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1 ABSTRACT 

Salazopyrin EN-tabs 500mg is an enteric coated tablet which is an anti-inflammatory drug 

that is used mainly for patients with rheumatoid arthritis and Crohn’s disease. The company 

Kemwell AB which is 100 % dedicated to contract pharmaceutical development and 

manufacturing produce this product and have noticed an increased amount of complaints over 

time. 

 

In this master thesis an investigation of the pharmaceutical manufacturing is done in order to 

suggest improvements that will result in reduced waste and complaints. The project is based 

on the Six Sigma methodology and the DMAIC-method that includes five different phases: 

Define, Measure, Improve, Analyze and Control [1]. 

 

Overview of the process: 

Tablet mass  Core (uncoated tablet)  Coated tablet 

 

The main complaints are cracked tablets, therefore three parameters were investigated; the 

tablet core strength, compression rate and the dimensions of the produced core over time to 

examine if the material tends to expand.    

 

As a result of the study, implementation of optimized parameters may decrease cracked 

tablets up to 90 %.  
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2 POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Examensarbetet följer projektmetodiken Sex Sigma bestående av fem faser, även kallat 

DMAIC-modellen: Define (Definiera), Measure (Mäta), Analyse (Analysera), Improve 

(Förbättra) och Control (Styra). Syftet med examensarbetet var att ta fram konkreta 

förbättringsförslag till läkemedelstillverkningen av Salazopyrin EN-tabs 500mg. Detta för att 

reducera mängden skadade tabletter och därmed minska kassationer och reklamationer.  

 

Kemwell AB benämner tillverkningen enligt följande steg: 

Tablettmassa  Kärna  Dragé 

 

Tablettmassan slås till kärnor som då är odragerade. Kärnorna blir sedan därefter dragerade 

med ett filmhölje och kallas då för dragé.  

 

Med hjälp av projektmetodiken undersöks bakomliggande faktorer för att sedan identifiera 

relevanta lösningar på problemet. Kemwell AB har sen tidigare sänkt hållfastheten (hårdheten 

som företaget benämner det) på kärnan vilket resulterat i större mängd kassationer och 

reklamationer. Anledningen till varför man sänkte hårdheten var för att klara 

frisläppningsanalysen med större säkerhetsmarginal. Idag införs en till analysmetod, så 

beroende på marknad väljs antingen sönderfallsanalys eller frisättningsanalys. Som ett mått på 

mängden skadat innehåll och kassationer i detta projekt används mängden utsorterade halvor 

som bildats efter drageringsprocessen.  

 

Undersökning av kärnans hårdhet, tablettmaskinens slaghastighet (tillvekningshastighet) samt 

kärnornas tendens till expansion resulterade i att Kemwell AB kan uppnå en reducering på   

90 % av kassationsmängden om dessa parametrar optimeras.  
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3 FÖRKORTNINGAR OCH BENÄMNINGAR 

Kärna  Salazopyrin EN-tabs 500mg tabletten i ickedragerad form 

Dragé  Salazopyrin EN-tabs 500mg tabletten i dragerad form 

Sats  En sats tillverkas av fem stycken containrar med tablettmassa 

Delsats  På en sats tillverkas 24st delsatser 

Kassation  Mängden skadat innehåll i form av halvor 

Hårdhet  Kemwell ABs benämning av kärnans hållfasthet 

Slaghastighet  Tillverkningshastigheten av kärnan 
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4 INLEDNING 

Salazopyrin EN-tabs 500 mg är en magsaftresistent filmdragé innehållande den aktiva 

substansen sulfasalazin. Sulfasalazin verkar antiinflammatoriskt och antibakteriellt, därför 

används Salazopyrin EN-tabs 500mg vid behandling av ledgångsreumatism (reumatiod artrit) 

samt vid inflammatoriska tarmsjukdommar så som ulcerös kolit (Crohns sjukdom) [2]. 

 

Verkningsmekanism: 

Sulfasalazin hämmar TNFα vilket är ett cytokin som finns i cellerna i immunsystemet där 

dess funktion är att aktivera inflammation. Genom hämning av TNFα minskar man dess 

aktivitet och därmed inflammation vilket i sin tur patienten upplever som mindre smärta i 

leder, tjock- och ändtarmen etc. [3]. 

 

 
5-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)fenylazo]salicylsyra 

 

Figur 1: Den aktiva substansen i Salaopyrin EN-tabs. 

 

Mängden skadat innehåll undersöks i detta projekt och har under de senaste åren tenderat till 

att öka vilket resulterat i ökad mängd kassation och antal reklamationer av produkten. Då 

processteg som kärnslagning och dragering har stor inverkan på produkten undersöks därför 

processparametrar för att minimera kostnaderna. Innan tabletterna frisläpps bekräftas deras 

kvalitet genom att testa om tabletterna uppfyller kraven fastskrivna i specifikationen. Bland 

annat testas tabletterna sönderfallstid och/eller tabletternas läkemedelsfrisättning. En 

kartläggning av problemet samt förslag på lösning av problemet tas fram genom användning 

av Sex Sigma metodiken och dess tillhörande problemlösningsmodell DMAIC. 

 

Optimering av kärnans hårdhet genomförs för att minimera kassationer och risken för 

reklamationer av Salazopyrin EN-tabs 500 mg. Beroende på hur hårt kärnorna slås kan andra 

faktorer få betydande roll. Några milstolpar i projektet är därför att se effekten av 

slaghastigheten och presskraften på den elastiska återhämtningen av kärnan. En 

kvalitetsanalys av den färdiga produkten görs i form av sönderfalls- och/eller frisättningstest. 
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5 BESKRIVNING AV DEN FARMACEUTISKA PRODUKTIONEN 

Nedan beskrivs den farmaceutiska produktionen hos Kemwell AB. Informationen är tagen 

från interna dokument och farmakopéer. Produktionen har kortfattat följande steg: 

 

TABLETTMASSA  KÄRNSLAGNING  DRAGERING  ANALYSERING 

 

5.1 Tablettmassa 

Kompositionen och tillverkningsprocessen av tablettmassan har stor inverkan på materialets 

tabletteringsegenskaper och därmed kvaliteten av den färdiga produkten. 

5.1.1 Innehåll 

Tablettmassan innehåller följande komponenter: 

 

a) Majsstärkelse 

Används främst som sprängmedel för sönderfallet av tabletten men har också egenskaper 

som fyllnadsmedel, bindemedel och antiadhesionsmedel. 

 

b) Magnesiumstearat 

Underlättar utskjutning av kärnan då det fungerar som smörjmedel och därmed sänker 

friktionen mellan matrisvägg och tablett. Magnesiumstearat används också för dess 

egenskaper som antiadhesionsmedel.   

 

c) Kollodial kiseldioxid 

Ökar flytförmågan av tablettmassan genom att fungera som glidmedel vilket minskar den 

intrapartikulära friktionen. 

 

d) Sulfasalazin med povidon  

Våtmald aktiv substans, sulfasalazin, som blandas med bindemedlet povidon.  

 

5.1.2 Tillverkning av tablettmassan 

En schematisk bild över tillverkningen av tablettmassan. 

 

 
Figur 2: Tablettmassans tillvekningsprocess. 

 

 

 

 

 

Blandning & rivning av 

kollodial kiseldioxid och 

majsstärkelse 

Satsning av 

magnesiumstearat 

Spraytorkning av 

vattensuspensionen 

Blandning av 

hjälpmedel och granulat 

Sulfasalazin våtmalas och 

blandas med povidon 
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5.2 Kärnslagning 

Tillverkning av kärnan sker i rundlöpare där tablettmassan pressas samman enligt: 

 

1. Understansen sänks ner och tablettmassan flyter ner i matrisen 

2. Överstansen pressar ihop tablettmassan mot understansen med två kompakteringar 

3. Överstansen dras ut 

4. Understansen går upp och kärnan sjukts ut 

 
Figur 3: Generell process över komprimeringsförloppet [7]. 

 

Ingående parametrar för kärnslagning: 

Slaghastighet  – Antal kärnor som slås (st/h) 

Fylldjup   –  Djupet av matrisen (mm) 

Relativ presskraft  – Kraft som ger kärnan dess hållfasthet (%) 

Förtryck   –  Förkomprimering (kN)  

Huvudtryck   –  Huvudkomprimering (kN)  

 

5.3 Drageringsprocessen 

I en perforerad roterande gryta (Accela-cota) drageras kärnorna med en polymerfilm 

bestående av cellulosaacetatftalat (CAP). Drageringen är lösningsmedelsbaserad där valet av 

lösningsmedelssystem är aceton och etanol. För att undvika att polymerfilmen spricker 

sprutas även en dragépolish på bestående av polyetylenglykol (PEG) som fungerar som 

mjukgörare. 
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Figur 4: Genomsnittsbild av drageringsgrytan [7]. 

 

Samtidigt som droppar av CAP-lösningen sprutas på tablettbädden strömmar ett luftflöde in 

för att påskynda torkningsprocessen av polymerfilmen. För att uppnå en jämn filmbildning 

blandas kärnorna med hjälp av bafflar som sitter på insidan av grytan.  

 

5.4 Analysering 

Då enterodragerade tabletters syfte är att vara magsaftsresistenta måste dessa förhållanden 

testas. Detta innebär att tabletten inte ska lösas upp i lösning motsvarande magsaft (pH 2) utan 

lösas upp i lösning som motsvarar miljön i tunntarmen (pH 7,4).   

5.4.1 Sönderfallstest  

Analysering av tabletter efter yttre påfrestningar som ger ett resultatsvar i form av godkänd 

resp. icke godkänd. Godkänd innebär att dragéfilmen är helt oförändrad medan icke godkänd 

innebär förändrad dragéfilm. Sex stycken dragéer testas från varje tillverkad delsats och 

analyseras efter 1h samt 2h i sönderfallsbadet. 

 
Figur 5: Apparaturen (korg) för sönderfallstest [4].  
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Sönderfallsbadet består av en bägare (1000mL) fyllt med upplösningsmediet saltsyra (pH 2) 

och tempererat till (37  1 
o 
C). En korg med sex stycken provrör där en dragé är placeras i 

varje provrör doppas ned i bägaren 28 – 32 gånger/min. Korgens botten är gjord av ett 

metallnät som låter saltsyran nå dragéerna [4]. 

 

5.4.2 Frisättningstest 

För analys av frisättningsförmågan av den aktiva substansen används tvåstegsfrisättning. 

Apparaturen består av en 1000mL bägare med avrundad botten där frisättningsmedierna 

tillsätts. Omröraren är utformad så att en homogen blandning av mediet uppstår. I bägaren 

placeras även en termometer för kontroll av den aktuella temperaturen. Frisättningsmedierna 

är tempererade till (37  0,5 
o 
C).  

 

Det första steget innebär att sex stycken dragéer placeras i syra med pH-värde motsvarande 

magsaft (pH 2). Kravet efter 2h omrörning är att inte mer än 10 % av den aktiva substansen 

har frisatts. Efter steg ett följer steg två där dragéer som genomgått steg ett placeras i buffert 

under omrörning med pH-värde motsvarande tarmsaft (pH 7,4) där minst 90 % ska ha frisättas 

efter 1h [5]. 

 

 
Figur 6: Frisättningsbad [5]. 
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6 PROBLEM SOM KAN UPPSTÅ I PROCESSEN 

Nedan listas de ingående kritiska faktorer som kan påverkar kvaliteten av produkten. 

6.1.1 Tablettmassans egenskaper 

I tabellen listas karaktäristiska effekter av dålig kompakteringsförmåga som är beroende av 

tablettmassans egenskaper [6-12]. 

 

Tabell 1: Orsaker till förekommande problem som beror av tablettmassans egenskaper 

Problem Potentiell orsak 

Lockning & Sprickor - För torrt granulat 

- För voluminöst granulat 

- För liten mängd bindmedel 

- För mycket luft i tablettmassan 

- För stor mängd smörjmedel 

- För snabb malning 

- Stora granuler 

- Expanderande material 

Häftning - Granulatet är för fuktigt 

- För hög luftfuktighet i lokalen 

- För liten mängd smörjmedel 

- För liten mängd bindmedel 

Dålig hållfasthet - För liten mängd bindmedel 

- För stor mängd smörjmedel 

Dålig sönderfallsförmåga - För liten mängd sprängmedel 

- För stor mängd smörjmedel 

Viktspridning - Dålig flytförmåga 

- Stora granuler 

- För stor mängd pulver 

- Stor spridning av granulat storlek 

- Adhesion till matris och stans  

6.1.2 Kärnslagningsparametrar 

Faktorer som påverkar kärnans kvalitet under kärnslagningen listas nedan [6-8, 13-16]. 

 

Dålig komprimeringsförmåga 

Det finns två ingående faser i komprimeringen av ett pulver. Komprimeringsförmågan 

symboliseras av pulvrets förmåga att reducera sin volym vid påläggning av tryck. 

 

Förtryck  = Fas I: Vid lågt tryck bildar partiklarna ett mindre poröst material 

Huvudtryck  = Fas II: Vid högt tryck, här kan tre olika beteenden uppdagas 

 

1. Elastisk deformation – reversibel partikelförändring  

2. Plastisk deformation – irreversibel partikelförändring 

3. Fragmentering – Uppdelning av en partikel till flera mindre partiklar  
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Under materialets optimala förhållanden fås en plastik deformation eller fragmentering vilket 

resulterar i en hög hållfasthet, alltså hård kärna. Om materialet istället beter sig elastiskt 

kommer materialet efter komprimering att återgå till ursprungsformen och därmed ger det en 

lägre hållfasthet.  

 

Kompakteringen är också beroende av hur snabbt slagna kärnorna blir eller rättare sagt, hur 

lång kontakttid stansarna har mot materialet. Ökad kontakttid resulterar i minskad elastisk 

återhämtning.  

 
Figur 7: Exempel på elastisk- och pastiskdeformation [7]. 

 

Nedan listas karaktäristiska effekter av dålig kompakteringsförmåga som är beroende av de 

ingående parametrarna i kärnslagningen: 

 

Tabell 2: Orsaker till uppstående problem vid kärnslagning som beror av inställningar för 

tablettmaskinen 

Problem Potentiell orsak 

Lockning & Sprickor - För högt tryck 

- Slitna matriser 

- För hög hastighet 

- Inget förtryck 

Häftning - Skadade eller opolerade stansar 

- Använder för lågt tryck 

- För hög slaghastighet 

Dålig hållfasthet - För lågt tryck 

- Dåligt förtryck 

- För hög slaghastighet 

Dålig sönderfallsförmåga - För högt tryck 

Viktspridning - För hög slaghastighet 

- Fel tvångsmatarhastighet 

- Slitna fyllkurvor 
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6.1.3 Drageringsparametrar 

Det finns två typer av defekter som kan uppkomma i drageringsprocessen. Produkten kan få 

ett felaktigt utseende så som klumpar etc. eller så kan produkten få bristande biofarmaceutiska 

egenskaper så som underkänd frisättning av läkemedlet. Följande text beskriver de 

komplikationer som kan uppstå p.g.a. drageringsprocessen [6-8, 17-22].  

 

Ytstrukturen hos kärnan är en avgörande faktor för adhesionen av CAP-lösningen. Detta är en 

egenskap som Kemwell AB undersökt tidigare vilket resulterade i att hårt slagen kärna har 

mindre porstorlek medan en mjukare kärna har större porstorlek vilket resulterar i att CAP-

lösningen tränger i olika bra. Tidigare inom Kemwell AB har man visat att mjukare kärnor 

absorberar CAP-lösningen bättre och därmed upprätthåller godare magsaftsresistent. 

 

Då kärnan utsätt för mekaniska påfrestningar i drageringsgrytan är kärnan hållfasthet en 

kritisk parameter. En hårdare kärna klarar större mekaniska påfrestningar än en mjukare 

kärna. 

 

Flertalet parametrar i drageringsprocessen påverkar den slutgiltiga produktens kvalitet och 

utseende. Nedan listas de drageringsparametrar som påverkar.  

 

6.1.3.1 Val av polymer och lösningsmedelssystem 

Om materialet tenderar till att expandera kan sprickbildningar uppstå i filmen (inre spänningar 

i filmen överstiger draghållfastheten hos filmen) vilket gör att analysresultaten inte blir 

godkända. Om detta är ett problem kan användning av annan polymer med högre molekylvikt 

passa bättre. Ett annat alternativt kan vara att använda polymera blandningar eller justering av 

mjukningsmedlets typ och koncentration.  

6.1.3.2 Utluftstemperatur: 

Som ett mått på tablettbäddens temperatur mäts utlufttemperaturen. Om utlufttemperaturen är 

för hög kan CAP-polymeren kladda, däremot om temperaturen är för låg kan polymeren 

istället falla ut. Beroende av lösningsmedelssystem och polymerens 

glasomvandlingstemperatur (tg) bestäms optimal utlufttemperatur för processen.  

6.1.3.3 Inluftstemperatur och flöde: 

Torkkapaciteten av drageringsprocessen styrs av både inluftstemperaturen och inluftsflödet. 

Under torkningen avdunstar lösningsmedlet vilket gör att det nästan bara finns en film av 

CAP på kärnan. Om torkningen sker för snabbt finns det en risk att lösningsmedlet hinner 

avdunsta innan det ens nått kärnan. Sker torkningen istället för långsamt riskerar man att 

drageringslösningen agglomererar.  

6.1.3.4 Sprayflöde: 

Sprayflödet är ett mått på hur mycket CAP-lösning som läggs på per tidsenhet. Detta måste 

alltså vara anpassat till systemets torkkapacitet. 

6.1.3.5 Undertryck: 

För en optimal applicering av CAP-lösningen ska laminärt flöde av sprayen råda i grytan, där 

av krävs ett undertryck. 

6.1.3.6 Rotationshastighet: 

För att på en jämn yta av CAP-lösningen på kärnorna roteras dem i trumman. Rotationen 

måste anpassas så att filmbildningen sker jämnt utan att kärnorna agglomererar (sker vid för 

långsam rotation) eller att sprickor bildas (sker vid för hög rotation).  
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7 FÖRSÖKSUPPLÄGG 

Genom variation av inställningar som styr hållfastheten och slaghastigheten av kärnan 

undersöks dess effekt på mängden skadat innehåll samt kärnans tendens till expansion. Se 

tabell nedan för inställningar. 
 

Tabell 3: Specifika inställningar för respektive delsats som tillverkas vid försöket  

Delsats Hårdhet (N) Slaghastighet (st/h) 

1 80 90 000 

2 80 120 000  

3 80 150 000 

4 80 200 000 

5 90 90 000 

6 90 120 000  

7 90 150 000 

8 90 200 000 

9 100 90 000 

10 100 120 000  

11 100 150 000 

12 100 200 000 

13 110 90 000 

14 110 120 000  

15 110 150 000 

16 110 200 000 

17 120 90 000 

18 120 120 000  

19 120 150 000 

20 120 200 000 

21 130 90 000 

22 130 120 000  

23 130 150 000 

24 130 200 000 
 

Direkt efter att delsatsen tillverkats i tablettmaskin Fette 2090A under dess speciella 

förhållande togs ett antal kärnor omhand för att mäta dess expansion över tid m.h.a. Erweka 

Multicheck Ta. Efter att varje delsats dragerats i drageringsgryta Accela-Cota 150 sorteras de 

bildade halvorna ut som därmed representerar mängden skadat innehåll som uppkommit. Se 

figur 8. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Typiskt utseende för de utsorterade halvorna. 
 

Varje tillverkad delsats analyseras sedan via sönderfallstest (Erweka ZT 320) samt 

frisättningsanalys (Viran VK7010) för att säkerställa produktens kvalitet. 



  18 (55)   

8 SEX SIGMA 

Projektmetodiken Sex Sigma är idag ett av de starkaste förbättringskoncepten som används 

över hela världen inom de flesta branscher. Grundaren till Sex Sigma är det framgångsrika 

bolaget Motorola som skapade metodiken under en svår lönsamhetsperiod. Examensarbetets 

struktur är uppbyggt från boken ”Ständiga förbättringar” skriven av Lars Sörqvist [1].  

 

Sex Sigma metodiken är baserad på statistisk information om kvaliteten i processen som beror 

främst av variationer. Därför är en viktig del i förbättringsarbetet att förstå och hantera 

variationer hos företagets tillverkningsprocess. För att lyckas med sitt förbättringsarbete bör 

utmanande mål för reduceringen av variationer sättas.  

 

Viktiga beståndsdelar för att Sex Sigma ska vara framgångsrikt är främst höga ambitioner och 

drivande ledning vilket är resultatet av en tydlig infrastruktur, fakta om verksamheten, 

verkningsfulla metoder och förbättringsverktyg, systematisk uppföljning och återkoppling av 

resultat, gedigna och omfattande utbildningsprogram samt en enhetlig arbetsgång.  

8.1 DMAIC-modellen 

Som problemlösningsmodell för detta examensarbete används DMAIC-modellen vilket är 

Motorolas problemlösningsmodell som de utvecklade tillsammans med Sex Sigma-konceptet. 

DMAIC baseras på fem faser; Define (Definiera), Measure (Mäta), Analyse (Analysera), 

Improve (Förbättra) samt Control (Styra). Alla dessa faser är grundläggande för metodiken 

dock täcker examensarbetet inte upp alla delar då tidsutrymmet är begränsad. Nedan listas de 

ingående delar i respektive fas. 

8.1.1 Definiera 

För att lyckas med förbättringsarbetet är förståelsen av problemet en betydande punkt. Därför 

är definiering av problemet mycket viktigt innan lösningsarbetet kan påbörjas. Definiera fasen 

innehåller följande punkter: Tag fram en problemformulering, Bestäm möjlig avkastning och 

projektets betydelse, Identifiera kunder och deras behov, Identifiera kritiska faktorer (CTQ), 

Beskriv processens övergripande flöde (SIPOC), Identifiera framgångsfaktorer och hot, Tag 

fram en projektplan. 

8.1.2 Mäta 

Att mäta och samla in data om processen och problemet är viktigt för att bygga grunden till 

problemförståelsen för att sedan kunna identifiera bra lösningar. Mätningens fokus ligger 

kring processens variationer då det ofta är de bakomliggande orsakerna till problemet. De 

ingående punkterna för mäta fasen är: Bestäm informationsbehovet, Identifiera viktiga mått, 

Fastställ krav, Välj mätmetod och utforma mätningen, Bestäm urvalsmetod och urvalsstorlek, 

Testa mätmetoden och bedöm mätsäkerheten, Planera och genomför mätningen, Bestäm 

processens duglighet. 

8.1.3 Analysera 

I analysera fasen behandlas information som samlats in från mäta fasen. Analyseringen sker 

ofta med hjälp av statistiska verktyg då Sex Sigma är relativt orienterad mot att mäta och 

kvantifiera. Som mål i analysera fasen ska bakomliggande brister kunna kartläggas. I fasen 

ingår efterföljande punkter: Granska insamlad data, Variationsanalys, Processanalys, 

Identifiera bakomliggande orsaker. 
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8.1.4 Förbättra 

Efter att de bakomliggande orsakerna identifieras ska lösningen på problemet vara relativ 

uppenbar. Det som återstår är då att välja och precisera lösningen. Förbättra fasen har därför 

följande underrubriker: Identifiera möjliga lösningar, Välj lösning, Precisera lösning, Testa 

lösningen genom pilotförsök, Planera genomförandet, Följa upp resultat, Påverka attityder och 

hantera förändringsmotstånd.  

8.1.5 Styra 

För att undvika att problemet uppdagas i framtiden är det viktigt att säkerställa att lösningen 

även i fortsättningen ger önskade resultat. Därför ingår dessa parametrar i styra fasen: 

Standardisera processen och arbetssättet, Planera styrningsverksamheten, kontinuerlig 

mätning och statistisk processtyrning, Revisioner och avvikelsehantering, Genomför slutlig 

uppföljning, Tag fram en slutrapport, Dela erfarenhet med andra enheter. 
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9 DEFINIERA 

För att lösa problemet behövs en tydlig definition av problemet, därför genomförs definiera 

fasen för att öka förståelsen om processen avvikande kvalitet. 

9.1 Tag fram en problemformulering 

Mängden skadat innehåll av Salazopyrin EN-tabs 500mg har ökat med åren vilket medfört 

ökade kostnader i kassationer etc. Processtegen kärnslagning och dragering har stor inverkan 

på produktens kvalitet vilket gör att ingående processparametrar bör undersökas för att 

minimera kostnader. 

9.2 Bestäm möjlig avkastning och projektets betydelse 

Fr.o.m. år 2008 finns dokumenterad data på mängden kassationer. Nedan syns en 

sammanställning av mängden kassationer per sats mellan år 2008 och 2013. Med 

regressionsanalys kan en tendens påvisas till att mängden kassationer per sats ökar med åren 

som symboliseras av trendlinjen. 
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Figur 9: Relation mellan mängden kassationer och år. 

 

En undersökning av hur spridningen av kassationerna förhåller sig gjordes m.h.a. ett 

individuellt styrdiagram, se figur 10. Det visade sig att under 2010 samt 2011 var spridningen 

relativt stabil dock med ganska hög kvantitet på kassationerna (10,58 kg/sats). Delvis under 

2008 och 2009 var mängden kassationer som minst (6,63kg/sats resp. 5,72 kg/sats).  
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Figur 10: Bild över tendensen på ökade kassationer med tid. 

 

Slutsatsen som kan dras från figur 9 och 10 är att Kemwell AB kan producera Salazopyrin 

EN-tabs 500mg med betydligt lägre nivåer på kassationsmängder än dagsläget. 

 

Tabell 4: Jämförelse av mängd kassation per år 

År 2008 2009 2010 2011 2012 

Antalet tillverkade satser (st) 117 124 111 131 117 

Utfallsvärde kassation (kg) 596 1417 1449 1749 1848 

Antal kassationer per delsats (kg) 0,21 0,48 0,54 0,32 0,66 

Antal tillverkade dragéer per sats (st) 2822 2497 2796 2727 2794 

Utbyte, tablettmassa till dragé (%) 98,75 98,6 98,63 98,42 98,72 

Börvärde kassation (kg) 35 33 38 43 36 

Utfallsvärde/Börvärde 17 43 38 41 52 

 

Under antagandet att förluster så som damm, provtagningar etc. är relativt lika för respektive 

år visas då att under 2012 kasserades ca 52 gånger så mycket mer kassation än det tänkta 

börvärdet som är baserat på utbytet mellan tablettmassa och färdig dragé.  

 

Från dessa siffror kan slutsatsen dras att Kemwell ABs mest kostandseffektiva produktion var 

under 2008. Därför är ett bra mål att uppnå tillverkning som minst motsvarar värden liknande 

tillverkningen under 2008. 

 

Vid jämförelse av kostnader under 2008 och 2012 kan följande ses: 

- År 2012 kasserades 11kg/sats fler dragéer vilket motsvarar ca 4600kr mer/sats.  

- Totalt under 2012 kasserades dragéer till ett värde på ca 540 000kr mer är under 2008. 

- Mellan år 2008 och 2012 har kassationen ökat med över 300 %. 

 

En besparing på 540 000kr per år kan uppnås om produktionen når kassationsvärdena i 

samma nivå som under 2008. Detta innebär att man kan tillverka ca 10st färre delsatser som 

därmed även innebär ungefär 17 timmars mindre arbete. Kemwell AB har problem med att 

halvor följer med till blisterförpackningen vilket resulterat i att personalen vart tvungna att 

handplocka bort dessa så kommer även dessa problem reduceras i takt med att kassationerna 

reduceras. 
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9.3 Identifiera kunder och deras behov 

Med ett VOC ”Voice Of the Costumer” kan kundbehovet kartläggas. Frågan man ställer sig 

är: Vilka påverkas av det aktuella problemet? 

 

Externt 

- Kunder: 

- Vill ha patientsäker produkt med god kvalitet. 

 

Internt 

- Farmaciavdelningen: 

- Vill inte ha några halvor alls så att sortomatsteget kan elimineras. 

- Vill ha högre prestanda och kapacitet. 

- Frångå omfördelning av delsats och undvika avvikelser.  

- Förpackningen: 

- Vill inte handplocka bort halvor i blisterlina. 

- Kvalitetsavdelningen: 

- Minimera omfördelning, avvikelser samt reklamationer. 

- Finans/HR: 

- Vill ha en stabil och kostnadseffektiv produktion. 

9.4 Identifiering av kritiska faktorer (CTQ) 

För att kunna identifiera de parametrar som har störst inverkan och betydelse för att uppnå ett 

bra resultat är CTQ ”Critical To Quality” en bra metod för att beskriva de nödvändiga 

egenskaperna.  

 

Se bilaga 18.1 

9.5 Beskrivning av processens övergripande flöde (SIPOC) 

En kartläggning över hur tillverkningsprocessen ser ut med hjälp av verktyget SIPOC som 

står för Supplier, Input, Process, Output och Costumer. 

 

Se bilaga 18.2 
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10 MÄTA 

Mäta fasen utförs för att kartlägga ytterligare information och därmed öka förståelsen om 

processens problem i form av att finna processen eventuella begränsningar. 

10.1 Bestämning av informationsbehovet 

Då kassationsmängden till störst del är bestående av halvor kan slutsatsen dras (baserat på 

information från punkt 6) att hållfastheten hos kärnan är för dålig alt. för lång blandning av 

smörjmedel eller att tablettmassan är för torr. Projekt angående optimering av mängden 

smörjmedel samt optimering av tablettmassans fukthalt har redan startats inom Kemwell AB 

därför läggs fokus på hållfastheten. Insamling av sekundär data i form av kartläggning av 

förändringar som gjorts i processen som eventuellt påverkat kvaliteten ger följande resultat:  

 

2003-12-15  

Införande av ny tillverkningsmetod av kärnan där man sänker hårdheten från 90N ±10N till 

80N ±10N. 

 

2008-05-19 

Införande av kontrollgränser i tillverkningsmetoden av kärnan. Vid utslag av hårdhet vid in-

process kontroll (IPC) utanför gränserna 80N ±4N skall inställningarna justeras.   

 

Även en del primär data som information från vetenskapliga artiklar, litteratur etc. är 

nödvändig för att bekräfta vikten av effekterna som förändringarna man gjorts i processen har 

haft. I ett antal artiklar och böcker bevisar man att ju hårdare man slår tabletten desto mer 

hållfast är den och därmed klarar den större mekaniska påfrestningar (se punkten 6.1.2). 

10.2 Identifiering av viktiga mått 

Som tidigare nämnt är hårdheten av kärnan förmodligen orsaken till varför mängden skadat 

innehåll har öka därför bör hårdheten optimeras. Då man ökar hårdheten finns en del andra 

parametrar man måste ta hänsyn till.  

 

Med ökande tryck ökar risken för elastisk deformation. 

Med ökande slaghastighet ökar risken för elastisk deformation. 

 

Därför bör även tendensen till elastisk återhämtning undersökas under de förhållanden som 

kärnan tillverkas, detta via mätning av kärnans dimension över tid.  
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10.3 Fastställ krav 

Nedan listas de krav som ska uppfyllas för att produkten ska kunna påvisa god kvalitet. 

10.3.1  Krav på kärnan 

Dessa krav är de som Kemwell AB har som in-process kontroll för att i slutändan kunna 

säkerställa produktens kvalitet. 

 

Tabell 5: Lista över IPC av kärnan 

Parameter Riktvärde Gränser 

Medelvikt 640mg 635 – 645mg 

Tjocklek, medelvärde 5,1mm 4,8 – 5,5mm 

Hårdhet, medelvärde 80N 70 – 90N 

Åtgärdsgräns, Hårdhet 80N ± 4N 

Friabilitet  Max 1,0 % 

Sönderfallstid  Max 10min 

 

Registrerade gränser från kunder vad det gäller kärnans hårdhet: 

 US: Min 55N 

 Övriga länder: Min55N – Max150N 

10.3.2  Krav på drageringsprocessen 

Parametrarna justeras under de första 30min så att utlufttemperaturen liggen inom dess 

gränser. 

 

Tabell 6: Lista över drageringsprocessens parametrar 

Parameter Riktvärde Gränser 

Utlufttemp. efter 30min 23°C 20 – 25°C 

Sprasymängd vid start 840ml/min 815 – 865ml/min 

Spraytid med startflöde 5min  

Spraymängd efter 5min 680ml/min 660 – 700ml/min 

Rotaionshastighet gryta 11rpm  

Inluftstemperatur 38°C 35 – 40°C 

Luftmängd 1700m
3
/h 1550-1850m

3
/h 

Undertryck  45Pa 30-60Pa 

Medelvikt 675mg 660 – 690mg 

10.3.3  Kvalitetskrav 

Analysering av dragéns sönderfallskapacitet samt frisättning av läkemedel har följande krav 

för att den tillverkade satsen ska frisläppas. 

 

 Sönderfall: 

Ingen tendens till sönderfall får synas efter sönderfallstest enligt punkt 5.4.1. 

 

 Frisättning: 

Enligt punkt 5.4.2. Inte mer än 10 % frisättning i syra och minst 90 % frisättning i 

buffert. 
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10.4 Val av undersöknings- och urvalsmetod 

Med direkta mätningar i processen undersöks kvaliteten av kärnor tillverkade under speciella 

förhållanden. Tillverkningen sker i skarp produktion som en planerad avvikelse vilket gör att 

mätningen baseras på ett delurval då det är för tidkrävande att samla in alla möjliga 

bidragande faktorer. 

 

Som respons (urval) på mätningen dokumenteras mängden utsorterade halvor efter dragering 

då Kemwell AB tidigare har noterat att detta är den mest bidragande orsaken till 

reklamationer av produkten. 

 

Då tiden är begränsande samt risken för underkänd produkt utförs detta försök med relativt 

små marginaler då endast fåtalet observationer kan samlas in.  

10.5 Testa undersökningsmetoden och bedöm mätsäkerheten 

Då försöket sker i skarp produktion bedöms undersökningsmetoden och mätsäkerheten vara 

god. Dock p.g.a. fåtal observationer är undersökningen inte helt optimal då det kan resultera i 

ett osäkert resultat men tendenser kan avläsas.  

10.6 Planera och genomför mätningen 

Parametrar som varieras är kärnans hårdhet samt tillverkningens slaghastighet. Dessa 

inställningar kontrolleras under tillverkningen genom IPC för att säkerställa att kärna med 

korrekta parametrar tillverkas. Även de tillverkade kärnornas dimensioner mäts över tid (max 

24h). 

 

Varje delsats är unikt, totalt 24st delsatser tillverkas: 

Unik slaghastighet (200’, 150’, 120’, 90’) [st/h] 

Unik hårdhet (80, 90, 100, 110, 120, 130) [N] 

 

Dimensionsmätning utförs på varje delsats enligt tidsfrekvensen: 

0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h, 12h samt 24h 

 

Dragering samt kvalitetsanalyser sker helt enligt Kemwell ABs ordinarie metoder och rutiner 

bortsett från att utsorterade halvor efter dragering samlas upp efter varje delsats istället för 

vanligt vis efter hela satsen. 
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11 ANALYSERA 

När undersökningen genomförs analyseras resultaten för att sedan kunna identifiera en 

lösning på problemet. Analyseringen skedde med hjälp av det statistiska verktyget Minitab 

(version 16). 

 

Nedan visas en tabell över delsatsernas unika tillverkningsförhållanden där hårdheten och 

slaghastigheten varierades. IPC-värdena för alla delsatser kan ses i bilaga 18.7. 

 

Tabell 7: Kärnslagningens inriktningsparametrar 

Delsats Hårdhet (N) Slaghastighet (st/h) 

1 80 90 000 

2 80 120 000  

3 80 150 000 

4 80 200 000 

5 90 90 000 

6 90 120 000  

7 90 150 000 

8 90 200 000 

9 100 90 000 

10 100 120 000  

11 100 150 000 

12 100 200 000 

13 110 90 000 

14 110 120 000  

15 110 150 000 

16 110 200 000 

17 120 90 000 

18 120 120 000  

19 120 150 000 

20 120 200 000 

21 130 90 000 

22 130 120 000  

23 130 150 000 

24 130 200 000 
 

11.1 Granska insamlad data 

Med hjälp av olika analysmetoder granskas insamlad data för att sedan kunna identifiera 

bakomliggande problem.  

 

För optimering av kärnslagningsparametrarna undersöktes faktorerna: Hårdhet, slaghastighet 

och materialets tendens till expansion. Med hjälp av multivariat dataanalys kan parametrar 

med betydande roll ses. 
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11.1.1  PCA – Principle Component Analysis 

I form av PCA kan ingående faktorers påverkan avläsas, nedan syns en plot som visar hur 

mycket de sex undersökta komponenter (PC) påverkas. För att ha en robust process ska alla 

egenvärden vara ≤ 1 vilket gör att i detta fall bör man jobba med både PC1 och PC2. 
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Figur 11: Visuell beskrivning av att påverkande parametrar. 

 

Tabell 8: Numerisk beskrivning av vilka parametrar som bör undersökas 

Variabel: PC1 PC2 

Ståtid (h) 0,004 0,118 

Slaghastighet (st/h) 0,115 0,679 

Vikt (mg) 0,019 0,205 

Hårdhet (N) 0,703 0,066 

Tjocklek (mm) 0,700 0,086 

Längd (mm) 0,048 0,687 

 

Enligt analysen är hårdheten eller tjockleken den komponenten som man bör undersöka först 

(högst PC-värde) då den har ett PC1 värde på 0,703 resp. 0,700. Sedan för PC2 verkar 

slaghastigheten och längden vara betydande då de ligger på värden som 0,679 resp. 0,687.  
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11.1.2  Faktoranalys 

Med en faktor analys kan liknande undersökning även göras för att får ytterligare förståelse 

och insikt om vilka bakomliggande faktorer som bidrar till bildandet av halvor. De röda 

markörerna är signifikant avvikande med mer än 5 % från standard effekten av bidraget till 

mängden utsorterade halvor.  
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Figur 12: Visuell beskrivning av påverkande faktorer 

 

Tabell 9: Numerisk beskrivning av vilka parametrar som bör undersökas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då signifikansnivån är P-värdet 0,05 så kan faktorerna Hårdhet, interaktionen 

Slaghastighet*Vikt och interaktionen Slaghastighet*Hårdhet avläsas ha påverkande effekt av 

bildandet av mängden halvor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktion: Faktor P-värde 

A Ståtid (h) 0,353 

B Slaghast (st/h) 0,347 

C Vikt (mg) 0,856 

D Hårdhet (N) 0,000 

AB Ståtid (h) * Slaghastighet (st/h) 0,954 

AC Ståtid (h) * Vikt (mg) 0,699 

AD Ståtid (h) * Hårdhet (N) 0,340 

BC Slaghastighet (st/h) * Vikt (mg) 0,014 

BD Slaghastighet (st/h) * Hårdhet (N) 0,047 

CD Vikt (mg) * Hård (N) 0,858 
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11.1.3  Hårdhet 

Relationen mellan kärnans hårdhet och mängden skadat innehåll har påvisats vara stor. Ju 

högre presskraft som används desto mindre mängd halvor sorteras ut. Nedan syns en 

regressions analys över mängden utsorterade halvor per delsats där hårdheten ökar med 

delsatsnumret som tidigare visats i tabell 9.  
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Figur 13: Trendlinje över hur mängden halvor minskar med ökad hårdhet. 

 

Med en förklaringsgrad på 76,7 % och ett P-värde på 0 kan en statistiskt säkerställd relation 

påvisas. Därmed kan slutsatsen att utbytet av mängden dragéer är mycket beroende av kärnan 

hårdhet. I samband med att hårdheten ökar minskar kärnan tjocklek. Eftersom styrning av 

kärnslagningens parametrar görs mot kärnans vikt leder det till att kärnan blir mer 

komprimerad med ökad hårdhet. Relationen mellan tjockleken och mängden utsorterade 

halvor har en förklaringsgrad på 79,9 % (se bilaga 18.3 för regressions analys). 

 

Vid en undersökning av hur spridningen av hårdheten varierade beroende på vilket presskraft 

som användes kunde en ökning av spridningen ses i samband med ökad presskraft. 
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Figur 14: Tendens till ökad spridning av hårdheten med ökad hårdhetsinställning. 
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Däremot kunde ingen skillnad i tjockleks- eller längdvariation påvisas (se bilaga 18.4). 

11.1.4  Slaghastighet 

Vad det gäller slaghastighetens inverkan på mängden utsorterade halvor kunde ingen 

signifikant relation påvisas. Förklaringsgrad 0,1 % och P-värde 0,750. Vilket man då kan dra 

slutsatsen att oberoende av vilken slaghastighet som används påverkas inte det slutgiltiga 

utbytet av dragéer. 
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Figur 15: Plotten visar relationen mellan slaghastigheten och mängden halvor. 

 

Som tidigare nämnt kan slaghastigheten ha stor påverkan på materialets elastiska uppträdande 

då kontakttiden med stans ökar med sänkt slaghastighet. En hög slaghastighet kan resultera i 

häftning av materialet då bindningar mellan partiklara inte hinner bildas innan överstansen går 

upp och därmed reduceras hållfastheten.  

 

Denna tendens kunde ses då inställningarna var 130N och 150’st/h vilket gör att produktion 

under dessa förhållanden ska undvikas. Även vid parameterinställningen 130N och 200’st/h 

var produktion av kärnor inte möjlig då viktspridningen blev okontrollerbar.  

11.1.5  Expansion 

Expansionen av kärnan som tillverkats under dessa förhållanden undersöks då risken för att 

drageringsfilmen spricker efter påläggning har stor påverkan på slutproduktens 

läkemedelsfrisättning. Då Kemwell AB ansåg att som deras maximala tid de kan låta kärnorna 

vila innan dragering var 24h gjordes dimensionsanalyser enligt tidsförlopp 0h, 0,5h, 1h, 3h, 

6h, 12h och 24h.  
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Grafisk illustration av expansionen följer nedan: 
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Figur 16: Expansionstrend med hårdhet 80N vid olika slaghastigheter. 
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Figur 17: Expansionstrend med hårdhet 90N vid olika slaghastigheter. 
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Figur 18: Expansionstrend med hårdhet 100N vid olika slaghastigheter. 
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Figur 19: Expansionstrend med hårdhet 110N vid olika slaghastigheter. 
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Figur 20: Expansionstrend med hårdhet 120N vid olika slaghastigheter. 
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Figur 21: Expansionstrend med hårdhet 130N vid olika slaghastigheter. 

 

 

Vid en överblick av dessa grafer kan ingen direkt slutsats dras om expansion är 

förekommande. Se bilaga 18.8 för expansionsvärden. Därför genomfördes även ett 

hypotestest för att eventuellt påvisa skillnad i expansionen, detta utfördes med 

konfidensintervall 95 % och 99 %, se resultat i figur 22. För att signifikant skillnad i tjocklek 

eller längd mellan tiderna innan 12h och efter 12h ska kunna påvisas så ska 

 [23]. 
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Figur 22: Sammanställning av hypotestest 
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Dessa resultat tyder på att expansion av materialet inte är någonting som man behöver ta 

hänsyn till. Dock mättes dimensionerna av kärnorna efter olika tidpunkter för olika kärnor. 

Analysutrustningen mäter kärnans dimensioner och hårdhet och därmed krossas dem vilket 

gjorde att analysering av enskild kärna över tid inte var möjlig.  

11.1.6  Sönderfall och frisättning 

Vid noteringar av viktökningen mellan kärna till dragé kunde en tendens till ökning beroende 

av kärnans hårdhet avläsas. 
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Figur 23: Trendlinje mellan viktökning och hårdheten. 

 

Baserat på dessa resultat så kan eventuella problem med sönderfall resp. frisättning förutsättas 

eftersom det visar att drageringsfilmen blir tjockare i samband med att hårdheten av kärnorna 

ökar.  

 

Sönderfallsanalys genomfördes på varje enskild delsats och kan alla goda resultat (ingen 

tendens till sönderfall kunde ses). Frisättningsanalyseringen genomfördes på delsatserna som 

var tillverkade med kärnor slagna till hårdheten 120N och gav följande resultat: 

 

Tabell 10: Frisättningsresultat 

Hårdhet (N): Slaghastighet (st/h): Frisättning steg 1 (%) Frisättning steg 2 (%) 

120 90 000 0,28 97 

120 120 000 0,68 94 

120 150 000 0,68 94 

120 200 000 0,75 95 

 

Alltså gav även frisättningsanalysen för dessa delsatser goda resultat (frisättningen var mindre 

än 10 % i steg 1 samt frisättning i steg 2 var mer än 90 %). Se bilaga 18.5 för 

sönderfallsanalyserna samt bilaga 18.6 för frisättningsanalyserna.  
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11.2 Identifiera bakomliggande orsaker 

De undersökta parametrarnas betydelse och påverkan har nu kartlagts som nedan 

kommenteras. 

11.2.1  Hårdheten 

Den mest kritiska orsaken till mängden skadat innehåll i form av halvor är definitivt den 

tillverkade kärnans hårdhet. En förhöjd presskraft resulterar i klar minskning av bildandet av 

halvor, se graf nedan. 

140130120110100908070

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

Hårdhet

K
g

 h
a

lv
o

r/
d

e
ls

a
ts

S 0,0983454

R-Sq 74,5%

R-Sq(adj) 74,3%

Fitted Line Plot
Kg halvor/delsats =  1,229 - 0,009518 Hård mv

 
Figur 24: påvisad tydlig trend mellan hårdheten och mängd halvor. 

11.2.2  Slaghastigheten 

Slaghastigheten har en ytterst liten påverkan av bildandet av halvor, däremot vid för snabb 

slaghastighet ökar risken för häftning av materialet. 

11.2.3  Expansion 

Den grafiska illustrationen (figur 16 – 21) ger ingen bra anblick om att materialet expanderar 

eller inte. En statistisk undersökning genom hypotestest kan inte påvisa någon skillnad i 

tjocklek eller längd av materialet innan 12h och efter 12h.  
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12 FÖRBÄTTRA 

12.1 Identifiera möjliga lösningar 

Hårdheten är helt klart en bakomliggande faktor vilket medför att en ökad hårdhet bör införas. 

Vid en undersökning av förbättringen som skulle uppnås med ökad hårdhet syns en tydlig 

trend.  

242322212019181716151413121110987654321

0

-20

-40

-60

-80

-100

Delsats

%
 k

o
s
tn

a
d

s
fö

rb
ä

tt
ri

n
g

% kostnadsförbättring vs delsats

 
Figur 25: Graf över procentuell förbättring beroende på tillverkad delsats.   

 

Med ett två-sidigt t-test för jämförelse mellan skillnaderna vid 80N resp. 90N och 100N, 

110N, 120 och 130N erhölls ett t-värde på 5,22 (95 % signifikansnivå) och med frihetsgraden 

7 som ger ett kritiskt t-värde på 2,36 kan signifikant skillnad påvisas.  

Då tendenser till häftning vid slaghastigheten 150’st/h vid hårdheten 130N bör 

slaghastigheten sänkas för att minimera risken för underkänd tillverkning. 

12.2 Välj lösning 

En optimal hårdhet skulle ligga kring 120N då spannet mellan 110N – 130N ligger ungefär på 

samma nivå. Vid analysering bör de optimala tillverkningsförhållandena vara 120N vid 

slaghastigheten 120’st/h. Då Kemwell AB sen tidigare använt sig av en åtgärdsgräns på ±4N 

vid tillverkningen rekommenderas det att behålla denna gräns. Dock föreslås åtgärdsgränsen 

±5N eftersom spridningen på hårdheten tenderar att öka med ökande hårdhet, se figur 14. 

 

Under antagandet att man producerar samma mängd som under 2012 skulle denna 

procentuella förbättring innebära en besparing på ca 700 000kr/år. Denna beräkning är endast 

baserad utifrån förädlingsvärdet av Salazopyrin EN-tabs 500mg. Ytterligare besparingar görs 

eftersom antalet delsatser som behövs tillverkas reduceras med ca 15st/år vilket motsvarar ca 

24 timmars arbete. Se bilaga 18.10 för sammanställning av besparingar Kemwell AB kan göra 

beroende på parameterinställningarna. 

12.3 Precisera lösning 

Införande av tillverkning av kärnor med hårdheten 120N (±10N) och åtgärdsgräns 120N 

(±5N) vid slaghastigheten 120 000st/h.   
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13 DISKUSSION 

Vid undersökning av faktorer som kunde påverka mängden bilade halvor kunde några 

parametrars inverkan fastställas. 

 

En tydlig koppling mellan kärnans hållfasthet och mängden utsorterade halvor kunde påvisas. 

Ju högre presskraft som används vid tillverkningen av kärnan desto mindre mängd halvor 

utsorterades eftersom hållfastheten ökar med ökad presskraft. Undersökningen resulterade 

även i att en maximal gräns uppnåddes då vid slagning av kärnor till hållfastheten 130N under 

slaghastigheten 150’st/h visade tendenser till sprickbildning/häftning. Även vid tillverkning 

av kärnor med hållfasthet 130N under slaghastigheten 200’st/h gav stora viktvariationer vilket 

gjorde att produktion inte var genomförbar.  

 

Slaghastighetens inverkan på mängden bildade halvor var påvisad försumbar. Dock noterat att 

vid för hög slagningshastighet vid hög presskraft medförs en större risk för produktion av 

kärnor med underkänd kvalitet i form av sprickbildning.  

 

Vid analysering av materialets tendenser till expansion kunde vid en visuell granskning av de 

resulterade graferna inge att expansion avstannade efter 12h. Dock vid en statistisk 

undersökning med hjälp av hypotestest kunde ingen skillnad påvisas både vid 95 % samt vid 

99 % konfidensintervall.  

 

För att kontrollera den färdiga produkten genomfördes sönderfallstest samt frisättningstest 

som visade goda resultat för alla tillverkade dragéer. Detta gör att de optimala 

parameterinställningarna för minimering av mängden halvor styrs av kärnans hållfasthet samt 

slaghastigheten. 
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14 FRAMTIDA ÅTGÄRDER 

Då reduceringen av kassationerna inte var total kan ytterligare åtgärder krävas om absolut 

reducering önskas. Nu när tillverkningsförhållandet för kärnan optimerats kan 

drageringsparametrar optimeras. Som nämnt under avsnitt 6.1.3 kan exempelvis utbyte av 

drageringslösning innehållande längre polymerkedjor för att öka filmens draghållfastighet 

vilket kan resultera i en mer hållfast produkt 

  

Ett annat alternativ kan vara att undersöka rotationshastigheten hos drageringsgrytan för att 

minska de mekaniska påfrestningarna. En lägre rotationshastiget skulle förhoppningsvis 

uppvisa mindre påfrestningar. Dock vid denna åtgärd är det mycket viktigt att justera alla 

ingående och utgående flödesparametrar vid tillverkningen för att undvika problem som 

utfällning eller klibbning av polymerlösning. 
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15 SLUTSATS 

I produktionssyfte vill man alltid producera så stor mängd som möjligt med så hög kvalitet 

som möjligt. Efter denna undersökning kan optimala parametrar fastställas så att detta mål 

lättare uppnås. Baserat på resultaten föreslås dessa parametrar för kärnslagningen: 

 

Hårdhet 120N (±10N)  

Åtgärdsgräns 120N (±5N) 

Slaghastighet 120 000st/h 

 

En sänkning från slaghastigheten 150 000st/h som Kemwell AB tillverkar kärnorna vid idag 

till den rekommenderade slaghastigheten 120 000st/h kommer inte att påverka den totala 

produktionshastigheten. Drageringsprocessen som är flaskhalsen idag kommer fortfarande 

vara det mest tidskrävande steget vid införandet av de optimerade parametrarna. 

 

Vid en återkoppling till definiera fasen, där uppsattes ett mål att reducera mängden halvor till 

liknande mängd som förekom under 2008, vilket motsvarar en kassationsreducering på 67 %. 

Om ovanstående parameterinställningar görs kommer förhoppningsvis produktionen uppnå 

detta mål med lätthet då dessa parametrar resulterat i en reducering upp till 90 % av 

kassationerna. Detta kan då innebära stor ekonomisk besparing för Kemwell AB.  
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18 BILAGOR 

18.1 CTQ
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18.2 SIPOC – Supplier, Inputs, Process, Outputs, Costumer 
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18.3 Regressionsanalys av tjocklek vs. mängd halvor 
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18.4 Styrdiagram över tjocklek- och längdvariation 
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18.5 Sönderfallsanalys 
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18.6 Frisättningsanalys 
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18.7 IPC-värden 
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18.8 Expansionsvärden 
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18.9 Sammanställning av potentiella besparingar 

 


