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The thesis has investigated how Sandvik Coromant could implement the SMED
principle on one of their grinders groups and what improvements it would lead to.
The aim of the thesis is to identify the current situation and investigate how their
setup times would be affected by SMED. The work initiated with a literature analysis
about the SMED principles and then proceeded with an analysis of the current
situation where the activity was time mapped. The analysis consisted of time trials of
the process that the thesis would include. The time studies revealed opportunities for
structural improvements to create environment for a more structured process.
Conversations and interviews with operators during the studies and monitoring of the
processes generated a number of improvement opportunities.
When improvement suggestions were generated and priorities of which was to be
implemented, Sandvik Coromant gave the implementation of principal improvement
proposals the highest priority The work continued in that direction and took out
routines and suggestions on an updated workplace. This has generated verified set-up
time reductions of 68% in the most time consuming process. The improvements that
have been implemented during the thesis has not reduced set-up time to under ten
minutes but if the client implements all components of the action plan, the time will
be approached. Besides looking at setup time the order change process has been
examined and there are parts of that process that can be streamlined. To implement
the suggested changes will create opportunities to reduce the order replacements
time by over 70%. This means substantial savings for Sandvik Coromant. Even if only a
part of the improvement proposals will be implemented it will lead to drastic
improvements with average setup time reduced drastically.
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Sammanfattning
Examensarbetet har utrett hur uppdragsgivaren Sandvik Coromant skulle kunna
implementera SMED principen på en av deras slipmaskinsgrupper och vilka förbättringar det
skulle leda till. Målet med examensarbete är dels att kartlägga nuläget samt utreda hur
deras ställtider skulle påverkas genom SMED. Examensarbetet omfattar två olika
maskintyper där orderbyte samt ställtider har undersökts på respektive maskintyp.
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie kring SMED-principerna och fortlöpte
sedan med en nulägesanalys där verksamheten kartlades. Nulägesanalysen bestod av
ostrukturerade observationer på de olika momenten som examensarbetet skulle omfatta.
Tidsstudierna blottlade strukturella förbättringsmöjligheter för att kunna skapa
förutsättningar för en mer strukturerad process. Samtal med operatörer vid tidsstudierna
samt övervakande av processerna genererade ett flertal förbättringsmöjligheter.
Det identifierades och genererades förbättringsförslag inom arbetsmetodiken samt rent
tekniska lösningar. Vid val av vilka förbättringsförslag som skulle genomföras prioriterade
uppdragsgivaren att förbättringar gällande arbetsmetodiken skulle genomföras och de
resterande skulle placeras i handlingsplanen. Examensarbetet inriktade sig mot att ta fram
rutiner kring arbetsmetodiken och att skapa en tydlig struktur kring arbetsplatsen för att
minska icke värdeskapande moment. Dessa förändringar genererade ställtidsreduceringar på
68 % på den mest tidskrävande processen.
De förbättringar som har genomförts under examensarbetet har inte minskat ställtiden till
under tio minuter men om uppdragsgivaren genomför samtliga moment på handlingsplanen
kan den tiden närmas. Förutom att titta på ställtiderna har även orderbyten behandlats och
där har delar av processer rationaliserats vilket skapar möjligheter att minska tiden för
orderbyten med över 70 %.
För Sandvik Coromant innebär detta stora besparingar och även om inte varje ställ kommer
genomföras med drastiska förbättringar kommer medeltiden minskas drastiskt.

Nyckelord: SMED, ställtidsreducering,
I
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Förord
Denna rapport är ett Examensarbete på 15 högskolepoäng för en högskoleingenjörsexamen i
maskinteknik vid Uppsala Universitet. Examensarbetet har utförts hos Sandvik Coromant i
Gimo under 10 veckor och är tänkt att visa på möjligheterna med SMED implementering på
en slipmaskinsgrupp där två olika maskintyper används.
Jag vill tacka min handledare Per Melin, Senior tekniker på teknikavdelningen för all hjälp
och rådgivning under projektets gång.
Jag vill också tacka Jerry Lundgren, produktionsledare, Conny Söderlund, metodtekniker,
Markus Ekström, områdestekniker, Andreas Walterson, metodtekniker samt alla operatörer
som med sin kompetens och vilja att hitta nya lösningar har hjälpt mig att uppnå det resultat
jag har gjort.
Ett tack även till min ämnesgranskare Claes Aldman och min Examinator Lars Degerman
båda lärare på institutionen för industriell teknik vid Uppsala Universitet.
Produktionsteknisk information såsom maskintyper, layout på verkstaden sant annan känslig
information har neutraliserats i denna rapport. Detta har skett i överenskommelse med
Sandvik Coromant.
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Inledning

1 Inledning
1.1 Sandvik Coromant
Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och
know-how till metallbearetningsindustrin. Med omfattande investeringar i forskning
och utveckling skapar de unika innovationer och sätter nya produktivitetsstandarder
tillsammans med deras kunder. Bland deras kunder finns ett flertal storföretag inom
bil-, flyg- och energibranschen. Sandvik Coromant är en del av Sandvik Machining
Solutions inom den globala Sandvikkoncernen. Sandvik Coromant är representerat i
130 länder med 8000 anställda, av dessa arbetar 1600 vid företagets fabriker i Gimo.1

1.2 Problembeskrivning
Sandvik Coromant lanserar varje år flera tusen nya artiklar. En del av dessa artiklar
tillverkas i stora volymer, andra i relativt små volymer. Av 2012 års nyintroducerade
produkter, består en stor andel av en ny produktfamilj där en ny produktionsgrupp
med slipmaskiner byggts upp på GH (Gimo hårdmetall) just för denna specifika
tillverkning. Denna slipoperation står för den största delen av produktionskostnaden
för denna produkt och är den trånga sektorn vad gäller genomloppstid. I detta fall
varierar orderstorlekarna betydligt mer än vanligt på GH. Detta gör det svårare att
både få till en lönsam fåstyckstillverkning och en rationell massproduktion. För att
maximera lönsamheten för små orderstorlekar är det nödvändigt att minimera
ställtiderna. Genom att korta ställtiderna, minskar behovet av kampanjkörning och
därmed ökar flexibiliteten och genomloppstiden minskar, vilket förbättrar
möjligheterna till en hög leveransprecision.

1.3 Syfte och mål
Examensarbetet syftar till att utreda och implementera förbättringar med hjälp av
SMED-principen, (Single-digit Minute Exchange of Die). Dessa förbättringar ska leda till
ett standardiserat arbetssätt som skapar förutsättningar för kortare ställtider. Dessa
ska utarbetas genom litteraturstudier om SMED och inhämtande av information från
sakkunniga inom företaget. Efter genomfört examensarbete ska de olika momenten
vid ställ ha analyserats och kritiskt granskats för att rationalisera bort onödiga
moment. Förutom redan genomförda förbättringar ska arbetet leda till en
handlingsplan med förslag på fortsatt arbete.

1

Sandvik Coromant Om oss (2013-04-12) http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/aboutus
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet omfattar ställ samt orderbyten på två maskintyper. Examensarbetet
kommer inledningsvis titta på dessa processer samt kringprocesser och stödfunktioner
utan någon större avgränsning. Då projektet är begränsat till 10 veckor samt att det
behövs en översikt av processen kommer kvalitativa metoder användas istället för
kvantitativa. Detta görs för att det saknas en struktur i tillverkningen som kan följas
och därför kan det bli tvunget att ske ändringar under projektet vilket kvalitativa
studier är bättre anpassade för än kvantitativa2. Detta kan leda till att informationen
blir svårare att jämföra. Enligt projektplanen kommer det att genomföras
avgränsningar i samarbete med uppdragsgivaren i syfte att kunna leverera så mycket
som möjligt på de 10 veckor projektet pågår. Då examensarbetet syftar till att utreda
processen och inte enskilda individers arbete kommer dess namn inte att återges i
rapporten.

1.5 Metod
1.5.1 Litteraturstudie
Examensarbetet startar med en grundlig litteraturstudie i syfte att inhämta kunskap om
nödvändiga teorier och metoder som kan komma att användas under projektet.
1.5.2 Kvalitativa metoder
Kvalitativa metoder är lämpliga att använda då det är möjligt att det observerade
processen eller strukturen kan ändras alternativt att varje observation inte följer
samma struktur3. Kvalitativa observationer och intervjuer öppnar upp för att hela tiden
få nya insikter om processen eller den enskildes uppfattning av processen och dess
problem eller möjligheter. Svagheten med denna metodik är att det kan bli svårare att
jämföra de olika data som insamlas. Styrkan är att metoden fångar upp den enskildes
uppfattning samt nya problemformuleringar som uppkommer. Informationen
beskriver tydligt en process ur med avseende på den fakta som har inhämtats men det
är inte säkert att de beskriver processen hur andra upplever den.
De kvalitativa studierna skapar möjligheter att göra relevanta tolkningar och slutsatser
men det genereras inte ett entydigt resultat. Detta måste tas i beaktande under
prioriteringarna som sker under projektet samt vid resultattolkningen.
Vid insamlingen av data genom att följa en operatör under dess arbete finns det risk
att den genomför moment på ett sätt som inte hade skett utan observation. Detta kan
leda till en påverkan på resultatet och för att minska åverkan av detta kan det
genomföras en ostrukturerad intervju efter observationen där eventuella konstigheter
kan belysas.

2
3

Holme, Solvang 1997 s 80
Holme, Solvang 1997 s 82
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1.5.3 Arbetsgång
Med litteraturstudien samt de kvalitativa informationsinhämtningen som grund
kommer förbättringsmöjligheter att kartläggas. De som anses mest lämpade kommer
att genomföras och dess resultat utvärderas. Resterande kommer att dokumenteras
som en åtgärdsplan.

1.6 Ordlista
Cappman
Corrections
GH
GSS-11
Högskåpet
TAP.standalonemanager
Fixtur
Mätfixtur
Probe

Processdatasystem med ritningar och maskinprogram
Korrigeringar för att styra måtten mot börvärden.
Hårdmetallsfabriken i Gimo
Gimoverkens orderhanteringssystem
Elektriskt skåp för materiallager
Program där produktionsdata laddas från
Den del i maskinen som fixerar ämnen under bearbetning
Borrtoppen fixeras i den vid mätning
Ett automatiskt mätinstrument monterat i maskinerna som
med hjälp av en mätspets kontrollerar ämnets position.

3
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2 Teori
2.1 SMED
SMED är en princip som japanen Shigeo Shingo4 började med att ta fram under en
förbättringsstudie på Toyota 1950. Principen bygger på att minska ställtiderna i en
process från sista producerade till första tillverkade av den nya storleken. Metoden har
sitt ursprung från bilindustrin där stora pressmaskiner användes och ställtider kunde
variera från ett par timmar till hela arbetspass. Då fanns det ofta speciella tekniker som
var duktiga på att ställa om maskiner och det var inte tänkbart att en operatör skulle
genomföra ett ställ. Därför kördes det ofta stora batcher för att bygga lager och
undvika ställ i maskinerna. Detta ledde till stora lagerkostnader och stora risker att
produkterna inte säljs. Genom att minska ställtiderna till under tio minuter minskas
också effekterna av ställ vilket innebär att man kan ställa oftare.
2.1.1 Arbetsmetodik
För att uppnå minskade ställtider är en av huvudprinciperna inom SMED att identifiera
extern- och intern ställtid5. Den externa tiden är förberedelser som inte är beroende av
att en maskin eller process behöver stanna. Den interna tiden är den mest kostsamma
tiden då dyrbar produktionstid förbrukas till icke värdeskapande arbete.
På en övergripande nivå delas arbetet med SMED in i tre områden.




Separera intern och extern ställtid
Omvandla intern ställtid till extern
Rationalisera omställningens alla moment

SMED är en lämplig metod att använda för ställtidsförbättringar på de flesta processer
och bygger på åtta tekniker6. Alla åtta är inte alltid tillämpningsbara beroende på
tillverkningsprocessen.
1. Separera intern och extern ställtid.
Att separera de olika momenten och klassificera dessa utefter om de borde
vara intern eller extern. Hitta alla moment som kan vara externa och ske innan
stoppet, exempelvis ta fram material för nästa order.
2. Omvandla intern till extern ställtid
Titta på de moment som sker när maskinen står still och se på möjligheterna att
omvandla dessa till externa moment.

4

Shingo 1983 s xxii
Petterson, Johansson, Broman, Blücher, Alsterman 2009 s 187
6
Petterson, Johansson, Broman, Blücher, Alsterman 2009 s 187
5
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3. Funktionell standardisering
Helt optimalt vore att ha samma storlekar och infästningar oavsett vilken
storlek på produkt som tillverkas, detta leder till att färre verktyg behövs samt
att tiden för ställ reduceras.
4. Funktionella fästanordningar
Skruvar är det vanligaste fästelementet vid fixering av verktyg, men dessa är
inte alltid de mest funktionella. Genom att minska antalet varv som behöver
skruvas eller byta ut skruvar till andra sorters klämdon kan tidsåtgången
minskas. Om detta inte kan genomföras bör man standardisera skruvarna så
man kan använda samma verktyg till alla skruvar.
5. Förhandsjusterade fixturer
Genom användning av fixturer som arbetsstycket kan fästas och kalibreras i
innan maskinen stannar kan tid sparas då man kan byta hela fixturen. Detta
kräver dock att fixturen och arbetsstycket kommer hamna på samma position
varje gång.
6. Parallellisera operationer
Ofta är det bara en person som utför omställningen. Mycket tid går då åt till
förflyttning mellan t.ex. framsidan och baksidan av utrustningen. För att minska
förflyttningen kan man vid behov dela upp arbetet på två personer som arbetar
på varsin sida av utrustningen. Detta leder till minskat slöseri vid förflyttning
och minskad ställtid.
7. Eliminera justering
Justeringar är vanliga vid omställningar och detta arbete tar tid. Genom att
använda styrpinnar, hållare etc. kan verktyg och gränslägesbrytare hamna i
exakt rätt position. Detta kan eliminera behovet av justering
8. Mekanisera
Infästning av verktyg och fixturer är ibland möjligt att mekanisera.

Genom att använda dessa metoder och att kritisk granska varje ingående moment i ett
ställ kan avsevärda förbättringar ske. Förut kunde det krävas särskild kompetens för att
genomföra ett ställ och operatörer utbildades för att bli skickliga. SMED syftar till att
göra processen mindre komplex och att involvera operatörerna. Genom att kartlägga
processen och göra tidsstudier kan analyser göras av de befintliga.
Nedan visas en arbetsmetodik för att stegvis förbättra ställtiderna. De första två
staplarna visar hur man fokuserar på att få den interna ställtiden att omvandlas till
extern vilket motsvarar moment ett och två ur de åtta metoderna som tidigare
nämnts. Målet är att separera den interna och externa ställtiden för att sedan
omvandla intern till extern. När detta är genomfört går man vidare till att rationalisera
den nuvarande metodiken. Genom att skapa standardiserade arbetsmetoder och
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använda sig av funktionella fästen kan man minska den totala ställtiden som visas
nedan.

Figur 1 de olika stegen av ställtidsförkortning7

En arbetsmetodik för att lyckas med implementeringen av SMED visualiseras i Figur 1
de olika stegen av ställtidsförkortning. Den beskriver på ett överskådligt sätt hur
arbetet med förbättringar kan genomföras. För att lyckas med detta kan man använda
de tidigare beskrivna teknikerna i kapitlet.
1. Separera intern och extern ställtid.
Identifiera de moment som genomförs som intern ställtid men som borde höra
till externt ställ är det första steget enligt denna princip. Dessa moment är
relativt enkla att identifiera. Allting som kan göras när maskinen producerar ska
kategoriseras som extern ställtid.
2. Flytta intern ställtid till extern
De moment som identifierades flyttas nu direkt över till externställtid. Vid detta
stadium sker ingen rationalisering av de ingående momenten. Detta skulle
exempelvis kunna vara att skriva ut orderhandlingar innan maskinen stannar.

7

Shingo 1983 s 159
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3. Minska den interna ställtiden
Genom att rationalisera de ingående momenten i den interna ställtiden så kan
ställtiden kraftig reduceras. Här kan metoderna som tidigare omnämnts,
exempelvis att konstruera om förband där en skruv behöver vridas många varv
till ett smartare förband.
4. Minska externa ställtiden
När den interna ställtiden har rationaliserats ska även den externa tiden
minskas, detta kan det användas samma metoder som till att minska den
interna tiden till. Ett exempel på detta kan vara att effektivisera delar som har
flyttats till den externa ställtiden genom att konstruera smartare förband.
5. Iterera
Starta om från punkt ett igen.

2.2 5S
5S är precis som SMED ett verktyg inom kvalitetsverktyget Lean och kan om det
används rätt i verksamheten skapa bättre processer och mindre slöseri av tid och
material. Verktyget utvecklades på Toyota i Japan och syftar till att skapa en tydligare
struktur vilket minskar slöseriet på arbetsplatsen8. De 5S en är:








8

Sortera (Seiri)
Separera de verktyg som används dagligen från de som används sporadiskt och
ha endast de verktyg och material som behövs i produktionen. Allt som inte är
nödvändigt för att kunna producera ska tas bort.
Strukturera (Seiton)
Det som är nödvändigt för att kunna producera ska ha en avsedd plats som är
tydligt uppmärkt. Märkningen syftar dels till att veta var verktyg har sin plats
samt den tydliga visuella effekten när verktyget inte ligger där. Vid
struktureringen är det viktigt att tänka igenom placeringen för att skapa en
trivsam och ergonomisk arbetsmiljö.
Städa (Seiso)
Arbetsplatsen ska kontinuerligt städas för att hållas ren och enklare kunna
synliggöra avvikelser. Detta görs genom att schemalägga städningen samt tillse
att erforderlig utrustning finns tillgänglig.
Standardisera (Seiketsu)
Ta fram standarder för hur arbetet ska genomföras och skapa rutiner för att
dessa efterlevs. Standardiseringsfasen tar vid när de första tre S´en har
genomförts och syftar till få in dem i det dagliga arbetet.
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 Skapa vana (Shitsuke)
Skapa system som gör att operatörerna arbetar med de standarder som har
tagits fram. Detta är en av de största utmaningarna med 5S, för operatörerna
handlar det om att bryta gamla vanor som de kan ha använt sig av under
många år. Det är viktigt att ledningen visar förståelse för att vaneprocessen kan
ta tid att ändra men ger sitt stöd i arbetet och uppmuntrar operatörer att
arbeta vidare med 5 S

2.3 Spaghettidiagram
Ett spaghettidiagram syftar till att visualisera en produkt eller operatörs förflyttningar i
en produktionsmiljö9. Varje rörelse som operatören gör registreras med ett streck och
är ett enkelt sätt att påvisa mängden rörelser under ett arbetsmoment eller arbetsdag.
Resultatet blir en mängd linjer och namnet kommer från dess likhet med spaghetti.
Genom detta så kan man på ett överskådligt sätt bilda sig en uppfattning om vart det
största slöseriet är.

9
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3 Nulägesanalys
3.1 Processen
Det finns två olika sorters maskiner som stället berör, de respektive maskinerna
genomför geometrislipning eller radieborstning. Den maskin som genomför
geometrislipning kommer att benämnas som Maskin 1 och den som borstar radie på
skäreggen kommer benämnas som maskin 2. Dessa processer har olika utmaningar
samt olika kritiska moment.
Maskin 1
Maskin 1 genomför geometrislipning av hårdmetall och cykeltiden är betydligt längre
än radieborstningen som är operationen efter. Det sitter två skivpaket i maskinerna
och dessa har ett par slipskivor på varje paket. Varje maskin har dedikerats till ett
bestämt storleksintervall för att endast behöva byta ett skivpaket vid ställ. Detta leder
till mindre ställtid då det skivpaket som inte skiftas är mer komplext att byta ut än det
paket som de nu skiftar. Anledningen till detta är att inmätningen av det skivpaketet är
mer komplex. Detta leder till minskade ställtider samt att robotklorna inte behöver
växlas då dessa följer liknande mönster som skivpaketet.
Maskin 2
Avdelningen har färre maskiner av typ 2 som genomför radieborstning efter
geometrislipningen detta beror på att Cykeltiden på dessa är ungefär en femtedel av
geometrislipningens cykeltid. Detta leder till att ställ sker mer frekvent på dessa
maskiner. Dessa är utrustade med en borste som genomför bearbetningen och är
anpassad för att användas till samtliga storlekar.
Mätmaskin
För att kontrollera de tillverkade bitarna används en fyraxlig CNC-mätmaskin för icke
berörande mätning. Maskinen använder sig av ljus, skuggor och kameror för att
verifiera dimensionen. Mätmaskinerna används underproduktion samt vid ställ för att
verifiera att bitarna är godkända.
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3.1.1 Orderuppstart

skriva ut
orderhandlingar

laddar program
och order

hämta material

rapportera
materialuttag

kör första bit

Figur 1 flöde uppstart av ny order

3.1.1.1 Skriva ut orderhandlingar
Maskin 1
Operatören går till en av de två datorer som har GSS där den väljer vilken order som
ska köras efter ett prioriteringssystem. När operatören har bestämt vilken order som
ska köras så hämtas orderhandlingar från TAP eller CAPPMAN vilket kan göras på
samma dator som tidigare. TAP är det program som bör ändras då detta program
laddar över programmet snabbare. När en order har varit i systemet för länge behöver
CAPPMAN användas för att ladda om programmet, programmet uppdaterar
orderhandlingarna och söker efter eventuella uppdateringar. Detta gör programmet
tidskrävande vilket leder till att det uppstår slöseri av tid.
Maskin 2
Operatören kollar i GSS alternativt på en uppställningsplats efter vilken order som är
möjliga att köra och väljer efter prioriteringssystemet. Till radieborstningen används
samma orderhandlingar som till tidigare operation dock måste dessa kompletteras
med fler ritningar. För att ladda programmet får operatören gå till någon av de två
datorer som har programvaran då det inte finns någon dator med denna vid de
maskinerna.
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3.1.1.2 Hämta material
Maskin 1
När orderhandlingarna är laddade och utskrivna går operatören till högskåpet för att
göra materialuttag enligt specifikation på orderhandlingen. Operatören plockar ut det
antal bitar den behöver från en order som matchar informationen på orderhandlingen.
Då en order kan variera från ett par bitar till flera hundra blir operatören alltid tvungen
att plocka om ett antal bitar från ett nät till ett annat. Förutom att plocka om enstaka
bitar så kommer borrtopparna på fel nät vid en diameterstorlek och operatören får
plocka om alla bitar manuellt. Anledningen till detta är att bitarna inte får plats på rätt
nät innan kopplingssnittet är slipat. Förutom det problemet så finns det andra
plockmönster som är spegelvända för maskinerna på geometrislipningen.
Tidsåtgången för plockningen av bitar är proportionell mot antalet bitar i ordern och är
det en större order handlar det om flertal minuter i tidsåtgång.
Maskin 2
När geometrislipningen är klar transporterar operatören ordern till borstningen och
placerar den i närheten av maskinen. När ordern sedan ska borstas flyttas den över till
maskinens arbetsbord och är direkt redo för att börja bearbetas. Detta innebär att de
inte behöver göra materialuttag
3.1.1.3 Rapportera materialuttag
Maskin 1
När material är hämtat så ska materialuttag rapporteras, detta görs i GSS och
operatören får gå till någon av de två datorer som detta kan göras i. Materialuttaget
måste rapporteras för att registrera vart alla ämnen förbrukas från den order som
hämtas i högskåpet. Detta gäller dock inte integrerade då dessa kommer som en hel
order från tidigare operation
Maskin 2
Operatören rapporterar inget materialuttag då detta redan är gjort vid tidigare
operation.
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3.1.1.4 Ladda program och order
Maskin 1
Operatörerna går till någon av de två datorerna med TAP.standalonemanager och
skriver manuellt in ordernumret för att ladda programmet från det centrala till det
lokala nätverket. Slipmaskinerna är inte kopplade till det centrala nätverket av
produktions- och säkerhetstekniska skäl. TAP.standalonemanager genererar en mapp
med uppdaterade program till maskinen, för att ladda programmet går sedan
operatören till maskinen och knappar manuellt in ordernumret. Då vissa skivpaket har
fel namn i sitt RFID-chip kontra namnet som programmet använder sig av blir
operatören tvunget att manuellt tilldela de olika operationerna rätt skiva. Detta beror
på att skivpaketen döptes om i en ny programuppdatering och alla skivpeket har inte
döpts om.
Maskin 2
Vid orderuppstart i maskin typ 2 är det samma rutin som i maskin typ 1. Det som
skiljer är skivhanteringen då det som tidigare nämnt sitter en borste i maskin 2 och
inget skivpaket.
3.1.2 Avsluta order

räkna antal tillverkade ämnen

avrapportera

Figur 2 avsluta order

Ämnena tas ur maskinen, både godkända och kasserade räknas samman och
avrapporteras. Sedan lämnas de till nästa operation. Efter bearbetning i maskin 1
transporterar de till borstningsoperationen och efter borstning transporteras de
borstade ämnen till tvätten.
3.1.3 Ställ
Maskin 1
Vid ställ syftas till byte av ett skivpaket, fixturen, vändplattor samt eventuellt
robotklor. Nedan redogörs vad varje delmoment innehåller. Vid ställ sker samma
procedur som i ett orderbyte samt att följande moment adderas:
Skivpaket
Det sitter två skivor på det skivpaket som skiftas vid ställ. För att maskinen ska veta
storleken på skivorna mäts dessa in i en avsedd maskin för detta. Dessa värden laddas
in i skivpaketets RFID-chip och förs in i maskinen genom att läsas av. Ett mätfel på
skivan renderar i att ämnet som sedan ska slipas kommer bli underkänd.
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Skivpaketen väger ett par kilo och fixeras i maskinen av en kona samt en skruv, detta
moment underlättas om man är lång och stark.
Fixtur
Fixturen fixerar borrtoppen under bearbetningen och det är av yttersta vikt att fixturen
inte har något kast. Vid monteringen av fixturen används en vipparms indikator för att
ställa kastet. Indikatorn nollas och därefter roterar man fixturen 360 grader och då får
inte kastet vara mer än 0,002 mm. Fixturen fixeras med fyra skruvar och om kastet är
för stort finns det tre skruvar som man kan justera med. Efter att kastet är inställt mäts
fixturens längd in och planheten kalibreras. Att justera in fixturen är en uppgift som
kräver tålamod och erfarenhet då det är mycket små toleranser.
Robotcellen
Roboten har två olika gripklor och en magnet som den använder vid i- och urladdning
av borrtoppar samt en omgreppstation som används för att växla mellan gripklor och
magnet. Klorna, magneten och vändstationen passar olika intervall av dimensioner på
borrtopparna och alla fixeras med skruvförband.
Maskin 2
Vid ställ genomförs byte av fixtur, vändplatta och eventuellt robotklor. Borsten som
operationen använder passar till samtliga av de tillverkade storlekarna. Ingående
moment i ställ genomförs enligt samma metod som i maskintyp 1 med undantag för de
moment som gäller skivhanteringen.

3.2 Ostrukturerad observation
Då det inte finns några tydligt klarlagda rutiner för hur ställ och orderbyte ska gå till
finns inget tydligt mönster att följa vilket leder till en ostrukturerad observation är att
föredra framför en strukturerad. Då observationerna syftar till att kartlägga processen
och inte de enskilda operatörerna, togs beslut om att inte namnge några operatörer.
Detta för att undvika känslan att de andra operatörerna sedan kan läsa och följa hur en
specifik operatör genomförde arbetet. De ostrukturerade observationerna kommer
hädanefter benämnas som tidsstudie.
Tidsstudie 1, orderbyte maskin 1
Orderbytet hade inte förberetts på något sätt innan vilket resulterade i att det förflöt
sex minuter med orderavslut innan operatören började skriva ut orderhandlingar för
kommande order. Operatören genomför orderuppstart enligt tidigare
processbeskrivning och då det är diameter 25 så måste operatören manuellt plocka om
från blåa nät till gröna. När operatören kommer till maskinen kan den starta probning
av fem bitar för att justera probvärdena. Första bit körs och placeras på mätning i
mätmaskinen. Vid start av mätningen blev det problem då det existerade dubbla
15
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program, operatören raderar ett och kan starta mätningen. När mätningen är klar har
det skett skiftbyte och den operatör som tar över har en annan maskin som har högre
prioritet och biten blir sittande i mätmaskinen i 27 minuter. Biten tas ut och kast mäts
manuellt och operatören korrigerar vissa värden för att styra biten mot dess
börvärden.
Tidsåtgång
Från sista bit till första startad 31:00 (31 minuter och 0 sekunder)
Tid från första startade tills godkänd bit 64:00
Total tid 95:00
Reflektioner och intervju med operatören
Operatören lyfter upp att det hade varit mer optimalt att ha förberett den nya ordern
så den redan fanns på arbetsbordet vid maskinen. Operatören lyfter också upp alla
promenader som sker vid orderuppstart och ställ. Vid orderbytet gick operatören först
åt ena hållet för att skriva ut orderhandlingar för att sedan gå till högskåpet för att
hämta material. Operatören som tog över efter skiftbytet ansåg att de 27 minuter som
biten satt i mätmaskinen hade kunnat undvikas om en annan operatör hade assisterat.
Operatören menade på att detta inte var något ovanligt och att det tyvärr händer
ibland, men lyfte upp att de bedrev ett arbete för att genomföra bättre överlämningar.
Tidsstudie 2, orderbyte maskin 1
Operatören hade förberett hela uppstarten innan avslutad order samt kastat skrot och
avrapporterat föregående order. När ordern är klar ställs den körda ordern åt sidan
och den nya ställs in i maskinen direkt. Operatören laddar programmet och trycker på
start efter 4 minuter och 18 sekunder. Då upptäcks att skivpaketen har fel namn
gentemot programmet som har laddats, operatören tilldelar skivorna manuellt och
startar maskinen igen. Probningen måste justeras då den probar in på fixturen istället
för att träffa på biten. Operatören kan starta produktionen och den första biten är
godkänd efter helichek.
Från sista bit till första startad 10:11
Tid från första startade tills godkänd bit 24:56
Total tid 35:07
Reflektioner och intervju med operatören
Operatören belyser det faktum att om skivorna inte hade haft fel namn samt att
proben hade mätt rätt direkt så hade första bit startats på mindre än fem minuter.
Operatören menar på att probningen inte behöver genomföras om det är
materialuttag från samma order. Det saknas dock en tydlig plats att skriva detta på
orderblanketten.
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Tidsstudie 3, ställ maskin 2
Operatören har delvis förberett stället genom att hämta fixturen men i övrigt har ingen
förberedelse skett. Fixturen är utbytt och monterad efter 7 minuter och 37 sekunder,
operatören saknade en vipparmsindikator för att ställa kastet vilket innebar att
operatören fick gå och leta reda på en. När operatören är tillbaka ställer den kastet på
2 minuter och mäter sedan in fixturens längd och riktar planheten på 7 minuter och 14
sekunder. Därefter plockar operatören bort klorna och vändplattan i robotstationen
och går sedan och hämtar de som passar kommande order. Från urplockning till
montering förflyter 15 minuter. Då det inte finns någon dator som är uppkopplad för
laddning av program går operatören till en av de två datorerna och laddar program.
Innan operatören laddar programmet i datorn skriver den först upp corrections från
tidigare order. När detta är genomfört färglägger operatören den yta som ska borstas
med en tuschpenna och startar sedan första bit. Operatören tuschar biten av
mättekniska skäl vilket underlättar kommande process. Den första biten mäts och den
är inte godkänd. Operatören kompenserar och kör en till som blir godkänd.
Tidsåtgång
Från sista bit till första startad 48:05
Tid från första startade tills godkänd bit 19:00
Total tid 67:05
Reflektioner och intervju med operatören
Operatören tyckte att genomförandet motsvarade ett vanligt byte och anmärkte på att
de måste gå långt för att hämta alla ingående detaljer. Operatören tycker att det vore
smidigare att lokalisera de ingående detaljerna vid arbetsplatsen för att minska
andelen promenader. Det blir väldigt tydligt under detta ställ att momenten som
innefattar åtdragning och lossning av skruvarna är tidskrävande. Genom denna
tidsstudie går det att identifiera en faktor på ungefär sex minuters tidspåslag för varje
extra bit som behöver borstas och mätas för att uppnå godkänd bit. Detta under
förutsättningen att processerna går enligt plan och inget oväntat händer.
Tidsstudie 4, ställ maskin 1
Operatören har inte förberett några moment innan stället påbörjas. Operatören
började med att ta fram fixtur och skivpaket, då skivpaketet inte är uppmätt innan
måste detta ske. Operatören får sedan gå runt och leta efter ingående verktyg och
hjälpmedel för att kunna påbörja ställ. Vid lossning av fixturen uppmärksammas en
skruv med skadade gängor som undersöks närmare. För att kunna rikta och mäta in
fixturen måste operatören leta efter en vipparmsindikator som senare visar sig sakna
spetsen och inmätningen måste göras om. Operatören bryter för lunch och gör om
inmätningen efter lunch. Skivpaketet monteras och checkas in samt jämförs med de
uppskrivna värdena från inmätningen. När ämnen ska hämtas måste operatören
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plocka om dessa från blåa nät till gröna då processen inte fungerar optimalt med de
blå näten. När detta är gjort laddar operatören programmet till maskinen och inser att
inmätning av ena skivan inte är gjord och får göra om detta. När detta är gjort kan
första bit startas. När den sätts in på mätning är det avdelningsmöte vilket leder till ett
avbrott på 40 minuter. Efter mötet körs ny korrigerad bit som blir godkänd.
Tidsåtgång
Från sista bit till första startad 200 minuter inklusive 47 minuter rast
Tid från första tillverkade tills produktionen kan startas 140 minuter inklusive 45
minuter möte
Total tid 340 minuter inklusive 92 minuter icke produktionstid
Reflektioner och intervju med operatören
Operatören belyser att det inte finns någon bra arbetsordning att följa vid ställ för att
vara säker på vad som ska göras. Dessutom anser operatören att det är onödigt
mycket spring för att plocka fram alla ingående verktyg och ämnen. Avsaknaden av
rutiner leder till stort tidsslöseri då det är oklart vad som ska göras och vart exempelvis
verktyg finns. Denna tidsstudie påvisar vilka möjligheter det finns att minska ställtider
genom att skapa en tydlig struktur. Då det var flera moment som fick göras om och
skedde utan större struktur redovisas inga tidsintervall i sammanfattningen.
Tidsstudien är likväl högst relevant för den belyser problematiken med avsaknad av en
tydligstruktur. Exempelvis hade problemet med raster och möten kunna minskats om
tidsåtgången för ett ställ minskas.
Tidsstudie 5, ställ maskin 1
Operatören börjar med att plocka ihop verktyg samt fixturen och tar detta till
arbetsvagnen vid maskinen. Att demontera och montera fixturen tar 4 minuter och att
ställa in kastet tar 2:18. Resterande moment vid inmätningen av fixturen tar 08:35.
Sedan påbörjar operatören arbetet med skivpaketen, att genomföra de momenten tar
03:05. När ordern ska laddas har den varit för länge i systemet vilket leder till att en
tekniker måste starta om ordern, denna process tog 13:11. När detta är klart laddas
programmet och ämnen går och hämtas, då det var en integrerad order behövs inget
materialuttag. När programmet är laddat behövs skivorna tilldelas då de har fel namn,
tidsåtgång 00:50. När första bit ska köras upptäcks först att bitarna är felvända på
nätet, tidsåtgång 03:40 och sedan att operatören missat byta vändplattan, tidsåtgång
04:34. Efter justeringar startar första bit efter 66:54. Maskinen varnar då att
skärpskivan är för liten och måste bytas, tidsåtgång19:35. Startar med reducerad
hastighet vid 88:09 och pausar programmet för att öppna upp skivan. När första bit är
klar synar operatören den okulärt och ser att den är för stor. Operatören kompenserar
och kör den operationen igen på samma bit, denna process itereras tre gånger innan
mätmaskinen används. Biten visar sig vara underkänd och kompensation sker och
nästa bit är godkänd.
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Tidsåtgång
Från sista bit till första startad 88:09 inklusive 22:46 byte av skärprulle och ladda
program
Tid från första tillverkade tills produktionen kan startas 118:21
Total tid 207:30 inklusive 22:46 byte av skärprulle och ladda program
Reflektioner och intervju med operatören
Operatören kommenterade stället med att allting som kunde gå fel gick fel. Istället för
att sätta in biten direkt i mätmaskinen använde operatören sig av optiska hjälpmedel
och kunde genom detta bearbeta samma bit till närmare godkänt istället för att lägga
ner dyrbar tid på mätning och sen ha stora kompenseringar att göra. Detta ställ påvisar
vikten av att träffa rätt direkt och hur användandet av okulär kontroll med mätverktyg
och optiska instrument kan minska antalet underkända bitar och effektivisera tiden till
färdig bit. Den tiden som observerades för byte av skärprulle kan anses som

3.3 Sammanställning och analys
Tabell 1 Resultat tidsstudier

Nr

Moment

extern

intern

1

Orderbyte
maskin 1
Orderbyte
maskin 1

Nej

3

4

2

5

Total
tid

Körda
ämnen

Anmärkning

31:00

Tid från
första
startade tills
godkänd
64:00

95:00

1

skiftbyte

ja

10;11

24:56

35:07

1

Ställ maskin
2

delvis

48:05

19:00

67:05

2

Ställ maskin
1
Ställ maskin
1

nej

200:00

145:00

340:00

2

Nej

88:09

118:21

207;46

2

92:00 ej
produktionstid
22:46 byte
skärprulle

Tidsstudierna påvisar ett flertal möjliga förbättringsområden men det mest tydliga är
avsaknaden av struktur vilket leder till ett stort slöseri av tid. Det har inte skett någon
extern förberedelse innan tre av tidsstudierna och det är endast en då det är helt
förberett. Detta leder till onödiga transporter som sker under den interna ställtiden,
detta kombinerat med avsaknad av en tydlig struktur i verkstaden leder till onödigt
många och långa transporter. Under några av tidsstudierna har det gjorts
anmärkningar om tid som inte är normal att ske under de observerade processerna.
Dessa är överlag beroende på att ett ställ eller orderbyte tar en ansenlig mängd tid.
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Genom att minska tiden för ett ställ och orderbyte kommer även risken minskas att
möten och raster stör. Dessa tidsstudier ska inte ses som ett statistiskt underlag då
detta kräver en tydligare process och flera tidsstudier. Resultatet påvisar dock stora
förbättringsmöjligheter som motsvarar de behov som finns i processerna.
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4 Identifierade förbättringsområden
De förbättringsområden som har påvisats under tidigare tidsstudier och
processkartläggning. De baseras på de underlag som finns och efter samtal med
operatörerna efter tidsstudierna.

4.1 Robotcellen
Bytet av laddningsstationen och gripklorna tog 15 minuter och 6 sekunder vid ett byte
vilket påvisar stor rationaliseringspotential och är ett tydligt exempel där SMED kan
implementeras. Anledningen till att det tar långtid är att det är många skruvar som ska
lossas och man kan behöva köra roboten manuellt för att få en lämplig arbetsposition.
Genom att använda mer funktionella fästanordningar och lokalisera de ingående
delarna vid ställ nära maskinerna kan tidsvinster uppnås. Det finns stor potential att
skapa mer funktionella fästanordningar som minskar tiden drastiskt.

4.2 Skivpaketen
Det är oftast bara det ena skivpaketet som byts i maskinen och alla dessa finns
uppställda i en del av verkstaden. Innan operatören kan montera in ett skivpaket i
maskinen så måste det mätas upp i en mätmaskin. Detta förlänger den totala ställtiden
och om inmätningen inte har genomförts innan maskinen stannar så förlängs den
interna ställtiden. Vid inmätningen lagras värdena in i chipet som sitter på varje
skivpaket. Det händer att det är störningar i nätverket vilket kan leda till att felaktiga
värden på skivorna laddas in. Detta leder till en stor risk att allvarliga kollisioner
inträffar i maskinen mellan skivor och fixturer. Flera av skivorna har en komplex form
med radier och vinklar vilket skapar svårigheter vid inmätning. Om skivorna mäts in
korrekt så kommer antalet skrotbitar samt tiden för korrigering att minska vilket
minskar produktionskostnaden. Mätmaskinen mäter in flera av skivorna med hjälp av
en dfx-kurva och det finns möjlighet att utöka användandet av detta. Mätningen
jämför den tänkta kurvan mot den faktiska på skivan och registrerar detta för att lagra i
chippet. Skivpaketen är stora och otympliga att hantera och det underlättar om
operatören är lång. Paketen dras nu fast med en insexnyckel utan moment, detta leder
till olika åtdragningsmoment och problematik när en vältränad har dragit åt hårt och
en normalstark person ska lossa på skruven. Detta leder dels till en dålig arbetsmiljö
samt tidsslöseri.

4.3 Fixturen
Fixturen fixeras med fyra skruvar på en plan yta och en styrpinne tillser att den hamnar
rätt. Skruvarna dras inte åt med moment och vid en tidsstudie misstänkte en operatör
att gängorna eventuellt var sönderdragna. Att inte dra med moment leder till att
fastdragningen är olika beroende på operatörens styrka och då det är snäva toleranser
är det viktigt att den fixeras korrekt. För att skifta fixtur och sedan kalibrera den
används det tre olika storlekar på insexnycklar vilket leder till slöseri av tid när
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operatören måste skifta mellan de olika nycklarna. För att kunna mäta in fixturen
måste även en luftring lossas, enda anledningen till att denna lossas är för att komma
åt ett referensplan för att kunna mäta ut fixturens längd. Riktningen av fixturens
planhet och inmätningen av längden är tidskrävande att göra då man använder en
vipparmsindikator och manuellt kör maskinen för att sedan läsa av värdena och mata
in dem i ett program.

4.4 Laddning av program
Programmen laddas från Cappman och skickas sedan från TAP.standalonemanager till
en av de två maskingrupperna. Detta kan bara göras från två datorer vilket innebär att
operatörerna måste förflytta sig långt för att kunna ladda programmet. Vissa
operatörer laddar från Cappman istället för TAP, detta gör att tidsåtgången för att
ladda programmet ökar.
För att säkerställa att rätt skivpaket används så måste skivpaketets slutsiffra fyllas i
programmet. När detta har gjorts skapas en mapp innehållande all nödvändig
orderinformation. Operatören går då till maskinen och manuellt skriver in ordernumret
och maskinen laddar sedan programmet. All inmatning sker manuellt vilket leder till
längre ställtider och större risk för att felaktiga värden laddas in.

4.5 Arbetsmetodik
Det saknas hjälpmedel och struktur för att kunna genomföra orderbyten och ställ
effektivt för tillfället. Operatörerna går väldigt långt vid de olika operationerna och
detta leder till ett resursslöseri. Anledningen till promenaderna är verkstadens
planlösning samt placeringen av verktygen och material. Det saknas också en tydlig
struktur vart verktyg ska förvaras vilket leder till att operatörerna behöver leta efter
verktyg och mätmaskiner. Spaghettidiagrammet nedan visar operatörens rörelse vid
tidsstudie 4. Spaghettidiagrammet visar verkstadens layout och varje streck motsvarar
operatörens rörelse och då inga externa förberedelser har skett sker alla transporter
när maskinen står stilla. Operatören genomför 28 förflyttningar under stället och det är
inga transporter där en samordning sker för att exempelvis hämta flera saker
samtidigt. Det som detta diagram visar på har även observerats i de andra
tidsstudierna. En välstrukturerad verkstad och en tydlig struktur på processen skulle
innebära att färre och kortare transporter skulle genomföras.
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Figur 2 spaghettidiagram ställ maskin 1

Varje maskin har en arbetsvagn där allt material som behövs för att köra maskinen
finns, vagnen saknar en tydlig struktur och har potential att förbättras genom att tänka
5S vilket skapar vinster genom mindre sökande efter verktyg, samt en mer trivsam
arbetsmiljö. Vid byten av skivpaketen så underlättar det om man är lång då operatören
måste sträcka sig in i maskinen för att kunna lossa skivpaketen. Operatörer som är
kortare kan uppleva vissa svårigheter med att lossa och montera skivpaketen.

4.6 Tillverkad bit tills godkänd
När första biten är tillverkad ska den kontrolleras att den är godkänd, detta görs
genom att tvätta biten och sedan mäta den i mätmaskinen. Det är en komplicerad och
tidskrävande process som fungerar väl i vanlig produktion när processens ämnen ska
kontrolleras och produktionen fortlöper. Vid ställ står produktionen still i väntan på
besked om biten är godkänd eller behöver kompenseras. Detta är en kritisk process
som påverkar tiden tills första godkända bit är körd. För varje bit som är underkänd
påvisar tidsstudierna ett tidspåslag med 30 minuter för geometrislipningen och 6
minuter för borstningen innan en ny bit är producerad och uppmät. Förutom
cykeltiden i mätmaskinen så kan den tiden minskas genom användandet av andra
mätinstrument. Vissa operatörer använder optiska instrument i större utsträckning och
kan genom erfarenhet se om biten är godkänd eller om kompensering behöver ske.
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5 Förbättringsförslag
5.1 Robotcellen
Genom att ersätta skruvarna som fäster robotcellens gripklor med smarta förband
skulle en tidsvinst på runt fyra minuter kunna göras. Tidsvinsten baseras på
observationerna under tidsstudierna. Då maskinerna för att bearbeta ämnen i ett
storleksspann som möjliggör att klorna inte behöver skiftas vid ställ så kommer denna
tid bara sparas vid oplanerade ställ. Det går emellertid att åtgärda detta med en
relativt enkel förbättring genom att använda en smalare variant av vingskruv som inte
behöver lossas helt vid byte av klorna. Detta skulle innebära att de kan bytas utan att
behöva verktyg.
Vändplattan fixeras med två styrstift och en snabbspännare istället för att fästas med
två skruvar, detta leder till att inga verktyg behövs och det är endast fyra moment som
krävs för att byte. Detta minskar tiden från några minuter till en teoretisk tid under 10
sekunder.
Maskintyp 1 kommer att utrustas med sortimentsskåp med genomskinliga lådor där
erforderliga storlekar av vändplattor och robotklor kommer att förvaras i anslutning till
robotcellen.
Operatörerna vid maskin typ 2 har önskat att inte ha detta vid varje maskin utan
istället ha det vid deras arbetsbänk. Dessa maskiner består idag av ett par maskiner
men kommer att utökas under året.

5.2 Skivpaketen
Skärpning och mätning av skivor bör ske samtidigt och som en process för att minska
den externa ställtiden och förenkla processen. För att enkelt komma runt
problematiken med överförings problem vid chipningen så bör varje skivpaket förses
med en skrivplatta som är försedd med magnet där värdena kan skrivas upp och sedan
kan kontrolleras vid chipning i maskinen. Skrivplattan bör göras unik för varje
skivpaket vilket skapar synergi effekter vid laddning av program. Framöver bör själva
processen kvalitetssäkras så detta extra steg kan elimineras. För att lyckas med
kvalitetssäkringen måste processen utvärderas djupare och rotorsaken till problemet
elimineras. Inmätningen av avbackningsskivan bör göras om och även denna mätas
med en dfx-kurva, vilket skulle innebära en likriktad inmätning och skapa
förutsättningar för godkänd bit direkt.
Arbetet med att byta ut skivpaketen bör underlättas genom att använda
momentnycklar vilket innebär att ingen kommer ha problem med att lossa paketen
och processen blir likriktad. Riktlinjer för momentdragning har erhållits från
tillverkaren men då dessa är avsevärt högre än nuvarande moment bör försök göras
för att hitta lämpligt moment.
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5.3 Fixturen
Fixturens fyra fästskruvar bör dras med moment för att likrikta och kvalitetssäkra
processen. Skruvarna med hårdhetsklass 8.8 bör bytas till 12.9 för att undvika
runddragna skruvar och genom detta undvika tidsslukande moment när en skruvskalle
inte går att lossa. När skruvarna byts ut bör en längd på dessa väljas med ett
gängingrepp på 1.0 x diametern10, detta leder till mindre resursslöseri vid åtdragning.
Borstningen bör få egna fixturer i nära anslutning till deras arbetsbord för att minska
de onödiga promenaderna. Fixturen bör mätas in och en tabell med deras värden ska
skapas. För att smidigt mata in värden ska fixturens längd kunna läsas av med en
streckkodsläsare. Det bör även utredas om planheten måste riktas varje gång då den
redan styrs in av ett styrstift.
Riktningen av planhet och längd i maskinerna som genomför geometrislipningen bör
göras automatiskt med ett probningsprogram, vilket skulle likrikta processen och
minska den interna ställtiden. Detta innebär även att den tidsödande processen att ta
bort luftringen inte behöver genomföras. Om det dröjer eller bedöms som ej
genomförbart med ett automatiskt probningsprogram i närtid finns det en tidsvinst att
skapa ett smartare förband till fastsättningen av luftringen.

5.4 Laddning av program
Program ska alltid laddas från TAP istället för Cappman då TAP är mer operatörsvänligt
och arbetar snabbare. Anledningen till att vissa operatörerna använder Cappman
istället för TAP är för att de senaste uppdateringarna på ordern alltid är med där, men
om det har skett några uppdateringar så får operatören ett felmedelande i TAP.
Genom att installera streckkodsläsare på maskiner och datorer kommer risken för att
knappa in fel ordernummer minska samt inmatningen effektiviseras. Vid laddningen
av programmet kan operatören ta med sig skivpaketets skrivplatta till datorn för att
smidigt kunna mata in skividentiteten.

5.5 Arbetsmetodik
För att minska mängden onödiga transporter behöver det skapas en tydlig struktur i
verkstaden samt vid maskinerna. För att minska den totala ställtiden bör det tas fram
en ställvagn med en arbetsordning på vad som ska göras externt och internt under
stället. Detta leder till en längre promenad istället för flera kortare promenader med
en avsevärt längre totalsträcka och tidsåtgång. Arbetsordningen kan användas som ett
hjälpmedel att följa för oerfarna operatörer och för de mer erfarna som en checklista.
Detta tillsammans med ett 5S-tänk kring arbetsvagnen som står vid maskinen skulle
avsevärt kunna minska medeltiden för ställ. Arbetsvagnen har potential att förbättras
avsevärt och utrustas, se figur 3 där det framgår avsaknaden av en tydlig markering för
vart de olika verktygen ska vara. Arbetsvagnen bör utrustas med de verktyg och
mätutrustning som krävs för det dagliga arbetet, varken mer eller mindre. För att
10
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skapa en trivsammare arbetsmiljö och underlätta processen bör varje maskin utrustas
med en fotpall som kan användas för att komma närmare skivpaketen.

Figur 3 Arbetsvagnen

5.6 Tillverkad bit tills godkänd
Som beskrivet under 5.2 skivpaketen så skulle en uppdaterad mätmetod av
avbackningskivan kunna leda till att tillverka en godkänd bit direkt alternativt träffa
närmare på första biten. När arbetsmetodiken har implementerats och det har
skapats en tydlig struktur vid arbetsvagnen så är tiden från tillverkad bit tills godkänd
det som ska prioriteras högst. Det framgick från tidsstudierna att den tiden kunde
variera från 19 till 145 minuter. Ett sätt att minska den tiden är att kvalitetssäkra
inmätning av skivpaket så den första producerade biten är godkänd, om den inte är det
visade tidstudierna på ett tidspåslag med minst 30 minuter per bit. Detta leder till
kostnader för skrotade bitar samt kostnad för tidsförlusterna. Genom att skapa vana
att kontinuerligt kontrollera de slipade ämnena i mikroskop kan detta leda till att
operatörer bara genom mikroskopet kan genomföra kompenseringar och därigenom få
ut godkända bitar snabbare. Operatören i tidstudie 5 genomförde detta och minskade
därmed både skrotade bitar samt tidsåtgången för den processen. Det som behöver
göras är att skapa vana hos operatörerna att titta mer okulärt och använda manuella
verktyg. Detta leder till att operatörerna inte är i samma beroendeställning till
mätmaskinerna och kommer leda till minskade ställtider samt färre kasserade skär. Det
kan vara en möjlighet att minska cykeltiden i mätmaskinen och de ansvariga för
mätmaskinerna driver ett projekt för att minska mättiden i maskinerna och detta har
därför inte utretts vidare.
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6 Resultat
Under examensarbetet har det identifierats ett flertal olika förbättringsområden som
tillsammans skulle kunna minska ställtiderna avsevärt. Examensarbetet har fokuserat
på att implementera förändringar gällande arbetsmetodik samt påvisa vilka åtgärder
som Sandvik Coromant bör prioritera för att arbeta mot kortare ställtider. Det
genomfördes nya ostrukturerade tidsstudier för att verifiera att föreslagna
förbättringsförslag tar processerna närmare målet med SMED. Då inga genomförda
förbättringar har realiserats gällande tiden från första producerad till första godkända
har denna tid inte ingått i tidsstudien.

6.1 Referensstudier
Arbetsordning för ställ och orderbyte för båda maskingrupperna har genererats med
utgångspunkt från nulägesanalysen och förbättringsförslagen. Arbetsordningarna finns
bifogade i Fel! Hittar inte referenskälla.. För att skapa en struktur vid ställ i maskin 1
ar en ställvagn tagits fram, se Figur 4 Ställvagn. På bilden är vagnen förberedd för att
användas till ett ställ, dock är en annan konstruktion för att fästa skrivplattan beställd
som ska skapa en lämpligare skrivställning. De håligheterna som syns på ställvagnen är
tänkt för de delar som tas ut ur maskinen och som efter stället ska återlämnas till sin
plats.

Figur 4 Ställvagn
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Vid referensstudierna har skivpaket och fixturer centraliserats på samma plats och
gripklor samt vändplattorna har placerats vid maskinerna. Detta för att kunna påvisa
vilken tidsvinst dessa strukturella förändringar genererar. Då arbetsvagnen inte fått sin
verktygstavla monterad har detta simulerats genom att lägga fram de ingående
verktygen på vagnen som behövs vid ställ. Referensstudierna genomfördes enligt de
arbetsordningar som har skapats som finns i appendix.
6.1.1 Resultat referensstudier
Resultatet från varje studie finns i sin helhet i Fel! Hittar inte referenskälla..
mplementeringen av en ny och fastställd arbetsmetodik påvisade tydliga förbättringar
samt blottlade vilka viktiga moment som bör prioriteras i framtiden för att kunna nå
ställtider på maximalt nio minuter. Även fast en arbetsmetodik har tagits fram, så
följdes den på olika sätt beroende på operatören. De mindre erfarna använde den som
en direkt arbetsordning och de mer erfarna använde den som en checklista. Men alla
var överens om att det var en klar förbättring.
6.1.2 Orderbyte maskin 1
Orderbytena påvisade den minsta förbättringen vid beräkning av medelförbättring på
de genomförda ställen. Detta beror på att det var fel kalibrerat i probningsprogrammet, tiden i parantes i Tabell 2 Sammanställning av resultat och best practice
nedan visar resultatet om det inte hade inträffat. Genom att inte genomföra probning
av fem bitar då det är samma ämnesorder som används i maskinen kan stora
tidsvinster göras. För varje order som detta tillämpas på blir det en tidsvinst på 9
minuter. Förutom de redan gjorda förändringarna finns det fler möjliga förbättringar
som kan genomföras som kan reducera ställtiden till under tre minuter alternativt 13
minuter med probning. Dessa förbättringar redovisas i handlingsplanen.
6.1.3 Orderbyte maskin 2
Vid orderbytena kunde tiden nästan halveras. De stora anledningarna till tidsvinsterna
berodde på strukturen samt att fixturen var uppmätt redan innan. Stället hade kunnat
genomföras en till två minuter snabbare men till skillnad från geometrislipningen så är
stället relativt optimerat redan. Den största tidsvinsten skulle vara om man kunde
identifiera tillfällen då probningen inte behöver kalibreras vilket skulle kunna leda till
tider runt 5 minuter.
6.1.4 Ställ maskin 2
Arbetsordningen samt användandet av ett givet värde på fixturens längd genererade
en kraftig reducering med över 60 %. Arbetsordningen ledde till ett ställ som fortlöpte
smidigt och inga överraskningsmoment skedde under stället. Detta ställ kommer det
inte vara några problem att efterlikna men för att ytterligare reducera ställtiden
behöver det genomföras ett antal tekniska lösningar. Dessa förbättringar redovisas i
handlingsplanen. Men om dessa implementeras finns det potential att minska
ställtiderna till under 12 minuter beroende på tidsåtgång vid monteringen av fixturen
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samt kompenseringen på kastet. Detta bygger dock på att längdinmätningen samt
planhetsriktningen kan rationaliseras bort. För att uppnå målet med SMED och göra
det under 10 minuter krävs enklare moment för att lossa fixturen samt rationalisering
av probningen. Under referensstudien genomförde inte operatören kalibrering av
proben och resultatet av detta var mindre tidsåtgång men samma kvalité.
6.1.5 Ställ maskin 1
Arbetsordningen visade på en tydlig förbättring i strukturen och en kraftig minskning
på antalet promenader som operatören behöver göra. Figur 2 spaghettidiagram
maskin 1 som skapades efter de första tidsstudierna var det 28 streck som samtliga
skedde under internställtid. Vid referensstudien 4 blev det sex streck på den externa
ställtiden varav fyra skedde som en lång transport, dessa är de blå strecken. Under den
interna ställtiden blev det endast fyra streck, dessa är de gråa strecken. Det borde ha
varit två streck men då operatören var tvungen att hämta papper att torka händerna
med blev det fyra. Det syns en avsevärd förbättring men fortfarande finns det
transportsträckor som är onödiga och relativt lätta att åtgärda, exempelvis avståndet
till närmsta dator.

Figur 5 Spaghettidiagram referensstudie 4 maskin 1
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6.1.6 Referenstidstudier
Tabell 2 Sammanställning av resultat och best practice är en sammanställning på vilket
resultat de föreslagna åtgärderna har resulterat i. Kolumnen ”innan” i tabellen visar de
tider som uppmättes under processkartläggningen, där det står två tider har det
genomförts två tidsstudier. Dessa tidstudier har presenterats tidigare i kapitel 3.
Kolumnen ”efter” visar på de uppmätta resultaten efter genomförda förbättringar och
tiderna har tagits från referensstudierna som finns presenterade i sin helhet i Fel!
ittar inte referenskälla.. Den procentuella förbättringen har genererats genom att ta
medeltiden för ”innan” och ”efter” där ekvationerna redovisas i Fel! Hittar inte
eferenskälla.. Vid ett orderbyte skedde det ett fel i probningsprogrammet vilket ledde
till att programmet behövde köras två gånger, värdena i parantes är resultatet utan
det felet.
Referenstidstudierna påvisar vilka stora förbättringsmöjligheter som skapas genom att
bara skapa en tydligare struktur i verkstaden och en klar uppdelning på vilka moment
som ska ske externt kontra internt. Detta bevisar teorin kring att avsaknaden av rutiner
och struktur var den enskilt störta tidsslöseriet. Resultatet påvisar de möjligheter som
finns även fast det har genomförts ett begränsat antal observationer.

Tabell 2 Sammanställning av resultat och best practice

Moment

Innan

Efter

Procentuell
förbättring
29% (52%)

”best
practice”
3 utan prob
13 med prob
5 utan prob
8 med prob

Extern
Nej
ja
nej

Intern
31:00
10:11
17:25

Extern
11:46
ja
ja

Intern
24;30 (15:04)
04;47
09:22

Ställ maskin
2

delvis

48:05

ja

18:13

63%

Under 12

Ställ maskin
1

Nej
nej

153
88;09

13:23

38:43

68%

Under 30
med prob

Orderbyte
maskin 1
Orderbyte
maskin 2

47%

”Best practice” har approximerats fram från de möjliga förbättringar som presenteras i
handlingsplanen. Det redovisas två olika värden där och detta beror på om proben
används eller inte. För att kunna approximera vilket resultat som är möjligt har det
genererats en tabell där de ingående momentens tidsåtgång presenteras. Detta
redovisas i Tabell 3 tidsåtgång för ingående moment och de tider som står upprepade
har ingått i observationerna flera gånger. Dessa är inte en exakt sanning då vissa av
momenten har endast blivit observerat en gång, men värden är inte tänkt som ett
statistiskt underlag. Värden ska ses om en fingervisning om vilka moment som är mest
tidskrävande.
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Tabell 3 tidsåtgång för ingående moment

Byte av skivpaket
Skifte av fixtur samt kontroll att biten sitter
Ställa kast
Riktning av planhet
Längdinmätning
Montera luftring
Byta vändplatta
Laddningstid för program maskin 1
Tilldela skivor maskin 1
Från ställbit till ställbit maskin 1
Från ställbit till ställbit maskin 2

02:55
04:50,09:55
05:47, 06:25
03:39, 03:28
02:11
00:57
01:30,
01:06, 00:38
00:55, 1;42, 01:30
30:00
06:00
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7 Handlingsplan
Nedan listas de olika förbättringar som bör utredas för att antingen implementeras
eller avfärdas. Dessa förbättringar grundar sig i de förbättringsförslag som genererades
och vissa av dem framkom under referenstidsstudierna. Enligt önskemål från Sandvik
Coromant kommer dessa att indelas i grupper och sedan i punktform för att på ett
överskådligt sätt kunna arbeta vidare med dem. Varje förbättringsförslag har en
kortare beskrivning om problemet som har observerats samt en förklaring till möjlig
förbättring.

7.1 Ställbit till Ställbit
För varje tillverkad bit som inte är godkänd får man addera 30 minuter i
geometrislipningen eller sex minuter i borstningen. Tiden består dels av bearbetnings
tid i maskinerna samt mätning i de olika mätmaskinerna. Vid en första anblick är
geometrislipnings mättid ett större problem, men detta är inte hela sanningen då
tidsfaktorn får ställas i proportion till cykeltiden. Tidsstudierna har visat att på
geometrislipningen kan erfarna operatörer med de mätverktyg och optiska instrument
som finns komma väldigt nära godkänd bit utan att behöva mäta i mätmaskinen. Även
om nya inmätningsprogram skapas för skivinmätningen är detta något som bör
prioriteras då det förutom ställtidsreducering kan leda till bättre kvalitetskontroll.
7.1.1 Avbackningsskivan
Det har tagits fram en ny mätmetod för inmätning av avbackningsskivan, denna har
inte hunnit testköras men programmet finns och metodteknikerna på avdelningen har
varit ansvariga för detta. Programmet bör utvärderas och förbättras vid behov, då en
korrekt inmätt skiva leder till minskade ställtider och kasserade bitar.

7.2 Arbetsmetodik
Alla arbetar för samma mål som är att tillverka så många godkända bitar som möjligt
men vägen dit ser olika ut beroende på vilken operatör som får frågan. Därför behöver
det skapas en struktur som alla kan följa vilket också underlättar för nya operatörer.
7.2.1 Installera streckkodsläsare på samtliga maskiner
Det har monterats en handhållen streckkodsläsare på en maskin som fungerade väl
och gav ett gott resultat. Det bör beställas streckkodsläsare till alla maskiner men de
bör vara mer behändiga och anpassade för uppgiften än den som installerades på prov.
Detta genererar tidsvinster varje dag och minskar risken för att mata in fel
ordernummer. Förutom fördelarna med tidsvinster och riskminimering är detta något
som bör finnas i en modern verkstadsindustri.
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7.2.2 Ämnesorder
Om ämnena är tagna från samma order som innan orderbytet behöver inte probning
genomföras och detta leder till en uppmätt tidsvinst på minst nio minuter varje gång
detta sker. Det bör skapas rutiner för att skriva upp dessa på ett lämpligt ställe
antingen på orderhandlingen eller på en platta eller liten bricka som kan uppdateras
varje gång nya ämnen hämtas.
7.2.3 Skivhantering
Skärpningen sker som en egen process nu då det är en ansvarig operatör på varje skift
som gör detta vid behov. Efter skärpning ställs de på en vagn där icke inmätta skivor
förvaras. Dessa processer bör isoleras och ske samtidigt. För att senare kunna
kontrollera att rätt värden har chippats in så bör det konstrueras en liten platta eller
tavla som är individuell för varje skivpaket där alla mätvärden kan skrivas upp.
Samtidigt som detta implementeras bör alla skivpaket ges rätt namn för att slippa
tilldela skivorna manuellt i maskinen.
7.2.4 Mätverktyg
De handhållna mätverktygen är utplacerade vid arbetsstationerna men övrig
mätutrustning som kastmätningsstation och mikroskop står utspridda. Den övriga
mätutrustningen bör centraliseras för att operatörerna inte ska behöva gå mellan de
olika utrustningarna, dessa bör placeras antingen i direktanslutning till mätmaskinerna
alternativt vid produktionsdatorerna.
7.2.5 Momentåtdragning
Det bör utvärderas vilket resultat momentåtdragningen ger på produktionen och om
operatörerna är nöjda med resultatet bör det standardiseras så det finns
momentnycklar för fixtur och skivpaket på alla arbetsstationer.

36

Handlingsplan

7.2.6 Snabbspännare
En prototyp har tagits fram till snabbspännare som behöver bearbetas innan det är
möjligt att driftsätta den i produktionen. Att ersätta skruvförbanden till vändplattan
med snabbspännare kommer dels generera minst en minut mindre internställtid samt
ta bort ett moment där insexnyckel behövs.

Figur 6 prototyp snabbspännare

7.2.7 Vändplattor och robotklor
Då varje maskin har ett tilldelat storleksspan som den ska tillverka bör vändplattor och
robotklor lokaliseras vid varje maskin. Detta eliminerar tiden för att gå och hämta nya
samt visualiseras om det saknas något. Detta leder till möjlighet för större egenkontroll
så att detaljerna är i gott skick.
7.2.8 Luftringen
För att kunna mäta in längden på fixturen måste en luftring lossas. Detta gäller endast
på maskin 1 då borstningen har en annan konstruktion. Denna ring lossas enbart för
att kunna mäta in längden på fixturen. Det har presenterats förbättringsförslag som
innebär att den inte längre behöver lossas, men om dessa inte kommer genomföras
bör det skapas ett smartare förband till luftringen.

7.3 Funktionell verkstad
De tidigare presenterade spaghettidiagrammen visar vilka stora förbättringar en god
struktur kan göra för arbetet. Avdelningen bör arbeta vidare med sitt 5 S tänk kring all
utrustning som används i processen.
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7.3.1 Centralisering
De detaljer som används ska lyftas fram och visualiseras, ett bra exempel är fixturerna
som under projektarbetet har flyttats från förvaring inne i ett skåp till att stå synligt i
verkstaden. Skivpaket, slipfixturer, mätfixturer samt annan utrustning som kan
behövas bör centraliseras tillsammans. Som det är nu finns det bara en plats där kastet
mäts och det bör skapas minst en plats till. Dessa bör placeras i anslutning till
mätmaskinerna eller i närheten av produktionsdatorerna. Genom att göra detta kan
operatören effektivisera de rörelser som sker i verkstaden. Genom att genomföra
detta behöver inga större omstruktureringar genomföras med flyttning av
produktionsmaskinerna.
7.3.2 Arbetsvagnar
Det är beställt verktygspaneler till två arbetsvagnar men de blev inte monterade innan
projekt var slutfört. Dessa paneler bör utrustas med den utrustning och verktyg som
frekvent används vid maskinen. All utrustning ska ha en tilldelad plats för att
operatörerna enkelt ska upptäcka om något saknas.

7.4 Systemteknik
7.4.1 Produktionsdatorer
Det bör skaffas fler produktionsdatorer och dessa bör placeras i början och slutet av
varje maskingrupp så det är en produktionsdator per fyra maskiner. Borstningen bör
även utrustas med en egen dator för att bli självständiga då de har en egen
maskingrupp och inte ska behöva promenera för att kunna skriva ut orderhandlingar.
7.4.2 Laddning av program
Vid inskjutning av program i geometrislipningen är processtiden mellan 01:06 samt
00:38. Operatörerna intygar att det kan ta flera minuter innan maskinen har laddat
programmet klart. Att jämföra med radieborstningen där den tiden är uppmätt till 10
sekunder. Då operatörerna säger att det gick fortare när maskinerna var nya bör detta
utredas vidare.
7.4.3 Skivpaketens RFID-chip
För att rationalisera bort momentet där operatören måste kontrollera att skivans chip
har laddats med rätt mätvärden bör det undersökas hur detta problem kan elimineras.
7.4.4 Automatisk probning
Uppmätningen av fixturen och mäta in planheten är två tidskrävande processer som
bör kunna göras via ett program i maskinen. Detta skulle leda till tidsvinster på fyra och
åtta minuter samt att processen blir likriktad. Detta enligt samtal med Conny
Söderlund metodtekniker.
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7.5 Isolera borstningen
Borstningen av ämnena bör isoleras från den övriga produktionen då det nuvarande
upplägget skapar onödiga transporter. Med isolering menas att de ska ha all ingående
utrustning lokaliserat vid dem och inte behöva gå och hämta detaljer från
geometrislipningen.
7.5.1 Fixturer
Borstningen bör tilldelas egna slipfixturer för att undvika de onödiga promenaderna
samt att enkelt se om det saknas en viss storlek. Dessa fixturer ska mätas in och
mätvärdena ska sparas i en tabell över samtliga figurer. Istället för att mata in dessa
värden förhand bör de kunna läsas av med en streckkodsläsare.
Riktning av planhet i borstningsmaskinerna borde kunna rationaliseras bort då fixturen
fixeras med ett styrstift och fyra skruvar så borde den vara tillräckligt plan för att
roboten ska kunna föra in en bit. Detta bör utredas då detta skulle kunna generera
betydande tidsvinster.
7.5.2 Kringutrustning
Kringutrustningen som används frekvent ska få avsedda förvaringsplatser som inte
gömmer den utan visualiserar den så det är lätt att hitta och det är synligt om något
saknas. Exempel på kringutrustning kan vara borsten.
7.5.3 Kontrollmätning
När en bit ska kontrollmätas vid kalibrering av proben måste operatören gå till
geometrigruppen och låna mätfixturer för att kunna mätta kast och diameter. Detta
moment är tidskrävande och det borde utredas om detta moment kan genomföras
med annan mätmetod för att minska onödiga transporter och mättider.
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8 Diskussion
8.1 Utmaningar
Att kartlägga och förbättra en process där de flesta operatörerna gör ingående
moment i olika ordning och med små gemensamma nämnare gjorde att de första
observationerna var svåra att direkt jämföra med varandra. Detta ledde till att
projektet hittade olika förbättringsområden vid varje tidsstudie men den
gemensamma nämnaren var avsaknaden av en tydlig struktur. Detta skapade problem
med att fokusera på enskilda områden så examensarbetet gick ut brett och tittade på
hela processen. Detta ledde till ett stort underlag av material i möjliga förbättringar
och därför har examensarbetet levererat många förslag på fortsatt arbete. Då det har
skett ett begränsat antal tidsstudier och det är en stor spridning på operatörernas
erfarenhet och kompetens är de framtagna ”best practice” tiderna baserat på att
operatörerna har en god grundkompetens. Alla ställ och orderbyten kommer inte klara
de tiderna, men arbetsmetodiken och kommande förbättringar skapar förutsättningar
för att medeltiden drastiskt reduceras.
Med de givna grundförutsättningarna skapades svårigheter att kunna leverera ett
tydligt resultat som kan anses som statistiskt säkerställt. Grundproblemet till detta var
att det inte fans en tydlig process eller några specifika problem, därför fokuserades
examensarbetet till att leverera förslag till förbättring samt att påvisa vilka
förbättringsmöjligheter som fanns med arbetsmetodiken. Trots att det endast
genomfördes ett litet antal observationer efter att ändringarna var genomförda kunde
det påvisas klara förbättringar enligt teorin kring arbetsmetodiken.

8.2 SMED
Som beskrivet i litteraturen så har SMED sitt ursprung i tung bilindustri med pressar
och stora maskiner. Den har genom åren också anpassats för att passa inom andra
miljöer och kan appliceras inom de flesta verksamhetsområdena. Examensarbetet har
främst använt filosofin kring SMED för att uppnå ställtidsoptimeringar, en filosofi som
kretsar kring att alla moment kan rationaliseras. SMED´s grundprinciper samt övriga
kvalitetetsverktyg i teoridelen har tillsammans med andra LEAN verktyg och mina
tidigare erfarenheter lett fram till de föreslagna förbättringsförslagen.
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Slutsatser

9 Slutsatser
Examensarbetet har visat att det finns goda möjligheter att använda sig av SMED
principerna för att minska ställtiderna. De implementeringar som har genomförts har
visat på positiva resultat med kraftigt minskade ställtider. Den handlingsplan som har
genererats för framtida förbättringar har stakat ut riktlinjer för hur de ska arbeta
vidare med SMED. Genom ett framtida arbete med SMED kommer ytterligare sänkning
av ställtider vara möjlig och därigenom öka produktionens flexibilitet.
Flera av produktionsmomenten har rationaliserats och förslag har lämnats på nya
lösningar, det är viktigt i framtiden att även vara kritisk mot dessa lösningar och inte
stagnera och bli nöjda.
Under examensarbetet så har många operatörer visat ett brinnande intresse för att
driva igenom strukturella förbättringar inom produktionen och dessa operatörer har
fört examensarbetet framåt. Avdelningen behöver hitta metoder för att tillvara ta
detta för att kunna fortsätta iterera denna ständiga förbättringsprocess.
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Appendix
Enligt överenskommelse med Sandvik Coromant har Appendix censurerats då det
innehåller tekniska detaljer som är av den karaktär att den ska stanna inom företaget.
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