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Sammanfattning
Detta är ett examensarbete utför på GEMS PET Systems i Uppsala vilket är ett företag
inom GE-healthcare. På GEMS PET Systems AB utvecklar, tillverkar och servar man
utrustning för tillverkning av radioaktiva isotoper för PET. PET är en form av scanner
som man använder bland annat för att hitta cancertumörer hos cancerpatienter. Man
tillverkar och servar endast utrustningen som är inblandad i tillverkningen av dessa
isotoper, vilken i grunden är en partikelaccelerator av cyclotrontyp, alltså inte hela
PET-systemet vilket innefattar scanner och annan utrustning.
Ett sådant acceleratorsystem skeppas från GEMS PET Systems AB i två eller tre
stycken 20 fots containers, beroende på orderkonfiguration, där vardera container
innehåller ett flertal kolli. I ursprungsläget saknade en del av dessa kollin
tillfredställande emballage.
Uppgiften i detta examensarbete bestod i att ta fram emballage till de kolli som man
inte var nöjda med. Denna uppgift medförde att man var tvungen att ändra
packordningen, alltså möblera om i containrar eftersom emballagen i flera fall skulle bli
större med emballage. Därför var även en ny packordning med en medföljande
packinstruktion tvungen att arbetas fram.
Målen med detta arbete var att ta fram förslag på emballage till de kolli som man inte
var nöjd med. Man skulle även standardisera packningshandhavandet och ta fram en
packinstruktion som fungerade och även tog hänsyn till viktfördelningen hos en lastad
container.
Arbetet startade med en utredning där man tog reda på de krav och gränser som fanns
att jobba inom. Därefter modellerades alla inblandade komponenter i lastningsprocessen
upp för att klargöra hur mycket plats som fanns att spela med vid skapandet av de nya
emballagen. När detta var gjort ritades det upp emballage vilka genomgick en
preliminär granskning och därefter konceptuellt godkändes. Parallellt med detta ritades
den tilltänkta packordningen upp och tillsammans med denna packordning skrevs en
packinstruktion delvis baserad på gammalt material som uppdaterades såväl som
nyskrivande av instruktion. Denna instruktion skall fungera som mall för att packa
lasten för att säkerställa att lastningen resulterar i bästa möjliga viktfördelning
tillsammans med tidsoptimering för personal som är ansvarig för lastning och lossning
av conainer.
Detta arbete resulterade i en packordning med tillhörande packinstruktion såväl som
förslag på emballage till de kollin som i ursprungsläget saknade detsamma. Kontakt har
även tagits med tillverkare för att ta fram de emballage som föreslagits.
En fullständig utvärdering av hela lastningsprocessen tillsammans med löpande
validering av packinstruktioner var av tidsskäl inte möjlig att utföra inom ramarna för
detta examensarbete, ej heller var det ett mål då denna del av projektet avgränsades bort
i inledningsfasen av detta arbete.
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1 Bakgrund
Detta examensarbete utfördes på GEMS PET Systems AB vilket är ett Uppsalabaserat
företag inom GE Healthcare-familjen. GEMS PET Systems AB utvecklar, tillverkar och
servar utrustning för tillverkning av radioaktiva isotoper för PET, där PET är kort för
Positron Emission Tomography. På svenska kallas PET-metoden för
positronemissionstomografi.
PET är en form av scanner som låter en se vad som händer inuti kroppen. Den fungerar,
mycket förenklat, så att man ser dessa radioaktiva isotoper som tillverkas och förs in i
människokroppen med hjälp av något medium såsom till exempel en gas eller vätska.
De radioaktiva isotoperna tas in i kroppen genom att antingen dricka, andas in eller
injicera en lösning eller gas.
De radioaktiva isotoperna kan man fästa på andra molekyler som kroppen hanterar på
olika sätt och man kan med hjälp av detta styra vart dessa isotoper tar vägen. När man
sedan tittar på kroppen i en PET-scanner ser man väldigt tydligt var ansamlingarna av
isotopen är som störst och kan på så vis få viktig information. PET-scanners används
bland annat för att lokalisera cancertumörer hos cancerpatienter men har även andra
användningsområden beroende på vilka spårämnen man använder tillsammans med
isotopen.
På GEMS PET Systems AB i Uppsala tillverkar man endast den apparatur och de
system, inklusive strålskydd, som har att göra med att tillverka denna isotop, man
utvecklar eller tillverkar inte själva scannern eller tillhörande kringutrustning.
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2 Problembeskrivning
GEMS PET Systems AB tillverkar och levererar system för tillverkning av radioaktiva
isotoper. Den främsta kunden är sjukhus och forskningscentrum av olika slag och
leverans kan därmed ske vart som helst på jorden.
Leverans av ett sådant system sker normal i två eller tre containers, beroende på vilken
orderconfiguration som används, där varje container innehåller ett flertal kolli. Av dessa
två eller tre containrar innehåller en av dessa själva acceleratorn som står i princip
ensam i en container. Resterande en eller två containrar innehåller den kringutrustning
som krävs för att få systemet att fungera. Den största skillnaden mellan dessa två
orderkonfigurationer är om man i förväg har byggt en strålskyddande bunker för
systemet, eller om man skeppar med strålskydd i form av blymantlar och stativ. När ett
system har packats i container på plats på GEMS PET Systems skeppas det till kunden.
Därefter åker samma personal som packade containerna ut till kunden efter att
leveransen är mottagen och bygger upp systemet på plats.
Ett antal av de komponenter som finns i dessa containrar sakar för närvarande
tillfredställande emballage vilket försvårar packningen i nämnda containers såväl som
ökar risken på skador på komponenterna som uppkommit under leverans. Det ökar även
arbetsinsatsen som krävs vid lastning av container då mycket lastsäkring tillkommer för
att kollina inte skall kunna röra på sig under frakt.
Uppdraget består således i att konstruera emballage till dessa komponenter. Specifikt så
innefattar uppgiften att skapa emballage till sju stycken kollin som i dagsläget saknar
tillfredställande emballage samt att skapa en packordning i containern som är
tillfredställande med avseende på bland annat lastsäkring, viktfördelning hos container
samt inpassning i container.
Av dessa sju kollin är fem blymantlar som används som extra strålskydd. Utöver dessa
blymantlar är det ytterligare två komponenter som behöver nya emballage. Dessa två
består av en komponent kallad vattenmanifold samt en komponent kallad targetpanel
som fångar upp de partiklar som acceleratorn laddar upp.
Då det skapas nya emballage till ett antal kolli så kommer den packningsordning som
används i nuläget inte att passa i container och detta medför att ett nytt
packningsschema för två olika orderkonfigurationer måste utarbetas för att
packningsprocessen skall fungera tillfredställande. Totalt medför dessa två
orderkonfigurationer att tre stycken containers måste planeras.

3 Syfte
Syftet med att skapa nya emballage samt att standardisera packningsrutinerna är att
åstadkomma en kvalitetshöjning på levererad produkt och effektivisera
packningshandhavandet såväl som att höja arbetsmiljönivån och förebygga skador vid
lastning och lossning av container.
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4 Mål
Målen med detta projektarbete är följande:
•

Konstruera emballage
Konstruera och ta fram nya emballage till de komponenter som kräver det.
Mätstorheter som är intressanta här framgår till stor del av den kravspecifikation
som skall tas fram och huruvida man sedan uppnått dessa krav. Dessa krav
kommer till stor del verifieras med hjälp av konstruktionsgranskning.

•

Packningsstandard
Utveckla en packningsstandard baserat på EU-pall i största möjliga grad.
Till detta ingår tillhörande dokumentation samt valideringsarbete tillsammans
med FMEA-analys.

•

Packinstruktion
Utveckla en packinstruktion så att "vem som helst" kan packa alla kolli i de
containers som krävs för den aktuella ordern på ett tillfredställande och säkert
sätt. Krav på denna är bl.a att den skall vara förståelig, skrivas efter på GE's
formatmallar samt ha lämpligt språk.

•

Viktfördelning
Vid skapandet av packinstruktionen skall hänsyn tas till att viktfördelningen hos
den färdigpackade containern bör vara neutral så containern på ett säkert sätt kan
lastas på bil för vidare transport.
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4.1 Avgränsningar
•

Samma material i samma antal containrar. Med detta menas att en del av
lösningen inte får vara att utöka antalet containrar och på så vis utöka platsen
som finns tillgänglig för skeppning.

•

Den interna logistiken fram till packningsstationen tas inte hänsyn till utöver att
kollina i största möjliga grad skall vara baserade på EU-pallmått samt allmän
hanterbarhet hos de kolli som skall konstrueras. Detta innebär även att speciell
hänsyn inte behöver tas till hur de nya kollina skall hanteras eller lagras internt
på GEMS innan skeppning och liknande. Allmän hanterbarhet är ledordet.

•

Till viss del kommer det valideringsarbete som normalt förekommer i GE's
standardprojekt att ersättas av verifikation i form av konstruktionsgranskning
och enklare tester då den av examensarbetet angivna tidsrymden riskerar att inte
räcka till för en fullständig validering av hela processen.

•

Vid lossning ur container förutsätts att det finns tillgång till samma utrustning
som vid ilastning såsom till exempel pallvagn, gaffeltruck och skruvdragare.
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5 Metoder
5.1 Datorstödd konstruktion
En stor del av detta projekt krävde användandet av datorstödd konstruktion. När
packordningen samt nya emballage skulle tas fram användes CAD-mjukvaran
Solidworks för att rita upp, konstruera och ta fram underlag för de förändringar som
föreslogs för emballagen.
I stort så kommer metodiken med den datorstödda konstruktionen att innebära att man
ritar upp alla kolli och placerar in dessa på bästa möjliga sätt inom ramarna för en
container och sedan sker beräkningar av viktfördelningen, även den med hjälp av
inbyggda verktyg i CAD-programvaran.
Solidworks kommer att användas istället för GE’s normalt använda mjukvara av olika
anledningar. Dels så är Solidworks den mjukvara som examensarbetaren har störst
kunskap i och dels så skulle det vara en lång startsträcka för att komma in i GE’s system
och navigera bland de dokument och filer som krävs för att använda GE’s system.
Detta medför att den datorstödda konstruktion utförs under detta examensarbete utförs
på annan plats än GE’s lokaler, framförallt på examensarbetarens privata dator.

5.2 Konceptgenerering
I konceptgenereringsfasen användes en metod som kallas för SCAMPER1. Detta är
förkortning av de olika stegen/verktygen Substitute, Combine, Adapt, Magnify or
Minify, Put to other uses, Eliminate or Elaborate samt Rearrange or Reverse.
Denna metod går ut på att man utför ett eller flera av de steg som förkortningen
beskriver på det ursprungliga konceptet alternativt som i detta fall det ursprungliga
emballagen.
Detta gör man för att alternera och undersöka om något av dessa steg genererar en
lösning som man annars inte hade kommit fram till. Denna metod användes vid
framtagandet av emballagen för targetpanel samt manifold.

1

Baxter, M. 1995 s.90
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6 Genomförande
Projektets genomförande följer GE's standardprocedur för produktförändringar med
vissa modifikationer. Denna procedur, kallad PCR vilket är kort för "Product Change
Request", innebär följande fyra steg vilka kommer att vara grundstenarna i
genomförandefasen för detta examensarbete.
1.
2.
3.
4.

Utredning (hur ser det ut i dagsläget)
Föreslå förändring (konceptgenerering, 3D-modellering m.m)
Implementation (införande och ev. test av de lösningar som föreslagits)
Validering

6.1 Utredning
I projektets uppstart påbörjades en utredning. Syftet med denna var att ta reda på vilka
problem som skulle lösas och vilka avgränsningar och ramar som skulle sättas upp för
att på ett bra sätt ta sig igenom projektet med rimliga förväntningar. I denna första fas
av projektet lades mycket tid på att förstå problemet och ta reda på hur
packningsprocessen fungerade och såg ut i dagsläget. Utredningen mynnade ut i att en
kravspecifikation togs fram för de emballage som skulle förändras samt kraven på hur
en packinstruktion skulle se ut.
Det första som gjordes var att studera hur packningen gick till och se de olika
packordningarna som användes och de fördelar eller problem de medförde. Detta
gjordes genom att vara med personal under packningen av maskin med strålskydd och
dokumentera detta.
Därefter söktes efter tillgängliga dokument som användes eller inte användes som hade
med packning och lastning att göra. Sist i denna utredning hölls möten med relevant
personal för att bena ut vilka krav som måste ställas på de nya emballagen samt vilka
krav och gränser som gällde för packningen av själva containrarna.
6.1.1 Utredning av ursprunglig packningslogistik
En ISO-container2 för sjöfrakt är en standardiserad form av container som finns i flera
olika storlekar, såsom till exempel 10 fot, 20 fot och 40 fot där de två senare är de
vanligaste varianterna. Containrarna finns i flera olika utföranden med till exempel
dörrar i båda ändar av container, öppet tak för ilastning uppifrån och andra
konfigurationer. De containrar som använts i denna lastordning är uteslutande 20 fots
containers i två olika konfigurationer. Dels en "vanlig" dvs. en 20 fots container som har
dörr i ena sidan samt en 20 fots container av open top typ.
Enligt Hapag-lloyd3 är minsta innerdimensionerna för en ISO 20 fot container 5867 mm
på längden, 2330 mm på bredden och 2350 mm på höjden. Dessa är de minimimått som
senare användes för att rita upp och passa in lasten i själva containern.

2
3

ISO-container information, 2013, http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO-container
Container-specification, 2013, http://www.hapag-lloyd.com s.5
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I ursprungsläget fungerade packlogistiken på så vis att man inför leverans av en maskin
beställer hem containrar till GEMS som man sedan ställde in i huset. Dessa containrar
manövrerades ned från lastbil i huset med hjälp av en travers i taket vilket ställer krav
på viktfördelning hos den container som lyfts då risken finns annars att takhöjden inte
räcker till för att lyfta upp containern på bil när den är färdigpackad om den hänger
alltför snett.
När containrarna som behövs anlänt packas dessa. Det finns två olika
standardkonfigurationer som används med mindre modifikationer beroende på optioner
och liknande men i stora drag handlar det om två olika sorters skeppningar.
Dessa skeppningar kan sägas bestå av antingen två eller tre containrar. Containern för
själva cyclotronen är en 20 ft ISO-container av open-roof typ, alltså en container där
plåttaket är borttaget och ersatts med ett presenningsliknande material för att kunna
lasta containern uppifrån. De övriga containrarna är 20 fots ISO-containrar av vanlig typ
med dörrsida i ena änden, i övrigt stängd.
Oberoende av vilken sorts skeppning det är så följer Cyclotronen med och tar upp en
egen container. Det är tvunget att gå till så då Cyclotronen med sina ca 20 ton inte går
att hantera med annat än travers i taket. Denna container som Cyclotronen, alltså själva
acceleratorn tar upp, kallas container #1. Denna container innefattas inte av detta
examensarbete och det togs inte fram något förslag om förändring för denna.
I det fall då man skickar med strålskydd till maskinen används tre containrar. Dessa är:
1. Container 1 (Cyclotron)
2. Container 2 (Övrig utrustning)
3. Container 3 (Utrustning för strålskydd)
Då man inte skickar med strålskydd till maskinen används två containrar. Dessa är:
1. Container 1 (Cyclotron)
2. Container 2 (Övrig utrustning)
Container 1 ser i princip alltid likadan ut, dock så sker vissa förändringar av Container 2
mellan de två olika skeppningarna. Det måste således skapas två olika packinstruktioner
i detta arbete. En för skeppning av maskin med strålskydd, där två containrar måste
planeras (Container 2 och 3), och en för skeppning av maskin utan strålskydd, där
endast en container måste planeras (Container 2).
Totalt måste alltså tre olika containrar få nya packordningar samt medföljande
packinstruktion.
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6.1.2 Utredning av emballage som skall tas fram
Angående de emballage som måste konstrueras så finns det olika problem och fördelar
med de olika kollin som användes. För emballagen som skall skapas för de blymantlar
som hör till strålskyddet är grundproblemet att de är för stora för EU-pallar och saknar
emballage vilket gör att risken att den skyddande inplastningen skadas vilket medför
risk för korrosion. Det finns även risk att man skadar ytskiktet på komponenten vilket
inte kan tillåtas. Bilden visar en typisk blymantel för strålskydd som den är förpackad i
dagsläget.

Figur 6. 1 Blystativ på EU-pall

Denna packning medför en fördel utrymmesmässigt när det gäller att packa container 3 i
dagsläget. Det är nämligen så att på grund av att de olika blymantlarna inte är likadana
och det faktum att de sticker ut från pallen gör att man kan ställa mantlarna på ett sätt
som gör att de överlappar varandra något. Detta gör att det sparas plats i containern
vilket är styrkan med detta sätt att packa.
Förutom det faktum att det saknas komponentskydd för dessa kollin krävs det även
mycket arbete från packningspersonalen när det gäller att lastsäkra de tomma ytor som
blir i hörn och på olika sidor av dessa kollin och det var ett önskemål att denna form av
special-säkring skulle konstrueras bort om möjligt. Denna lastsäkring består i att kapa
upp reglar och regla upp på ett sätt så att de enskilda emballagen inte skall kunna röra
sig i containern under frakt. Detta slipper man till viss del om man har lådor eller ett
annat format på emballagen där emballagen kan säkra sig mot varandra och väggarna.

8
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Figur 6. 2 Blystativ i container

Förutom de fem blystativen var det två andra komponenter som behövde nya emballage.
I dagsläget skeppas båda dessa två komponenter i mycket liknande form av låda. Båda
dessa komponenter levereras till GEMS utan några lämpliga emballage för skeppning.
Detta resulterade i att man inför varje enskild skeppning var tvungen att bygga
emballage till dessa för hand. Detta emballage, som i grund ser likadana ut för båda,
består i att man ställer två stycken standard EU-pallar bredvid varandra. Därefter
monteras pallkragar runt båda dessa två och sedan skruvas inredning fast i form av
45x95 mm reglar som har i uppgift att fungera som upphängning att skruva fast
komponenterna i.
Detta som beskrivits bildar ett emballage för antingen vattenmanifold eller targetpanel.
Det som skiljer dessa två åt är den inredning som snickras inuti för att hålla upp och
avlasta komponenten. Dessa lådor är tidskrävande för personalen att bygga och tar
dessutom upp ett större fotavtryck i container än vad som är nödvändigt.
På kommande sidor så återfinns bilder på hur targetpanel samt vattenmanifold packas.

9
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Figur 6. 3 Ursprungligt emballage för targetpanel
Bilden visar bygget av ett emballage för Targetpanel. Emballaget för vattenmanifoldet byggs upp på
samma vis men med annan inredning.

Figur 6. 4 Targetpanel monterad i emballage
Bilden visar ursprungligt emballage för targetpanel där panelen är monterad i det egenbyggda emballaget.
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Figur 6. 5 Emballage för targetpanel samt vattenmanifold
Bilden visar färdigpackade emballage för både targetpanel och manifold där dessa sedan staplats på det
vis som de senare ställs in i containern.
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6.1.3 Kravspecifikation
I utredningen ingick att ta fram en kravspecifikation dels för vad emballagen skulle
uppfylla men även vilka krav som skulle uppfyllas på den packordning samt
packinstruktion som under projektets gång skulle tas fram. Det visar sig att det fanns
flera kravspecifikationer för de olika delarna av projektet. Dessa kravspecifikationer
togs fram tillsammans med relevant personal på GEMS i form av möten för att klargöra
vad som var viktigt.
Packning i stort
1. Allt virke som används skall vara klassat enligt gällande regler för att få skeppas
till alla länder
2. Undvika snickrande i så stor grad som möjligt. Med snickrande menas den
lastsäkring som måste göras om man inte kan passa in kollin på ett sådant sätt att
de lutar sig mot varandra. Denna lastsäkring består i att kapa och skruva fast
reglar i ett regelverk runt krångliga lådor alternativt säkra mot väggar och annat
om kollit inte räcker hela vägen ut till vägg.
3. Allmän hanterbarhet hos alla emballage och steg i lastning/lossning av gods.
4. Undvika steg i lastning eller lossning som kräver klättrande på andra kollin i
container.
5. Vissa komponenter kräver skeppning i olika containers
Emballage för blystativ
1. Lådan skall klara belastningen
2. EU-pallmått om möjligt
3. Samma höjd på alla färdiga emballage
4. Kollit skall kunna hanteras från båda håll med truck eller handtruck
5. Märkning på emballage för tyngdpunkt
6. Önskemål om reglar som säkring på alla sidor om stativ, detta innebär att man
vill kunna lastsäkra komponenten mot pall med reglar på vardera sida.
7. Man skall enkelt kunna demontera en kortsida samt locket på ett ev. emballage
för att fästa lyftögla samt lyfta ur stativet ur låda
Emballage för targetpanel
1. Enskilt emballage för denna komponent
2. Skall plastas internt i emballage
3. EU-pallmått om möjligt
Emballage för vattenmanifold
1. Enskilt emballage för denna komponent
2. Skall plastas internt i emballage
3. EU-pallmått om möjligt
Viktfördelning
1. Viktfördelningen hos full container får inte vara sämre än tom container
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Dessa är de krav som ställdes i ursprungsläget för de emballage och den packordning
som skulle tas fram. Som vi kommer se längre fram förändrades en del av dessa krav
under arbetes gång.

6.2 Föreslå förändring
När utredningen hade klargjort vilka problem som fanns och skulle lösas påbörjades det
arbete som skulle leda fram till en ny packordning med delvis nya emballage. Det första
som gjordes var att modellera en mockupcontainer för att sätta upp riktmärken för hur
mycket plats som fanns att spela med när man skulle försöka ta fram nya emballage
samt ställa upp en packordning.
För att kunna uppfylla kravet om viktfördelning som inte skall vara sämre än en tom
container krävdes förstås att man vet var masscentrum ligger hos en tom container.
Arbetet med att ta reda på detta inleddes så snart kravet formulerats men visade sig snart
vara en svår uppgift. Efter att ha förfrågat sådana uppgifter från ett par svenska företag4
som håller på med att modifiera och leverera just ISO-containrar till kunder framgick
det att sådana tillförlitliga uppgifter inte fanns att tillgå. Ett problem med detta kan vara
att containrarna ifråga nästan uteslutande byggs i Asien och inte finns uppritade,
åtminstone på ett sådant sätt som företag vill dela med sig av. Däremot hittades
rekommendationer från ett av de större rederierna som skeppar och handskas med dessa
containrar som rekommenderade att masscentrum hos en lastad 20 fots ISO-container
inte skulle vara förskjuten mer än 60 cm i längdled från geometriskt centrum5. Denna
uppgift har fungerat som en riktlinje att hålla sig innanför men några problem att hålla
sig innanför denna rekommendations gränser visade sig senare inte finnas.
Som alternativ till exakta uppgifter för viktfördelningar hos containrar undersöktes
användargenererat innehåll från modelleringshemsidor6 studerats men de containrar som
studerats kunde inte bevisas något form av legitimitet av mått och liknande och därmed
har dessa data inte använts.
Därmed sagt så omformulerades kravet på viktfördelning till att den inte skulle vara
sämre på längden än den rekommendation om lasten max 60 cm förskjuten i längled
från geometriskt centrum men också att lasten skulle vara så neutralt viktfördelad som
möjligt och fördelad på sådant sätt att den endast fick vara förskjuten bakåt i containern
då containern är tyngre på dörrsidan och denna förskjutning bakåt skulle neutraliseras
något av containern.
Ett problem som uppstod när de nya emballagen skulle konstrueras var att det var svårt
att veta hur mycket plats de fick ta eftersom man ännu inte visste hur packordningen
skulle se ut samtidigt som man måste veta hur dessa nya emballage såg ut för att skapa
en packordning. Det blev något av en hönan eller ägget problematik. Detta löstes genom
att rita upp alla de kollin som inte skulle förändras utefter deras mått och vikter. Dessa
4

Wennberg, N. Wicab Container AB (muntlig referens)
Container packning, 2013, hapaq-lloyd.com s.12
6
Användargenererade CAD-modeller, 2013, www.grabcad.com
5
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indata gavs av packlistor och kontrollerades delvis genom mätningar och vägningar av
de aktuella kollina. Dessa mätningar och vägningar var tillräckligt tillfredställande för
att kunna använda de indata som gavs av packlistorna.
När dessa kollin var uppritade så placerades de in i de containrar som de enligt packlista
var krav att de var placerade i. När man då hade en hygglig, men inte slutgiltig, koll på
ungefär vilket sorts utrymme som fanns att spela på påbörjades konceptgenerering på de
emballage som skulle konstrueras. Denna konceptgenerering såg olika ut för de olika
sorternas kollin.
6.2.1 Konstruerandet av emballage för blystativ
Kraven som emballage för blystativ skulle uppfylla var:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lådan skall klara belastningen
EU-pallmått om möjligt
Samma höjd på alla färdiga emballage
Kollit skall kunna hanteras från båda håll med truck eller handtruck
Märkning på emballage för tyngdpunkt
Önskemål om reglar som säkring på alla sidor om stativ, detta innebär att man
vill kunna lastsäkra komponenten mot pall med reglar på vardera sida.
7. Man skall enkelt kunna demontera en kortsida samt locket på ett ev. emballage
för att fästa lyftögla samt lyfta ur stativet ur låda

Blystativen som beskrivits tidigare ville man ogärna stapla då deras höga vikt och
otymplighet skulle göra den hanteringen vansklig så det var ett önskemål att undvika av
det skälet. Dock så visade det sig rätt snart att ett av önskemålen i kravspecifikationen
var svårt att uppfylla, nämligen kravet om att emballagen skulle hålla sig till pallformat
om det var möjligt.
Det är nämligen så att måtten för en EU-pall7, eller SJ-pall som den ibland kallas, är
1200x800 mm. Detta är direkt olämpligt att passa in i en ISO-container då bredden hos
en sådan container är 2330 mm. Betänk då att bredden för tre stycken EU-pallar bredvid
varandra blir 3 x 800mm = 2400 mm alternativt två stycken EU-pallar på andra ledden
blir detsamma (2 x 1200 mm = 2400 mm). Det fattas alltså ca 70 mm, i många fall
mindre, för att kunna passa in tre EU-pallar på bredden alternativt två EU-pallar på
"längden".
Med andra ord så skulle ett krav om EU-pallformat medföra att dessa kollin antingen
inte passade in alls, eller lämnade onödigt stora utrymmen omkring sig som i sin tur
skulle kräva resurskrävande lastsäkring för att inte flytta sig under frakt. Dessutom så
sticker alla dessa blystativ ut från en EU-pall då de är längre och i vissa fall även
bredare än en EU-pall vilket i sin tur skulle medföra att det ändå skulle bli någon form
av modifierad EU-pall.

7

EU-pallmått, 2013, Wikipedia.se
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Med denna insikt konstaterades att det bästa sättet att göra emballage till dessa vore att
skapa en rektangulär låda med någon form av icke standardpallösning underst, som var
så stor som möjligt invändigt för att rymma komponenten inklusive lastsäkring i form
av reglar på alla sidor, men även tillräckligt liten för att rymmas tre på bredden i en
container.
I ursprungsläget fanns förhoppningar om att kunna använda samma låda till alla fem
blymantlar trots att de inte har samma mått då det skulle vara enklare och billigare att
bara beställa en låda. Detta visade sig dock inte vara en framkomlig väg att gå då den
bredaste av mantlarna inte skulle gå i en sådan låda utan att skapa orimligt mycket
oanvänt utrymme i resterande emballage.
De blystativ som det skulle konstrueras nya emballage till fick gå under deras
kollibenämningar i GE's packlista och dessa var var 21, 22, 23, 24 samt O96. När de
viktiga måtten för dessa tagits fram ritades dessa upp i datorn, dock i något förenklad
form med endast de relevanta måtten.
Nedan följer bilder på ungefär hur dessa stativ ser ut. Dessa är de mockups som använts
för att skapa de emballage och dess mått följer i en tabell efter bilderna.

Figur 6. 6 Stativ 21
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Figur 6. 7 Stativ 22

Figur 6. 8 Stativ 23

Figur 6. 9 Stativ 24
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Figur 6. 10 Stativ O96

För att veta storlekarna på dessa togs GE's ritningsunderlag fram för dessa. De yttre
mått som de olika blystativen har presenteras nedan i form av en tabell. I de fall där ett
mått benämns med max och därefter har ett mått i parantes innebär detta att det är ett
utstick på stativet ifråga som sitter högre upp från botten på stativet än vad en
lastsäkringsregel är hög (45mm). Detta medför alltså att man kan räkna med måtten
inom parantes då utsticken inte tar i väggen på emballaget.
Tabell 1 Tabellen beskriver yttermått som behövdes för att skapa emballagen

Komponent

Mått LxBxH (mm)
21 2000 x 625 max (600) x 350
22 1920 x 667 max (621) x 326
23
1710 x 465 x 300
24
1750 x 860 x 294
O96
2000 x 576 x 160

Vikt (kg)
1295
1385
1090
1670
920

Utifrån denna tabell kan vi se at det finns tre stycken stativ, nämligen 21,22 samt O96
som har mått som är liknande på bredden. Av de kvarvarandra två är det en som är lite
större (24) samt en som är lite mindre (23).
Ett tidigt koncept som togs fram var att låta längden på alla lådor vara likadan och
lagom stor för att passa in på bredden i containern, utan att behöva lastsäkras på något
tidskrävande vis. Därefter var det tänkt att ställa de fem kollina efter varandra med den
varierande lådbredd som behövdes. Det visade sig att detta tog upp mer plats i
containerns än andra förslag och förkastades därför.
Ett annat koncept som togs fram var att låta två av lådorna vara av sådan typ som i det
första konceptet, där de var ungefär en containerbredd långa och ställa in de på bredden
i containern. Därefter ha tre av de andra lådorna ställda i containern vinkelrätt mot den
första lådan och tillsist ställa in ännu en sådan längre variant av låda längst ut. Detta
koncept tog även det upp för mycket plats på grund av att det passade in illa med resten
av den last som skulle in i container och var av annat format, i synnerhet EU-pall men
även annan speciallast.
17
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Ett synsätt som visade sig vara till nackdel för fortsättandet av arbetet var att ambitionen
fanns att få kollina för blystativen placerade som en egen liten enhet som tog upp ett
rektangulärt fotavtryck i containern. Då fanns inte mycket möjlighet att passa in detta
större fotavtryck med de andra enheter som måste få plats i containern.
Lösningen fick bli ett mellanting, det visade sig att tre av dessa fem blystativ var
tillräckligt liknande i bredd för att gå i en och samma typ av låda. Kvar av de två fanns
ett stativ som var bredare än de andra, och ett som var smalare än de andra.

Figur 6. 11 Packningspositioner för blystativ

Bilden visar blystativens tilltänkta placering i containern. Här utnyttjas det faktum att
när en låda var lite smalare (Stativ 23) och en lite bredare (Stativ 24) var det möjligt att
ställa en av vardera sort på bredden i containern. Dessa tre är stativ 23,22,24 som i Figur
11 ovan syns längst till höger vilket är dörrsidan. Därefter passade de andra två 21,O96
in på bredden tillsammans med en standardpallbredd vilket tillät placering av resterande
last enligt bilden. Detta är det koncept som slutligen användes för packning av
strålskyddscontainern.
De lådor som togs fram för blystativen fick alla vara lika långa och ha en mycket
liknande inredning. Anledningen till valet att alla lådor till dessa skulle ha samma längd
var det faktum att man på så vis skulle slippa mycket onödig lastsäkring som på detta
sätt sköttes av lådan själv. Man behövde alltså inte lägga in reglar eller annat material
för att sätta igen det hålrum som skapades av att en låda var mindre än en annan om de
stod bredvid varandra.
Vid inpassning av lasten enligt denna packordning med de emballage som slutligen togs
fram blev spelrummet på bredden på det mest kritiska stället, vilket är där kolli 22,23,24
står i bredd, 36 mm. Spelutrymmet på hela längden på det mest kritiska stället, även det
i container 3 är 58 mm. Detta spelutrymme bedömdes vara tillräckligt stort för att vara
rimligt att man skulle få plats med komponenterna i container.
För att uppfylla kravet om att det skulle gå att lasta och lossa komponenten ur kollit
krävdes att man skulle kunna lyfta av locket och en kortsida på ett relativt enkelt sätt.
Detta krav löstes genom att vidarebefordra detta krav till tillverkare av låda som skulle
ta fram lämplig lösning för detta med hjälp av deras standardsystem för lådförslutning
18
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som användes. Lådorna i sig skall inte återanvändas så man behöver inte kunna göra
mer än att öppna och stänga lådan vid ilastande av stativ för att sedan öppna igen vid
leverans och montage av stativet ifråga. Därefter går lådan till okänd återvinning på
platsen som systemet byggs upp.
Vid ilastning av komponent skall alltså locket öppnas och en kortsida tas bort. Detta på
grund av att man med hjälp av lyftanordningar lägger i komponenten och kortsidan
som måste kunna demonteras är på grund av att lyftöglan annars tar i emballaget. Då
man lyfter i den tunga sidan av stativet medför detta i att den tunga sidan hamnar åt det
håll som man demonterat kortsidan på och denna sida skall senare märkas upp med
”heavy end” markeringar för att säkerställa rätt hantering av stativkollin.
Måttmässigt togs lådorna fram på så vis att varje blystativ skulle kunna säkras längs
med varje sida med hjälp av en 45x45 mm regel som skruvades i botten. Detta
medförde att lådorna skulle bli 90 mm bredare/längre än komponenten som skulle vara i
lådan. För att säkerställa att tillräckligt med plats skulle finnas för att lägga i och säkra
komponenter lades 14 mm till på vardera led vilket skulle ge 7 mm spelutrymme per
sida. Detta dels för att få plats men också för att skapa ett visst toleransutrymme vid
tillverkande av emballagen i sig. Efter att ha förhört sig med tilltänkt tillverkare8 av
dessa emballage om den toleranssättning som var rimlig att utföra visade det sig att det
inte fanns några problem att klara +/- 5mm toleranser även på lådor.

Figur 6. 12 Förslag på stativemballage

Måttsättning av längd för stativemballage
På längden användes som tidigare nämnts samma längd som hos det längsta stativet,
detta mått var 2000 mm och delades av stativ 21 och O96. Emballagets väggar ritades
upp som 6 mm tjocka vilket var den tunnaste plywoodstorleken som tilltänkt tillverkare

8

Eriksson, L. Nefab (muntlig referens)
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använde. Alltså bygger väggarna 12 mm på lådornas innermått åt vardera håll. Detta
medförde att inner samt yttermått på längden var:
Innermått
2000 + 2 (45) + 14 = 2104 mm
Yttermått
2104 + 12 = 2116 mm
Måttsättning av emballage 21,22 samt O96
Dessa stativ vars bredd var mycket liknande varandra beslutades att de skulle få samma
typ av låda. Denna låda skulle få en bredd som gavs av det stativ som hade störst bredd
och de andra två skulle passas ned i lådan med lite större spel. Måtten för detta
emballage gavs av bredden för emballage 22 med sina 621 mm vilken gav bredden för
denna typ av låda.
Innermått
621 + 2(45) + 14 = 725 mm
Yttermått
725 + 12 = 737 mm
Måttsättning av emballage 23
Blystativ 23, som är det smalaste av stativen med sina 465x1710 mm fick ett emballage
som hade måtten:
Innermått
465 + 2(45) +14 = 569 mm
Yttermått
569 + 12 mm = 581 mm
Måttsättning av emballage 24
Blystativ 24, som är det bredaste av stativen med sina 860 x 1660 mm fick ett
emballage som i innerbredd hade måtten
Innermått
860 + 2 (45) + 14 mm = 964 mm
Yttermått
964 + 12 mm = 976 mm
Konstruerat emballage
Den låda som konstruerats för dessa blystativ visas i bilderna nedan. Idéen var att skapa
en pallbotten som hade ett antal stödreglar på bredden som var skruvade direkt i en
bottenplatta. Under denna bottenplatta fanns sedan tassar som såg till att man kom åt
kollit från olika håll med pallvagn.
Då emballage 23 var smalare än de andra så fanns det inte utrymme att använda sig av
samma palllösning under då det inte skulle gå att få in en palltruck på kortsidan på detta
emballage. Istället togs det fram en alternativ palllösning som byggde på det faktum att
20
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man med lastad komponen endast skulle kunna hantera den från ena kortsidan på grund
av viktfördelningen som uppstod. Detta medförde att tassarna under den ena kortsidan
blev centrerad för att få in palltruck. Motstående sidan hade dock tassarna längst ut mot
kanterna för att bibehålla balansen hos emballaget.

Figur 6. 13 Bild på smal pall-lösning stativ 23
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Figur 6. 14 Förslag på stativemballage med stativ monterat

Anledningen till att man inte valde att ha längsgående stödreglar också i lådan var att
stativen i sig beter sig som en stelkropp vid lyft och hantering. Detta ledde till att när
man satte gafflarna under den enligt denna modell så lyfte man direkt i stativet medan
de träreglar som var emellan stativet och gafflarna fungerade ungefär som en trädistans.
Anledningen till att det är så pass tätt mellan dessa stödreglar är att man ville försäkra
sig om att man hade träreglar tillräckligt långt ut hos de stativ som var av mindre art.
Ritningsunderlag som togs fram för dessa finns att studera närmare som bilaga. Dessa
stativemballage innefattas av bilaga 1-3
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6.2.2 Konstruerandet av emballage för targetpanel samt manifold
När emballagen för targetpanelen och vattenmanifoldet skulle skapas fanns det många
olika koncept och idéer som var framkomliga. Dessa två komponenter är som bekant av
helt olika art, men de har ganska liknande yttermått vilket tidigt förde tankarna åt hållet
att man skulle försöka göra dessa två emballage i ett liknande stående format.
Det första riktiga konceptet som togs fram var då att helt enkelt ställa båda dessa två på
varsin EU-pall i ett stående format. Då hade man helt plötsligt gjort enskilda mindre
emballage för dessa som byggde mest på höjden och en rimlig möjlighet fanns att få
hem dessa komponenter direkt från leverantör i detta emballage.
Egenskaper hos targetpanel
Targetpanelen består av en tunn aluminiumplatta som diverse komponenter installeras
på. Denna grundplatta har en viss hålbild för montering i maskin och denna hålbild
kommer att användas för att bygga inredningen runt och fixera panelen i emballaget.
Denna hålbild är 1217x340 mm. Bilden nedan är en mycket förenklad bild för att
åskådliggöra hålbilden.

Figur 6. 15 Mockup av targetpanel

De mått som fanns att hålla sig inom för att skapa emballagen för targetpanelen var på
grund av diverse slangar och andra saker som sticker ut från komponenten
1632 x 570 x 275 (LxBxH)
där plats motsvarande upp till 95 mm av dessa är plats som måste finnas under
komponenten för att få plats med slangar som inte får böjas alltför snävt.
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Egenskaper hos vattenmanifold
Vattenmanifoldet består av en samling rör och ventiler och är ett vattengrenrör som
ingår som standardutrustning vid skeppning av en accelerator. Denna komponent har
även den en hålbild som används för att montera manifoldet på sin plats i systemet.
Denna hålbild för montering kommer även att fungera som monteringsställe i det
emballage som skapas för denna.

Figur 6. 16 Mockup av vattenmanifold

Bilden ovan visar hur vattenmanifoldet ser ut mycket förenklat men med de nödvändiga
måtten för att rita upp emballage för den. Hålen för montering är inringade. Som man
kan se i bilden så är två av fästpunkterna på en annan nivå än de övriga två så för denna
komponent måste inredningen även den ha två nivåer för att på ett bra sätt stödja
komponenten i lådan.
Höjdskillnaden för dessa fästpunkter är 122,5 mm.
Hålbilden är 1080 x 685 mm.
Då man hade en klar bild över hur de usprungliga emballagen samt komponenterna såg
ut påbörjades konceptgenerering i form av SCAMPER för att hitta olika sätt att forma
dessa nya emballage så att de på ett bra sätt passade in. Utifrån usprungsläget, där de två
emballagen var staplade på varandra så fortsattes det åt olika håll. Först och främst
förminskades emballagen enligt magnify or minimize och därefter fortsattes
konceptgenereringen med att försöka kombinera dessa två emballage som man nu gjort
mindre. Målet med att kombinera dessa emballage var i ursprungsläget att kombinera
dom på ett sådant sätt att de kunde luta sig mot varandra på ett bra sätt i containern.
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Det stod snart klart att man inte bara hade möjlighet att skapa två mindre emballage som
hade möjlighet att stödja varandra i en senare packordning, utan att man även hade
möjlighet måttmässigt att även ställa båda dessa emballage på samma EU-pall. Detta
genom att utnyttja att dessa båda komponenter hade längd och bredd mått som var
relativt stora men inte byggde så mycket på höjden. Detta medförde att den tilltänkta
placeringen var att komponenternas längsta sida skulle ställas så att de byggde på
höjden på en EU-pall och i denna riktning så var containertaket det enda gränsen. Den
näst längsta sidan var även den mindre än att den kunde passas in på den längsta ledden
hos en EU-pall vilken är 1200 mm och sist men inte minst så hade man ca en halv Eupallbredd att spela på ( 800 mm / 2 = 400 mm ) som komponenterna kunde bygga på
bredden. Denna bredd motsvarar höjden för det enskilda emballaget när det låg med
bottensidan mot marken. Eftersom det behövdes någon form av botten eller palllösning
för dessa fristående emballage då de måste kunna stå och lagras fristående så gjordes det
så att de olika emballagen skulle ha en palllösning som var offset från den andra på ett
sådant sätt att emballagen kombinerat endast skulle bygga en pallhöjd i bredd. Denna
palllösning måste vara 95 mm för att säkerställa att det går att hantera med palllyft.
Med denna offsetlösning så bygger alltså pallbotten när emballagen är uppställda
tillsammans på pall endast 95 mm istället för det dubbla, 190 mm.
Med andra ord så skapade man två fristående emballage på vanligt rektangulärt
lådformat som i grundläget och vid lastning och lossning av komponent stod på botten,
men vid skeppning ställdes upp på högkant inpassat på en EU-pall. Detta koncept som
är del av de lösningsförslag som framkom i detta examensarbete.
Om det gick att ha samma lådmått undersöktes genom att se hur mycket plats som blev i
lådorna när de var identiska i ytter och innermått. Detta gjordes genom att se vad som
kunde passa in på en EU pall. I beräkningen nedan motsvara de 4 x 6 mm som visas de
2 lock och två bottnar som lådan skall vara uppbyggd av som var 6 mm tjock.




= 340,5 

Detta betydde att om innerhöjden hos vardera låda var 340,5 mm så skulle emballagen
gå att ställa ihop på en EU-pall förutsatt att lock och botten hos detta emballage skulle
vara gjort av 6mm plywood.
Denna överblivna halvmillimeter beslutades att man skulle dra från för att få en denna
millimeter som det resulterade i när emballagen ställts ihop på pall som spelutrymme.
Alltså blev innerhöjden 340 mm hos båda dessa emballage. Detta var den enda kritiska
måttframtagningen då längden på emballagen skulle komma att bygga på höjden i
containern vilket inte var ett problem och både komponenterna skulle kunna hålla sig
inom de 1200 mm som det fanns plats för på andra ledden. Vidare undersöktes om detta
skulle gå att genomföra med komponenternas mått.
Targetpanel behöver upp till 90 mm nedåt och 180 mm uppåt sett från den inredning
som tilltänkts vilken börjar vid botten på lådan och är 95 mm hög. Detta ledde till att
minimala inpassningsmått höjdmässigt var
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95 + 180 = 275< 340
Det faktiska utrymmet som det resulterade i vid 340 mm innerhöjd var
340 − 275 = 65 
Vattenmanifoldet behöver 250 mm utrymme uppåt sett från den lägsta delen av
inredningen som tilltänkts vilken börjar vid botten på lådan. Denna inredning består av
en 45x95 mm regel som komponenten skruvas i. Detta ledde till att minimala
inpassningsmått höjdmässigt var
45 + 250 = 295  < 340
Det faktiska utrymmet som det resulterade i vid 340 mm innerhöjd var
340 − 295 = 45 
Dessa samband medförde slutsatsen att det var ett måttmässigt framkomligt att använda
samma innermått på båda lådorna. Fördelen med detta är bland annat att man hos
tillverkaren kan göra två likadana lådor samtidigt vid beställning av emballage och
endast specificera vilken inredning som skall användas. Då emballagen ändå är tänkta
att passa in på en EU-pall finns heller inte någon vits med att försöka minska detta
spelutrymme internt i emballagen då det bara skulle leda till utrymme som eventuellt
måste lastsäkras. Bättre var då att se till att man fyllde upp det fotavtryck som ändå
skulle användas i containern för att undvika sagda lastsäkring.
Angående inredning i de olika emballagen så fick targetpanelen en inredning som
byggde på den inredning som fanns i ursprungsläget. Detta betydde att inredningen
bestod av två tvärställda reglar som motsvarade hålbilden som fanns och däremellan
fanns två stödreglar som såg till att panelen ifråga inte buktade nedåt då den stod på
marken.
Vattenmanifoldet fick en enkel inredning som innebar en upphängning som tog hänsyn
till den inneboende höjdskillnad som fanns hos komponenten. Denna innebar en
liggande regel som man skruvade fast komponenten i på den låga sidan samt uppstående
reglar som stödde den högre sidan.
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Figur 6. 17 Emballage för targetpanel samt manifold

Vid skeppning var planen att dessa kolli skulle ställas på högkant och passas ihop med
bottensidorna mot varandra så att de fick plats på en EU-pall. Efter att de placerats ihop
på EU-pall skall dessa två kollin säkras på pallen. Detta sker i form av skruvplattor på
översidan vid tassarna samt skruv-vinklar alternativt skruvförband genom botten ned i
pall.
Detta koncept sparade en del plats sett till golvarea i container och detta var värdefullt.
Dock så försvann möjlighet till den stapling som tidigare skedde på dessa kollin men
den platsen togs igen i den golvyta som frigjorts. Dessutom ökade
placeringsflexibiliteten i container när kollit/kollina senare skulle lastas.
Hanteringsmässsigt är det tänkt att man ställer upp de båda emballagen på högkant och
därefter lutar upp emballagen på pallen för att sedan skjuta det på plats. Detta är ett jobb
för två personer. De båda fristående emballagen är hanterbara med vanlig
handtruck/pallvagn i alla avseenden förutom vid själva uppställningen på pall.
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Figur 6. 18 Emballage för targetpanel samt manifold uppställt på pall

Bilden visar hur emballagen för vattenmanifold samt targetpanel har ställts upp
tillsammans på en EU-pall. Det är på detta format som de sedan passas in i container. I
denna vy syns tydligt hur tassarna för vardera emballage är offset från varandra för att
undvika att emballagen bygger för mycket för att passas in på pall.
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Angående placering i container av detta kolli så kommer den placeras längst in i hörnet
mot höger vägg. Längs den fria långsidan av detta kolli så kommer de optioner, som i
ursprungsläget var staplade på dessa kolli, vara staplade. Längst ut mot den motstående
väggen så kommer kollin som är på halvpallsformat vara inpassade. Den fria ytan som
skapas innanför halvpallskollina lastsäkras med hjälp av frigolit och en luftkudde. Alla
dessa kollin som beskrivits kommer även vara inneslutna av andra kolli som kommer in
i containern efteråt vilket säkerställer säkring i alla led. Denna placering som beskrivits
och visas i bilden nedan är tänkt att vara likadan i container 2 för båda de
orderkonfigurationer som planerats.

Figur 6. 19 Packordning för targetpanel samt manifold

Ritningsunderlag för dessa två emballage innefattas av bilaga 4 samt 5.
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6.2.3 Framtagande av packordning
De önskemål som fanns förutom kraven på packningen i stort som hittas i
kravspecifikationen var:
•
•
•

•
•
•

Varje kolli skall om möjligt ställas på ett sådant sätt att de hade varje sida mot
ett annat kolli eller vägg för att undvika onödigt mycket lastsäkrande i efterhand.
Vid placering av kolli i container skall hänsyn tas till den viktfördelning som
önskas
Om möjligt placera in kolli på ett sådant sätt att man slipper vända eller svänga
med pallvagn inuti container. Önskvärt är att man kan köra rakt in med kollit till
sin tilltänkta plats.
Om möjligt undvika stapling av kollin
Lastsäkring kan göras med hjälp av luftkuddar och eller frigolitskivor men även
reglar och pallar.
Farligt gods och/eller kemiska produkter skall stå längst ut mot dörrsidan för att
underlätta eventuella kontroller.

Metodiken som användes för att passa in lasten i containrar var sådan att alla kolli
ritades upp utifrån input från packlista där alla mått och vikter fanns att tillgå. Därefter
placerades kollin ut i container på ett sådant sätt att de önskemålen ovan uppfylldes så
väl som möjligt. Speciellt tänktes på att kollina skulle vara lätta att placera in utan att
behöva vrida och vända dessa i container. Att packordningarna blev som de blev var
även mycket viktfördelningskravens förtjänst. Kollina placerades helt enkelt ut i
containern tillsammans med nödvändig lastsäkring och viktfördelningen hos lasten
kalkylerades med datorns hjälp.

Figur 6. 20 Exempel på framtagande av packordning
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En sak som inte var ett krav för packordningarna men som ändå hade en viktig roll för
användandet av den framtida packordningen var frågan om vad man gör om man
måste skicka med extra-kollin i containerna. Det vore således bra med en viss
flexibilitet i antal kolli.
I ett sådant fall med extralast handlar det förmodligen om last som skall placeras i
container 2. Därför sågs det till att det fanns stapelbart utrymme nära mitten av denna
för att denna extralast skulle påverka viktfördelningen så lite som möjligt och detta
tankesätt användes för lastplanering för container 2 både med och utan strålskydd.
Denna extralast kan bland annat bero på av att en av optionskollina kan ha varierande
storlek alltfrån en halvpall som endast är ett par pallkragar hög till en eller flera
helpallar.
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6.2.4 Framtagande av packinstruktion
Vid framtagandet av packinstruktion var det viktigaste att åstadkomma en förståelig
instruktion på rätt nivå. Ursprungligen fanns idén om att ha mycket bilder i en sådan
instruktion där varje steg förklarades med en bild. Denna idé visade sig generera en
mycket utförlig, men även en mycket lång instruktion som visade packningsstegen i
onödigt hög detalj. Då det viktigaste för denna instruktion var att den faktiskt skulle
användas var det kontraproduktivt att ha en alltför lång och tung instruktion om
möjligheten fanns att förmedla samma information på ett kortare och lättare sätt.
Det innehåll som skulle finnas i en packinstruktion var:
•
•
•
•

De olika lastningsstegen
Förteckning över det lastsäkringsmaterial som beräknas behövas
Nödvändiga bilder
Upplysning om viktfördelning i längsled

Istället för detta format sattes siktet på att skapa en instruktion där varje container inte
tog upp mer än en A4-sida inklusive förteckning på åtgånget lastsäkringsmaterial samt
en bild på lastningen. Detta för att inte skapa en instruktion som blev oöverskådlig och
onödigt krånglig vilket i förlängningen riskerade att leda till att den inte användes.
Utöver detta skulle man ha möjlighet att skriva ut bilder på den färdiga packningen i
större format, antingen A3 eller fullstorleks A4 bild som stöd vid packningsprocessen.
I det ursprungliga dokument som fanns beskrevs hela packningen av tio övergripande
krav i punktform som tog upp bland annat hur saker skulle säkras samt beskrivning av
uppmärkning av farligt gods m.m. Dessa övergripande krav bestämdes att de skulle
finnas kvar dock med mindre modifikation för att vara tydligare och packinstruktionens
förstasida består av dessa tillsammans med beskrivningar av förutsättningar innan
påbörjad packning.
Det slutgiltiga dokumentet skrevs på ett sådant format att varje container fick en egen
A4-sida. Högst upp på denna sida presenterades en bild på fullastad container inklusive
lastsäkring sett uppifrån. Efter detta följde en deklaration av det lastsäkringsmaterial
som uppskattades behövas. Därefter kom varje enskilt steg i packningen i punktform
med nödvändig data om var kollit ifråga skulle stå, om det skulle staplas samt hur det
skulle säkras. Slutligen infogades en upplysning om den beräknade viktfördelningen i
längdled för lasten.
Denna packinstruktion presenteras som resultat i form av bilaga 6
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6.3 Implementation
Implementationsdelen av detta arbete kom till stor del att handla om att upprätta de
dokument som var nödvändiga. Specifikt handlade det om att skriva och få den
övergripande packinstruktionen med packordning i container godkänd.
Vad det gällde arbetet med att implementera de emballage som det lagts fram förslag
på så kontaktades tillverkare i form av NEFAB9, ett företag specialiserat på olika
packlösningar och lådtillverkning. Denna leverantör var en leverantör sedan tidigare till
GEMS PET Systems AB och förslaget på tillverkare togs fram i samröre med
sourcingavdelningen på plats, vilken är den avdelning som har hand om kontakten med
alla leverantörer.
Under möte med tillverkare lades förslagen fram och tillverkaren tog på sig att rita upp
förslag som var en tolkning på de förslag som tagits fram, de hade förändringar som de
ville göra för att bättre passa deras tillverkningsteknik och nuvarande standardkoncept.
Specifikt så ville de för blystativens emballage förändra pallbotten till en annan form
med heltäckande plankgolv samt längsgående reglar för att stärka upp lådorna.
Denna kontakt med leverantör togs 29 april som skulle återkomma med förslag inom en
vecka på de lösningar som presenterats av oss. När leverantörens förslag kommit in låg
det på oss att godkänna detta förslag och först då skulle en offert ritas upp. Denna dialog
med tillverkaren för att få hem ett förslag som skulle godkännas och därefter få hem en
offert drog ut på tiden mycket tack vare att tillverkaren tog god tid på sig att färdigställa
detta förslag.
Vid tiden för detta arbetes inlämnande (31 maj) så inväntas alltså fortfarande detta
förslag på emballage som leverantör håller på att ta fram. Längre än så kom inte
implementationen av emballagen i packningsprocessen innan denna rapport skulle vara
färdigställd. Dock så kommer arbetet att fortsättas till dess att man fått hem dessa
förslag och tagit ställning till sagda förslag.
Då de packordningar som tagits fram är genomförbara även utan att man fått hem nya
lådor, förutom för container 3 (strålskyddscontainer), så kommer enligt uppgift
packteamet på prov att testpacka enligt de nya packinstruktionerna för container 2 på
nästkommande leverans som sker i container. Denna leverans kommer att ske runt
midsommar.

9

Om nefab, 2013, nefab.se
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6.4 Validering
En fullständig validering skulle bland annat innebära testpackningar och skeppningar av
komponenter enligt de nya instruktionerna med de nya emballagen. Det skulle även
innebära en löpande validering av packinstruktionen och packordningarna allteftersom
de användes för skarpa skeppningar under en period tills man förvissat sig om att
tillvägagångssättet fungerar på det sätt som var avsett.
En validering och utvärdering av det packningsförfarande som skulle tas fram
avgränsades bort i uppstarten från detta projektarbete, bland annat därför att det skulle
bli för tidskrävande för att hinnas med inom examensarbetets ramar. Däremot kommer
en löpande validering av packordningen i sig såväl som packinstruktionen göras av GEpersonal efter det att examensarbetet är avslutat, om man beslutar sig för att använda sig
av de lösningar som tagits fram.
Någon större utvärdering av hela det föreslagna systemet sammantaget utfördes heller
inte vilket berodde delvis på att de förändringar som föreslagits inte tillfullo hade
implementerats och använts i riktiga leveranser.
Det närmaste en validering som utfördes på de delar som förändrats under
examensarbetets gång bestod i konstruktionsgranskningar av de emballage som skapats
samt packnings och rimlighetsgranskningar av packordningen i stort men även av själva
packinstruktionen. Detta handlar dock snarare om en verifiering än om en validering då
en validering är en kontroll att man tog fram rätt produkt till slutanvändare och en
verifiering handlar mer om kontroll att man tar fram en produkt som lever upp till
ställda krav eller standarder.
Detta medför således att även om vi verifierat att de förändringar som skett lever upp till
de krav som ställts betyder inte detta att hela systemet med emballage och
packordningar automatiskt är validerade och klara.
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7 Resultat
Det har tagits fram förslag på nya emballage för de komponenter som det fanns
önskemål att förändra. Tillverkningsunderlag för de förslag som tagits fram för
emballagen har skickats till tillverkare som vid skrivande av detta arbete håller på att ta
fram förslag för godkännande av oss. Det har även tagits fram en packordning med
tillhörande packinstruktion som har en acceptabel viktfördelning.
Dessa resultat presenteras som bilagor i form av ritningsunderlag och framtagen
packinstruktion.

7.1 Packordning samt packinstruktion
Dessa presenteras tillsammans med hjälp av den faktiska packinstruktionen som tagits
fram som beskriver packordningen och åskådliggör detta i form av packinstruktion.
•

Den packinstruktion som tagits fram kan ses i bilaga 6

7.2 Emballage Blystativ
Till de fem blystativen har det tagits fram förslag på tre emballage. Emballagen är på
rektangulärt lådformat. Tre av stativen passar i samma låda medans de resterande två
har fått varsin egen låda. Detta på grund av stativens mått och tilltänkta inpassning i
container.
•
•
•

Emballage för Stativ 21, 22, O96 kan ses i bilaga 1
Emballage för Stativ 23 kan ses i bilaga 2
Emballage för Stativ 24 kan ses i bilaga 3

7.3 Emballage Targetpanel samt Manifold
Eftersom det slutliga lösningsförslaget på emballage till Targetpanelen samt Manifold
hör ihop presenteras dessa här nedan. Förslaget går ut på att ha två lådor som går att
hantera fristående och därefter ställa uppresta på högkant på en EU-pall. Det som skiljer
dessa två emballage åt är inredningen samt placering av bottenlösning.
•
•

Emballage för targetpanel kan ses i bilaga 4
Emballage för vattenmanifold kan ses i bilaga 5
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8 Rekommendation
Med bakgrund av detta arbete så är rekommendationen att man inväntar förslag från
tillverkare. När detta förslag kommit hem och blivit godkänt så bör man ta hem en
uppsättning av de emballage som föreslagits och utföra en testskeppning med de nya
emballagen enligt den packinstruktion som har tagits fram.
Denna testskeppning bör utvärderas för att på ett bra sätt se om de nya emballagen med
medföljande packinstruktion fungerade som det var tänkt. Speciellt intressant är
utvärderingen av inpassning av komponenter i de nya emballagen tillsammans med
inpassning av alla kolli i container.
Om utfallet av denna utvärdering är positivt bör nästa steg vara att göra en utvärdering
på om det är värt det att införa dessa förslag och i så fall påbörja arbetet med att få
leverantörer att leverera sina komponenter i de nya emballagen där det är aktuellt.
Validerings och implementationsarbetet bör även i övrigt fortsättas och en löpande
utvärdering bör utföras för att säkerställa att packinstruktionen fungerar även vid
rimliga avvikelser såsom till exempel mindre skador på container alternativt
måttvariationer hos kollin.
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9 Slutsats
De förbättringsförslag som det redogörs för i denna rapport tror jag har goda
möjligheter att förbättra den nuvarande packningsprocessen av container hos
GEMS PET Systems AB.
Det som slutligen fäller avgörandet huruvida de förbättringsförslagen kommer användas
hänger till stor del på hur de förslag som skall återkomma från leverantör av emballage.
Speciellt intressant där är då om emballagen måste bygga mer än utsatt på ritninga
alternativt om toleranserna inte kan säkras vilket i ett sådant fall kan leda till dålig eller
omöjlig inpassning av kolli i container. Ett sådant problem kan dock lösas med hjälp av
en alternativ intern lastsäkring i emballage, vilken i så fall skulle bestå i att man
bandade fast komponenten i emballage och därmed frigjorde det utrymme som togs upp
av lastsäkring i form av reglar.
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10 Diskussion
Det ritningsunderlag som erhållits från GE för de olika komponenterna är inte
presenterat i denna rapport utan endast de relevanta måtten som krävdes samt mockups
av komponenterna ifråga. Detta på grund av att man från GE’s sida inte vill publicera
detaljritningar på komponenter i systemet.
En sak som jag hade föredragit att få presentera under resultat men som inte fanns att
tillgå var det ritningsunderlag som skulle återkomma från leverantör på hur emballagen
slutligen skulle se ut. Då de genomfört en del förändringar på lådans utseende som
tagits upp tidigare i rapporten så hade det varit att föredra att återge dessa förändringar i
resultatet. Dock så drog det ut på tiden att återfå dessa data från leverantör vilket gjorde
att detta inte kom med i denna rapport. På samma tema kan sägas att det även hade varit
mycket intressant att ta ställning till och diskutera den offert som är på väg men som
inte heller den fanns tillgänglig för diskussion vid skrivandet av detta arbete.
När det kommer till ekonomisk och tidsmässig vinst eller förlust vad det gäller
införandet av de förslag som tagits fram eller ej så är ej heller det presenterat i arbetet.
Det var inte ett av målen att ta fram direkta underlag för dessa utan det skulle utvärderas
senare. En av anledningarna till det är att om man inte vet vad införandet av detta skall
kosta då man inte fått fram en offert så är det svårt att analysera och motivera den
kostnad det blir att införa mot hur mycket tid och besvär man tjänat in. En del tid
kommer tjänas i och med att man slipper bygga lådor själva, att leverantör monterar sina
komponenter direkt i emballage samt att man packar effektivare. Dock så är det förstås
en kostnad med de nya emballagen, speciellt för blystativen som i dagsläget endast har
en EU-pall som emballage.
En sak att nämna om det ritningsunderlag som som tagits fram och finns under resultat
är att det finns en del data som inte är infogade i de ritningarna, bland annat vilket
skruvsort som skall användas eller hur sidorna på lådorna skall vara ihopfogade. Detta
är på grund av att ge tillverkaren spelrum i detta avseende då det inte fanns preferenser
på hur sådant skulle lösas så länge emballagen uppfyllde de krav som förmedlats. Det
som var viktigt att förmedla med ritningarna var de mått som krävdes för att
komponenter skulle få plats i emballage samt emballage skulle få plats i container.
En svårighet som har funnits under arbetets gång har varit det faktum att det sällan finns
komponenter, kollin och containers att titta, kontrollera och provmäta på. Det hade varit
till stor hjälp att kunna gå ut i verkstaden eller lagret för att verifiera de uppgifter man
fått tag på om olika kolli. Bland annat så har jag personligen aldrig dokumenterat en
skeppning av maskin utan strålskydd, vilket hade varit användbart. Istället fick packning
av container 2 utan strålskydd utgå helt ifrån packlistor och hjälp av den personal som
har ansvar för den packningen.
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Vissa krav som tagits fram borde på ett bättre sätt ha viktats mot varandra vid
framtagandet av kravspecifikationer för de olika stegen. Det framkom delvis svårigheter
att se vilket krav man skulle tillgodose när olika krav motsade varandra och därför hade
en lämplig viktning av krav redan i utgångsläget varit en god idé. Som snabbt exempel
kan nämnas krav om EU-pall format tillsammans med krav om att undvika
situationer/packningsordningar som resulterade i mycket tidskrävande lastsäkring, där
dessa två krav tillsammans inte alltid gick att kombinera.
Fokus för detta arbete lades på att ta fram de emballage som skulle tas fram samt att ta
fram den packordning med tillhörande packinstruktion som krävdes för att kunna packa
lasten i container. I projektplanen fanns ett tillägg under framtagande av packordning
som innebar att man skulle utföra en FMEA analys på den nya packordningen för att
kartlägga vilka eventuellt farliga steg som fanns i denna. Denna analys uteblev på grund
av att fokus lades på annat under den fasen av projektet.
Den ordning i vilken genomförandet är skriven i med skapandet av de olika emballagen
först och därefter skapandet av packordningen är skriven så därför att det kändes mest
logiskt att redogöra för hur emballagen skulle se ut och därefter hur de skulle passas in.
I verkligheten så överlappade dock dessa processer varandra då man vid framtagandet
av emballagen måste ta hänsyn till hur packordningen skulle se ut och vice versa.
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1. Ritningsunderlag Emballage 21
2. Ritningsunderlag Emballage 23
3. Ritningsunderlag Emballage 24
4. Ritningsunderlag Emballage Targetpanel
5. Ritningsunderlag Emballage Manifold
6. Packinstruktion för packning av övriga PETtrace
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Bilaga 6
Packinstruktion – Övriga PETtrace kolli
Denna packinstruktion gäller för packandet av övriga PETtrace kolli i container.
För instruktioner för packning av fristående kolli hänvisas till dokument CAB000-69001.

Innan påbörjad packning
Börja med att säkerställa att de container som finns tillgängliga inte har överdrivet stora skador som
kan påverka inpassningen av kolli i container. Kontrollera även att lastöglorna är hela och inte buktar
inåt i containern. I det fall då någon av containrarna är lindrigt skadade skall den som är i bäst skick
användas för förpackandet av bly (container 3 enl. packlista) då den packningsordningen har högre
krav på inpassning. Om de containrar som leverarats är så skadade att de ej kan användas kontaktas
ansvarig för beställning av container.
Innan packning påbörjas förutsätts i övrigt att den container som används är tom och ren invändig.
Vid placeringshänvisning i container som t. ex ”vänster sida av container” utgår man ifrån att man
står vid dörrsidan och tittar in i containern mot motstående (bakre) sida.

Krav
1. Generellt gäller att alla kollin i container skall fixeras med träreglar (dim 95x45 alt 95x95),
luftkuddar och/eller frigolit för att förhindra att godset lossnar eller skadas under transport.
Allt virke som används för lastsäkring skall vara stämplat och klassat enligt gällande standard.
2. Alla träreglar skall fixeras med vinkelbeslag eller spikplåt och skruvas fast med beslagsskruv.
3. Om förändringar sker av den av dokumentet specificerade packordningen skall extra hänsyn
tas till planering av viktfördelning av alla kolli för bästa totala viktfördelning.
4. Viktigt att varje kolli låses fast stadigt.
5. Pallar som staplas på varandra skall bandas ihop.
6. Eventuella fria golvytor i container skall blockeras med reglar, luftkuddar eller frigolit.
7. Kollin med hög tyngdpunkt skall utöver fixering med reglar, luftkuddar eller frigolit även
säkras med spännband. Använd alltid skydd för spännbanden för att förhindra nötning över
kanter.
8. Kemiska produkter skall ha tydlig märkning enligt dokument/riktlinje.
9. Cratelista och packlista skall sättas på lådan närmast dörrsidan.
10. Container med farligt gods märks på alla fyra sidor.
11. Innan containern stängs igen skall behörig personal besikta packningen.

Packning av container 2
Figur 1

Lastsäkringsmaterial som behövs:
16 x Frigolit 1200x800x50
2 x Luftkuddar
1 x halvpall
4 x helpall
Packningssteg #
1. Stapla Kolli V03 på kolli V10, banda ihop dessa.
2. Ställ in Kolli V10/V03 mot vänster vägg på lämpligt avstånd från väggen (ca 40 cm från bakre
vägg) för att vara i linje med kommande kolli V11/O97
3. Ställ in kollin V11/O97 på samma pall med kortsidan mot väggen längst in samt långsidan
mot höger vägg.
4. Ställ in V02 mellan kolli3/V10 och V11/O97
5. Stapla O95 på V02, banda ihop dessa. Säkra med halvpall innanför om O95 är halvpall.
6. Ställ i frigolit samt luftkudde enligt figur 1 bakom/runt kolli V10.
7. Ställ in kolli O98 mot vänster vägg samt kolli 3/V10
8. Ställ in kolli V01 mot höger vägg samt V11/O97
9. Ställ in kolli O99 mot höger vägg samt V01
10. Ställ in frigolit mellan O98 och V01/O99
11. Ställ in kolli V05 med kortsidan mot vänster vägg samt mot O98
12. Ställ in kolli V12 med kortsidan mot vänster vägg samt mot O99
13. Lägg kolli V13 över V01, O99 samt V12, säkra på lämpligt sätt
14. Säkra med frigolit mellan V05 och V12
15. Ställ in kolli V07 med kortsidan mot höger vägg samt V12
16. Ställ in kolli V09 med långsidan mot vänster vägg och V05
17. Säkra med frigolit mellan V07 och V09
18. Ställ in kolli V06 med långsidan mot höger vägg och V07
19. Ställ in kolli 48 med kortsidan mot vänster vägg samt V09
20. Säkra mellan dessa med luftkudde samt ev frigolit.
21. Säkra mot dörren med pall och frigolit.
Viktfördelning för denna last ligger ca 5 cm från centrum förskjutet bakåt i containern.

Packning av container 3
Figur 2

Lastsäkringsmaterial som behövs:
2 x Luftkudde
4 x Frigolit 1200x800x50
2 x Frigolit 1200x800x20
1 x Halvpall
1 x spännband
Packningssteg #
1. Ställ in kolli 34 med kortsidan med vänster vägg och långsidan mot bakre vägg.
2. Stapla kolli 31 på kolli 34, banda ihop dessa.
3. Ställ in kolli 32 med långsidan mot kolli 34 och kortsidan mot vänster vägg.
4. Stapla kolli 29 på kolli 32, banda ihop dessa.
5. Stapla kolli 19 på kolli 29 samt 31
6. Säkra kolli 19 med spännband mot vänster vägg, använda skydd för spännband över
kanterna.
7. Ställ in kolli 25 med långsidan mot höger vägg och kortsidan mot bakre vägg.
8. Säkra med två luftkuddar mellan kolli 25 samt kolli 34/31 och 32/29. Ställ även in 2 x frigolit
20mm samt 1 x frigolit 50 mm som distans mot den lediga kortsidan av kolli 25.
9. Ställ in kolli 37 med kortsidan mot frigoliten ställd mot kolli 25 samt långsidan mot höger
vägg.
10. Stapla kolli 27 på kolli 37 längst in mot frigoliten och säkra med en halvpall.
11. Ställ in kolli 33 med kortsidan mot kolli 37 samt långsida mot höger vägg.
12. Stapla kolli 30 på kolli 33, banda ihop dessa.
13. Ställ in kolli 21 mot vänster långsida samt mot kolli 29/32
14. Ställ in kolli O96 med långsida mot kolli 21 och kortsida mot kolli 29/32
15. Säkra med frigolit mellan kolli O96 och 33/30 samt 37/27
16. Ställ in kolli 24 med långsida mot vänster vägg samt kortsida mot kolli 21
17. Ställ in kolli 23 med långsida mot höger vägg samt mot kolli 30/33
18. Ställ in kolli 22 mellan kolli 23 och 24.
Viktfördelning för denna last ligger ca 34 cm från centrum förskjutet bakåt i containern.

Packning av container 2 vid skeppning utan strålskydd
Figur 3

Lastsäkringsmaterial som behövs:
2 x luftkudde
20 x frigolit 1200x800x50
1 x Halvpall
Packningssteg#
1. Stapla Kolli V03 på kolli V10, banda ihop dessa.
2. Ställ in Kolli V10/V03 mot vänster vägg på lämpligt avstånd från väggen (ca 40 cm från bakre
vägg) för att vara i linje med kommande kolli V11/O97
3. Ställ in kollin V11/O97 på samma pall med kortsidan mot väggen längst in samt långsidan
mot höger vägg.
4. Ställ in V02 mellan kolli3/V10 och V11/O97
5. Stapla O95 på V02, banda ihop dessa. Säkra med halvpall innanför om O95 är halvpall.
6. Ställ i frigolit samt luftkudde enligt figur 1 bakom/runt kolli V10.
7. Ställ in kolli V07 med långsida mot vänster vägg samt kortsida mot V03
8. Ställ in kolli V12 med kortsida mot höger vägg samt långsidan mot V11/O97
9. Ställ in kolli V01 med långsida mot V12 samt kortsida mot höger vägg
10. Ställ in frigolit mellan V07 och V12/V01, Ställ även in 2x50mm frigolit som distans utanför
V07s fria kortsida
11. Ställ in kolli V05 med kortsida mot vänster vägg samt mot frigolitdistans mot V07
12. Ställ in kolli V09 med kortsida mot höger vägg samt långsida mot V01
13. Ställ in kolli O98 med långsida mot höger vägg samt kortsida med V09
14. Ställ in kolli V06 med kortsida mot vänster vägg samt långsida mot V05
15. Ställ in kolli O99 med kortsida mot vänster vägg samt långsida mot V06
16. Ställ in frigolit samt luftkudde enligt figur
17. Ställ in kolli O96 längst ut. Säkra sidorna med frigolit
Viktfördelning för denna last ligger ca 6 cm från centrum förskjutet bakåt i containern.

