist 18).
När lådan matas ut ur lådpackaren för vidare transport förs den över ett cirka en meter brett
motordrivet utmatningsband enligt figur 3.15c, för att senare ansluta till ett annat mindre
transportband, se figur 3.15d. För att kunna passera och använda befintlig nödutgång som
det breda bandet korsar finns möjligheten att skjuta in en ca 1.2 meter lång del av bandet in
och under den högre delen av transportbandet. Det upplevs mycket påfrestande för
personalen och ur driftsynpunkt en osäkerhet när det gäller att hela tiden hålla ett jämt och
stoppfritt produktionsflöde. Men det största problemet är att det rent konstruktionsmässigt
är byggt att det är otympligt och svårt att snabbt ta sig till den närmaste nödutgång om
personal befinner sig vid maskinen (brist 19).

Figur 3.15: a. Kassationslådor före och efter vägning. Utstickande handtag, b.
Etiketteringsstation med tryckfolie. Svårmonterat folie p.g.a. ej löstagbar mekanik, c.
Motordrivet utmatningsband. Under kan den portabla delen ses, d. Utmatningsband med
anslutning till transport mot palletering.
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3.9 Prioritering av identifierade brister
Två av alla brister valdes ut som mer relevanta än övriga brister. Detta då de ansågs vara
mera omfattande och krävande att åtgärda. Samt ha en större inverkan på produktion och
personal än de andra. Även vara till störst vikt att åtgärda p.g.a. av deras inverkan på
arbetsmiljö, säkerhet och ergonomi.
3.10 De två största bristerna
Den första bristen (nr 1) som ansågs mest relevant är också den som identifierades först i
produktionslinans flöde vid kartläggningen. Det var ”ilastning och provtagning av
autoklavvagnar” som ansågs ha en stor inverkan på personalens arbetsmiljö. Personal
informerade om att provtagningen och urlastningen vid matning till linan var mycket
krävande för kroppen. Kortfattat går mycket av arbetet med att t.ex. ta ut proverna för varje
batch ut på att operatörerna får arbeta i knähöjd för att ta ut proverna under en ca timmes
lång tid.
Den andra bristen (nr 19) som ansågs mest relevant att åtgärda var att utmatningen för det
befintliga utmatningsbandet från slitslådepackaren täcker en passage till en nödutgång som
ligger en bit utanför produktionslinans område. Själva utmatningsbandet går att dela på och
skjuta undan, och därigenom få en passage. Det är dock mycket omständlig för personal att
utföra och både risk för skada på maskin och personal kan och har redan uppstått.
Utmatningsbandets portabla del har fått lagas. Kortfattat finns det inte tillgänglighet till
befintlig nödutgången om personal inte fäller undan transportbandet eller klättrar över det.
Något som enligt Galderma måste åtgärdas innan produktionslinan får och kan tas i bruk.
3.11 Varför har bristerna uppstått.
Bristerna kring dessa två delar av produktionslinan har uppstått p.g.a. olika anledningar.
När det gäller provtagning vid buffert och ilastning har provtagningen skett likadant under
en längre tid, även innan produktionslina 3 började bli klar. samma yta används nämligen
till att göra provuttag för produktionslina 1. Samma metodik används och likadana
autoklavvagnar som för lina 3. Själva grundorsaken beror på kvalificeringen av
steriliseringsprocessen där autoklavvagnen fylls nerifrån och upp istället för att fylla
autoklavvagnen högre upp.
Utmatningsbandet som täcker befintlig nödutgång skulle varit godkänd då att i
användarkravspecifikationen uttryckligen skrivit att möjligheten till passage skall finnas
och sedan kontrollerat vid en FAT att det gjorde det. Under FAT ställdes krav på att
passagen skulle åtgärdas. Dock har den framtagna åtgärden fortsatta brister. Detta har
diskuterats med leverantören och beslut har tagits att Galderma Uppsala skall ta fram en
lämplig åtgärd
Då produktionslinan är ny kan det tyckas anmärkningsvärt att stora brister som de två
tidigare nämnda inte är bortkonstruerade eller åtgärdade i samband med nyinstallation av
utrustning. Att döma av projektet och linans fysiska storlek med alla parametrar som spelar
in kan det dock anses förståeligt.
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4. Utredning av kartlagda brister - lösningar
och förslag
Utöver de två stora bristerna som krävde mer arbete generellt åtgärdades även en del av de
mindre bristerna som kartlades. Med mindre brister avsågs sådant som inte var akut eller
påverkade produktionslinans säkerhet i större omfattning men ändå var betydande för
helheten. Åtgärder som att köpa in hjälpmedel och utrustning för att lättare kunna
genomföra det dagliga arbetet på produktionslinan och mindre ombyggnationer eller
modifieringar för att hålla en god standard gentemot de krav som ställs i styrande GMP
dokumentation utfördes.
Nedan följer åtgärderför samtliga brister i samma ordning som de tidigare presenterades i
kapitel 3.
4.1 Dålig placering av sprutor i autoklavvagn
En mindre förstudie utfördes för att hjälpa Galderma att i framtiden avgöra om en
implementering av en industrirobot är lämplig med nuvarande autoklavvagnar inklusive
tillhörande utrustning. Se kapitel 6 för förstudie som svarar på ställda krav och
frågeställningar från kapitel 1, punkt 1.2.
4.2 Svåråtkomlig påfyllning av kolvstänger
Eftersom det var svårt att komma åt att fylla på kolvstänger till rundvibratorn för
applicering på sprutorna i processflödet beställdes flera rullpallar in, även kända vid
smeknamnet ”Elefantfot”. Detta för att personal på produktionslinan lättare skall kunna
arbeta i en arbetshöjd som rekommenderas av arbetsmiljöverket i detta fallet strax över
armbågshöjd10, samt för att tunga lyft över axelhöjd inte skall behöva utföras.
4.3 Problematisk linjerensning p.g.a. maskinkonstruktion
Vid denna punkt visade det sig vara mycket svåråtkomligt när personal skulle utföra ex.
linjerensning. Eftersom transportbanan för sprutorna är 2,4 meter över marken var det
omöjligt även för en lång person att kontrollera området visuellt eller att nå sprutorna.
Därför beslöts det tillsammans med Galderma att någon form av stege skulle köpas in som
underlättar detta moment.
Flera olika typer av stegar valdes ut från olika leverantörer som Galderma har avtal med.
Sedan hölls ett möte med ansvarig personal för produktionslina 3 och ett skyddsombud som
tillsammans fick komma med åsikter om vilken typ av stege som ansågs kunna vara till
störst hjälp för produktion. Därefter bestämdes tillsammans med projektledare att den
stegen som valts ut som mest lämplig skulle köpas in. I detta fall en portabel stege med
självlåsande hjul och räcke från grossisten Gerdmans.11 Höjden som valdes för stegens
högsta nivå var 700mm. Detta för att den fria höjden ovanför stegen skulle vara minst ca 2
meter och som arbetsmiljöverket ungefär rekommenderat till 2,1 meter12.
10

Arbetsmiljöverket, Arbetshöjd, 2015-07-01. www.av.se
Gerdmans, Körbar stålstege med plattform, 2017. www.gerdmans.se
12
Arbetsmiljöverket, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning, 2013-04-23, s.36. www.av.se
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Lokalens takhöjd var ca 2,7 meter och den högsta punkten på transportbanan var 2,3 meter
upp. Detta gör att om det räknas på en medellång person på 170 centimeter som skall
använda stegen för att utföra arbetet kan det med stor sannolikhet att vara god marginal upp
till taket ovanför personens huvud. Dock kommer arbete över axelhöjd att ske beroende på
hur lång en person är vilket arbetsmiljöverket inte rekommenderar.
En god arbetshöjd är ungefär mellan 80 till 110 cm för kvinnor och mellan 100 och 140 cm
för män enligt deras rekommendationer. Några decimeter under och över detta är mindre
lämpligt och bör undvikas enligt arbetsmiljöverket.13 Det skall dock poängteras att detta
moment som är tänkt att ske med användning av stegen kommer med stor sannolikhet
endast ske en gång per batchbyte, som sker ungefär en gång per dag enligt uppgifter som
erhållits om hur normal produktion är tänkt att ske. Enligt 5§ i AFS 2012:2 gällande
Belastningsergonomi är detta arbetsmoment inte problematiskt då det endast är dåligt om
det är en ofta förekommande och/eller långvarigt arbetsmoment.14
För att undvika att stegen skall behöva användas hela tiden för att kontrollera om t.ex.
något gått fel och en spruta har hoppat ur och lagt sig bredvid transportbandet installerades
även en spegelkupol i taket ovanför transportbandet. Tanken med den var att ge personalen
möjlighet att snabbt överblicka transportbanan utan att behöva använda sig av stegen mer
än nödvändigt.
Stegen utvärderades efter inslussning till blåzon och testkörning av personal och den
upplevdes mycket användbar.
4.4 Poröst transportband släpper partiklar
Denna brist identifierades inne på blåzon där inga
porösa material får finnas p.g.a. att lokalen har en
IP klassificering enligt SS-EN ISO 14644–1 som
endast tillåter en viss mängd partiklar i lokalen
per kubikmeter.15 Porösa material är inte lämpliga
i ISO klassade miljöer.
Enligt leverantören som designat transportbandet Figur 4.1 Transportband och partiklar.
med tillhörande konstruktion skulle det
Materialet har spruckit och släppt
kuggremmade transportbandet som var försett
partiklarna.
med en mjukare gummirand utanpå klara av att
rengöras med etanol. Detta då etanol används
frekvent av Galderma för att erhålla en god
renlighet vid inslussning av material till ISO klassificerade lokaler. Även för avtorkning av
utrustning inne i lokalerna. Se figur 4.1 för transportband och partiklar. Etanolen visade sig
dock reagera starkt med gummiranden på transportbandet som började att dra ihop sig och
spricka, vilket ledde till att partiklar från gummiranden lossnade.
13

Arbetsmiljöverket, Arbetshöjd och arbetsyta, 2015-07-09. www.av.se
Arbetsmiljöverket, AFS 2012: Belastningsergonomi, 2013-04-23, s.7. www.av.se
15
Svensk Standard, SS-EN ISO 14644-1:2016, 2016-01-26, s.4-5. www.enav.sis.se
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4.4.1 Byte av transportband
Leverantören kontaktades som var ovetande om problemet och startade genast en utredning
i varför produkten inte höll vad som var utlovat. Under tiden skickades två stycken nya
likadana transportband till Galderma för att undersöka om samma problematik skulle
uppstå igen.
Vidare kontakt skedde med leverantör som höll på att ta fram ett nytt transportband med en
annan typ av gummi som skulle vara mer lämplig för användning i renrumsklassad miljö
och etanol avtorkning. Dessa transportband skulle dock dröja i leveranstid p.g.a. att
leverantören inte hade utvecklat färdigt dem.
4.4.2 Nya transportband
De nya transportbanden av samma material som de första visade sig efter installation också
släppa partiklar men fick sitta kvar i maskinen för att en kommande testkörning skulle
genomföras. Uppsikt över hur mycket partiklar och kontinuerlig kontroll och avtorkning av
ytor som fått partiklar på sig utfördes som enda alternativ för att kunna testa hela
produktionslinan i dess helhet.
Partiklarna är stora och tunga och faller snabbt mot marken vilket medför att de inte utgör
en stor risk för produktionen i övrigt. Ingen öppen produkt fanns i lokalen och ingen skarp
produktion skedde annat än testkörning innan transportbanden hunnit bytas till den
nyutvecklade sorten.
4.4.3 Transportband med nytt material
Leverans och montering av transportbanden med nytt material var vid examensarbetets slut
ej fastställt eller åtgärdat. Ett byte mot de nya var planerat att ske direkt efter leverans.
4.5 Blistringsmaskin svår att rengöra ovanpå
Denna brist åtgärdades automatiskt i samband med att den portabla stegen köptes in till
produktionslinan, se punkt 4.3.
Eftersom den är portabel kan den användas på andra ställen i produktionslokalen än vad
som primärt var tanken med inköpet av den. Ett säkrare alternativ än rullpallarna när
åtkomlighet till ytor högre upp mot taket måste nås.
4.6 Avfallsvagn för spillklippsavfall är svåråtkomlig och tung
Eftersom det under testkörning upptäckts av verksam personal på produktionslinan att
avfallsvagnen för spillklippsavfall från blistringsmaskinen snabbt blir full, tung och måste
bytas krävdes en lösning.
Denna lösning bestod av en liknande den befintliga med en avfallsvagn på hjul, men med
dubbla hållare för sopsäckar. Den befintliga lösningen från leverantören med en hållare var
även för hög och svår att dra undan från blistringsmaskinen p.g.a. en skrymmande
konstruktion av utmatningsröret och placering av nivågivare ovanför avfallsvagnen.

17

Examensarbete: Översyn av säkerhet och ergonomi. Produktionslina 3, Galderma Uppsala

Den dubbla avfallsvagnen köptes in från en svensk leverantör och specialanpassades genom
att förkorta stagen som håller upp avfallspåsen. En tekniker fick ansvaret för uppgiften som
endast bestod av att kapa stagen som bestod av två rör i varandra med en skruvlåsning.
Med en lägre avfallsvagn som lätt gick att skjuta in under utmatningsröret var det sista som
krävdes för att ha en fungerande lösning justering av känsligheten på tillhörande givare
ovanför avfallsvagnen. Detta utfördes av tekniker och ett gott resultat erhölls vid
testkörning. Med två avfallspåsar på samma vagn behövde skifte av påsar ske mer sällan
trots minskad volym av avfall i påsarna. Påsarna blev lättare och risken för att skada sig vid
ett tungt lyft minskades avsevärt jämfört mot den tidigare lösningen.
Vid besök av en ingenjör från leverantören till blistringsmaskin sågs denna lösning och
fann den positiv att den skulle rekommenderas som standard vid köp av blistringsmaskin
till kunder i fortsättningen.
4.7 Dålig belysning kring vertikaltransportör
Den dåliga belysningen gäller enbart runtom och under vissa ytor kring
vertikaltransportören som skyms av maskinkonstruktion. Där det är mörkare och svårare att
upptäcka material vid t.ex. en linjerensning.
En mätning av hur ljust det var i detta område i lokalen önskades men ingen ledig
luxmätare fanns tillgänglig utan var utlånad till ett annat projekt. Därför kontrollerades det
om någon mätning var gjord sedan tidigare efter installationen av utrustningen i lokalen.
En mätning av ljuset i produktionslokalen var utförd efter implementeringen av
maskinutrustningen i lokalen av personer ansvariga för detta på Galderma.
Lokalen skall enligt Galderma uppfylla de krav på ljus som ställs.
4.8 Verktyg för formatbyte saknas till blistringsmaskinen
Denna brist i processflödet uppstår bara vid ett eventuellt formatbyte och vid närmare
utredning och diskussion med personal på Galderma visade det sig att inga planer på
formatbyte fanns inom de närmaste åren. Därför ansågs inte denna brist vara värd att
åtgärda i nuläget då formatdelarna inte kommer behöva plockas bort och bytas ut mot
andra.
Vissa verktyg för att lyfta formatdelarna hade redan tagits fram men var inte tillräckliga för
att byta samtliga formatdelar utan endast lämpliga för vissa av dem.
Verktygen var olika specialkonstruerade lyftarmar för en eldriven handtruck som var tänkta
att användas för att lyfta ur de tyngsta och största formatdelarna i blistringsmaskinen.
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4.9 Bobinvagn är omständig att transportera
En av de brister som identifierades var att vagnar som
användes för transport av över- och underbana till den s.k.
blistringsmaskinen var jobbiga att förflytta. Detta då
vagnarnas höjd med last var pass låg att personalen fick gå
med böjd rygg för att transportera vagnarna.
Som åtgärd till detta mättes vagnarna upp och ett portabelt
handtag att använda till samtliga fyra stycken vagnar
konstruerades i CAD-programmet Solidworks.
Ritningar som kan ses i bilaga 3 togs fram och lämnades
till tekniker som fick ansvaret att tillsammans med ett
externt företag tillverka handtaget och dess fästen.
Fyra stycken fästen enligt figur 4.2 tillverkades och ett
Figur 4.2 Fäste för handtag
handtag som kan ses i figur 4.3.
till bobinvagn.
Konstruktionen innebar att fästena skruvades fast på varje
vagns ram för att sedan erbjuda användaren att fästa ett
handtag i en bajonettfattning på fästet för enkel
användning.
Själva handtagets höjd var först tänkt att konstrueras att
användaren skulle hålla i handtaget vid 900 millimeters
höjd inkl. bobinvagnens höjd. En bra höjd på trappräcke
enligt arbetsmiljöverket. Därför användes det som riktlinje
då inga andra generella regler gick att hitta angående
placering av handtagshöjd på liknande konstruktioner.16
4.10 Visuellt svårkontrollerat transportband
Transportbandet som går upp mot taket och vänder innan
det går ner igen mot robotcellen är konstruerat för att göra
det möjligt för att personalen på produktionslinan skall
kunna gå runt maskinerna utan att behöva krypa under
eller klättra över utrustning. Här ansågs det svårt att
kontrollera transportbandet en något vinklad spegel
beställdes in för att göra det möjligt att se transportbandet
ståendes på golvet.
4.11 Skydd saknas för drivning av transportband
Ansågs av Galderma ej nödvändig att åtgärda då det var
konstruerat från leverantören och inget som anmärktes på
under tidigare utförd riskanalys och skyddsrond.

16

Figur 4.3 Handtag till
bobinvagn, hela
konstruktionen.

Arbetsmiljöverket, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning, 2013-04-23, s.73. www.av.se
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4.12 Skrymmande monteringsaxel på
etiketteringsmaskin
Axeln som sticker ut mycket längre än vad som
är nödvändigt för det tänkta ändamålet var
troligen någon form av standardlösning från
leverantören enligt en av ingenjörerna hos
Galderma som varit delaktig i projektet. Axeln
upplevdes vara uppdelad i tre sektioner och det
antogs att den eventuellt skulle gått att göra
mindre genom att montera bort en eller två av
de tre sektionerna genom att ta bort det yttre
Figur 4.4 Axel för etikettrulle.
skruvfästet, som kan ses vid den svartröda pilen Överdimensionerad i längd mot den
i figur 4.4.
tänkta användningen.
Tekniker kontaktades som ombads montera bort två av de tre sektionerna. Det visade sig
dock inte vara möjligt att utföra då den konstruktionen som var dold under de
tresektionernas yttre skal var betydligt mer avancerad än förväntat.
Det fanns ingen tillgång till några konstruktionsritningar från leverantören och vid
diskussion med ingenjör kunnig om tillhörande maskin på produktionslinan var det tvunget
att kontakta leverantören av maskinen. Sedan göra en vidare utredning på hur och vad som
skall göras, och om det blir aktuellt med en ombyggnation p.g.a. den mer avancerade
konstruktionen. Ingen åtgärd utfördes under tiden för exjobbet.
4.13 Svårmonterad etikettrulle
Etikettrullarna som ifrån leverantör levererades i en ca 45–50 cm bred och ca 3–4 cm djup
rulle ansågs av personalen vara svåra att montera då de var tröga att skjuta in på
monteringsaxeln som diskuteras ovanför i punkt 4.11.
Vid montering var tvungen att trycka jämnt över rullens yta för att lyckas montera den var
det lätt att den fastnade om det av misstag inte gjorde det, eller tappade greppet.
Rullen blev då konformad och gick oftast att rädda genom att pressa ihop den igen.
Ingen åtgärd utfördes för att lösa detta problem vid montering då det förmodligen delvis
tros bero på den långa monteringsaxeln. När den är modifierad till en kortare bör det
troligen bli enklare att montera rullen utan att deformera den av misstag. Det löser dock inte
problemet ifall rullen deformeras vid lyft innan montering utan då behövs någon form av
verktyg eller hållare till hjälp för att detta inte skall ske.
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4.14 Placering av kassationslåda är
inte i riktlinje med GMP
Ett möte med ingenjörer, SHE och annan
berörd personal hölls där olika idéer på hur
det skulle leda om eller göra om utmatningen
för kasserade enheter. Först var tanken att
leda om utmatningen att den inte skulle gå
under maskinen utan istället ledas åt sidan.
Där kunde enheterna som matades ut enkelt
avlägsnas, men det skulle krävas en del
arbete för att det skulle fungera. Istället
beslöts om att göra en kassationslåda som
Figur 4.5 Skiss på ny utmatningslåda i
sitter fast i maskinen under istället för att
plexiglas. Utdragbar och vinklad botten.
ligga på golvet. Den skulle även var i
plexiglas så att det lät skulle gå att se hur
mycket som matats ut av maskinen och om
den behövde tömmas.
Enligt figur 4.5 går det att se den tänkta lådan skissad i blått sittandes under maskinen.
Tanken är att personal skall kunna dra ut och tömma lådan bort från maskinen som den
gröna pilen visar. På sätt kommer inte någon produkt lägga sig på golvet och det kommer
bli mindre risk för att personal missar produkt i lådan då den är genomskinlig.
4.15 Placering av dold kassationslåda är inte i riktlinje med GMP
Kassationslådan är placerad under maskinen vilket gör att den inte syns lätt och dessutom
direkt på golvet vilket inte är acceptabelt hos ett företag som jobbar efter GMP regler. GMP
säger bl.a. att produkt inte får vara i kontakt med golvet i produktionslokaler då det anses
vara kontaminerat. I detta fall är miljön som kassationslådan befinner sig i oklassad men
räknas ändå som produktionslokal.
Primärt används inte kassationslådan annat än vid omarbetning då hela robotcellen som den
står under används på ett annat sätt än vid normal produktion. Denna typ av omarbetning
var vid diskussion med Galderma om lämplig åtgärd inte aktuell inom det närmaste året.
Därför togs beslut om att inte åtgärda detta under tiden med exjobbet utan längre fram i
tiden fördela ansvaret på någon annan över detta och se på en mer långsiktig lösning genom
ombyggnation av utmatningskanalen till kassationslådan.
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4.16 Felvänd utmatning till stor och
otymplig kassationslåda
Då den befintliga utmatningen sker åt fel håll sett
till hur personal drar ut och tömmer lådan fanns det
risk för att produkt skulle kunna hamna utanför
lådan vid rejekt från maskinen ner mot lådan. För
att förhindra detta diskuterades en idé fram
tillsammans med berörd personal och ingenjörer,
samt SHE om att göra en förlängning baktill på
lådan som när lådan dras ut skymmer
utmatningshålet för at sedan släppa ner produkten i
lådan igen när personal för in lådan. Även installera Figur 4.6 Skiss på ny utmatningslåda
en vinklad metallskiva i utmatning som gör att
med bockad plåt baktill som stopp för
produkten studsar åt andra hållet i lådan, mot det
felutmatning.
hållet som lådan dras ut åt vid tömning. En skiss
togs fram enligt figur 4.6 men ingen åtgärd
utfördes. Den grå delen är delen som täcker för
utmatningshålet vid utdragen låda.
4.17 Kassationslådor har utstickande
handtag
Handtagen var i en sådan höjd och av sådan sort
att det fanns risk för att någon skulle fastna,
skada sig eller råka ta sönder utrustningen som
de var fästa på. Efter diskussion med tekniker
som fick ansvaret för att åtgärda detta ansågs det
bästa vara att montera bort handtagen helt och
istället endast ha ett par centimeters hål som
handtag. Det visade sig fungera bra vid test och
luckornas funktion påverkades inte. I figur 4.7
syns hur det ser ut utan handtag.

Figur 4.7 Kassationslådor med nya
handtag i form av hål.

4.18 Svåråtkomligt vid byte av tryckfolie
Även denna problematik i produktionsflödet valde Galderma att inte åtgärda då det vid
närmare undersökning inte var ofta det skulle bytas. Tryckfoliet kommer enligt Galderma
att bytas väldigt sällan, uppskattat till ca en gång i veckan vid normal körning, därför
ansågs det trots vissa svårigheter att nå delarna som en onödig åtgärd att förändra något i
nuläget.
4.19 Nödutgång blockerad av maskinutrustning
Olika alternativ till att lösa denna brist i produktionsflödet togs fram och redovisades för
Galderma, som därefter valde att gå vidare med en åtgärd i form av ett spiraltransportband.
Detta för att kunna transportera lådor ifrån utmatningen på produktionslinan till
palleteringen utan blockera passage till nödutgång. För mer information, se kapitel 5.
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4.20 Sammanfattning av utförda åtgärder
I tabell 4.1 går det att se vilka åtgärder som utfördes för de olika bristerna.

Tabell 4.1 Är en sammanfattning av samtliga brister och dess tillhörande åtgärder. Samma
ordning som de presenterats i avsnitt 4.1 till 4.19.
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5 Nödutgång blockerad av maskinutrustning
För att åtgärda denna brist togs ett förslag fram på en lösning tillsammans med en utvald
leverantör. Sedan erhölls efter valt förslag en budgetoffert innan fortsatt arbete togs över av
Galderma Uppsala. Nedan presenteras förloppet i kronologisk ordning indelat i de olika
momenten som utfördes.
5.1 Koncept
Vid framtagning av koncept för att lösa
problematiken med överbyggda passagen till
närliggande nödutgång fokuserades
konceptframtagningen på ombyggnation av det
befintliga transportbandet.
5.2 Befintlig lösning
Slitslådepackaren är enligt planritningen i figur
5.1 den högra maskinen. Dess transportband
(det mörkare enligt bilden) transporterar ut
lådorna till en anslutande mindre transportbana.
Den mindre transportbanan transporterar vidare
lådan till en lådhiss som lyfter lådan vidare upp
till en taktransportbana. Transporterar sedan
vidare lådan till en palleteringsrobot som lastar
lådan på en pall, det är ej med i bilden. När
pallen är full åker den ut ur robotcellen för
placering på ett höglager. Taktransportbanan
delas mellan två olika linor, lina 2 och 3.

Figur 5.1 Del av ritning över den
befintliga konstruktionen.
Slitslådepackare, lådhiss och delar av
taktransportbanan.

5.3 De olika koncepten
5.3.1 Koncept A
Koncept A i figur 5.2 innebar att den befintliga
utmatningsbanan kortades ner och direkt efter
slitslådepackaren (den stora maskinen till höger)
installera specialkonstruerade två parallellt
vertikalt gående band som transporterar upp
färdigpackade lådor till den befintliga
taktransportbanan och därmed frigör mycket
golvutrymme i produktionsområdet samt fram till
nödutgången. Taktransportbanan är placerad ca
två meter upp och fäst i taket, den vertikalt
gående banan enligt figur 5.2.
Figur 5.2 Koncept A, två parallellt
gående vertikala transportband och en
påskjutare.
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5.3.2 Koncept B och C
Koncept B (vänster) och C (höger) i figur 5.3a innebar att installera ett spiraltransportband
eller en stigande transportbana för lådorna.
Vad som kanske inte nämnts tidigare är att den nedre delen av det befintliga
transportbandet som går direkt ur maskinen går att köra perpendikulärt. Små band hissas
upp mellan rullarna i dess axelriktning och lyfter lådan upp i ett horisontellt läge. Därefter
startar en motor som driver de små banden och lådan förflyttas i sidled. I den befintliga
lösningen förflyttas lådan åt motsatt håll jämfört med hur det är tänkt i ovanstående
illustrationer.
5.3.3 Koncept D
Koncept D i figur 5.b innebär att istället för som i koncept A har två parallellt gående band
vertikalt, istället har en pneumatisk lyft och en s.k. ”pusher” som skjuter över lådan till
taktransportbanan. Tanken är att plocka bort hela den befintliga transportbanan ifrån
slitslådepackaren. Konstruktionen var tänkt att kapslas in för att inte orsaka att någon
skadar sig.
5.3.4 Koncept E
Koncept E i figur 5.3c innebar en liknande lösning spiraltransportband. Istället för att ställa
spiraltransportbandet till vänster om taktransportbanan var tanken att flytta hela
lådpackaren och ställa spiralen längs med lådpackarens kortsida. På sätt frigöra maximalt
med utrymme framför maskinen.

Figur 5.3: a. Koncept B och C, spiraltransportband eller stigande transportband upp till
taktransportbanan, b. Koncept D, pneumatisk lyft upp till taktransportbanan, c. Koncept E,
spiraltranportband vid maskinen kortsida.
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5.4 Val av koncept
Ett presentationsmöte där samtliga framtagna koncept redovisades hölls för projektledare,
operatörer, process- och produktionsingenjörer, skyddsombud och ansvarig maskinägare.
I samband med presentationen valde Galderma att gå vidare med koncept B, p.g.a. att de
ansåg det vara den mest optimala lösningen utan att göra för stor åverkan på befintlig
maskinutrustning, samt vara den säkraste utav dem. Ytterligare positiva saker med koncept
B var att argument för att plocka bort delar av den nyinstallerade utrustning inte behövde
tas fram och det skulle bli minimal åverkan på befintligt PLC system till slitslådepackaren.
Spiraltransportbandet kunde också förslagsvis köpas in från samma leverantör som
installerade den befintliga taktransportbanan och därmed kunde även samma PLC system
för styrning användas som styr taktransportbanan. Det skulle innebära att inget ytterligare
styrskåp behöver installeras, vilket i sin tur betyder mindre kostnad för projektet i helhet.
Säkerhetsmässigt ansågs en spiraltransport även mer säker då det redan är en beprövad
konstruktion som inte behöver bli specialkonstruerad av Galderma själva jämfört med vissa
av de andra framtagna koncepten. Galderma har även en färdiginstallerad och testad
spiraltransport i en annan del av anläggningen än lina 3 som de är mycket nöjda med.
Det påpekades även att koncept B var mycket lämpligt för att det inte krävde någon fast
montering i golvet vid installation, något som Galderma gärna ville undvika och istället
installera en konstruktion på någon form av fötter.
5.5 Kontakt med leverantör
Efter att Galderma valt inriktning för hur de i stora drag önskar få transportbanan utformad
jämfört med det framtagna konceptet togs kontakt med leverantör. Samma leverantör som
installerat den befintliga taktransportbanan i produktionsområdet för lina 2 och 3.
För leverantören presenterades det valda konceptförslaget med information om nuläget och
bakgrunden till problemet med passagen. Olika alternativ till lösningar diskuterades
gällande placeringen av spiraltransportband för att ta upp lite utrymme som möjligt i
produktionen, dimensioner och sammankoppling med lådpackarens utmatningsband samt
buffertmöjligheter. Även hur sammankoppling med befintligt PLC system skulle lösas utan
att involvera fler maskinleverantörer än nödvändigt och på sätt komplicera det hela i
onödan.
Leverantören ansåg att installation av ett spiralformat transportband som en god och
eventuellt fullt genomförbar idé att döma av den befintliga placeringen av maskinerna på
lina 3.
Förslag som att koppla ihop Spiraltransportbandets PLC med redan befintligt PLC system
för matning av lådor via taktransportbanan till roboten dök upp och ansågs av samtliga
deltagande vid detta möte som en god idé. Detta med motivationen att ingen påverkan sker
på det befintliga PLC-systemet för lådpackaren och därmed minimerar risken för att
problem uppstår som inte existerade redan.
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Gällande det befintliga PLC systemet behövde kablar inte dras till huvudstyrskåpet ca 50m
bort i en annan lokal där robotcellen för palletering var placerad, utan kunde kopplas direkt
till en hubb för kontakt med befintligt bussystem några meter bort från tänkt placering av
spiraltransportbandet.
I och med att det redan fanns ett befintligt taktransportband från den besökande
leverantören kunde leverantören ta fullt ansvar för installationen och kan då bl.a. ge
Galderma en bättre support och garanti för att det fungerar som önskat.
Leverantören av utmatningsbandet från slitslådepackaren kontaktades för att se över
möjligheten att vända den perpendikulära utmatningen åt andra hållet mot det tänkta
spiraltransportbandet. Det kunde även bli aktuellt att flytta slitslådepackaren nedre del av
utmatningsband närmare slitslådepackaren genom att ta bort den portabla delen av bandet
och genom detta lyckas placera spiraltransportbandet närmare.
Ritningar över L3´s utformningar skickades till leverantör för att se över möjligheterna med
placering, samt information relaterat till befintlig leverantörs transportbana i taket.
Leverantören informerade om en ungefärlig tid för offertförfrågan på två veckor och ca 9
veckor i optimala fall för leverans. Men innan dess var en optimal konstruktion tvungen att
tas fram.
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5.6 De olika förslagen från leverantör
Det första förslaget som kan ses i figur 5.4a och 5.4b, såg överlag ut att ta mera plats än
väntat då önskad placering av spiraltransportbandet ursprungligen var närmare
taktransportbanan. Men att döma av storleken på spiraltransportbandet kunde det vara den
placering som låter produktion erhålla mest utrymme för åtkomst till slitslådepackaren och
inte påverka tänkt materialutrymme mycket.

Figur 5.4: a. Första förslaget från leverantör, vy uppifrån. Obs, det lilla transportbandet
nederst i bild skall inte vara med, b. Första förslaget, annan vinkel. Sluttande
transportbana mellan spiral och taktransportbana.
5.6.2 Buffert och kabelkanal
Med detta förslaget skulle en möjlig buffert kunna erhållas vid behov via det transportband
som enligt 3D-illustration går mellan spiraltransportbandet och taktransportbanan. Att t.ex.
ha ett transportband av ett material som har lägre friktion gentemot lådornas yta och på sätt
möjliggöra köbildning innan t.ex. en logiskt styrd grind släpper in lådorna till
taktransportbanan.
Enligt förslaget behövde dock den befintliga kabelkanalen till taktransportbanan sänkas ner
under inloppet för det nya buffertbandet. Den delen av transportbandet i mitten på figur
5.6b som binder samman spiraltransportbandet med taktransportbanan.
Att ha en försänkt kabelkanal kan orsaka onödiga tillbud och olyckor i form av att personal
av misstag skadar huvudet mot den då den med stor sannolikhet och att döma av
illustrationen kommer att placeras under två meters höjd, uppskattningsvis vid 1,8 meters
höjd. Detta är inte i riktlinje med de regler som finns gällande fri takhöjd på en arbetsplats.
Enligt rekommendation är det till 2,0 meter för att personal inte skakunna slå i huvudet vid
passage under.
Två meters fri höjd är något som eftersträvas av Galderma för att minimera risk för just
olyckor och tillbud i produktionslokaler.
Den andra kabelkanalen som satt likt en dörrkarm vid den portabla delen av
utmatningsbandet från lådpackaren är inte medräknad förslaget ifrån leverantören men var
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inte tänkt att behållas utan konstrueras om på ett lämpligt sätt. Något som togs upp i
diskussion om nya förslag på lösning från leverantören. I figur 5.5a kan kabelkanalen ses
markerat med grönt i figuren, som går runt om och över den befintliga passagen till
nödutgången. I figur 5.5b kan en öppnad passage ses som går under kabelkanalen.

Figur 5.5: a. Utmatningsbana stängd. Kabelkanal runt om som skulle konstrueras om, b.
Kabelkanal runt om öppningen av utmatningsbanan. Öppen passage.
I förslaget från leverantör var den portabla biten av lådpackarens utmatningsband kvar.
Detta kan ses som både positivt och negativt. T.ex. möjliggör det att enklare underhåll kan
utföras runt om maskinerna och transportbanden, men också att det frigörs utrymme när
produktion inte utförs och att det blir mindre inverkan på den befintliga utrustningen vid
installation.
5.6.3 Materialutrymme
Ur ett utrymmesmässigt perspektiv bör det inte vara ett problem att spiralstransportbandet
inte placeras exakt där det var tänkt enligt konceptritningarna. Endast ett fåtal pallar skall
stå i produktion och en temporär plastvägg som suttit uppe under installation av
produktionslinan skulle tas bort.
5.6.4 Sprinklersystem
Enligt förslaget från leverantören på spiraltransportbanans placering fanns det en stor risk
att konstruktionen eller lådorna skulle krocka med ett rör tillhörande sprinklersystemet som
satt monterat i taket i lokalen.
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5.6.5 Ytterligare kontakt med leverantör
Då det erhållna förslaget inte skulle fungera i
praktiken diskuterads alternativa lösningar
fram och leverantören skickade sedan nya
förslag från deras sida på vad som gick att
konstruera.
I det stora hela var det första förslaget bra
och passade produktionsområdet. Men vissa
justeringar var nödvändiga och önskemål på
konstruktion skickades till leverantören för
utvärdering.

Figur 5.6 Förslag med lägre
spiratransportband som ansluter på samma
5.6.6 Avgränsningar gällande kontakt med nivå som taktransportbandet.
leverantör
Koncept och diskussion med leverantören
avgränsades till enbart själva transporten och
dess utformning. Inga detaljer kring val av
band, sensorer, styrning och
säkerhetsutrustning diskuterades. Det var
något som indirekt inkluderades vid
skapandet av en URS till leverantören.
5.6.7 Varianter på det första förslaget
Olika varianter av det första förslaget
diskuterads med leverantören som skickade
olika alternativa 3D-ritningar till Galderma.
5.6.8 Ytterligare förslag
Först var målet att undvika en ombyggnation
av sprinklersystem då ingen på Galderma
gjort det tidigare i samma hus, samt att ingen
visste exakt hur mycket det skulle kosta och
vilken tid som skulle krävas. Därför togs
förslag fram tillsammans med leverantören
angående ett lägre spiraltransportband och
annan utformning av påfarten till den
befintliga taktransportbanan. På sätt kunna
köra lådorna på transportbandet under
sprinklerröret i taket vilket kan ses i figur 5.6
och 5.7. Det blev väldigt trångt mellan lådan
och sprinklerröret samt att det enligt figur 5.8
går att se att påfarten måste vara relativt lång
och stigande. Vilket skulle innebära att delar
av transportbanan skulle vara i huvudhöjd på
en normallång person.

Figur 5.7 Vy ovanifrån. Den lägre
placeringen av transportbandet går ovanför
bredvid utmatningsbandet.

Figur 5.8 Förslag med lägre transportband
gåendes under röret tillhörande
sprinklersystemet.
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Eftersom detta inte ansågs som ett rimligt förslag bestämdes det efter kontakt med
brandskydd och fastighetsansvarig att en ombyggnation av sprinklerröret i taket i
produktionslokalen kunde utföras för att möjliggöra högre spiraltransport.
Det bestämdes att förslaget som passade Galderma mest optimalt med ombyggnation av
sprinklerrör var det som skulle gås vidare med, men med viss modifiering av placering. En
spiraltransport med anslutande bana horisontellt med befintlig takbana som går över
slitslådepackarens utmatningsband för att inte vara i vägen för passagen till nödutgången.
5.6.9 Slutligt val av förslag
För att inte ta upp onödigt mycket plats
föreslogs det att den anslutande delen av
transportbandet i taket mellan
taktransportbanan och
spiraltransportbandet skulle gå över det
befintliga utmatningsbandet enligt figur
5.9. På sätt skulle den inte ta upp någon
onödig plats i produktionsområdet där
personal skulle passera.
5.6.10 Offertförfrågan
Figur 5.9 Förslag från Galderma till
När det slutgiltiga förslaget diskuterats
leverantör på önskad konstruktion.
fram mellan båda parterna ombads
leverantören ta fram en offert för vad hela
installationen inkl. utrustning skulle kosta.
Efter en vecka kom en budgetoffert. Den innehöll delar av sekretessmaterial som
leverantören inte ansåg skulle vara med i denna rapporten, därav finns den inte med bland
bilagorna, men behandlas övergripande i punkt 5.5.11.
5.6.11 Utvärdering av budgetoffert
Efter att en budgetoffert erhållits överlämnades ansvaret för vidare ansvar till
produktionslinans projektledare. Ytterligare kontakt med leverantör för att förhandla om
kostnad och ansvar skulle komma att ske, men var oklart när. Offerten i sig innehöll vid
granskning en del oklarheter, som vid vidare arbete skall diskuteras och redas ut. Det täcks
inte av denna rapporten
En URS som kan ses i bilaga 2, som tagits fram tidigare uppdaterades för att säkerställa
vissa oklarheter från budgetofferten, bl.a. att det vid beslutsfattande om ett eventuellt köp
och godkännande av offerten inte blir krångel och t.ex. garantitid och ansvar under
garantitiden misstolkas.
För vidare arbete skall URS och riskanalys fortsätta uppdateras samt vara med genom hela
projektets process från implementeringen till färdigställande. Detta för att säkerställa att
implementeringen går som tänkt och att Galderma och leverantören båda blir nöjda.
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Efter målet med att ta fram en budgetoffert lämnades ansvaret för projektet över till
Galderma som eventuellt skulle fortsätta driva det vidare.
5.6.11 URS och Riskanalys
Olika punkter gällande de krav som Galderma hade på leverantören fylldes in i en URS och
eventuella risker fylldes in i ett utkast av en riskanalys som är tänkt att Galderma skall
bygga vidare på.
Riskerna utvärderades efter en viss skala där samtliga risker alltid tolkades som mycket
dåliga i ett initialt stadie. När projektet sedan vidareutvecklas sänks bedömningen av
riskerna när olika åtgärder genomförs för att förhindra dem. En sådan åtgärd kunde t.ex.
vara att det identifierats ett ställe på transportbandet där personal kan slå i huvudet vid
passage i närheten eller under. Görs en åtgärd på detta genom att exempelvis senare
installera eller presentera ett krav i URS sänks bedömningen av risken.
I bilaga 1 kan en del av den riskanalysen för spiraltransportbandet ses.
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6 Lågt placerade sprutor i autoklavvagn
Kapitel 6 innehåller en mindre förstudie för att ta redan på om Galdermas lokaler och
befintlig utrustning går att använda vid en implementering av en industrirobot eller cobot.
En cobot är en robot som arbetar tillsammans med människor och i dess omgivning utan
samma krav på skyddscell som finns för industrirobotar. Speciella regler finns för cobots
under samma ISO standarder som finns för industrirobotar, men även under den tekniska
specifikationen ISO/TS 15 066. Vid arbete med en cobot finns risk för att personal och
cobot kommer i kontakt med varandra vilket kräver att vissa säkerhetsregler följs enligt
ISO 10218–1/2. Risker med att komma i direkt kontakt med en cobot under arbete måste
utvärderas för varje enskilt fall, och ska inte anses som riskfritt.17
6.1 Tidsplan
Ingen fastställd plan för implementering finns men tanken är att en implementering blir
aktuell om ett antal år. Förstudien svarar på vilken layout som skulle krävas för de olika
robottyperna och om de befintliga autoklavvagnarna är i ett sådant skick att de är lämpliga
att använda vid en implementering.
6.2 Befintlig lösning
I dagsläget finns ingen befintlig lösning utan det kommer att arbetas vidare på samma sätt
med provtagning och ilastning fram till dess att positioneringen i autoklavvagnarna
rekvalificerats om. Det innebär att istället för att lasta autoklavvagnarna med sprutor
nerifrån och upp göra tvärt om. På sätt skulle det inom en snar framtid kunna få bort det
jobbiga arbetsmomentet när prover skall tas ut och personalen tvingas till att arbeta i väldigt
dåliga arbetsställningar, ett krävande moment med dålig arbetshöjd.
Det skall dock tillägas att det fortfarande kan ske i framtiden att det arbetsmomentet med
att lyfta lågt placerade raster, som nu eventuellt försvinner med rekvalificeringen
återkommer. Detta p.g.a. att Galderma börjar fylla större batcher vilket medför att vagnarna
blir fyllda med sprutor hela vägen ner och eftersom provuttag skall vara spritt över hela
batchen enligt idag gällande interna instruktioner, kommer prover behöva tas ut i botten på
vagnarna ändå.
6.3 Önskemål och förslag från Galderma
Utöver de satta riktlinjerna för vad förstudien skulle innehålla hade Galderma som
önskemål att två förslag skulle tas fram, ett med en vanlig industrirobot och en med en
cobot.
Som förslag på företag för robot gav Galderma förslag på Universal robots för cobot och
Stäubli för industrirobot. Stäubli för att de redan hade erfarenhet av dessa robotar och var
väl medvetna om dess prestanda.

17

IFA, Collaborative robots (COBOTS), 2016-09-02. www.dguv.de
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6.4 Yta i lokal
En av de viktigaste sakerna som Galderma påpekade var vikten av att få reda på hur mycket
yta av deras tänkta produktionslokal som skulle tas upp av en eventuell
robotimplementering, om det blev aktuellt.
6.4.1 Befintlig lokal och utrustning.
Inom en kort framtid kommer Galderma
att flytta några av sina maskiner i
anslutning till det tänkte robotområdet
vilket gör att ytan i lokalen blir något
mindre än dagens yta. Detta för att införa
en slags avbrott i produktionslinans flöde
och införa HFL (Halvfabrikatslager), en
lagring av produkt tills godkännande av
batch erhållits. På sätt kan kostnader
minskas p.g.a. sprutorna stoppas tidigare i
flödet vilket innebär att det sparas mycket
tid och material vid upptäckt av eventuella
felaktigheter i produktionen. Kortfattat
som en paus i flödet där sedan godkänd
produkt förs in igen från lagret och in på
produktionslinan.
Maskinerna som skulle beröras är de
första i flödet d.v.s. inlastningen av
rasterutmatning fram till och med efter
avsyningsmaskinerna.
Detta gör att dessa delar av
produktionslinan flyttas närmare
buffertytan på linan, men samtidigt kan
rasterurlastaren (inmatningen) plockas
bort och uppdelaren till
avsyningsmaskinerna. Då blir det mer
plats för en robot. Uppdelaren delar upp
sprutorna mellan avsyningsmaskinerna.

Figur 6.1 Illustration över en del av
produktionslokalen. Grå yta betyder
buffertyta/provtagningsyta, orange är
maskinutrustning och blått är tillgänglig yta
för robotcell. Längst ner till vänster är en
autoklavvagn.

Figur 6.2 Illustration över robotcellens yta ifall
vagnarna skall kunna stå med kortsida mot
väggen vid bufferten.

6.4.2 Robotcellens yta
I figur 6.1 är det blå området den uppskattade plats som robotcellen max får ta för att inte
påverka produktionen och framkomligheten i lokalen.
Dimensionerna på den blå ytan är 4,7 x 3,4 meter om det räknas med att det minst behöver
vara 2 meter ledigt utrymme runt om robotcellens yta. Den grå ytan som är buffertområdet
är idag större och kommer enligt bilden endast fungera att ha om vagnarna placeras långt
till vänster mot den vänstra väggen eller aldrig ställer vagnarna med kortsidan mot väggen
mellan robotcellen, för då blir utrymmet endast en halvmeter vilket är betydligt mindre än
minimikravet på 1,2 meter ifrån Boverket gällande dimensionering av utrymningsvägar.18
18

Boverket, juni 2006, s 27
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Istället om det räknas med att vagnarna skulle kunna stå med kortsidan mot väggen i hela
buffertytans område, som ungefär är där det gråa området i figur 6.1 är markerat. Då måste
robotcellens yta bli 0,6 meter mindre på längden för att erhålla 1,2 meters bred passage
mellan vägg och robotcell. Detta gör att vi istället får en yta för robotcell på 4,1 x 3,4 meter
enligt figur 6.2. Något större om Galderma väljer att utföra provuttag i buffertområdet
någon annanstans och endast transportera vagnarna genom det gråa och vita området
runtom robotcellen.
I uträkningen för ytan är inte dörrar som kan öppnas medräknat, bl.a. två stora slussdörrar
som öppnas inåt i lokalen, längst upp till vänster i figur 6.2, och robotcellens dörr. De är ca
1–1,2 meter breda dörrarna bör inte påverka området om endast den ena dörren används
som är längst bort från robotcellens yta.

6.4.3 Industrirobot, cell och säkerhet
För att det skall vara lämpligt att ha en robotcell i den tänkta lokalen bör autoklavvagnarna
vars last är tänkt att hanteras av en robot, placeras inne i cellen, alternativt som en del av en
cellvägg för att det skall gå att utforma en säker robotcell.
En vagns dimensioner är ca 1,4 x 0,9 x 1,6 meter (LxBxH)).
Robotcellen kommer att behöva innehålla styrskåp
och en avlastningsyta med fixtur eller hållare som
hjälper roboten att dela på raster med sprutor som
måste skjutas ut ur varje lock. Utöver detta behövs
någon form av fästen eller låsning som gör den
vagn som det plockas sprutor ur står kvar i exakt
samma position under hela processen.
Robotcellen kommer behöva vara inkapslad med
förslagsvis staket med stålnät.
Storleken på hålen i nätet avgör hur långt ifrån
robotens räckpunkt som staket skall placeras enligt
EN ISO 13857. Desto mindre hål i gallret, desto
mindre avstånd till rörliga maskindelar behövs, i
detta fallet då roboten. Om det väljs att
robotcellens galler ska vara med rutat med
dimensioner mellan 20–30 mm krävs ett
Figur 6.3 Robotens räckvidd vertikalt.
säkerhetsavstånd på 120 mm från galler till
19
Blå streck är robotarm, grön är sidan
maskin. Rekommenderad höjd för staket är 1,6
20 på en autoklavvagn.
eller 2,2 meter beroende arbete som skall utföras.
Avlastningsytan eller fixturen för separering av lock och raster med sprutor bör inte behöva
vara större än 500x500 millimeter, då ett raster är ca 250x250 millimeter.
19
20

Svensk Standard, SS-EN ISO 13857:2008, 2008-03-14, s 8. www.enav.sis.se
Bolmsjö, 2006, s 225
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För att köra in och ut vagnar ur cellen kan en passage med ljusridå användas för att slippa
använda en dörr. Detta ställer dock vissa krav på att robotarna ska kunna stanna under en
viss tid i sin aktuella hastighet. Samt tiden det tar för roboten att stanna i sin aktuella
hastighet.21
6.4.4 Val av robot
Vid val av robot valdes en Stäubli TX90XL 6axlig industrirobot. Överlag uppfyller den de
krav som ställs av en robot som skall placeras i
renrumsklassad miljö, bl.a. är den IP65 klassad
och har många frihetsgrader. Det gör att den
kan utföra avancerade rörelser i trängre
utrymmen. Den är dock överdimensionerad i
kraft, men ingen mindre robot som Stäubli
erbjuder har lika lång räckvidd som t.ex.
TX90XL, d.v.s. ca 1400 millimeter.
Enligt figur 6.3 går det att se att TX90XL
skulle nå gott och väl in i vagnarna om den
placerades ca 730 millimeter bort från vagnens
sidokant, och då är inte längden på ett tänkt
gripdon som verktyg medräknat vilket adderar
några decimeter till robotarmens längd.
Beroende på hur gripdonet
konstrueras kan det vara möjligt att
välja en något mindre robot, en
TX90L med räckvidd 1200
millimeter.22
I figur 6.4 syns robotens potentiella
räckvidd ovanifrån vid placering i en
cell med tillhörande utrustning. Den
grå ytan är yta där det skulle kunna
begränsa roboten mekaniskt eller
digitalt att inte får utföra arbete för att
t.ex. placera ömtålig utrustning som
styrskåp. Det gröna är en
autoklavvagn och det orangea är
avlastningsbordet för separering av
raster och lock.

Figur 6.4 Översikt över robotens tänkta
räckvidd i cellen. Roboten är placerad i
mitten.

Figur 6.5 Översikt över robotcell med de olika
objekten placerade i. Det sfäriska objektet ska
illustrera volymen som roboten skulle kunna
begränsas inom. Styrskåp uppe till höger och
avlastningsbord till höger.

I figur 6.5 kan en översikt över hur roboten skulle kunna röra sig vid placering i cellen.
Som det går att utläsa av figuren finns det en grön prick. Det är för att illustrera var själva

21
22

Bolmsjö, 2006, s 221
Stäubli, TX90 6-axis industrial robot, www.staubli,com
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avlämningen av raster med sprutor skulle kunna ske, alternativt en plats där en SCARA
robot skulle kunna placeras för urlastning av sprutor ur raster.
SCARA-robot som egentligen heter “Selective Compliance Assembly Robot Arm” lämpar
sig till mindre plock och montagearbeten där saker endast skall förflyttas I t.ex X- ochYplanet. De har också möjligheten till att lyfta saker i Z-led och kan oftast även rotera sitt
gripdon för at anpassa fattningen till saken som skall lyftas. Robotens konstruktion är gjord
att inget servo behöver hålla uppe dess tyngd vilket i sin tur gör att roboten klara en viss
eftergivlighet.23
En SCARA robot skulle kunna assistera med att plocka ut sprutorna snabbare än om
samma robot skulle göra allt. Detta då det eventuellt skulle krångla till det med onödigt
avancerat verktyg eller verktygsbyte mellan varje raster ör den 6-axliga roboten.
Alternativet är självklar någon form av stelautomatisk maskinutrustning som löser detta
efter att exempelvis raster placerats i anslutning till denna maskin.
Cobot och säkerhet
Som alternativ till att implementera en industrirobot som behöver en väl definierad och
säkerhetsanpassad cell går det att använda sig av en cobot. En cobot har inte samma
prestanda som en typisk industrirobot och är tänkt att samarbeta med människor istället för
att arbeta ensamma, även om det senare är fullt möjligt.
Ingen cell krävs för installation av en
cobot men enligt SS EN ISO 102182:2011 måste det finnas ett
mellanrum mellan andra maskiner,
byggnadskonstruktioner eller andra
fasta föremål och roboten på 500
millimeter där det finns risk att en
personal kan bli inklämd eller
fångad.24
I figur 6.6 är ett exempel likt det
tidigare i figur 6.5 fast utan det stora
säkerhetsstaketet runt om.
Volymen för räckvidd är beräknat på
en cobot modell av Universalrobots,
UR10 som har en räckvidd på 1300
millimeter.25 Den lilla skillnaden bör
inte påverka placeringen av
utrustningen mellan exemplen utan
samma skulle kunna användas. Det
bör dock påpekas att vissa skydd kan

Figur 6.6 Översikt över delvis öppet cellområde för
en cobot. Styrskåpet i bilden uppe till vänster skall
inte räknas med till ytan. Detta då ett styrskåp från
Universal robots är väldigt litet och skulle kunna
placeras på ett lämpligare ställe för att inte ta upp
onödig plats.

23

Bolmsjö, 2006, s 22
Svensk Standard, SS-EN ISO 10218-2:2011, 2011-08-31, s 34. www.enav.sis.se
25
Universal Robots, UR10 Robot, 2017. www.universal-robots.com
24
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behövas för att inte skapa klämpunkter för personalen i cellområdet. Ett förslag på något
skydd som eventuellt skulle behöva sättas upp är vid de gröna strecken i figur 6.6. Där finns
en potentiell risk att personal skulle kunna klämmas mellan vagn och annan utrustning,
även om cobot robotar inte är dimensionerade för att vara lika starka som vanlig
industrirobot av liknande utseende.
6.5 Prestanda gentemot krav
Det är svårt göra en exakt bedömning av om dessa robotar som räknats upp klarar de krav
som Galderma har satt. På grund av detta finns det många öppna frågeställningar som berör
utrustningen.
Beroende på om Galderma vill ha ytterligare en SCARA robot som hjälper till att lasta ur
de enskilda sprutorna ur raster efter separering från lock till inmatning för syning. Eller om
Galderma väljer att behålla befintlig urlastningsmaskin och endast har en robot till att mata
fulla raster till den.
Om Galderma använder sig av nuvarande urlastningsmaskin kommer troligen inte roboten
vara flaskhalsen i produktionen, utan själva urlastaren, beroende på dess maxhastighet. Den
önskad kapacitet som skall vara 150 sprutor per minut inte bör vara problem för en
industrirobot, men skulle kunna vara det för en cobot.
Industriroboten från Stäubli har en maxhastighet
som är mycket högre än vad coboten från
Universal robots har. Även en mycket högre
precision och styrka.26
Att dra en slutsats om huruvida robotarna klarar
av uppgiften är svårt då många parametrar
spelar in, men sett till deras specifikationer om
hastighet och själva uppgifter som skall utföras
bör det gå med båda varianterna om
kringutrustning utformas på ett optimalt sätt.
Figur 6.7 Uppmätning av vagnarna
horisontellt. Mätpositioner är markerade
med färg i bilden.

26

Stäubli, TX90 6-axis industrial robot, www.staubli,com
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6.6 Befintlig utrustning
6.6.1 Uppmätning av autoklavvagnar
För att kunna bedöma Galdermas tre
stycken autoklavvagnars skick mättes de upp
och resultaten jämfördes sedan för att kunna dra
en slutsats om huruvida de kunde anses som
lämpliga för en robotinstallation eller inte.
Detta var viktigt för att en viss homogenitet av
dimensioneringen mellan vagnarna krävs för en
smidig automation skall kunna erhållas.
De större yttermåtten erhölls för att kunna ge en Figur 6.8 Uppmätning av vagnarna
snabb överblick över vagnarnas generella status diagonalt för att kontrollera rakhet.
gällande skevhet som kan ha uppstått p.g.a.
åldrande, slitage och värmebehandlingar som de
utsatts för eller möjligt förekommande
felkonstruktion från leverantör.
Den inre delen på vagnarna som gör att locken
med raster och sprutor inte kan åka rakt igenom
vagnen är inte symmetriskt placerad i mitten,
utan är förskjuten ca 20 mm åt det ena hållet
mot vagnens långsida p.g.a. en specialmonterad
stålplåt som satts dit i efterhand. Detta gör att
vagnarna inte är symmetriska sett från olika
håll. Ingen hänsyn har tagits till detta under
mätning utan påpekas endast för att identifiera
vilken sida som är vilken. Den sidan med
kortast djup kallas i texten för “lilla” och den
andra för “stora”.

Figur 6.9 Uppmätning mellan golvnivå
och vagnens ram. Fyra positioner.

I bilden 6.7 syns orange och gröna streck
horisontellt mot vagnen. Där erhölls mått över
vagnens bredd uppifrån och ner. Även motsatta
sidor mättes upp för jämförelse.
För att kontrollera vagnarnas rakhet vertikalt
mättes samtliga sidor på en vagn diagonalt och
jämfördes mot varandra, enligt figur 6.8. Även
för att kunna utläsa huruvida vagnen har en
kubisk/rektangulär form eller en mer ojämn
rombisk form.

Figur 6.10 Mätning av fack för lock
med raster och sprutor. De gröna
linjerna symboliserar att spridda
mätningar utfördes mellan raderna.
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Även distansen mellan golv och vagnens nedre
kant mättes vid alla hjul för att kunna avgöra hur
stor skillnad det är mellan de olika hörnen på
vagnen. Markerat med rött i figur 6.9.
Ytterligare mätningar utfördes mellan de olika
facken där lock med raster ska sitta i raderna på
vagnen. Då för att undersöka om det fanns en
skillnad i avstånd där det var som mest trångt att
föra in locket, d.v.s. precis vid öppningen till
varje fack.
I en första mätning mättes några olika positioner Figur 6.11 Uppmätning av fem
bestämda punkter på vardera sida om
på olika rader enligt de gröna strecken i figur
6.10, för att ge en snabb uppskattning hur mycket varje vagn.
skillnad i avstånd det var. Endast en mätning per
vertikal rad, per sida, utfördes. Vidare gjordes en
mer omfattande mätning på en vagn där samtliga
raders bredd och fack för lock mättes upp.
Samma som typ av mätning som kan ses i figur
6.10.
Den sista uppmätningen av själva
autoklavvagnarna som gjorde var en mer
övergripande mätning som gjordes från marken
upp till 5 olika punkter per sida om varje vagn,
Figur 6.12 Lock till raster för sprutor.
detta enligt figur 6.11, där punkt 1 och 2 är fack i Strecken indikerar olika längder som
översta raden, 3 i sjätte raden och 4 och 5 i
mättes.
nedersta raden.
6.6.2 Uppmätning av lock
Lock mättes med avseende på tre olika saker som ansågs kritiska för deras tänkta
användningsområde. För att säkerställa att de dimensionsmässigt var lika konstruerade och
inte avvek mer än vad som ansågs godkänt för det tänkta användningsområdet. Inte mer än
vad de generella toleranserna från tillverkning av dem tillåtit. Även ifall att deras generella
status förändrats gällande skevhet som kan ha uppstått p.g.a. åldrande, slitage och
värmebehandlingar som de utsatts för eller eventuell felkonstruktion från leverantör.
De tre avstånden som mättes upp var enligt figur 6.12 den vertikala delen av det röda
strecket, d.v.s. flikens höjd på locket. Den orange sträckan som är lockets bredd och lockets
höjd, de gröna strecken. Gällande de gröna strecken gjordes 2 mätningar per sida, per lock,
för att få en genomsnittlig höjd. Sidorna var nämligen lite snett bockade på vissa lock vilket
ledde till lite olika mätetal.
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6.6.3 Resultat för uppmätning av autoklavvagnar
Generella yttermått
För den sidan som har de minsta djupet från den yttre ramen in till mitten på vagnen (lilla)
och den högra sidan erhölls värdena:
• Orange: 1382, 1381, 1382
• Grön: 859, 860, 860
På motsatt sidor, (stora) erhölls måtten
• Orange: 1382, 1380, 1382
• Grön: 859, 860, 859
Resultatet av mätningen säger alltså att det finns en viss differens i längd och bredd på
sidorna på ca. 1–2 mm mellan över, under och den mittersta mätningen, samt gentemot
motstående sidas mätningar. Detta gäller både lång- och kortsidor.
Enligt den ritning som Galderma använt vid beställning av vagnarna står det att bredden på
vagnarna skall vara 860 mm och längden 1385 mm. Det finns ett räthetskrav för både kort
och långsida på 1 mm.
Mätning diagonalt
Vid mätning av vagnens sidor diagonalt erhölls värdena (millimeter):
• Långsida 1: 2035, 2036
• Långsida 2: 2036, 2034
• Kortsida 1: 1722, 1724
• Kortsida 2: 1725, 1722
Vagnarna är inte 100% rektangulära för då skulle måttet för t.ex. perpendikulärt mötande
mätning av en sida vara exakt lika långt som det andra måttet. En rombisk form och vagnen
kan anses vara en aning skev om det bortses från eventuella andra fel eller skillnader i
materialet.
Distans mellan golv och vagn
Vid mätning vid varje hörnkant av autoklavvagnen erhölls värdena (millimeter):
• Hjul 1: 69
• Hjul 2: 69
• Hjul 3: 68
• Hjul 4: 70
Hjul nr 1 och 3 är på samma långsida som det “lilla” avståndet in i vagnens centrum är. De
andra på långsidan med det “djupa” avståndet. Av resultatet kan vi utläsa att hörnen på
vagnens ram är i olika höjd från marken.
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Resultat för de fem olika
punkterna på varje vagnssida
Enligt figur 6.13 går det att se
att en vis skillnad på någon
millimeter mellan de olika
mätpunkterna på varje sida och
vagn.
Mätning av bredd i facken
mellan raderna.
Vid mätning mellan de
slumpmässigt utvalda punkterna
på en sida om två av de tre
vagnarna erhölls följande
värden (millimeter):

Tabell 6.1 Uppmätta resultat från mätningarna av de
fem bestämda punkterna. Samtliga av de tre vagnarna
mättes upp.

Vagn 1:
• Långsida “lilla”:244, 246, 243, 246, 243
• Långsida “stora”: 245, 245, 247, 248, 248
Vagn 2:
• Långsida “lilla”:245, 244, 245, 244, 243
• Långsida “stora”: 244, 245, 245, 246, 243
Måtten för varje rad erhölls från vänster till höger, sett i den riktning som locken stoppas in
i vagnarna. Endast två av tre vagnar fanns tillgängliga vid mättillfället.
Något riktvärde att jämföra med från en ritning för vagnarna fanns inte tillgängligt men det
går tydligt att se att skillnaden i värdena för de olika sidorna skiljer upp till 5 millimeter
som mest, mellan högsta och minsta värdet.
Resultat för den mer omfattande uppmätningen av bredd mellan facken i raderna
Den mera omfattande mätningen av den kortaste och mest kritiska distansen för inskjutning
av lock med raster blev följande enligt figur 6.14.
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Tabell 6.2 Erhållna dimensioner för distanserna i varje fack, i en av de tre vagnarna.

6.6.4 Resultat för uppmätning
av lock
Vid uppmätning av lock mättes
hälften av alla tillgängliga lock
som var 17 stycken. Det var dock
endast en väldigt lite del av den
totala mängden lock som var ca
780 stycken. Följande värden
enligt erhölls enligt figur 6.14.
Enligt figur 6.13 går det att utläsa
av mätvärdena att spridningen är
inom ett intervall på 0.2
millimeter.
Enligt figur 6.14 går det att utläsa
av mätvärdena att spridningen på
resultat för flikhöjd är 0,2
millimeter.

Höjd (mm)

Lockhöjd
26,9
26,8
26,7
26,6
26,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lock

Figur 6.13 Graf över vilka mätvärden som erhölls från
mätning av locken höjd.

Lock flikhöjd
höjd (mm)

I tabell 6.2 kan vi se att det skiljer
som mest fyra millimeter mellan
största och minsta fack. Som
bredast var det i mitten på vagnen
på stora sidan och strax till
vänster om mitten på lilla sidan.
Som minst var runt om i kanterna
närmast den tjocka stålramen.

7,4
7,3
7,2
7,1
7

Serie1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617
lock

Figur 6.14 Graf över vilka mätvärden som erhölls
från mätning av locken flikhöjd.
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6.6.5 Tolkning av uppmätta resultat
Enligt konstruktionsansvarig på Galderma var autoklavvagnarna konstruerade från
tillverkare med en generell toleransnoggrannhet ”m”. Inga ritningar förutom en
sammanställningsritning över autoklavvagnarna fanns att jämföra erhållna värden med och
enligt den fanns endast ett fåtal generella yttermått med. Inget som gick att använda för
utförd mätning.
Angående den generella toleransnoggrannheten av måtten från uppmätningen av locken så
är de inom toleransgräns, men inte alla för vagnarna.
För vagnarna är det svårt att säga exakt om måtten är inom toleransgräns då det inte finns
något att jämföra med, men sett till skillnaden mellan de olika resultaten och dimensionerna
på de som är uppmätts är det med sannolikhet utanför toleransgräns. Det skiljer flera
millimeter mellan vissa mätningar, t.ex. bredden i facken mellan raderna, där de skiljer 4
millimeter mellan största och minsta värdet.
6.6.6 Befintlig utrustnings duglighet för robotautomatisering
Av den lilla mätningen som utfördes gällande locken går det att dra slutsatsen att om
samtliga lock håller samma tillverkningsstandard och inte avviker utanför toleransgränser,
bör de kunna användas till en robotautomatisering.
Men en ytterligare mätning av ett större antal av locken bör utföras för att kunna dra en
säkrare slutsats, då endast 17 stycken lock är en ytterst liten mängd att mäta när det totalt
finns ca 780 stycken lock.
Autoklavvagnarna är svåra att bedöma. Mycket beror på vilken typ av robotsystem som
implementeras och hur locken skall hanteras av roboten.
Vid användning av ett visionsystem som lokaliserar locken i vagnarna är skillnaden i
position mindre relevant. Utan visionsystem blir det mycket känsligare för skillnader var
någonstans som locken är placerade i position mellan de olika vagnarna.
Flera avvikelser i dimensionerna på vagnarna kan resultera i stora skillnader i position
mellan var locken hamnar i position.
Bredden för placering av locken i fack mellan raderna avviker mycket att vagnarna inte är
acceptabla att använda vid en robotautomatisering. Då de vid mätning var så trångt mellan
vissa positioner som mättes upp att locken fastnade. Det går eventuellt att lösa genom att
göra locken något mindre i bredd eller konstruera om vagnarna så att de blir mer stabila och
inte slår sig vid värmebehandling i autoklaverna, som är den troliga orsaken till vissa
skillnader i måtten.
Totalt sett avviker utrustningen mycket att om en problemfri automatisering skall uppnås
bör vissa åtgärder utföras för att minska dimensionsskillnaderna mellan vagnarna som
uppstått. Framförallt den stora skillnaden mellan måtten som erhölls för mätningen av
bredden på de olika facken, där det skilde upp till 4 millimeter mellan olika fack på samma
sida om vagnarna.
De lock som mättes upp går att använda till en automatisering att döma från att måtten höll
sig inom satta toleransgränser enligt konstruktionsansvarig på Galderma Uppsala.
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Roboten från Stäubli har en repeternoggrannhet på ± 0,04 millimeter enligt ISO 928327 och
coboten från Universal Robots har en repeternsnoggrannhet på ± 0,1 millimeter28. Det
framgår inte vid vilken hastighet detta är men det är tillräckligt noggrant för att avgöra att
vagnarnas dimensionsavvikelser är ett större problem om robotarna klarar denna
noggrannhet. Skulle t.ex. ett fack vara förskjutet 4 millimeter mellan två olika gånger finns
risken att roboten krockar eller missar med sitt objekt.

27
28

Stäubli, TX90 6-axis industrial robot, www.staubli,com
Universal Robots, UR10 Tekniska uppgifter, 2017. www.universal-robots.com
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7 Diskussion
Det bör anses som mycket viktigt att involvera personal på alla nivåer som berörs av en
förändring som kan vara både positiv och negativ. Om arbete involverar personal som i
detta fallet skall vara verksam på produktionslinan blir slutresultatet med största
sannolikhet bättre än om det inte var det. Detta då utbyte av information mellan olika
grupper av människor med olika arbetsbefattning ser och upplever sitt arbete olika, ur olika
perspektiv. Självklart är allt relativt till projekttyp, men när det gäller ett projekt med
förändringar av det dagliga arbetet och som enbart är tänkt att gynna personal på
produktionslinan bör dessa få vara delaktiga, som i detta projekt.
Förbättringsarbete med fokus på personalens säkerhet gynnar sannolikt både företaget i sin
helhet och personalen. En trygg arbetsplats utan farliga och påfrestande moment bör kunna
ge arbetsplatsen ett gott rykte. En typ av rykte som troligen lockar till sig personal med hög
moral och som i sin tur känner ett ansvar för att utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt.
Huruvida de förändringar och åtgärder som gjorts under tiden med detta projekt enbart
leder till positiv inverkan på personal och produktion är svårt att avgöra. Detta p.g.a. att en
del åtgärder inte är utförda rent fysiskt, utan enbart teoretiskt inplanerade. Men vissa av de
mindre åtgärderna, bl.a. inköpet av den portabla stegen upplevdes mycket positivt då den
användes vid testkörning i produktion. En enkel sak att utvärdera och som troligen kommer
att köpas in flera av.
De större åtgärderna i form av implementering av spiraltransportband och förstudie till en
framtida robotinstallation är svåra att bedöma då de inte är något som är direkt färdigt och
går att ta på. De är enbart små delar av större projekt som tar en lång tid att utföra och
därmed också tar lång tid att utvärdera. Självklart går det dock att dra slutsatser kring att
nödutgången som varit blockerad inte kommer att vara det när transportbanden står där men
fram till dess är detta bara en hypotes.
Om fortsatt kontinuerligt samarbete mellan samtliga inblandade parter utförs bör även
dessa projekts slutresultat bli positivt ur flera olika perspektiv.
Ur ett samhälleligt perspektiv minskas förmodligen den sociala klasskillnaden något internt
på fabriken om projekt utförs med blandad personal från olika utbildnings- och
erfarenhetsnivå. Att inte tydligt göra skillnad på t.ex. en ingenjör, chef och operatör, utan
samarbeta på en jämn nivå för att hålla en god etik där alla kan vara delaktiga från sitt
perspektiv. Vilket i sin tur kan leda till att personalen slipper göra ytterligare åtgärder efter
en tidigare utförd åtgärd som personalen inte är nöjd med, bara för att inte samarbetade
skedde från början.
7.1 Val av metod
Vid val av metoder och tillvägagångssätt blev det en blandning av olika metoder som
användes. Vissa med mera koppling till ingenjörsutbildningen och andra med mera
koppling till Galdermas krav och önskemål. Övergripande en positiv variation som gav ett
resultat av att flera brister blev åtgärdade.
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Under projektets gång hölls dagligen flera diskussioner om olika alternativ till lösningar
som fanns möjliga för att komma fram till optimala åtgärder. Detta var gynnande för att
hinna utföra många åtgärder. Det finns klart en risk att för snabba beslut togs ibland
gällande detta och att större undersökning av fakta hade varit fördelaktigt at utföra före
beslutsfattande.
Om projektet skulle gjorts om hade samma metodik med mindre justeringar använts då den
överlag ansågs som optimalt utformad och som ledde till ökad säkerhet och ergonomi hos
Galderma Uppsala. De mindre åtgärderna skulle enbart t.ex. vara att använda en mer
genomtänkt metodik för konceptgenrering där större anknytning till berörd litteratur utförs.
7.2 Genomförande av åtgärder
När det kommer till genomförande upplevdes den tänkta och utförda processen med att
först identifiera och sedan åtgärda bristerna i produktionsprocessen som mycket god och
fungerande. Detta då många brister som gick att identifiera åtgärdades. Det fanns dock
några brister som inte ansågs nödvändiga att åtgärda, främst p.g.a. omfattning, tid eller
relevans. Ett sådant exempel var t.ex. skyddet för motorerna till transportbanan innan
robotcellen, efter blistring. Denna delen av linan var godkänd och relevansen i att sätta
skydd framför var inte stor vid närmare undersökning.
Vid samtliga beslutsprocesser hölls möten där diskussioner kring problematik och
möjligheter ventilerades angående vilka åtgärder som det skulle fokuseras på. Det gav
mycket information att bearbeta och gjorde det lättare att välja en optimal lösning. Men vid
vissa tillfällen gav det mindre då inget fast beslut togs eftersom det var oklart om någon av
åtgärderna var aktuella.
Under arbetets gång besöktes produktionslinan som låg i ett annat hus gentemot kontoret
där mest tid spenderades. Där fanns möjlighet att mäta, kontrollera, diskutera och
visualisera hur tänkta åtgärder skulle påverka flödet på linan. Något som var gynnande för
beslutsfattande och möjliggjorde en större förståelse för processen i sin helhet.
Möjlighet till utvärdering av vissa mindre åtgärder fanns också vid en större och några
mindre testkörningar. Där kunde direkt kritik mottagas från den verksamma personalen.
7.3 Nödutgång blockeras av maskinutrustning
Denna åtgärd som var av stor vikt för produktionen. Genom att lösa problemet med
passagen skulle en fri passage till nödutgången erhållas. Lösningar diskuterades till en
början utan att hänsyn togs till några kostnader då Galderma inte ville informera om någon
budget och på sätt framtvinga ett mer öppet tänkande kring tänkbara lösningar. Något som
till en början kan anses som svårt men som var mycket gynnande och en optimal lösning
togs fram. Spiraltransporten var enligt Galderma förmodligen ett billigare och enklare
alternativ än vissa andra lösningar som krävde mera inblandande med flera olika
leverantörer för mer omfattande ombyggnation av maskinerna.
Diskussion och möte på plats med leverantör var givande för att komma fram till en bra
konstruktion. Leverantören tog sedan fram olika ritningar på möjliga konstruktioner, varpå
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ett slutgiltigt förslag valdes ut.
Ett förslag på mindre ändringar önskades men togs inte med i leverantörens budgetoffert.
Detta ledde i sin tur till att offerten som erhölls inte gällde exakt de önskemål som ställts.
Förmodligen påverkas senare delar av projektet inte av detta då de felaktigheter som
upptäcktes i offerten kommer att utredas av Galderma Uppsala. Överlag täckte offerten
ungefär samma delar som det önskade förslaget, vilket var positivt.
En framtida färdig installation skulle förmodligen gynna produktionen ur många olika
perspektiv. Både säkerhetsmässigt och ergonomiskt, men även ge en ökad trygghet för den
enklare tillgången till en nödutgång, ifall en olycka skulle ske.
7.4 Lågt placerade sprutor i autoklavvagn
Från början var inte tanken med att försöka förebygga denna åtgärd genom att ta fram en
mindre förstudie för en eventuell robotimplementering. Tanken var att modifiera eller
bygga någon form av lyftkonstruktion i form av en vägglyft eller truck som skulle ha
specialanpassade fästen för autoklavvagnara. Genom att lyfta upp vagnarna komma åt
sprutorna bättre och därmed bli av med det dåliga arbetsmomentet. Flera olika koncept togs
fram och mycket tid lades ned på att hitta ett optimalt koncept med möten och kontakt med
vissa leverantörer föra att se över konstruktionsmöjligheter för visa av koncepten. Det var
bara på ett idéstadie och inget optimalt koncept erhölls. Detta för att SHE helst inte ville att
några vagnar skulle lyftas överhuvudtaget, då de kunde väga mellan 135–400 kilo beroende
på last, men troligen runt 200 kilo de närmaste åren innan planer för större batcher var
aktuellt. Inga beslut om slutgiltigt koncept tog och istället valde Galderma att inte fortsätta
med denna inriktning på åtgärden. I figur 7.1 går ett se några exempel på hur mycket
vagnarna skulle väga vid olika storlek på last.

Figur 7.1 Diagram över hur mycket en vagn väger med olika mycket last.
Istället för lyftkonstruktion var det enligt Galderma aktuellt att göra en mindre förstudie för
en eventuell robotimplementering, som möjligtvis skulle kunna bli aktuell om ca fem år
eller längre. Anledningen till detta var att Galderma sett på andra lösningar med att
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omkvalificera autoklavvagnarnas placering av sprutor vid autoklavaringen. Genom att inom
en snar framtid byta ut det lastmönster som innebär att vagnarna lastas med sprutor nerifrån
och upp till uppifrån och ner eliminera det dåliga arbetsmomentet temporärt tills större
batcher skall köras.
Utförandet av själva förstudien var inte helt oproblematisk då kraven som ställdes för vad
som var intressant att få ut från förstudien gick att arbeta från ur olika perspektiv. Många
antaganden och gissningar om vilken typ av robot eller utrustning som eventuellt kunde
komma att behövas fick göras utifrån vad som troligen skulle fungera bäst hos Galderma.
Detta gjorde att det i sin tur endast blev en uppskattning om vilken layout om skulle
komma att krävas sett från faktorer som inte direkt påverkades av robotvalet, t.ex. passager
runt om robotcell och säkerhet. Överlag lyckades dock bra resultat erhållas i form av
skisser på olika lösningar och om hur mycket utrymme vissa saker skulle ta upp i
produktionslokalen vid en eventuell installation.
Detta var mindre förstudie som fick anpassas mycket till den tid som fanns kvar efter att det
tidigare arbetet som utfördes först inte var aktuellt att gå vidare med. Hursomhelst kommer
sannolikt Galderma gynnas av förstudien inom vissa områden såsom t.ex. när det är tid att
sätta budgetplanering inför kommande år, då skulle en uppskattad summa kunna sättas
undan med tanke med tanke på den informationen som erhållits ur denna rapporten.
Sannolikt kommer Galderma att behöva göra en större utredning vid ett senare tillfälle där
fler detaljer kring utformning och hantering tas fram och utvärderas, men detta var en
början.
Resultatet som erhölls från uppmätningen av vagnarna hade kunnat sett annorlunda ut om
fler vagnar och lock hade mätts upp än vad som gjordes i detta projekt. Det går dock
troligen att anta att samma eller mycket likt resultat hade uppnåtts då samtliga lock och
vagnar hanteras lika och är från samma leverantörer.
En större mätning av vagnarnas fack hade varit gynnande för Galderma ifall de väljer att
köpa in eller använda samma vagnar vid en robotinstallation. Detta då mer information om
hur vagnarna är och var skeva hade kunnat användas för att t.ex. göra ändringar i
konstruktionen av vagnarna som gör att stålet inte har möjlighet att röra sig mycket.
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8 Slutsats
Målet med denna rapport var att tillsammans med företaget Galderma Uppsala undersöka
om deras nyligen installerade produktionslina hade några brister som var ergonomi och
säkerhetsrelaterade. Vid kartläggning av brister identifierades ett flertal och ett antal av
dem åtgärdades. Bristerna var av olika karaktär och storlek vilket visar på att det krävs en
hel del arbete för att inte bara hålla en produktion effektiv ur maskinellt perspektiv, utan
även ur ett perspektiv med fokus på hur personalen skall arbeta tillsammans med
maskinerna utan att direkt eller indirekt skada sig p.g.a. av bristande ergonomi och
säkerhet. Det övergripande resultatet har tolkats som mycket gott även om vissa åtgärder
var mer teoretiskt baserade än andra som var direkt implementerade på produktionslinan.
De åtgärder som blev implementerade på produktionslinan utvärderades vid testkörning och
upplevdes av personal fungera som tänkt. Däribland några av de mindre åtgärderna som
annan avfallsvagn till spillklipp och den portabla stegen som kom till stor användning.
Åtgärden med att ta fram ta fram en lösning för att möjliggöra passage till nödutgången
blev uppskattad och den layout av spiraltransportbana som slutligen valdes att gå vidare
med ansågs genomförbar och lämplig för produktionen och dess personal.
Den yta på 4,1 x3,4 meter och layout med de olika robotarna som togs fram kommer med
största sannolikhet enligt exemplen att vara till hjälp för beslut som Galderma kan behöva
ta i framtiden om det blir aktuellt med en robotimplementering.
8.1 Rekommendationer
Utöver det arbete som kommer att behöva göras för att implementera de åtgärder som ej
blev färdiga i detta projekt bör också hänsyn tas till andra produktionslinor där liknande
metodik skulle kunna användas för att kartlägga och åtgärda brister relaterat till personalens
säkerhet, om det inte redan är utfört.
Vid fortsatt arbete med att ta fram fakta inför en robotimplementering utreda mer exakt
vilken layout som skulle föredras, robot eller cobot, antal robotar och vilka maskiner som är
aktuellt att behålla och inte i anslutning till robotarna och deras utformning, samt tänkta
användningsområde. Därefter undersöka mer exakt hur en optimal layout skulle kunna
erhållas som gynnar både produktion och personal.
Som fortsatt undersökning skulle en större uppmätning av autoklavvagnaran kunna göras
för att säkerställa samtliga vagnars skick om en robotimplementering blir aktuell. Helst då
inte för tidigt innan implementeringen ifall autoklavkörningarna gör att materialet ändrar
sig frekvent. Mätningar före och efter autoklavkörningar skulle kunna göras för att se om
samma vagnar ändrar dimensioner ofta.
En ytterligare utvärdering av senare implementerade åtgärder skulle kunna utföras för att
säkerställa att säkerhet och ergonomin på produktionslinan förbättrats.
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Delar av riskanalys för spiraltransportbana.
En stor del av dokumentet har blivit cencurerat .
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Inledning
Detta är riskanalysen för installationen av ett spiraltransportband mellan slitslådepackaren
utmatning och befintlig taktransportbana, projektnummer XXXXX.
Ändringen innebär att det den befintliga delen av slitslådepackarens utmatningsband som är flyttbar
för att möjliggöra väg till nödutgång inte kommer att användas. Istället kommer den delen av
lådtransportbanan som sitter mellan lådhissen och slitslådepackaren att monteras bort för att
möjliggöra passage till nödutgång.
Ändringen innebär en nyinstallation av utrustning i form utav ett spiraltransportband.

1

Syfte

Syftet med riskanalysen är att ta fram risker som kan tänkas uppstå efter installationen av ett
spiraltransportband. Allvarlighetsgraden bedömd enligt gällande instruktion. Occurrence bedöms
för vardera risk och åtgärder tas fram för att eliminera eller minimera riskerna.

2

Upplägg

Tankesätt vid bedömning av risker:
S= Severity = Allvarlighetsgrad. Hur allvarlig är effekten av felet?
O= Occurance = Sannolikhet. Hur stor är sannolikheten att risken inträffar pga. felorsaken? (I vissa
fall krävs att man tar hänsyn till effekten men oftast inte.)
Riskerna är bedömda enligt QMS-5930.
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3

Allmänna risker

Riskanalysen utgår från följande risktabeller/riskanalyser (dok.nr):

Se stycke 8 i detta dokument

Riskgradering
(L/M/H)

Kvarvaran
de risk
acceptabel
? (Ja/Nej)
Ev. RfAdok

H

Nej

Riskutvärdering
Nr

Potentiell fara

Potentiell
orsak till faran

Potentiell
effekt av faran

Riskkat
egori

Bedömning
Huvudriskanalys
S

O

Kartonger
Kartonglådor
Köbildning på
skadas under
skadas och
TP
transportband
transport
måste kasseras
Genomförda åtgärder:
Krav sätts i URS på att leverantör skall kunna leverera en utrustning som klarar av en
mindre buffert utan att riskera att skada lådorna.
Fel anta lådor
Ingen kontroll
Oklarheter
3.1.2
levereras till
på antal lådor
uppstår ang.
TP
palletering
som skickats
lev. Antal.
Genomförda åtgärder:
Krav sätts i URS på att leverantör skall kunna leverera en utrustning som klarar att visa
antalet lådor levererade vidare från L3 till palletering, t.ex. installation av ett
räkneverk.
Lådorna
sorteras ut vid
Stopp i
Lådorna
palletering
produktion,
3.1.3
transportas på
TP
p.g.a. ingen
inga lådor
fel håll
streckkod
palleteras
hittas
Genomförda åtgärder:
Krav sätts i URS på att leverantör skall kunna leverera en utrustning som klarar av att
leverara lådorna åt rätt håll. Alternativt så modifieras befintlig utrustning av Galderma
för att erhålla rättvända lådor.
3.1.1

Initial
bedömning
S

O

4

4

Inför
XXXX
S

O

Inför XXXX
S

O

Riskred.
Åtgärder,
måldatum
/ansvarig
person

Transfer;
införd i
risktabell
/riskanal
ys
Dok.nr:

Kommentar:
Det är förväntat att transporbandet kommer att fungerar som avsett, men med tanke på att
maskinen kommer att användas frekvent bör risken ej uteslutas.
3

4

H

Nej

Kommentar:
Om inget räkneverk finns blir det svårt för verksam personal att fullt ut kontrollera hur många
lådor som skickats ut från L3.

3

4

Kommentar:
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Riskanalysen utgår från följande risktabeller/riskanalyser (dok.nr):

Se stycke 8 i detta dokument

Riskgradering
(L/M/H)

Kvarvaran
de risk
acceptabel
? (Ja/Nej)
Ev. RfAdok

H

Nej

Riskutvärdering
Nr

Potentiell fara

Potentiell
orsak till faran

Potentiell
effekt av faran

Riskkat
egori

Bedömning
Huvudriskanalys
S

3.1.4

Personal hittar
inte nödstopp

Befintligt
nödstopp
flyttas vid
installation

Personal
hinner inte
trycka
nödstopp i tid

Genomförda åtgärder:
Nödstoppets nya position blir tydlig och uppmärkt.
Sprintlersyste
Sämre
Ombyggnation
3.1.5
m fungerar
släckning vid
av sprinklerrör
inte som tänkt
brand
Genomförda åtgärder:

Befintlig
lådhiss till
transportbana
slutar fungera
Genomförda åtgärder:

Ingen
omprogramme
ring av
utrustningen

CE märkning
på befintlig
3.1.7
utrustning
påverkas
Genomförda åtgärder:

Installation
och
modifierng av
utrustning

Mindre
golvutrymme
för material
Genomförda åtgärder:

Spiraltransport
bandet tar
mycket plats

3.1.6

3.1.8

Stopp i
produktionsflö
det

TP

O

Initial
bedömning
S

O

4

4

Inför
XXXX
S

O

Inför XXXX
S

O

Riskred.
Åtgärder,
måldatum
/ansvarig
person

Transfer;
införd i
risktabell
/riskanal
ys
Dok.nr:

Kommentar:
Då nödstoppet flyttas innan linan tas i sitt fulla bruk så blir denna risken minimal.
TP

4

4

-

-

-

-

H

Nej

-

Kommentar:
Enast delar av sprinklersystemets rör som inte har några sprinklerhuvuden kommer att byggas
om. Detta kommer med stor sannolikhet inte påverkar befintlig täckning utrustning..
TP

4

4

-

-

-

-

H

Nej

-

Kommentar:
Krav sätts i URS på att leverantör ska programmera om befintlig utrustning så att den fungerar
tillsammans med den nya.
Utrustningen
kan ej köras

TP

4

4

H

Nej

H

Nej

Kommentar:
Trångt för
personal och
material

TP

4

4

Kommentar:
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Riskanalysen utgår från följande risktabeller/riskanalyser (dok.nr):

Se stycke 8 i detta dokument

Riskgradering
(L/M/H)

Kvarvaran
de risk
acceptabel
? (Ja/Nej)
Ev. RfAdok

H

Nej

Riskutvärdering
Nr

Potentiell fara

Potentiell
orsak till faran

Potentiell
effekt av faran

Riskkat
egori

Bedömning
Huvudriskanalys
S

Personal
skadar sig eller
Spiralen flyttar
3.1.9
utrustning,
TP
sig eller välter
stopp i
produktion
Genomförda åtgärder: Krav på stabil konstruktion ställs i URS.

O

Initial
bedömning
S

Personal kör
på spiralen
med en
handtruck

4

O

4

Inför
XXXX
S

O

Inför XXXX
S

O

Kommentar:
Spiralen bör inte vara ivägen för operatrör vid förflyttning av pall.
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Riskred.
Åtgärder,
måldatum
/ansvarig
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Transfer;
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User Requirement Specification (URS) for
Conveyor at outfeed from case packer in L3
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1

INTRODUCTION

Galderma has several international sites, one of which is located in Uppsala, Sweden. Galderma
Uppsala is Galderma’s global centre of excellence dedicated to aesthetic and corrective products.
Galderma Uppsala is responsible for research, innovation, development, and manufacturing of
Galderma’s aesthetic and corrective treatment portfolio, mainly products based on hyaluronic acid.
1.1

Background

In order to secure the passage from o-zon in L3 to the personnel lock/emergency exit the existing
conveyor needs to be rebuilt. A technical solution needs to be installed that enables a safe and easy
passage through the line.
1.2

Legal entity

Q-Med AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sweden
1.3

Abbreviations

URS
FAT
SAT
DQ
IQ
OQ
IOM
T
Q
W
H
E
I
TSE
DNR
BPA
DEHP

User Requirement Specification
Factory Acceptance Test
Site Acceptance Test
Design qualification
Installation qualification
Operation qualification
Installation, Operational and Maintenance
Technical demands
Quality demands
Wish
Health
Environment
Information
Transmittable Spongiform Encephalopathies
Dry Natural Rubber (Natural Rubber Latex (NRL))
Bisphenol A
di(ethylhexyl)phthalate

2

REFERENCES

2.1

Standard

Name of Standard

Document
number

Version

Internal/
External

Machinery Directive
Low Voltage Directive (LVD)
Electromagnetic Compability Directive (ECD)

2006/42/EC
2006/95/EC
2014/30/EU

-

External
External
External

2.2

Relationship to other documents

B2:3 (15)

BILAGA 2: URS Spiraltransportband

Document
number

Name of Standard

3

Version

Internal/
External

MATERIAL QUALITY (ACCORDING TO QMS-5177)
This kind of machine and installation is not affected by QMS-5177.

3.1

TSE and DNR

Do any parts of the equipment contain latex/natural rubber and / or are latex gloves used at the
time of manufacture?
Yes
No
If yes, what material
Have materials of animal origin been used to manufacture current equipment?
Yes
No
If yes, then what
3.2

BPA and DEHP

Do any parts in direct contact with the product contain polycarbonate or epoxi plastics?
Yes
No
If yes, then what

4

OVERVIEW

4.1

Function

There is mainly one function of the object discussed in this URS and that is to transport cases with
finished product from the out feed of the case packer to conveyor system ----- on L3.
A more detailed description of the functionality can be obtained in the section 4.2 Process
Description.
4.2
4.2.1

Process Description
Today’s functionality

The fully automatic case packer sends the finished case with products out on a downwards tilted
out feed conveyor. When the case reaches the end of the conveyor it gets pushed up vertically to
be in line horizontally with another smaller conveyor attached. The case then gets moved over to
the smaller conveyor that leads the case to case lift of system ----. The case lift transports the case
to a conveyor close to the production areas ceiling which takes the case to another room for
palletising.
4.2.2

The new functionality

The fully automatic case packer sends the finished case with products out on a downwards tilted
out feed conveyor. When the case reaches the end of the conveyor it gets pushed up vertically to
be in line horizontally with a spiral conveyor. The spiral conveyor transports the case vertically
upward to a gate section where the case has to stop and wait for a sensor to approve there is no
cases currently coming from the other production line on conveyor system ----. If clearance is
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achieved, then the case gets access to further transport on the conveyor of system ---- close to the
ceiling.
4.2.3

Functionality

For new equipment comes:
1. The main functionality of the spiral conveyor is to transport cases from the case packer to
the ------------ conveyor near the ceiling.
2. The spiral conveyor shall be attached to the out feed from the case packer and to -------conveyor.
3. A gate between the spiral conveyor and the conveyor of system ---- near the ceiling will be
installed to control the flow of cases from L3 and L2.
The gate itself will be controlled by for example a sensor that indicates to the spiral
conveyor if any cases from L2 are on the way and may prevent safe transition.
The gate will only open if a safe transition is possible. When the transition is done the gate
will close the feed from L3, making the conveyor of the ---- system free to transport cases
from L2.
4. To make the cases align with the spiral conveyor from the out feed of the case packer they
will be lifted by the case lifter station at the end of the case packer conveyor.
5. The spiral conveyor will be adaptable to a small range of dimension differences to allow
changes in the range of manufactured products on L3.
6. Because there is no intention to install or use the new equipment in a clean room
environment there’s no need for implementing specific requirements for current design or
materials other than it shall be similar to what is installed on the ---- system.
7. The equipment shall not be used in a way that may endanger the quality of the load.
4.3

Interfaces

The control over the spiral conveyor will be managed by the already established and installed buss
system controlling the conveyor --------- near the ceiling in the unclassified area of L3.
Some sort of external control for managing sudden stops, for example if a case gets stuck or the
gate controlling the flow between the conveyors indicates an error.
Emergency stop needs to be installed to offer a safe production environment.
The possibility to control start and stop functions on the conveyor, even if the main drive needs to
be automatically controlled.
4.4

Capacity / Quality

The capacity of the new conveyor should be able to hold up with the already established flow from
L3. The capacity should therefore be at minimum one case every 45 second without any risk for
more than 2 - 3 cases in line for transport.
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The design of the conveyor spiral should be able to manage smaller adjustments in the case design.
For example, if the dimensions of the cases are changed it must be possible to produce as normal
without any need of changing any parts on the conveyor spiral system.
4.5

Environmental

The conveyor spiral system shall not be designed so it will affect any other equipment other than
mentioned above in 4.2.3.
The design of the conveyor spiral system needs to be designed for easy cleaning and have a similar
look to the already installed pharmaceutical equipment surrounding it.
The conveyor spiral system will affect the environment on the L3 in some cases. The old conveyor
from the out feed of the case packer to the existing case lifter will be removed making room for a
way to the emergency exit located some meters away.
The space right to the out feed close to the conveyor ---- will be unable due to the thought
placement of the new conveyor spiral.

B2:6 (15)

BILAGA 2: URS Spiraltransportband

4.6

Business work process
Galderma

Supplier

Perform risk analysis to identify critical requirements
for the machine
Develop an URS in draft format
Send URS1 together with other purchases documents
to suppliers for quotation
Develop and send a quotation to Galderma
according to Galderma:s URS and other
purchases documents.
Quotation analysis (together with supplier).
Supplier audit
Finalize and approve URS

Finalize and approve URS

Purchase order
Detailed design Documentation
Develop DC protocol and execute DC
Develop FAT protocol
Attend during FAT

Perform FAT (with attendance of Galderma
personnel)
Approve FAT
Shipping Machine
Installation and start up on Galderma Site
Perform SAT
Approve SAT

Approve FAT

Attend during SAT
Approve SAT
Commissioning report

5

Categorisation of requirements
Type of demand
Q – Quality
requirements/Process
critical requirements
B1 – Biosafety

B2 – Biosafety

T – Technical
requirements
H – Health

1

Comment
Quality requirements have a direct impact on product quality, or impact
on the product's documentation or registration. These requirements are
verified according to Galderma's validation routine QMS-1048 and
commissioning instruction QMS-4458.
Biosafety requirement that can affect the environment or people’s
physical well being, but do not affect product function or safety. The
requirements apply to inactivation processes and are verified according
to Galderma’s validation routine QMS-1048, commissioning
instruction QMS-4458 and through safety inspections.
Biosafety requirement that can affect the environment or people’s
physical well being, but do not affect product function or safety. The
requirements apply to objects that maintain containment and are
verified according to Galderma’s commissioning instruction QMS4458 and through safety inspections.
Technical requirements can have an indirect impact on product quality.
These requirements are verified according to Galderma’s
commissioning instruction QMS-4458.
These requirements relate to the work environment, ie, the health
(physical and psychosocial) and do not affect the product function or

An approved URS can be used in this step, if preferred.
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Type of demand

E – Environment

W – Wish

I – Information

6

Comment
safety. These requirements are verified according to Galderma’s
commissioning instruction QMS-4458, Nestlé Machinery Safety
guidelines and through safety inspections at Galderma.
These requirements relate to the equipment’s impact on the
environment and do not affect product function or safety. These
requirements are verified according to Galderma’s commissioning
instruction QMS-4458.
These requirements do not affect the product or documentation, if they
are to be excluded. Once decisions have been made about the
requirements to be included or not, the requirement shall be changed to
Q, T, H or E. This decision shall be made in version 1.0 of the URS.
These lines are only information and are not requirements that form the
basis for tests.

REQUIREMENTS

Vendor shall consider requirements below. Vendor should note if the requirements can be fulfilled
or not (yes/no) in the comment column. Comments to the requirements should also be noted.
Commented URS to be attached to the quotation.
6.1

Performance and capacity requirements

Spec no

Specification

6.1.1
6.1.2

Handle a minimum of one case every 45 seconds.
Stack up to 2-3 cases in line if there´s an error on the
connecting conveyor or a case passing by the exit
from the conveyor spiral system.
Automatically stop the case flow on conveyor ----from L2 in order to transport cases from L3 on to the
conveyor ----.
Synchronize with conveyor system ----.
Silent or standby mode enables when no cases are fed
to the conveyor over a certain amount of time.

6.1.3

6.1.4
6.1.5
6.2

Req. Category

General design requirements
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Spec no

Specification

6.2.1

Be able to fit cases with different dimensions, but not
much more irregular than the current 369x295
x225,5mm. Dimensional changes will only be up to a
couple of centimetres on each side at maximum.
Be connected from the out feed of the case packer to
the conveyor system ----.
The conveyor spiral system shall be controlled by the
conveyor ---- PLC system.
Light indicators must be installed to allow personal
in the area to see the status on the conveyor spiral
system.
The conveyor spiral must be fully visible for personal
working in the area
The conveyor spiral system shall not be mounted in
the factory floor. No permanent installation that may
cause damage to the floor.

6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.2.5
6.2.6

6.3

Req. Category

Specification

6.3.1

The equipment shall be provided with a CE mark.
Declaration of Conformity (CE certificate) must be
presented on request by Galderma, and shall be
supplied upon delivery of equipment. Declaration
shall state applicable directives and standards that the
equipment comply with.
Galderma will use the enclosed checklist during
Commissioning of equipment (DC / FAT / SAT), in
order to ensure that the directives and standards are
in fact met by the supplier.
Edges near planned access points to other equipment
in the area must be marked with warning tape and
rubberized to prevent accidents.
All equipment from the supplier shall be covered by
a 12 month long guarantee time. Covering all the
new equipment and/or have been modified by the
supplier.

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.4

T

T
T
T
T
T

Safety and health requirements

Spec no

6.3.2

Comments

Req. Category

Environmental requirements
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Spec no

Specification

6.4.1

The equipment shall be designed, manufactured and
installed in accordance with applicable CE directives.
The equipment shall not have sharp edges or other
details that operators can be injured by
The equipment noise level shall not exceed 75 dB
(A), measured from a distance of 1 m and from a
height of 1.6 m, above the floor, in the position
where it shall be operated.
Safety information on the equipment shall be in
Swedish or use international symbols
Emergency stop must be installed to allow a safe
working space.
The construction of the conveyor must be designed in
a way so it doesn´t affect the already installed fire
protection system in the ceiling.

6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5
6.4.6

6.5

Comments

T
T

T

T
H
T

Biosafety requirements (if applicable)

Spec no

Specification

6.5.1

N/A

6.6

Req. Category

Req. Category

-

Automated system requirements

QMS-9509 shall be followed when designing automated systems. Refer to the
appendix/attachment.
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6.7
Spec no

6.7.1
6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7
6.7.8
6.7.9
6.7.10
6.7.11
6.7.12

6.8

Documentation Requirements - Mechanical & electrical documentation
Requirements
Q-T-W-I

Specification

General
All documentation shall be version controlled.
Marked with unique name/Id and version No.
All document shall be delivered both on electronic
and paper and in Microsoft Office compatible format
or dwg format or PDF format
The documentation shall be in English or Swedish if
nothing else required.
Certificates
Documentation concerning the declaration for the
machine, ”Declaration of Conformity”, including
that EU´s equipment directives have been followed,
shall be provided.
Noise level certificate/measuring protocol

Drawings
Layout drawing of the equipment showing space for
open doors, conveyors and pipe connectors for infeed, out-feed and utilities.
P&ID diagrams
Electrical drawings and panel layouts including
identification of cables and components
Mechanical drawings
List of components
List of all components
Data sheets for critical components
At least the following shall be listed for each
component:
Tag number, supplier, type, dimensions of
connections, material

Q
T

T

T

T

Galderma
Uppsala
responsible

T

T
T
T
T
T
T

Control system documentation
Requirements
Q-T-W-I

Spec no

Specification

6.8.1

PLC Program with comments in English.
Comments intended for experienced users
I/O lists
Definition of menu tree structure in HMI
List of parameters that can be set by the operator
List of min and max parameter values
Alarms list
List of all hardware settings

6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7

Comments
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Requirements
Q-T-W-I

Spec no

Specification

6.8.8
6.8.9

Password list (default settings)
Password hierarchy description – access levels
information
Functional specification
Hardware design specifications (HDS)
Software design specifications (SDS)
Configuration showing all communication and
configuration within the system

6.8.10
6.8.11
6.8.12
6.8.13
6.9

6.9.1

Operator manual in Swedish language in both
electronic and paper format
Safety instructions in Swedish language in both
electronic and paper format
Training documentation in Swedish language in
both electronic and paper format
Maintenance manual in Swedish language in both
electronic and paper format
Trouble shooting information in Swedish language
both electronic and paper format. Could be in a
manual

6.9.4
6.9.5

6.10
Spec no

6.10.1

6.10.2
6.10.3
6.10.4
6.10.5

6.10.6

T
T
T
T

Requirements
Q-T-W-I

Specification

6.9.3

T
T

Manuals

Spec no

6.9.2

Comments

Comments

T
T
T
T
T

Support & maintenance requirements
Requirements
Q-T-W-I

Specification

General
During installation, start-up of the equipment and
warranty the supplier shall provide support
Service and maintenance
The equipment design shall provide quick and easy
access for service and maintenance.
The equipment shall be built with intention for quick
and easy access for service and maintenance.
A list of spare parts, recommended for two years of
normal operation, shall be supplied
Special tools necessary for service and maintenance
shall be included
Training documentation
The supplier shall perform training for operators,
service and maintenance personnel, covering set-up,
operation, maintenance, calibration, control system
and trouble shooting
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Requirements
Q-T-W-I

Spec no

Specification

6.10.7

The supplier shall provide Q-Med with individual
training certificate for those attended in training by
the supplier. The certificate shall include: Name of
participant in training, date of training, the name of
the trainer, version of computer system, training
materials and scope of training. The certificate shall
be signed by the issuer and with date.

6.11

Requirements
Q-T-W-I

Specification

6.11.1

FAT and SAT test protocols and reports (raw data
both electronic and paper format)
FAT/SAT protocols to be approved by both
Supplier and Q-Med before start of testing
Qualification protocols and reports IQ/OQ (raw
data both electronic and paper format)
Qualification protocols shall be approved by Q-Med
before start of testing
Validation Report (raw data both electronic and
paper format)

6.11.3

6.12

T

Q

I

Galderma
resp.

Requirements
Q-T-W-I

Specification

6.12.1

A factory acceptance test (FAT) shall be performed
with suppliers’ personnel and Q-Med personnel at
the suppliers’ facility prior to delivery and
installation. Permission for delivery will not be
granted before the FAT has been successfully
completed. During the FAT the equipment shall run
continuously during 1 h operation, without any
equipment or production problems.
Q-Med will provide commissioning test protocols for
FAT and SAT covering all requirements set forth in
the user requirements specification.
The supplier shall provide test protocols for IQ and
OQ, covering GxP requirements set forth in the user
requirements specification (requirement marked as
Q-med responsible is excluded). The protocol shall
be supplied in both electronic and paper format. The
test protocols shall be submitted for review and
approval to Q-Med four weeks before the tests are
performed

6.12.3

Comments

Requirements for supplier testing

Spec no

6.12.2

T

Qualification documentation

Spec no

6.11.2

Comments
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Requirements
Q-T-W-I

Spec no

Specification

6.12.4

The supplier shall perform and document an
Installation Qualification (IQ) and an Operational
Qualification (OQ) on site in Uppsala. Results to be
supplied in paper format.
Raw data from temperature distribution test shall be
provided in electronic format
A site acceptance test (SAT) shall be performed at
the Q-Med facility during the installation. During the
SAT the equipment shall run continuously during 2 h
operation without any or production problems.
Supplier shall perform SAT together with Q-Med.
Necessary test material and time schedule for
delivery will be determined in the contract.

6.12.5

6.12.6
6.13

Comments

Q

I

I

Shipping
Requirements
Q-T-W-I

Spec no

Specification

6.13.1

Equipment shall be sufficiently packed to avoid dust
and damage during transportation

7

QUALITY

7.1

Quality management system

Comments

T

The supplier should work in accordance with an implemented, documented quality management
system, such as ISO 9001, ISO 13485, QSR (21CFR820), or equivalent.
The supplier should have a process for change management including change notification to
customers.
Do the above
exists
7.2

Yes, we follow

No

Environmental Management

The supplier should work in accordance with an implemented, documented environmental
management system, such as ISO 14001 alternatively work with goals and KPI:s regarding
environment.
Do the above
exists
7.3

Yes, we follow

No

Audit

Galderma shall have the right to audit supplier quality management system and its current
manufacturing facility.
During the audit, Galderma is given access to all documentation relating to the current agreement.
The supplier should be able to show documented instructions, test methods, test equipment,
validation protocols and reports in connection with the audit.
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Galderma may carry out an audit in accordance with the above?
8

No

ATTACHMENTS
Document name

Document No

N/A
9

Yes

CHANGE DESCRIPTION
Rational (ex. CC-No)

Measure

Section

Free text

New Document
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Handtag-Assembly-HandGrip
Titel/Benämning

Ritningsnummer

000-001

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 2(2)

1

2

3

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

4

a5

3
Centreras i mitten
vid svetsning.

A

2

1
A

B

A

a5

a5

C

12

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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E

ITEM NO.

PART NUMBER

LT

F

Ägare

-

QTY.

1

001-001

Bobin-Body

1

2

001-002

Bobin-Tilt

1

3

001-003

Bobin-Lock

1

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

Material

DESCRIPTION

-

-

-

Projektnamn

Massa [g]

- 585.30

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

m

Skala

1:2

Projektledare

Linus Trygg
Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Handtag-Assembly-Grip
Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-000

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

4

Pressas in med
greppfattning

A

B
2:5

3

B

2

a5
a5

A
2:5

C

2

1

219,2

A
647,5

B

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

E

ITEM NO.

PART NUMBER

001-004

Bobin-Leg

1

2

001-005
001-006

Bobin-Arm
Bobin-Plug

1

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

F

Ägare

-

QTY.

1
3

Material

DESCRIPTION

-

-

-

Projektnamn

Massa [g]

- 2554.69

2

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

m

Skala

1:10

Projektledare

Linus Trygg
Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Handtag-Assembly-Hand
Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-007

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

4

80

A

10,8 ±0,2

B

80

9

R8

4x

15 ±0,2

80

50 ±0,1
Godstjocklek: 3 (mm)
C

DOWN 90° R 1.5

162,6

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

DOWN 90° R 1.5

243,4

+0,2
81,7 0

D

E

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

- 448.45

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Body

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

3,2

001-001

1:2

Projektledare

Linus T

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Skala

Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

4

A

13,6

3

53

12°

50

B

Avgör handtagets lutning
vid montering

62,3

50,9

C

DOWN 90° R 1.5

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

- 72.94

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Tilt

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-002

3,2

Skala

1:1

Projektledare

Linus Trygg
Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

4

+0,5
5,5 0

2x
R
2

A

15 ±0,2

B

Spåret svarvas med 90 graders
vridning axialt.

C

D

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

+1
35 0
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40
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

- 63.91

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Lock

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-003

3,2

Skala

1:1

Projektledare

Linus Trygg
Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn

A

29
0
35 -1

15 ±0,2

A

B

35

C

M5

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.

D

630

A
1:1

OBS! De gängade hålet
går endast genom en rörvägg.
E

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

- 1451.77 0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Leg

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-004

3,2

Skala

1:2

Projektledare

Linus Trygg
Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn
A

B

30 H7
35 ±0,2

400

C

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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E

Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

- 796.39

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Arm

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-005

3,2

Skala

1:5

Projektledare

Linus Trygg
Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

1

2

3

4

Bilaga 3: Ritningar över handtag till bobinvagn
A

B

26 ±0,2
29 p6
C

35 ±0,2

R1

7,5

10,8

5

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Konstruerad av Ritad av Tillverkning granskad av Granskad av Godkänd av - datum

LT

Material

-

-

SS XXXX-XX
Ägare

-

Projektnamn

- 153.27

3

Densitet [g/mm ] Generell tolerans Generell yt- Vyplacering
SS ISO 2768-1
jämnhet, Ra

0.01

m

Handtag Bobinvagn
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only
Bobin-Plug

Stainless Steel (ferritic)
F

-

Massa [g]

Titel/Benämning

Ritningsnummer

001-006

3,2

Skala

2:1

Projektledare

Linus Trygg
Storlek

Utgåva

Blad

A4 A1 1(1)

