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Sammanfattning
Volvo Lastvagnar i Umeå bedriver en orderstyrd produktion vilket ställer höga krav på
flexibilitet. I detta examensarbete utvärderas en av deras produktionslinor utifrån ett
materialflödesperspektiv. Vid uppföljning av produktionsresultat finns ett datorstött
produktionsuppföljningsverktyg till hands. Ett standardiserat arbetssätt för användning
av detta verktyg är ännu ej definierat. Volvo Lastvagnar i Umeå vill få en uppfattning av
vilka problem som existerar angående produktionslinans materialflöde och vilka
möjligheter respektive begränsningar som uppföljningsverktyget har.
Målet med arbetet är att skapa en bild av produktionslinans materialflöde och att
undersöka möjligheterna för hur uppföljningsverktyget kan användas. I arbetet tillämpas
teorier om LEAN, Just-In-Time och Supply Chain Management för att minskat slöseri
och förbättrad produktivitet. Via flödesanalys, intervjuer och observationer skapas en
bild av nuläget. Utifrån resultat av nulägesanalys väljs ett antal punkter ut och tas vidare
i en fördjupad analys. Ett antal förbättringsförslag levereras tillsammans med
rekommendationer för fortsatt arbete.

Nyckelord: just-in-time, lean, flödesanalys, produktivitet
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Plåtsammansättningen är en komplex process där golv, tak, sidor, rygg och front ska
fogas samman för att bilda plåtskalet till lastbilshytten. Var och en av dessa delar är s.k.
delkompletter. Hytten byggs upp längs en huvudlina som kallas för Mainline. Sublinor
är uppradade i en viss följd för att leverera delkompletterna till Mainline för
sammanfogning enligt fiskbensprincip. För att ett jämt flöde, utan väntetider, ska
upprätthållas på Mainline så måste sublinorna ha god leveransprecision och stabila
processer. För att kunna följa upp produktionens prestationer används ett antal system,
bl.a. produktionsuppföljningssystemet DUGA. DUGA samlar in information om
tillstånd från alla processer, på så vis kan t.ex. cykeltid och produktionsstopp
analyseras.

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Frontsammanfogningen, som representerar en av dessa sub-linor, har enligt DUGA
orsakat en del väntetider för Mainline. Detta trots att det existerar en buffert nära
sublinans utflöde mot Mainline. Övergripande analysfunktioner i DUGA påvisar att det
finns omfattande väntetider i produktionslinan. Uppgiften handlar om att göra en
nulägesanalys av produktionslinans materialflöde. Utifrån instuderad litteratur om bl.a.
LEAN och Just-In-Time ska flödesproblem identifieras och utifrån dessa ska
förbättringspotentialer arbetas fram. Området som ska studeras i arbetet omfattar kedjan
från logistiks input av material till fram t.o.m. buffert som ska tillhandahålla
delkompletter för sammanfogning vid Mainline. En utvärdering av DUGA som
produktionsuppföljningsverktyg ska också levereras. Sammanfattningsvis ska följande
frågor besvaras:
1. Hur bör DUGA användas som produktionsuppföljningsverktyg?
2. Finns det flödesproblem som potentiellt kan orsaka leveransproblem mot
Mainline?
3. Vad kan göras för att minska eventuella flödesproblem?

1.3 Mål
Examensarbetaren ska utifrån nulägesanalys av produktionslinan och litteraturstudier
leverera ett antal genomarbetade förbättringsförslag som ska förbättra produktivitet och
minska produktionsstopp. Förslag ska även ges för hur uppföljningsverktyget DUGA
fördelaktigt kan användas.

1.4 Metod och genomförande
För att strukturera upp arbetet och säkerställa projektets leverans har genomförandet
delats upp i ett antal moment.

1

Examensarbete: FLÖDESANALYS AV PLÅTSAMMANSÄTTNING

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

Planera projektet
Litteraturstudie
Introduktionsperiod
Nulägesanalys
Fördjupad analys
Sammanfatta resultat
Formulera förbättringsförslag och rekommendationer

1.4.1 Planera projektet
Studenten hade 10 veckor att fördela på de olika momenten. Vecka 1 ägnades åt
projektplanering och målformulering. 2-3 ägnades åt introduktion till uppgiften och till
Volvos verksamhet i Umeå. Vecka 4-6 ägnades åt nulägesanalys och fördjupad analys.
Under denna fas började rapporten att produceras. Vecka 7-8 ägnades åt formulering av
förbättringsförslag och avslutande moment på Volvo. Vecka 9 och framåt ägnades åt
färdigställande av rapport.
1.4.2 Litteraturstudie
Väsentlig teori och metodik har lästs in och redogjorts för i detta avsnitt.
1.4.3 Introduktion
Denna del av projektet innebar introduktion som var är tänkt att skapa en grundläggande
förståelse för produktionslinan i sin helhet, vad den tillverkar och hur den fungerar.
Detta har utförts genom informella intervjuer och genomgångar med handledare både i
kontorsmiljö och ute i produktion. Layoutkartor för produktionslinan,
produktbeskrivningar och utbildningsmaterial för de system som berör området för
examensarbetet har studerats.
1.4.4 Nulägesanalys
Detta moment utgör kärnan av projektets genomförande. Information har samlats in
genom informella intervjuer, inläsning av systembeskrivningar och observationer av
produktionslinans processer för att få en bild av nuläget. För att få struktur på arbetet
utifrån uppdragsbeskrivningen så delas nulägesanalysen upp i tre delstudier:
1. DUGA produktionsuppföljning
2. Produktionslinans materialflöde
3. Arbetssätt och avvikelsehantering
1.4.4.1 Delstudie 1 - DUGA produktionsuppföljning
I denna delstudie studerades DUGA som produktionsuppföljningsverktyg och utifrån
sammanställd information gjordes en kort utvärdering. Insamling av data genomfördes
via intervjuer, inläsning av systembeskrivningar och fältstudier. Följande punkter har
undersökts:




Grundläggande syfte med systemet
Hur fungerar systemet och de inbyggda verktygen?
Kontroll av respektive stations alla tillstånd för den aktuella produktionslinan
2



SWOT-analys

För att kunna kontrollera alla stationers tillstånd har statusvy i DUGA studerats i
anslutning till stationen ute i produktion. Statusvyn i DUGA visar tillstånd för alla
stationer i produktionslinan, tillstånden har på detta sätt kunnat kontrolleras i realtid
med 1-2 sekunders eftersläpning.
SWOT-analysen har använts för att, utifrån insamlad information, skapa en bild av
systemets fördelar och nackdelar, möjligheter och hot.
1.4.4.2 Delstudie 2 – Produktionslinans materialflöde
Utifrån de förutsättningar som redogörs i delstudie 1, så har uppföljningsdata från
DUGA använts för att göra en flödesanalys av produktionslinans materialflöde. För att
få struktur på undersökningsarbetet i denna delstudie så delades arbetet upp i två delar:



Produktionslinans förutsättningar
Produktionslinans störningar

Med produktionslinans förutsättningar menas varje stations cykeltid då processen är
stabil. Med det menas att långa cykeltider som inte påvisar någon systematik, filtreras
bort. Själva analysen har gjorts i Microsoft Excel genom att data har exporterats ut från
DUGA via funktionen ”avancerad export”. Här produceras en flödesanalys där tillstånd
analyseras utifrån den data som finns tillgänglig i DUGA. Utifrån de trender och den
systematik som DUGA påvisar så studeras processen i realtid ute i produktion. Detta för
att säkerställa att den trend som DUGA påvisar speglar det verkliga utfallet. Genom att
arbeta igenom produktionslinan på detta sätt har informationen från DUGA kunnat
säkerställas varefter genomsnittliga cykeltider räknats fram. Vid observationerna ute i
produktion har stationernas moment kategoriserats och utvärderats utifrån andel
värdeskapande tid.
Med produktionslinans störningar menas produktionsstopp. För att undersöka störningar
så har larmstatistik exporterats ut från DUGA och analyserats i Excel. Korta informella
intervjuer med produktionstekniker och processoperatörer har gjorts för att ta reda på
produktionsstoppens orsaker och karakteristik. Observationer ute i produktion har gjorts
på de typer av störningar som studerats.
1.4.4.3 Delsudie 3 – Arbetssätt och avvikelsehantering
Planerade informella intervjuer har utförts med produktionstekniker, produktionsledare,
verksamhetsplanerare, samordnare och processoperatörer. Fokus i intervjuerna har varit
att undersöka olika funktioners ansvarsområden, hur hen arbetar och vilka problem som
uppstår i det dagliga arbetet. Följdfrågor har även ställts kring de dagliga problemen där
personens uppfattning om orsak/verkan och möjliga idéer om förbättringar har försökts
att fångas upp.
1.4.5 Fördjupad analys
Utifrån resultatet av nulägesanalysen har det valts ut ett fåtal punkter att undersöka
vidare i en fördjupad analys. De punkter som undersökts vidare är de problem som
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utifrån flödesperspektiv ses som mest kritiska. Detta avgörs främst genom tolkning av
flödesanalys.
Den fördjupade analysen genomförs via intervjuer, observationer, inläsning av
systembeskrivningar och överslagsberäkningar.
1.4.6

Sammanfatta resultat

I detta moment har resultatet sammanfattats utifrån de tre frågor som ställts i
uppgiftsbeskrivningen.

1.4.7 Formulera förbättringsförslag och rekommendationer
I detta moment har resultatet av den fördjupade analysen sammanställts, värderats
utifrån vad som ses som färdiga förbättringsförslag respektive rekommendationer för
fortsatt arbete.

1.5 Avgränsningar
I projektet kommer inte PLC- och robotprogrammering att studeras. Detta för att tiden
uppskattningsvis inte räcker till. Produktionslinan kommer att studeras fr.o.m.
materialflöde in till linan fram t.o.m. buffert. Modell FH- och FM classic inte kommer
att inte att studeras i arbetet. Detta för att de modellerna utgör tillsammans en så liten
del av den totala produktionsbeläggningen. Implementering av förbättringsförslag ingår
inte i arbetet.
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2 Teori
2.1 Produktivitet
Produktivitetsberäkningar uttrycker sambandet mellan resursinsats och
produktionsresultat (Bellgran, 2005). Typ av resursinsats och produktionsresultat kan
varieras beroende på vad som ska studeras. Principen för beräkning av produktivitet
följer ekvation 3.1:

(3.1)

Eftersom detta arbete i synnerhet ägnas åt tidsstudier så kommer resurs att representeras
av tid och produktionsresultat av antal enheter.

2.2 SWOT-analys
SWOT-analys är ett verktyg som kan användas vid planering och utvärdering av en
organisation eller funktion (Marketing Teacher Ltd, 2014). Interna faktorer
representeras av styrkor respektive svagheter. Möjligheter och hot representerar de
externa faktorerna. Syftet med analysen är att öka organisationens självmedvetenhet och
på så sätt vända svagheter till styrkor och hot till möjligheter. SWOT-analyser beskrivs
ofta grafiskt likt Figur 2.1.

Figur 2.1 Principbild för SWOT-analys
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2.3 Flödesanalys
Ett producerande system består vanligtvis av flertalet flöden. Med flöde menas
förflyttning av t.ex. material vilket ska ske i planerad omfattning och i utsatt tid.
Flödesanalys är ett verktyg som används för att kartlägga ett flöde av material,
kommunikation, människor eller finansiella medel (Paulsson, 2000). Syftet med
analysen är att få djupare förståelse för flödets karakteristik och för att kunna identifiera
moment som innehåller okända hålltider eller icke-värdeskapande moment. Efter
kartläggning av flödets alla moment och aktiviteter kan dessa analyseras utifrån just
graden av värdeskapande för produkten. Flödets alla moment kan delas in i tre
kategorier:




Moment som skapar värde som uppfattas av kunderna
Moment som inte skapar värde men som är nödvändiga för att den interna
verksamheten ska fungera
Moment som inte skapar värde och som bör elimineras

Den sistnämnda kan omfattas av väntetider, kötider, mellanlager, omarbete p.g.a.
kvalitetsbrist och kassation mm. Det är alltså dessa moment som verksamheten bör
sträva efter att eliminera för att bli kostnadseffektiva.
En flödesanalys genomförs fördelaktigt enligt denna arbetsordning (Bellgran, 2005):






Identifiera och kategorisera flödets processmoment
Kartlägg och dokumentera flödet
Analysera flödet och identifiera förbättringspotentialer
Rekommendera genomförbart förbättringsarbete
Genomför förbättringar

Flödet kan sedan redovisas på olika sätt men det görs lämpligast i grafisk form, t.ex.
genom layoutbilder, processkartor eller diagram.

2.4 LEAN Production
Lean Production är en filosofi och en metod att bedriva en produktion. Syftet är att
identifiera och eliminera icke värdeskapande moment i produktionsprocessen (Liker,
2009). Den person och det företag som är mest förknippat med Lean är Taiichi Ohno
som var ingenjör på Toyota. Han skapade Toyota Production System varifrån tankarna
kring Lean är hämtade (Bergman, 2012). Nedan tas de, för detta arbete, mest relevanta
delarna av Lean Production upp.
2.4.1 Grundläggande värderingar
Toyota har ett antal värderingar som ska sammanfatta deras företagskultur (Bergman,
2012):


Genchi Genbutsu - Gå ut och se med egna ögon för att ta reda på fakta.
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Kaizen - Ständiga förbättringar. Ingen process är perfekt. Förbättringar är allas
ansvar.
Utmaningar - Kreativitet och mod krävs för att kunna ta sig an utmaningar och
de långsiktiga målen.
Teamwork - Stimulera personlig och professionell utveckling för individ och
team.
Respekt - Respektera alla intressenter och skapa ömsesidigt förtroende.

2.4.2 Muda, mura, muri
En förutsättning för att Lean ska fungera i den producerande verksamheten är att det
bedrivs ett kontinuerligt arbete mot att eliminera slöseri och icke värdeskapande
moment. För att kunna skilja på värdeskapande moment och slöserier så bör produkten
studeras i dess förflyttning genom flödet, istället för att fokus ska ligga på människan
eller maskinen i de olika momenten. De olika typerna av slöserier kan kategoriseras och
beskrivas med de tre M:en; Muda, Mura och Muri (Liker, 2009).
Muda omfattar 8 typer av slöserier:









Överproduktion
Väntan
Onödiga transporter
Onödig/felaktig bearbetning
Onödigt stora lager
Onödiga förflyttningar
Felaktiga produkter
Outnyttjad kreativitet hos de anställda

Muri omfattar problematiken kring överbelastning av människa eller maskin. En
överbelastning kan leda till kvalitets- och säkerhetsbrister vilket i sin tur skapar stopp i
produktionen.
Mura, som kan ses som en orsak till Muda, är ojämnhet i produktionsbeläggningen.
Processerna blir inte effektiva av att vid en tidpunkt ha brist på arbete för att i nästa
tidpunkt ha produktionsnivå som ligger för högt. Roten till Mura beror ofta på interna
planeringsproblem som t.ex. brist på material någonstans i flödet.
2.4.3 Just-In-Time
Just-in-time är ett sätt att bedriva en producerande verksamhet så att leverans av produkt
kan ske i rätt tid och i rätt omfattning. Produktionen kan då hantera kapacitetsproblem
som varierad efterfrågan tenderar att skapa. En förutsättning för att Just-in-time ska
fungera är att den föregående processen alltid ska göra vad den efterföljande processen
säger (Liker, 2009).
I ett seriellt helautomatiserat flöde utan mellanlager skapas principen av ett dragande
system där den sista stationen får goda förutsättningar för att nå en god
leveransprecision.
7
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2.4.4 Kanban
Kanban härstammar från Toyota Production System och tillämpas ofta inom logistik
genom ett 2-bin-system. När låda A får slut på material så ska processen börja ta från
låda B. Signal sänds till ansvarig funktion för byte eller påfyllnad av låda A. På så sätt
har produktionen alltid tillgång till material samtidigt som mellanlagren hålls nere
(Liker, 2009).
2.4.5 Genchi genbutsu
En av de viktigaste värderingarna för en LEAN verksamhet är att arbeta enligt Genchi
genbutsu. Genchi genbutsu handlar om att gå och se efter med egna ögon för att få en
förstahandsförståelse för situationen (Liker, 2009). En genomgående förståelse för de
arbetsproblem som uppstår i processen är en förutsättning för att kunna bedriva
förbättringsarbete.
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3 Bakgrundsbeskrivning
3.1 Volvo Group
Volvokoncernen är en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner, marina motorer och industrimotorer. Volvo ägnar sig även åt
tjänsteverksamhet inom finans och IT. Volvo har produktionsanläggningar i 19 länder,
ca 110000 anställda och omsatte år 2013 273 miljarder kronor (Volvo Group, 2014).

3.2 Volvo Production System (VPS)
VPS är ett ramverk för hur Volvo bedriver sin tillverkning. VPS lägger grunden för vad
kvalité betyder för Volvo, som kan sammanfattas av fem principer: Inbyggd kvalité,
ständiga förbättringar, Just-In-Time, lagarbete och processtabilitet (Volvo Group Trucks
Operations, 2014). Figur 3.1 är en grafisk förklaring av VPS.

Figur 3.1 Grafisk förklaring av VPS.

The Volvo Way är Volvos värdegrund som förklarar vad Volvo står för och vad Volvo
arbetar för att bli. Kundfokus, tydliga mål, kvalitet, säkerhet, respekt för individen och
delaktighet är exempel på några av de värderingar som The Volvo Way innebär.

3.3 Volvo Lastvagnar i Umeå
3.3.1 Produkter
I Umeå tillverkas hytterna till två lastbilsmodeller, FH och FM. FH är en högre och
större modell som används vid långa transporter medans FM är en mellanmodell som
har en lägre höjd och används vid kortare mer lokala transporter. Av FH och FM
tillverkas det idag två produktgenerationer där de nya modellerna heter FH24 respektive
FM24 och de gamla heter FH- respektive FM classic. Vidare i rapporten kommer de
olika produktgenerationerna för modellerna att refereras till som "FM24" och "FH24"
för de nyare generationerna respektive "FM" och "FH" för de gamla.
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3.3.2 Produktion
Största delen av hytterna levereras från Umeå färdigmonterade vilket innebär att hytten
är fullt monterad med inredning och är redo att monteras på fordonsboggien. Detta görs
i Göteborg. En mindre andel av hytterna skickas till Göteborg för hyttmontering (fjärde
steget) istället för att monteras i Umeå.

Figur 3.2 De fyra områdena vid anläggningen i Umeå.

Anläggningen i Umeå är uppdelad i fyra s.k. områden. Från höger: Presshallen,
plåtsammansättningen, måleriet och monteringen enligt figur 3.2. I presshallen formas
plåt som leveras in till anläggningen på rullar. Artiklarna från presshallen skickas sedan
till ett mellanlager vars omsättning styrs genom Kanban-princip. På
plåtsammansättningen fogas plåtartiklar ihop för att skapa karossen. Efter att hytten
tagit sig igenom plåtsammansättningen så är den en s.k. Body in White (BiW). Måleriet
tillsätter sedan färg varefter hytten transporteras vidare till monteringen alternativt att
den skickas till Göteborg för montering. Måleriet och montering använder sig av drivna
linor för att takta flödet. Transport mellan plåtsammansättning och måleri respektive
måleri och montering är helautomatiserat.
3.3.3 Verksamhetsplanering
Volvo lastvagnars produktion är orderstyrd vilket betyder att det ligger en order bakom
varje produkt som produceras. Kunden kan, utöver modell, välja olika varianter av
modellerna där specifikationer som t.ex. geometriska mått, färg, antal extra
komponenter kan variera. Att produktionen genomförs i ordersekvens betyder att alla
modeller tillverkas i en och samma produktionslina. I bilaga 9 visas en systemkarta över
de system som används och hur en order översätts till artiklar som ska tillverkas. Hur de
olika systemen kommunicerar beskrivs i brödtext nedan.
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Order kommer in, kopplas ihop med artiklar utifrån produktstruktur och placeras sedan i
ordersekvens. I produktionsberedningen (WP410) säkerställs ordern och låses i grupper
om 40. Information skickas sedan vidare till logistik för sekvenspackning (VG720) och
vidare till produktionsberedning i MONT. MONT är ett system som kommunicerar med
stationens PLC:er och berättar vilket program som ska köras för aktuell artikel. MONT
kommunicerar med laddstationernas informationsskyltar som signalerar vilken modell
som ska laddas.
3.3.4 Plåtsammansättningen
På plåtsammansättningen fogas plåtkarossen ihop genom att Mainline får delkompletter
levererade till sig via flertalet sublinor enligt fiskbensprincip. Mainline startar med
motorkåpa för att sedan få golv, front, globbalk, tak(inre), sidor, rygg och tak(yttre)
levererade till sig i följd för sammanfogning (Figur 3.3). Mainline har en takttid på 120
sekunder. Det sätter krav på att alla sublinor måste leverera delkompletter till mainline
under var 120:e sekund. Den sublinan som är gulmarkerad och är märkt med "FRNT" är
delkomplett – front. Det är alltså denna lina som arbetet handlar om.

Figur 3.3 Materialflöde genom plåtsammansättning.

3.4 Produktionslina delkomplett – front

Denna sublina levererar alltså delkomplett – front till Mainline. Figur 3.4 illustrerar
frontens processlayout med produkternas flöde genom linan märkt med pilar. Den sista
stationen (V4K16) representerar en buffert som kan hålla upp till 20 delkompletter. Den
är automatiskt driven och takten som delkompletterna blir avplockade från buffert i
beror på Mainlines takttid (120 sek).
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Figur 3.4 Materialflöde genom produktionslinan för delkomplett - front.

Beskrivning av respektive stations utförande kan läsas ur bilaga 5. Bilaga 5 refererar till
bilaga 4 som är en CAD-ritning av produktionslinans layout. I bilaga 6 beskrivs
modellberoende utrustning som finns produktionslinan.
3.4.1 Laddstationer
Vid laddstationerna matas material in i processen genom att en operatör placerar
modellens tillhörande artiklar i en laddfixtur. Operatören har en utmätt tid på sig att
hämta material i vagnar, placera dem på tänkt plats i fixturen för att sedan kvittera
laddningen. För delkomplett front är det en operatör som har ansvar för laddning av
V3K10, V2K32, V2K10 och V2K30 enligt figur 3.5. Rutorna representerar
magasinvagnar eller kitvagnar av olika slag. Siffrorna i rutorna är artikelnummer för de
artiklar som ska laddas i varje station. Laddinstruktion med tillhörande artikelnummer
enligt figur 3.5 kan läsas ur bilaga 11. De rutor vars siffra är inom parantes är en
reservvagn som operatören byter till när den första vagnen får slut på material. Det sker
ingen direkt Kanban-signal till logistik utan logistik har koll på när vagnarna blir
tomma. I övrigt fungerar materialflödet till stationerna enligt Kanban-princip.
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Figur 3.5 Layout för laddstationen med materialvagnar.

Operatören får information om vilken modell som är på tur för laddning via en
informationsdisplay som kallas för Sibertdisplay. Även nästkommande order visas på
displayen så att operatören vet var material ska hämtas för nästa laddning. Kvittering
görs genom att operatören trycker på en knapp allokerad på en monterad dosa bredvid
laddstationen. Laddstationens gränssnitt ser ut enligt figur 3.6.

Figur 3.6 Bild av laddstation K32.
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3.4.2

Processteknik

3.4.2.1 Limning
Limning mot stationär limdoser där syftet kan vara t.ex. vibrationsdämpning, tätning
eller hållfasthetsbidrag (Figur 3.7).

Figur 3.7 Bild på ett antal limmetoder.

3.4.2.2 Stansnitning
Metoden kan beskrivas med att två plåtar sammanfogas genom att en nit stansas igenom
den första plåten för att sedan, med hjälp av en dyna, pressas in i den andra plåten utan
att tränga igenom den, figur 3.8.

Figur 3.8 Bild av en stansnitning.

3.4.2.3 Punktsvetsning
En svetstyp där inget lod tillsätts. Arbetsstyckena välls ihop genom att elektroderna
trycks ihop tills önskat anläggningstryck uppnås, varefter den elektriska strömmen sluts
och arbetsstyckena värms upp. Av tryck och värme fogas plåtarna ihop enligt figur 3.9.

Figur 3.9 Momentanbild av ett svetsförlopp.
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3.4.2.4 Bågsvetsning
MIG/MAG-svetsning där elektrod matas via ett matarverk, skyddsgas sprutas ut och
omgiver elektroden under fogningen.
3.4.2.5 Bultsvetsning (Studs)
Bultsvetsning är en metod för att foga små artiklar mot plåt utan att det ska gå hål i
plåten. Det handlar oftast om monteringsskruvar eller andra artiklar för montering.
3.4.3 Roller och ansvarsområden
Det finns ingen rollbeskrivning producerad så det är svårt att få en solklar bild över
verksamhetens olika funktioner och roller. Med denna förutsättning begränsas tiden som
läggs på att kartlägga detta och denna beskrivning hålls kortfattad.
Produktionens funktioner är uppdelad i två delar: Produktion och underhåll. Produktion
har ansvar för artiklarna fram till att fixturen är laddad och ordern är kvitterad. Därefter
förs ansvaret för artikeln över till underhåll. Underhåll ansvarar för att robot och
processutrustning ska fungera.
Mellan produktion och logistik är det ytterligare ett gränssnitt. Detta arbete är dock
avgränsat till studier av produktion och underhåll. Alla roller som finns inom de olika
funktionerna kommer inte att behandlas. Ett antal roller som berörs i detta arbete
beskrivs nedan.
3.4.3.1 Produktion
Operatörerna ansvarar för att ladda fixturer med material. De ansvarar även för att
hantera byten av materialvagnar.
Samordnare är den resurs som finns till hands när operatören behöver hjälp.
Samordnaren får signal via telefon när operatören trycker ned andon-knappen i
anslutning till laddstationerna. Andon-knappen är alltså en signalering om
processproblem. Knappen sitter på dosan till vänster i figur 3.6.
Arbetsledaren är en av de personer som håller i de uppstartsmöten som genomförs vid
skiftstart. Operatörerna svarar till arbetsledaren vid eventuella problem som inte kan
lösas av samordnaren.
3.4.3.2 Underhåll
Processkötare, även kallad processoperatör är den person som övervakar processerna
och gör insatser vid produktionsstopp (t.ex. elektrodbyte).
Processresurser är de personer som utför de mer omfattande underhållsinsatserna.
På underhåll sitter även ingenjörer/tekniker med olika ansvarsområden. De jobbar med
både kortsiktiga och långsiktiga uppgifter. Exempel på inriktning kan vara
produktionstekniker, svetstekniker och underhållsplanerare.
3.4.3.3 Övriga funktioner
Verksamhetsplanering ansvarar för att översätta kundorder till en produktionsplan.
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Det finns ett antal grupper som ansvarar för standarder och investeringar för olika
tekniska områden. Exempel på en sådan grupp är automation/styrsystem.

3.5 DUGA produktionsuppföljning
DUGA är ett datorstött produktionsuppföljningssystem som utvecklats för att kunna
leverera uppföljning och analys av Volvos produktionslinor. Projektet med att ta fram
detta verktyg har bedrivits internt inom Volvo och startades på underhållsavdelningen
vid produktionsanläggningen i Skövde. Systemet driftsattes 2004 men har
vidareutvecklats kontinuerligt sedan dess, där nya funktioner och analysverktyg
implementerats allt eftersom.
DUGA kommunicerar med produktionsapparatens alla PLC:er som i sin tur får
återkoppling från respektive process. På detta sätt kan DUGA redovisa en
tillståndsstatus för en produktionslina och även mäta åtgången tid för definierade
tillstånd som t.ex. ”Producing”, ”PartChange” och ”WaitStarved”.
Definitionen för ett visst tillstånd sätts i PLC:n och den utgår bl.a. ifrån vilken zon
roboten befinner sig i och signaler från givare i fixturer/gripdon. Med givare menas
sensorer som t.ex. skickar signal då den känner av en artikel i fixtur. Figur 3.10 visar
layoutbilden för produktionslinans DUGA-stationer. De blåa rutorna representerar
stationeras zoner. Stationernas ID består av ett gruppnummer ex. V2 och ett
stationsnummer ex. K12. Dessa stations-ID:n är viktiga att hålla isär när data ska
analyseras och flödesanalys ska genomföras.

Figur 3.10 Karta över produktionslinans DUGA-stationer.
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De tillstånd som i huvudsak studeras i detta arbete kan läsas ur tabell 3.1.
Tillstånd
”Producing”
”PartChange”
”DugaCykleTime”
”NotActive”
”WaitBlocked”
”WaitStarved”
"Wait subflow"
”OtherWait”

Beskrivning
Process och maskin är aktiv, robot är inte i hemmaläge eller i
annan zon för detaljväxling.
Robot befinner sig i anslutande zon för detaljväxling
Adderar åtgången tid för ”Producing” och ”PartChange” för
en producerad artikel. Detta är definitionen av cykeltid i
detta arbete.
Process, maskin och robot är ej i aktiv.
Stationen har producerat en artikel och väntar på att få lämna
över den till nästkommande station, stationen efter är dock
inte redo att ta emot artikel.
Stationen har en order på sig och är redo att ta emot artikel
från föregående station men denna station är inte redo att
lämna över artikeln.
Operatören överskrider planerad laddtid vid laddning.
Detta tillstånd är övrig väntan då en station inte har en order
på sig för att producera.

Tabell 3.1 Förklaring av tillstånd i DUGA
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4 Nulägesanalys
4.1 Delstudie 1 – DUGA Produktionsuppföljning
4.1.1 Systemets syfte
Systemet är tänkt att användas som ett verktyg för att följa upp produktionsresultat.
Tanken är att verksamhetens utfall kontinuerligt ska kunna jämföras med uppsatta mål.
Inbyggda verktyg så som flaskhalsanalys och OEE ska hjälpa verksamheten att
identifiera trånga sektorer och anläggningsförluster.
4.1.2 Funktion och inbyggda verktyg
DUGA har ett stort antal inbyggda verktyg och funktioner så som Flaskhalsanalyser,
OEE-analyser, Cykeltidsanalyser, Riktade förlustanalyser, Systemförlustanalyser och
tillståndsanalyser. Trots att DUGA visar sig inneha många av de analysverktyg som
sökes så tas beslutet att använda excel p.g.a. de användbara filtreringsfunktionerna och
det stora antalet diagramtyper som kan vara användbara. Det är även smidigt att
redigera grafer och ändra data som ska presenteras.
Filtreringsfunktionerna i excel är användbara då Volvo i Umeå producerar i
ordersekvens vilket kräver en omfattande flexibilitet vad det gäller fixtur- och
verktygsbyten för robotar.
4.1.3 Kontroll av tillstånd
Tillstånd kontrolleras för att ta reda på om de tillstånd som studeras speglar de verkliga
händelseförloppen i stationerna. Noteringar utifrån detta kan studeras i bilaga 3.
4.1.4

SWOT - DUGA

4.1.4.1 Styrkor
 Stor tillgång till produktionsdata
 Kraftfullt verktyg för att studera cykeltider
 Driftsatt och funktionsdugligt i hela plåtsammansättningen
 Utvecklat internt för Volvos produktion
4.1.4.2 Svagheter
 Missvisande tillstånd förekommer
 Tidskrävande
 Kräver förståelse för systemuppbyggnad
 Kräver grundläggande förståelse för processen som analyseras
4.1.4.3 Möjligheter
 Mycket användbart för uppföljning av cykeltider och produktionsstörningar om
det används på rätt sätt
 Flödesanalys kan användas som verktyg för att prioritera förbättringsarbete ->
maximalt utnyttjande av processteknisk kompetens
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Kraftfullt verktyg för att arbeta mot förbättrad processkvalité -> strävan mot
minskat beroende av buffertar

4.1.4.4 Hot
 Farligt att tolka data som sanning utan verklighetsförankring
 Lätt hänt att lägga för mycket tid på analys, se till att ägna tid åt värdeskapande
förbättringsarbete

4.2 Delstudie 2 – Produktionslinans materialflöde
I denna delstudie studeras linans materialflöde från material in till laddstationer till och
med buffert (V4K14). Utifrån resultatet av delstudie 1 så tas beslutet att dela in denna
studie i två delar:



Produktionslinans förutsättningar
Produktionslinans störningar

Beslutet grundas på hur produktionslinans förutsättningar respektive störningar skiljer
sig åt i karaktär och hur problem kan angripas. Arbetsordningen och angreppssättet för
att undersöka linans förutsättningar är relativt konkret. Det handlar om att kartlägga
produktionslinans cykeltider och undersöka i vilken omfattning det finns ickevärdeskapande moment. Förbättringsarbetet kretsar mycket kring utveckling av
processteknik, omstrukturering av layout och omfördelning av arbetsuppgifter för
stationerna.
Arbetsordningen för att angripa produktionslinans störningar är svårare då det inte
enbart räcker med att studera uppföljningsdata från DUGA, utan det krävs en
undersökning av hur organisationen arbetar för att minska störningar.
4.2.1

Produktionslinans förutsättningar

4.2.1.1 Flödesanalys
En konsekvens av att Volvo tillverkar i ordersekvens är att cykeltider potentiellt kan
variera mycket. Orsaken till detta är dels att stationernas arbetsinsatser skiljer sig mellan
de olika modellerna men också genom de omställningstider som uppstår vid verktygsoch fixturbyten. Utifrån detta tas beslut om att redovisa individuella flödesanalyser för
FH24 respektive FM24, både med- och utan omställningstid. Det innebär att fyra
stycken flödesanalyser produceras enligt följande beskrivning:
1.
2.
3.
4.

FH24 tillverkas varav nästa detalj är FH24 - märks som ”FH24 -> FH24”
FH24 tillverkas varav nästa detalj är FM24 - märks som ”FH24 -> FM24”
FM24 tillverkas varav nästa detalj är FH24 - märks som ”FM24 -> FH24”
FM24 tillverkas varav nästa detalj är FM24 - märks som ”FM24 -> FM24”

Dessa fyra cykeltidsvarianter kopplas samman med hur stor andel av
produktionsbeläggningen som den representerar, detta visas uppe i högra hörnet på figur
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4.1 till 4.4. Den resterande 2,3% av produktionsbeläggningen består av cykler med FHoch FM classic. Eftersom 2,3% av totala produktionsbeläggningen är en så pass liten del
tas beslutet att avgränsa sig mot att studera dessa cykler. De röda linjerna vid 120
sekunder representerar takttiden på Mainline.

Figur 4.1 Flödesanalys 1.

Figur 4.2 Flödesanalys 2.
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Figur 4.3 Flödesanalys 3.

Figur 4.4 Flödesanalys 4.

4.2.1.2 Tolkning och analys
Eftersom ett av målen med arbetet är att skapa en bättre produktivitet mot Mainline så
är Teorin från Just-In-Time mycket relevant. Eftersom Just-In-Time ingår i Volvo
Production System så tillämpas den teorin direkt på denna cykeltidsstudie. En
förutsättning för att Just-In-Time ska fungera är att den föregående processen alltid ska
göra vad den efterföljande processen säger (Liker, 2009). För ett seriellt flöde enligt
produktionslinan som studeras, betyder det att cykeltiderna från inflöde till utflöde bör
sträva efter att öka enligt trappstegsprincip. Den trånga sektorn vill man alltså ha som
sista station eftersom produktionslinans leverans ut då får förutsättningar att bli jämn
(Goldratt, 2004). Detta bör dock inte blint eftersträvas. Det bör övervägas vilka
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förbättringar som är relevanta utifrån potentiell effekt, implementeringsarbetets
omfattning och kostnad.
Utifrån detta tankesätt identifieras tre problem att undersöka vidare i den fördjupade
analysen:






Figur 4.1 - Station V2K18 vid tillverkning av FH24 varav nästkommande
modell är en FH24. Station V2K18 ligger i genomsnitt marginellt över 120
sekunder vilket är ett problem då takttiden i genomsnitt blir överskriden. Fram
till bufferten så är även denna station den trånga sektorn. Det innebär att denna
station sätter kapaciteten för produktionslinan. Kan flaskhalsens cykeltid
minskas så kan produktionslinans produktivitet och genomflödestid förbättras
när det produceras FH24. Denna typ av cykel representerar även 41,1% av det
totala antalet cykler, vilket är en stor andel.
Figur 4.2 - Station V2K12 vid tillverkning av FH24 varav nästkommande
modell är en FM24. Cykeltiden för station V2K12 ligger i detta fall på
genomsnitt 143 sekunder är ett stort problem då taktiden överskrids så pass
mycket. I Figur 4.1 ligger cykeltiden på ca 46 sekunder vilket är värt att notera.
Det betyder alltså att V2K12 har potential att ligga avsevärt lägre i cykeltid.
Skillnaden beror på omställningstid som uppstår när robot AR31 måste byta
geometrifixtur i V2K14 och sitt eget gripdon för att kunna producera nästa detalj
som är en FM24. Geometrifixturen i V2K14 är en fixtur som håller artikeln fast
medans station V2K18 kan punktsvetsa.
Figur 4.3 - Station V2K12 vid tillverkning av FM24 varav nästkommande
modell är en FH24. Samma fenomen händer för denna typ av cykel som för
flödesanalys 2, figur 4.2. Ökade cykeltider p.g.a. omställning till annan modell
(FH24). Enligt Figur 4.4 så har V2K12 även här potential att ligga avsevärt lägre
i cykeltid.

4.2.2 Produktionslinans störningar
Ur flödesanalysen kan det utläsas i Figur 4.1 att V2K18 har höga cykeltider, framförallt
vid tillverkning av FH24. Eftersom stationen har fyra stycken robotar som alla
punksvetsar bör denna station orsaka en del frekventa stopp orsakat av elektrodbyten.
Utifrån detta tas beslutet att undersöka hur elektrodbytena ser ut för station V2K18.
Detta tas upp i den fördjupade analysen.
I intervju med Martin Olsson så redogörs det för ett uttalat arbetsätt i hantering av
elektrodbyten för punktsvetsar. Inför uppstart av det första skiftet varje dag ska
processoperatören byta elektroder på alla stationära respektive robotburna punksvetsar.
Det innebär att det blir försvarbart att byta alla elektroder när processen indikerar att en
ska bytas kan bytas. Hur ofta elektroderna byts beror på förslitningen vilket mäts genom
en s.k. formering. En vidare förklaring av vad som utförs vid en formering kommer i
den fördupade analysen. Genom att byta alla elektroder samtidigt istället för en i taget
minimeras produktionsstoppen som genereras av detta. Uppfattningen är att detta
arbetssätt inte följs i dagsläget. Istället så byts elektroderna då varje individuell elektrod
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blir för tunn för att användas. När de individuella elektrodbytena är utfördelade under
dagen skapar det potentiellt höga stopptider för produktionen. Det beslutas att
undersöka detta närmare i problemfördjupningen. Tanken är få en bild av hur stora
problemen är med utfördelade elektrodbyten och varför det uttalade arbetssättet kring
hantering av elektrodbyten inte följs.

4.3 Delstudie 3 – Arbetssätt och avvikelsehantering
I detta avsnitt sammanfattas insamlad information om arbetssätt och avvikelsehantering
kring problem som uppstår i det dagliga arbetet, relaterat till DUGA.
Enligt intervjuer med samordnare och tekniker så har operatörerna svårt att, över tid,
leva upp till det nuvarande kravet som processen har på operatören. Detta grundas bl.a.
på den mängd tid som DUGA påvisar för tillståndet "Wait subflow". "Wait subflow" är
en väntan in till processen då operatören överskrider den utsatta laddtiden. Det finns
dock ett antal orsaker till "Wait sublflow" som operatören inte kan rå för. Ett exempel
på detta är ordinarie byte av materialvagnar som utförs av operatören. Byte av
materialvagn resulterar alltid i "Wait subflow" trots att det ingår i operatörens uppgift.
De tekniker som arbetar i processteamen är medvetna om detta. Dock så framgår det
inte när de inbyggda analysverktygen används vid uppföljning av t.ex.
anläggningsförluster. När DUGA används på detta sätt av personer som inte har insikt i
processen så kan felaktiga slutsatser dras angående de uppmätta anläggningsförlusterna.
Detta är ett problem.
Avvikelser för laddtid så som materialfel från logistik och ordinarie skifte av
materialvagnar förs idag inte in i DUGA och på så sätt är det svårt att få grepp om
problematikens omfattning. Att Införa ett standardiserat arbetssätt är att föredra. En
manuell registrering av materialfel in till laddstationer skapar en mer representativ bild
av de bristande förutsättningar som operatören har för att kunna ladda inom
tidsramarna. Detta har varit uppe för diskussion i processteamsmöten och det har testats
vid några tillfällen. Men än har inte detta arbetssätt införts vilket gör det svårt att t.ex.
följa upp om logistiks kapacitet är tillräcklig.
Det 6 minuter långa uppstartsmötet vid skiftstart är dock något som finns medräknat. I
dessa 6 minuter är dock inte transporttiden till laddstationen medräknat. Detta leder till
ytterligare väntan subflöde som blir missvisande.
Utifrån intervjuer kring problemet med elektrodbyten så är uppfattningen att
kommunikationen mellan tekniker och operatörer är något bristfällig. Något som
ytterligare indikerar på detta är operatörernas inställning till raster. Operatören ska gå på
rast enligt produktionsplan. Följs inte detta så adderas det ytterligare störningsmoment
till de som redan existerar. Enligt uppfattning, som skapats utifrån intervjuer, så gör
operatörerna ofta bedömningen att bufferten(V4K16) kan kompensera för den brist som
orsakas av detta. Att gräva djupare i vad som orsakar detta beteende hos operatörerna
leder troligtvis ingenstans. Det ledningen däremot kan fokusera på är att bättre
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kommunicera ut hur viktigt det är att operatörerna finns tillgängliga vid sina stationer
när produktionen är tänkt att gå.

5 Fördjupad analys
5.1 Produktionslinans förutsättningar
5.1.1 V2K18 i flödesanalys – figur 4.1
I denna del studeras den genomsnittliga cykeltiden utifrån flödesanalys – figur 4.1.
Under introduktionen till arbetet erhölls information om vad alla stationer i
produktionslinan utför. De stationer som utför punktsvetsning i produktionslinan är
V2K18, V2K26 och V4K18 enligt bilaga 5. Enligt Figur 4.1 så har V4K18 mycket låga
cykeltider. Fältstudier i produktion görs för att studera vad station V4K18 utför och det
visar sig att inget värdeskapande sker i den stationen. Roboten tar upp detalj från avlägg
på V4K12 och ställer sig för att vänta på att V4K14 ska ansluta sig för en överlämning
från gripdon till gripdon. Utifrån detta undersöks möjligheten att flytta ett antal punkter
från V2K18 till V4K18.
Det begärs ut listor från PLC:n på de svetspunkter som sätts i V2K18 vid tillverkning av
FH24. Detta för att studera fördelningen av det totala antalet svetspunkter som sätts i
stationen. Fördelningen av punkterna kan studeras i figur 5.1.

Figur 5.1 Bild på fördelning av svetspunkter i V2K18.

Tabell 5.1 visar fördelningen av totala antalet svetspunkter som sätts i produktionslinan.
Station
V2K18
V2K18
V2K18
V2K18
V2K26
V4K18

Robot
AR 21
AR 22
AR 23
AR 24
AR 41
AR 41

Antal punkter
43
43
32
10
31
0

Tabell 5.1 Fördelning av svetspunkter över hela produktionslinan.
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CAD-bilder på detaljen(FH14), där svetspunkterna är utsatta, begärs ut tillsammans
med modell för robotgripdon i V4K18. Robotgripdon i V4K18 studeras p.g.a. att
punktsvetsningen i den stationen görs mot stationär punktsvetsmaskin där gripdonet
sätter lite begränsningar för vilka områden som kan kommas åt för svetsning. På så sätt
undersöks det vilka svetspunkter som kan flyttas från V2K18 till V4K18.
Svetspunkterna som sätts i V2K18 delas upp i vad som kallas för geometripunkter och
Respots. Geometripunkter är de svetspunkter som sätts i geometrifixturen på
Flextracken. Flextracken är den åkbana med benämningen V2K14 som syns i figur 5.2.
Respots representerar de punkter som sätts när detaljen lyfts upp och hålls i luften av
gripdonsrobot (AR11) i V2K18.
Anledningen till denna uppdelning är att ett antal punkter måste sättas i
geometrifixturen för att plåtartiklarna ska hålla ihop innan delkompletten kan lyftas upp.
Det går alltså inte att flyta geometripunkter till en senare station i flödet. Enligt Figur
5.1 så är det bara lönt att flytta de punkter som AR21 och AR22 sätter, med
förutsättningen att alla punkter tar lika lång tid att sätta. Det betyder alltså att AR23 och
AR24 är klar före AR21 och AR22.
Att planera om så att robotarna sätter ett lika stort antal punkter är att föredra, men
tidsplanen för projektet tillåter inte att undersöka det vidare. Därför undersöks bara
vilka Respots som kan flyttas från V2K18 utan att det krävs omfattande
omprogrammering av station V2K18.
Utifrån CAD-bilderna identifieras 9 st. Respots för AR21 och 9 st. Respots för AR22
som ska kunna flyttas från V2K18 till V4K18. Dessa Respots är markerade i CADbilderna i bilaga 2. Genomförandet av detta diskuteras med Martin Olsson och han
anser att detta inte ska vara något problem angående den minskade hållfastheten för
detaljen som flytten av Respots orsakar. Fördelning av svetspunkter efter en eventuell
flytt ses i Tabell 5.2.

Station
V2K18
V2K18
V2K18
V2K18
V2K26
V4K18

Robot
AR 21
AR 22
AR 23
AR 24
AR 41
AR 41

Antal punkter
34
34
32
10
31
18

Tabell 5.2 Fördelning av svetspunkter efter en eventuell flytt.

På plåtsammansättningen uppskattas en svetspunkt ta 2,5 sekunder att sätta. I följande
kalkyler används det för att räkna ut hur mycket tid som sparas in via denna förändring.
Att ta bort 18 punkter där 9+9 punkter sätts parallellt minskar V2K18:s cykeltid med
22,5 sekunder. Enligt flödesanalys – graf 1 så är differensen till nästa flaskhals dock
10,6 sekunder. Genom att flytta dessa punkter sparas alltså 10,6 sekunder per cykel
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eftersom flaskhalsen sätter gränsen för hur ofta en produktionslina kan leverera en
produkt (Goldratt, 2004). Vid tillverkning enligt flödesanalys 1, figur 4.1 så ökas den
genomsnittliga produktiviteten för produktionslinan fram till buffert (vid denna typ av
cykel) från 29,9 enheter/timme till 32,8 enheter/timme enligt beräkning m.h.a. formel
3.1.
Produktionslinans produktivitet innan flytt av svetspunkter:

Produktionslinans produktivitet efter flytt av svetspunkter:

Det ökar inte bara produktiviteten utan det förbättrar produktionslinans möjligheter att
tillverka enligt Just-In-Time eftersom den nya flaskhalsen blir station V4K14 som alltså
är den sista stationen innan buffert. Denna förbättring får produktionslinans cykeltider, i
en större utsträckning än innan, att ökas enligt trappstegsprincip.
5.1.2 V2K12 i flödesanalys – figur 4.2 och 4.3
Ur Figur 4.2 och 4.3 kan det läsas ut att modellväxlingen mellan FH24 och FM24
orsakar höga genomsnittliga cykeltider. För att få en djupare förståelse för vad som
orsakar detta studeras station V2K12 ute i produktion. Orsaken är, enligt tidigare nämnt,
omfattande omställningstider då robot AR31 i V2K12 måste växla geometrifixturen i
V2K14 och varpå den måste hämta nytt gripdon för att kunna lyfta upp nästkommande
modell.
Utifrån Observationer ute i produktionen identifieras alltså en ordentlig överbelastning i
V2K12. I Figur 5.2 ses layouten med geometrifixturernas och gripdonens positioner i
cellen.
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Figur 5.2 Placeringar av geometrifixturer, gripdon och laddfixturer.

För att kunna grunda beslut på den verkliga situationen enligt Genchi Genbutsu (Liker,
2009), görs observationer ute i produktionen där stickprov görs på cykler enligt figur
4.2 och 4.3. Stickprov är mätt med ett stoppur. Noggrannheten vi denna mätning kan
uppskattas till 1 sekund.
Stickprov för cykel enligt figur 4.2 redovisas i Tabell 5.3, där åtgången tid för de olika
stegen kan följas i nummerordning

1.
2.
3.
4.

5.

Steg
AR31 hämtar artikel i
laddfixtur 6
AR31 limmar mot stationär
limutrustning XQ41
AR31 lämnar detalj i K14
K14 åker in med detalj för att
geometrisvetsa, AR31 lämnar
gripdon 4 och ställer sig för
att vänta på K14
K14 kommer tillbaka med
geometrifixtur 1,AR31 byter
från geometrifixtur 1 till
geometrifixtur 2

Stickprov 1 (s)
9
32
14
51

30

6. AR31 hämtar gripdon 3

11

7. AR31 är redo att hämta detalj
i laddfixtur 5 (total tid)

147

Tabell 5.3 Stickprov för V2K18 enligt figur 4.2
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Stickprovet ovan visar omfattande omställningstider i punkt 4-6. Nummer och namn
som tabellerna refererar till ses i figur 5.2. En likadan observation görs för cykel enligt
figur 4.3 i Tabell 5.4.

1.
2.
3.
4.

5.

Steg
AR31 hämtar artikel i
laddfixtur 5
AR31 limmar mot stationär
limutrustning XQ41
AR31 lämnar detalj i K14
K14 åker in med detalj för att
geometrisvetsa, AR31 lämnar
gripdon 3 och ställer sig för
att vänta på K14
K14 kommer tillbaka med
geometrifixtur 2,AR31 byter
från geometrifixtur 2 till
geometrifixtur 1

Stickprov (s)
10
35
15
26

33

6. AR31 hämtar gripdon 3

15

7. AR31 är redo att hämta detalj
i laddfixtur 6 (total tid)

134

Tabell 5.4 Stickprov för V2K18 enligt figur 4.3

Enligt Tabell 5.4 finns det även i detta fall omfattande omställningstider. Dessa
omställningstider gör att cykeltiderna för V2K12 går över 120 sekunder. Det här är icke
värdeskapande moment som bör minskas om inte elimineras (Paulsson, 2000).
5.1.2.1 Idéer till lösningar
En förändring som kan minska omställningstiderna mycket är att tillverka i batch istället
för ordersekvens. Idén är dock skälig enbart utifrån analysresultatet av delkomplett front. En liknande nulägesanalys som gjorts i detta arbete bör göras för resten av hela
produktionsanläggningen innan batchtillverkning kan ses som en seriös
alternativlösning.
För delkomplett front så innebär batchtillverkning att tillverkning enligt figur 4.2 och
4.3 mer eller mindre elimineras. Produktionslinan kommer då i huvudsak att köras
enligt figur 4.1 och 4.4. Detta innebär att de flödesproblem som existerar för
produktionslinans förutsättningar i teorin är eliminerade. Det som återstår att arbeta med
då är att minska produktionslinans störningar.
Om batchtillverkning inte är ett alternativ bör framförallt geometrifixturbytet i V2K14
(figur 5.2) lösas på annat sätt än det görs idag. Enligt intervju med Erik Andersson och
Martin Olsson så ska FH classic fasas ut ur produktion inom det närmsta halvåret. Det
gör att det utrymmet som tas upp av geometrifixturen för FH classic blir fritt. En vidare
utveckling av detta alternativ begränsas p.g.a. tidsbrist i projektet. Det bör dock
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undersökas vilka möjligheter som skapas när utrustningen för FH classic ska plockas ut
ur cellen.

5.2 Produktionslinans störningar – Elektrodbyte i
V2K18
5.2.1 Genomförande av formering och elektrodbyte
Elektrodens slitage uppkommer via den höga värme och det höga tryck som den utsätts
för vid punktsvetsningen. Slitaget innebär en ökad bredd på kontaktytan och den blir
även ojämn. För att hantera slitaget går robotarna ut och gör en automatisk formering.
En formering utgörs av en fräsning där kontaktytans radie och fasningens vinkel
korrigeras. Efter fräsningen görs en mätning via laser som korrigerar TCP. TCP är en
förkortning för Tool Center Point vilket fungerar som referenspunkt vid positionering
av verktyget. Detta i förhållande till robothandledens yttre fästplatta. Formeringen tar
mellan 15 och 30 sekunder enligt intervju med Mats Lidgren. Detta bekräftas genom
observationer ute i produktion.
När slitningen uppnår 4 mm i djup för någon av de två elektroderna (figur 5.3),
signaleras ett varningslarm att elektroden snart måste bytas. När slitningen uppnått 5
mm stannar produktionslinan och elektroden måste bytas. Det fysiska bytet ska ta ca 1
minut varefter roboten måste mäta ut en ny TCP från grunden vilket ska ta ca 2 minuter.
I DUGA kan statistik tas fram om larmtyp och åtgången tid från det att larm uppstått.
Tid mäts från det att larmet uppstått tills det att processen kan börja producera igen. Ett
medelvärde räknas ut för hur långa produktionsstoppen är för larm angående
elektrodbyten. Beräkningen kan läsas ur bilaga 8.

Figur 5.3 Bild på punktsvetsutrustning

Antalet larm per dag har ett medelvärde på ca 4 st./dag i V2K18 för mars månad. Dessa
larm är utfördelade över dagen vilket betyder att det sker 4 st. produktionsstopp/dag.
Vid beräkning av larmtid filtreras larm bort som uppstått utanför produktionstid. Vid
beräkning av medelvärde fås ett värde på ca 6 minuter/larm. Det tar alltså i genomsnitt 6
minuter från det att larmet uppstått (stationen upphört att producera) till det att stationen
kan börja producera igen. Detta skapar en total stopptid för produktionen på 24
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minuter/dag. Kan elektroderna bytas samtidigt för denna station kan potentiellt 18
minuters stopptid för produktionslinan elimineras. Kan elektroderna bytas innan
skiftstart så kan hela produktionsstopptiden på 24 minuter elimineras.
5.2.2 Problematik kring införandet
Enligt intervju med Martin Olsson så kan orsaken till problemet vara att det inte avsatts
tid och resurs vid start av skift för att byta elektroderna. Skiftet startar 05:48 med ett
uppstartsmöte på 6 minuter. Operatörerna har inte tid över efter mötet och de är inte
förpliktade att vara på plats för att arbeta innan skiftesstart. De har även rätt till att vila
från arbete på rast enligt fackliga avtal. Underhåll har trots detta kommunicerat ut att
gemensamt elektrodbyte ska göras på raster och innan skiftesstart.
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6 Resultat
I detta kapitel sammanfattas svaren på fråga 1, 2 och 3 från uppgiftsbeskrivningen.
1. Hur bör DUGA användas som produktionsuppföljningsverktyg?
Enligt nulägesanalys - delstudie 3 så påvisar DUGA en del "Wait subflow" som
operatören inte kan undvika att orsaka. Exempel där kan vara byte av materialvagn.
Detta gör att övergripande analyser så som sammanslagen materialbrist in för en månad
inte är tillräckligt korrekt för att användas som underlag vid uppföljnings- och
förbättringsarbete.
Utifrån SWOT-analysen bör DUGA istället användas som ett verktyg för att identifiera
trender och därmed underlätta arbetet med att identifiera brister i produktionslinan.
Först efter att tillstånd och trender har kontrollerats ute i produktionen kan data
sammanställas och produceras som underlag för uppföljnings- och förbättringsarbete.
Om en arbetsordning som den ovan beskrivna följs, är DUGA ett kraftfullt hjälpmedel
för att följa upp produktionsstopp och slöserier i produktionen.
2. Finns det flödesproblem som potentiellt kan orsaka leveransproblem mot Mainline?
Utifrån den producerade flödesanalysen (Figur 4.1 till 4.4) så identifieras framförallt två
materialflödesproblem.




I Figur 4.1 ligger V2K18 i genomsnitt marginellt över takttiden (120 sekunder)
för Mainline. Detta är ett problem eftersom cykeln enligt figuren utgör 41,1% av
den totala produktionsbeläggningen. De höga cykeltiderna visar sig bero på en
hög arbetsbelastning i denna station. Utifrån detta görs en fördjupad analys i
underavsnitt 5.1.1.
Figur 4.2 och 4.3 redovisar cykler för V2K12 där takttiden överskrids ganska
ordentligt. Detta visar sig bero på den omställningstid som uppstår då
ordersekvensen innebär modellbyte. Detta problem tas vidare i den fördjupade
analysen i underavsnitt 5.1.2.

3. Vad kan göras för att minska eventuella flödesproblem?
Resultatet från fördjupad analys 5.1.1 påvisar en möjlighet att flytta 18 st. svetspunkter
från V2K18 till en station senare i produktionslinan (V4K18) där ledig kapacitet finns
för samma typ av arbete. Detta sänker produktionslinans flaskhals med 10,6 sekunder
(för cykler enligt figur 4.1) vilket förbättrar produktivitet och de förutsättningar som
finns för att producera enligt Just-In-Time.
Fördjupad analys 5.1.2 resulterar i två idéer till lösningar som bör undersökas vidare.
Det första lösningsförslaget är en ändring i produktionsplanering där batchtillverkning
mer eller mindre eliminerar de omställningstider som uppstår i V2K12 idag. Att börja
tillverka i batch är något som påverkar hela kedjan av Volvos lastbilstillverkning så
detta beslut kan ej tas enbart utifrån detta arbete.
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En mer lokal lösning av problemet med höga omställningstider är att avlasta
hanteringsrobot AR31 i V2K12 med arbetet med att byta geometrifixtur i V2K14 (figur
5.2). I dagsläget begränsas möjligheterna för detta av bristen på yta i cellen. Inom det
närmsta halvåret ska dock modell FH classic fasas ut ur produktion vilket frigör den yta
som dess respektive geometrifixtur tar upp. Det skapar möjligheter för att flytta om
övrig utrustning i området V2 och på så vis få plats med en till hanteringsrobot eller en
till Flextrack. Detta bör dock ses som lösningskoncept som bör undersökas mer
noggrant i fråga om de skapar en tillräckligt stor marginalnytta.

34

7 Förbättringsförslag
7.1 Flytta punktsvets från V2K18 till V4K18 för FH24
Enligt den fördjupade analysen är det möjligt att flytta 18 st. svetspunkter från V2K18
till V4K18. Detta förbättrar produktiviteten genom att flaskhalsen vid cykler enligt figur
4.1 minskas med 10,6 sekunder. Flaskhalsen flyttas därmed till den sista stationen innan
bufferten vilket ökar förutsättningarna för att producera enligt Just-in-Time och därmed
ökar även produktionslinans förutsättningar för att kunna leverera i en jämn takt.

7.2 Standardisera elektrodbyte i V2K18
Elektrodbytet i V2K18 orsakar omfattande och stadigt återkommande produktionsstopp
för produktionslinan. 24 minuters produktionsstopptid/dag är relativt mycket tid när
detta adderas till de problem som finns angående produktionslinans förutsättningar. För
att ett gemensamt elektrodbyte ska fungera krävs ytterligare resurs i arbetstimmar.
Förslagsvis bör en resurs på underhåll få avsatt tid för att byta elektrod, antingen efter
eftermiddagsskiftets slut kl 24:00 eller innan förmiddagsskift ska starta kl 05:48.
Elektroderna bör sedan bytas igen under produktionsavbrottet mellan förmiddagsskift
och eftermiddagsskift.
En annan möjlighet är att skjuta på produktionsstart för förmiddags- och
eftermiddagsskift med ett antal minuter och låta processoperatörerna genomföra ett
genomgående byte av punktsvetselektroder för alla produktionslinor. Ett standardiserat
arbetssätt för hela plåtsammansättningen är att föredra.

7.3 Införa signal vid byte av materialvagn
En funktion som kan tänkas vara nyttig för uppföljningen av laddtid är att operatören
manuellt ska kunna generera en signal när materialvagnar måste skiftas/bytas eller när
det sker ett materialfel från logistik. Detta för att operatörerna inte ska få skulden för
överskriden laddtid som denne inte kan hjälpa. Detta kan genomföras via införande av
en till knapp i anslutning till andon- och kvitteringsknappen. När operatören ser att en
materialvagn måste skiftas så trycker hen på knappen, laddtiden går över i ett tillstånd
som t.ex. skulle kunna heta "Fault material". Ett problem som dock kan tänkas uppstå
efter införande av en funktion som denna är att detta tillstånd används vid fel tillfälle.
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8 Diskussion
Möjligheterna för uppföljning av produktionsapparaten anser jag vara mycket stor med
hjälp av DUGA. Det är lätt hänt att bli låst i konstaterandet att det förekommer
missvisande tillstånd och att statistiken därmed kan visa sig svår att använda. Det är
dock viktigt att se möjligheterna med uppföljningssystemet om det används på rätt sätt.
DUGA levererar en fingervisning om var höga cykeltider finns och följs dessa trender
upp med observationer ute i produktion så kan trenderna i DUGA användas för att se
hur frekvent cykeltiden återkommer. Detta kan användas som underlag vid planering av
förbättringsarbete och underhållsinsatser. Det kan även användas för att sträva efter en
utformning av seriella flöden enligt principen av Just-In-Time.
En långsiktig strävan mot Just-In-Time underlättar arbete med att eliminera
kvalitetsbrister och onödiga buffertar. Kan leveransprecisionen mot Mainline förbättras
så kan kapitalrationalisering ske genom t.ex. minskat antal produkter i arbete. Detta är
något som verksamheten bör ha som långsiktigt mål vid arbete mot minskat slöseri.
Utifrån intervjuer så skapades uppfattningen om att kommunikationen mellan underhåll
och produktion brister något. Bristande kommunikation är problematiskt eftersom
kritiska aspekter från olika intressenter riskerar att förbli okända i förbättringsprojekt.
Detta försämrar förutsättningarna för att förbättringsarbeten ska bli framgångsrika och
gynnsamma.
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9 Rekommendationer för fortsatt arbete
9.1 Analysera övergripande flöde för andra sublinor
och Mainline
Den nulägesanalys som genomförts i detta arbete har skapat en överskådlig bild av
materialflödet för produktionslinan. Genom att trånga sektorer och outnyttjad kapacitet
har identifierats så har förutsättningar för cykeltidsutjämning skapats. Eftersom DUGA
är driftsatt för resten av plåtsammansättningen så finns det potential för att liknande
utredningsarbete vid andra produktionslinor ska vara lika gynnsamt.
Det bör även vara fördelaktigt att göra en sammanställning av flödesanalyser för hela
plåtsammansättningen för att följa upp att förbättringsarbete fokuseras på rätt områden.
Flödesanalyser genomförda på det sätt som gjorts i detta arbete kan vara till hjälp vid
prioriteringsarbete av underhållsinsatser.

9.2 Utvärdera och förbättra kommunikationskanaler
mellan underhåll och produktion
Volvo i Umeå bör utvärdera hur väl kommunikationskanalerna fungerar mellan tekniker
och operatörer . Det handlar framförallt om att se hur förutsättningar för delaktighet kan
bli bättre i det förbättringsarbeten som bedrivs i bl.a. processteamen. Känslan är att
många av de problem som existerar kring arbetssätt för minskade produktionsstopp kan
följas i större utsträckning om delaktighet och kommunikation förbättras. En
förutsättning för delaktighet är god kommunikation, vilket ses som en av hörnstenarna i
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman, 2012).

9.3 Undersök möjligheter för att tillverka i batch
Utifrån resultat av flödesanalys så leder omställningstiderna till överträden takttid och
skapar därmed flödesproblem. Detta flödesproblem kan undvikas genom tillverkning i
batch istället för ordersekvens. Det bör undersökas om andra delar av
plåtsammansättningen och övriga anläggningsområden i Umeå lider av liknande
flödesproblem vid tillverkning i ordersekvens.
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Bilaga 1 - Användargränssnitt DUGA

Bilaga 2 - Svetspunkter för FH24 som kan flyttas
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Bilaga 3 - Noteringar efter kontroll av tillstånd DUGA
Station
Laddstationer

Notering
Eftersom front för FH24 ser likadan ut för vänster- och
högerstyrd så kan den alltid laddas till skillnad mot FM24 som är
unik för vänster- och högerstyrd. Det betyder att FH24 kan laddas
utan att en order behöver ligga på stationen. När en order inte
ligger på stationen så startar inte DUGA att mäta cykeltid då
ljusbommen bryts. Det betyder att dugacykeltid blir oerhört kort
för dessa cykler då operatören kvitterar omgående efter att ordern
har kommit upp på Sibertdisplayen. Om operatören inte kvitterar
omgående så kommer ”väntan in” att registreras tills det att
kvitteringen görs.
När operatören får slut på material i sekvensvagn eller 2-bin-vagn
så utför operatören själv vagnsbytet. Detta byte har inget eget
definierat tillstånd i DUGA och det tas inte hänsyn till den tid det
tar att göra detta byte.

V2K12

När det sker materialfel i leveransen från logistik så finns det
inget sätt att rapportera in detta i DUGA i realtid. Detta kan
rapporteras in retroaktivt, men det är lite oklart vems ansvar det
är. Operatören som ska ladda material i K32, K10 och K30 har
inte tid vilket är fullt förståligt.
När AR31 har lämnat artikel i K14(åkbana) och nästa artikel
innebär ett skifte i geofixtur/gripdon så står AR31 och väntar på
att få byta geofixtur när K18 sätter geopunkter. När AR31 står
och väntar på att få tillbaka geofixturen så står stationen
fortfarande i ”producing”.
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V2K18

När AR21, AR22, AR23 och AR24 har svetsat klart geopunkter
och tracken har skickats tillbaka till K12 så hamnar K18 i
tillstånd "detaljväxling" trots att den fortsätter att punktsvetsa
genom att sätta respots. Det beror på att tracken beträder K12s
värdzon. Detta är dock inget större problem då
"DugaCykleTime" räknar ihop ”detaljväxling” och ”producing”.

V2K24

När K24 får ska tillverka en FH24 så åker artikeln bara igenom
stationen eftersom det inte ska göras någon bågsvetsning på
FH24. Stationen får då ”wait unspecified” som går under
kolumnen ”other wait” i avancerad export. Detta kan bero på att
K24 inte har någon order liggandes på sig eftersom den inte ska
bågsvetsa något på den modellen? Allt är i sin ordning enligt
definitioner av tillstånd. Detta är dock något man måste vara
uppmärksam på om grafer studeras med "WaitStarved",
"DugaCykleTime" och "WaitBlocked". ”wait unspecified” beter
sig i detta fall som ”WaitBlocked”.

V2K26
V3K
V3K
V4K10
V4K18
V4K14

Bilaga 4 - Layoutbild CAD för produktionslinan
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Bilaga 5 - Beskrivning av produktionslinans operationer

Löpnr. Grupp Station Operation
1
V3
K10
Operatör laddar horisontalbalk i fixtur på lägesställare, kvitterar och
fixtur1 vrider in och fixtur2 vrider ut för laddning.
2
V3
K12
AR61 bågsvetsar horisontalbalk
3
V3
K16
AR71 hämtar horisontalbalk från K12, nitar (halva bogvisiret) under
fast nitpistol
4
V2
K12
Hämta föregående geofixtur från track K14 lämna på ställ.
5
V2
K12
Hämta nästa geofixtur, Lämna geofixtur på track K14
6
V2
K12
Hämta gripdon
7
V2
K12
AR31 Hämta front från laddbord (K10, K30, K32)
8
V2
K12
AR31 Limma front under fast limdoser
9
V2
K12
AR31 Ladda front i geofixtur K14
10
V2
K12
AR31 lämna gripper
11
V2
K14
Dockningsplats för geofixtur + laddplats front i geofixtur
12
V2
K16
K14 kommer in med geofixtur
13
V2
K16
AR21, 22, 23, 24 Geometri svetsar i geofixtur
14
V2
K16
AR11 Hämtar front ur geofixtur, lyfter upp för respot (AR21, 22, 23,
24)
15
V2
K16
K14 åker tillbaka med geofixtur för nästa front
16
V2
K18
AR11 Väntar på att ladda front i K20 (från K16)
17
V2
K20
Fixtur laddas och åker in i K24 för bågsvetsning (FM/FH/FM24) eller
transport till K26 (FH24)
18
V2
K22
AR71 hämtar horisontalbalk från K18, färdignitar och väntar på att
ladda i K24
19
V2
K24
AR61, 62 bågsvetsar FM/FH/FM24, AR71 laddar horisontalbalk
FM/FM24, AR61, 62 bågsvetsar hor.balk.
Ingen bearbetning av FH24
20
V2
K26
AR41 hämtar front ur K24, punksvetsar färdigt mot fast psv.maskin,
lämnar i K28
21
V2
K28
Avlägg mellan grupp V2 och V4
22
V4
K10
AR82 hämtar ur K28 och studsar T5 + Jordskruv, lämnar i K12
23
V4
K12
Överlämningsstation till K18
24
V4
K18
AR41 hämtar ur K12, om FM24 så punksvetsas det mot fast
psv.maskin överlämnar sidan till K14 AR81 robot till robot.
Övriga modeller sker överlämning utan svetsning.
25

V4

K14

26

V4

K16

Ar81 hämtar front ur AR41 robotgripper, kratsar front och svetsar
studs utvändigt. Lämnar front i frontgalge K16
Lämnaplats front i buffert, transport till ML2
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Bilaga 6 - Produktionslinans modellberoende
utrustning
Grupp
V2
V2
V2
V2

Station
K10
K30
K32
K12

V2
V2
V2
V4
V4
V4

K18
K20
K26
K10
K18
K14

Modellberoende utrustning
Laddbord FH/FM (classic)
Laddbord FH24
Laddbord FM24
Geofixtur FH, Geofixtur FM, Geofixtur FM24, Geofixtur FH24,
hanteringsgripdon FH/FM, hanteringsgriopdon FM24, Hanteringsgripdon
FH24
Respotgripdon FH/FM/FM24, respotgripdon FH24
Bågsvetsfixtur FH/FM/FM24/FH24
Respotgripdon FH/FM/FM24, respotgripdon FH24
gripdon FH/FM/FM24, respotgripdon FH24
gripdon FH/FM/FM24, respotgripdon FH24
gripdon FH/FM/FM24, respotgripdon FH24
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Bilaga 7 - Beräkningar för cykeltid och flaskhals
Beräknade medelvärden för cykeltider
FH24 ->
FH24
Sekunder
Laddafönster 84
V2K12
45,88
V2K18
120,3416299
V2K24
12,8871956
V2K26
78,305582
V4K10
42,91881116
V4K18
6,411911858
V4K14
109,6556043

FH24 ->
FM24
Sekunder
84
143,9065064
120,3416299
12,8871956
78,305582
42,91881116
6,411911858
109,6556043

FM24 ->
FH24
Sekunder
94
140,8718182
110,7419333
106,5219425
72,56751538
93,8890381
76,59586722
103,8589284

Flaskhals innan flytt av PSV (V2K18)
3600 sekunder/h
120,3 sekunder/enhet
3600/120,3 = 29,9

Flaskhals efter flytt av PSV (V4K14)
3600 sekunder/h
109,7 sekunder/enhet
3600/109,7 = 32,8
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FM24 ->
FM24
Sekunder
94
59,71252874
111,5321429
106,5219425
72,56751538
93,8890381
76,59586722
103,8589284
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Bilaga 8 - Beräkningar elektrodbyte
Beräkningar för elektrodbyten
Avg längd på larm = 360,813 sek
36 sek/ 6 sek/ i
min

= 6,

66666… ~ 6

Avg antal larm/dag = 4,176471 ~ 4 st.
4 st. * 6 min = 24 min

Bilaga 9 - Systembild över produktionsberedning
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Bilaga 10 - Sammanfattning av intervjuer

Peder Sandström - DUGA-tekniker
Peder Sandström tituleras ofta som DUGA-tekniker. Han arbetar mycket med att justera
den programmering som ligger bakom signalerna in i DUGA. Både planerade och
oplanerade intervjuer har skett kontinuerligt under projektets gång angående allt som
har med DUGA att göra.

Mats Lidgren - Resurs underhåll, robot
Oplanerade informella intervjuer har skett med Mats under hela projektet. Mats har
tidigare arbetat som processoperatör, vilket betyder att han har god insikt i det dagliga
arbetet kring att hålla processerna igång. I intervjuerna förklarade han bl.a. hur
formering och byte av elektrod fungerar, både tekniskt och vilka insatser som krävs av
processoperatör.

Martin Olsson - Uppdragsgivare, produktionstekniker
Martin är produktionstekniker för delkomplett - front och mainline. Han har varit den
huvudsaklige handledaren. Planerade och oplanerade intervjuer/avstämningar har skett
kontinuerligt under arbetets gång.
Frekventa stopp ska planeras och utföras på ett sätt så att produktionsstopp orsakat av
detta är minimalt i antal och i tidsomfattning. Tanken är att elektroder för
punksvetsmaskiner ska bytas innan första skiftet varje dag och att de på detta sätt är
lämpligt att byta dem samtidigt när det är dags att byta en av elektroderna. Detta följs
dock inte av alla idag trots påminnelser och diskussioner vid uppstartsmöten. Problemet
kretsar kring vem som ska utföra detta. Operatörer är inte förpliktade att utföra arbete
innan skiftesstart eller under rast. Det är dock detta som förväntas av dem enligt det
uttalade arbetssättet. Vid kalkylering av tid för att sätta en punkt räknas det med 2,5
sek/punkt.
Viktiga punkter:


¾ - Skiftstartsmötet är schemalagt 6 minuter. Det betyder att produktionen kör
igång direkt efter 6 minuter vilket betyder att MONT skickar order till
Sibertdisplay.
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Anneli - Produktionstekniker
Anneli är produktionstekniker med fokus på processerna från laddstation och framåt.
Hennes dagliga arbete kretsar mycket kring förbättringsarbete i processteam både
relaterat till produktion och underhåll. Processteam - inne, där underhåll har ansvaret för
driften, består processteamet främst av ingenjörer och tekniker inom automation, där
förbättringsarbete diskuteras utifrån produktionsresultat från DUGA. Processteam - ute,
består av produktinstekniker och arbetsledare för operatörer. Produktionsresultat från
DUGA används för att utvärdera styrande cykeltider och arbetssätt för operatörer.
Kollar mycket på wait subflow; hur det uppstår och vad man kan göra åt det.
Viktiga punkter:







Manuell kodning av larm /större produktionsstopp för att få en mer representativ
uppföljning av laddstationernas produktionsresultat. Detta gör
utvärderingsarbetet lättare då statistiken blir mer fullständig.
Analysberäkningar - export är ett bra verktyg för att undersöka cykeltider för
stationer. Filtreringsfunktionerna i excel gör att cykeltiderna lättare går att
kategorisera. Det kan filtreras artikel före och artikel efter. Cykeltid; pt in/pt ut
ger en bild av total cykeltid för laddstationerna.
Kolla närmare på materialflöde angående materialbrist som kan uppstå.
¾ - Anneli börjar få rapporter från produktionen på de larm och stopp som
uppstått under dagen och vad som var källan. Detta kan sedan överensstämmas
med DUGA.

Erik Andersson - Mont och WP410
Erik arbetar som tekniker för områdena: mainline och golv. Han arbetar mest med
Mont/WP410 angående produktionsberedning. Utifrån variant så ska roboten via
MONT få information om vilket program som ska köras(variant är kopplad till program
och vilka moment som artiklarna ska gå igenom).
Problem kan uppstå när ovanliga varianter ska köras första gången genom produktionen
eller när artikelnummer ändras efter att ordersekvensen är låst. Orderna färdigställs och
skickas till logistik per 40 st. Det betyder att när problem uppstår så har Erik mfl. Ca 2
timmar på sig att korregera felet innan ordern kommer in i produktion.

Mirja-Lena - Arbetsledare operatörer
Som arbetsledare för operatörerna så håller Mirja-Lena i uppstartsmöten vid skiftstart.
På dessa möten gås det igenom hur förra skiftet gick och annan dagsaktuell information.
Mötet är planerat att ta 6 minuter från det att skiftet startat till den att produktionen ska
starta. De 6 minuterarna upplevs som kort och operatörerna har problem att hinna
tillbaka till sina stationer innan de 6 minuterarna har gått. Detta skapar väntan i DUGA.
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Under Qman på intranätet finns arbetsinstruktionerna för varje laddstation.
Instruktionerna ska även finnas ute vid varje laddstation.
Arbetsledaren ingår även i processteamet som jobbar med förbättringar för
laddstationerna. Tillsammans med bl.a. Anneli så följs det upp statistik från DUGA för
att förbättra arbetssätt i detta område. Man fokuserar mycket på operatörernas cykeltider
och deras förutsättningar med material osv.
Viktiga punkter:


För korta möten, operatörerna hinner inte tillbaka till stationerna. Detta
resulterar i "wait subflow" för laddstationerna som operatörerna inte kan rå för.

Fredrik Johansson - Verksamhetsplanerare
Gått igenom hur order översätts till en produktionsplan. Fredrik sitter som funktion för
att avhjälpa fel som upptäcks under produktionsberedningen.
Ledtid från order till färdig hytt ca 4 veckor.

Magnus Lundgren - Samordnare
Magnus funktion som samordnare är att stötta operatörerna i deras dagliga arbete. När
problem uppstår i en manuell station så skall operatören trycka på Andon(gul knapp).
Samordnaren får ett meddelande på telefonen om vilken station det är som behöver
hjälp. Beroende på var samordnaren befinner sig ute i produktionen så tar det upp till
några minuter innan hen är på plats. Problem för operatörer orsakas ofta av materialfel
in i laddstationen. Det kan vara att sekvenspackningen har fel artikelordning eller att det
material som ska laddas helt saknas vid stationen. Beroende på hur situationen ser ut så
kontaktar samordnaren logistik som får göra en specialutskick med material. Processen
med att få felavhjälpning från logistik fungerar i regel bra
När samordnaren är framme vid stationen kollar hen då t.ex. på informationsbladet som
sitter på sekvensvagnen för att se vad för typ av material det handlar om och hur den
informationen stämmer överens med informationen som finns i MONT och Part
Tracker. Sekvenspackningen har ett ID nummer som kan följas upp av logistik så att
återkoppling av felpackningen kan göras.
Problemen kan i bästa fall lösas på någon minut direkt vid stationen om material finns
tillgängligt på en sekvensvagn i närheten. Produktionen kan då sättas igång direkt utan
större stopptid och ersättningsmaterial beställs till den plats där materialet togs ifrån.
Problemet blir mer omfattande då det material som ska laddas inte finns tillgängligt i
närheten och ett snabbutskick från logistik måste göras. Det kan då ta upp till 30
minuter innan problemet är löst. Uppfattningen är att detta sällan orsakar problem ut
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mot Mainline då bufferten tycks hinna kompensera för stoppet. Man kan lösa det så att
de material som finns inne i processen(linan) körs klart för att fylla på bufferten.
Problem med material från logistik har en frekvens på ca 3 tillfällen/dag.
Viktiga punkter:


Frekvens på materialbrist och materialfel in till laddstationer.
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Bilaga 11 - Laddinstruktioner med artikelnummer
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