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Fiomi Diagnostics AB manufactures and develops point of care cassettes for blood
samples to determine risk of myocardial infarction and heart failure for use within the
healthcare sector. The cassette contains of three main parts; top, bottom and a plastic
chip. The bottom parts are delivered directly from the supplier to the assembly line
while the top part has to be prepared with a membrane for blood separation by
ultrasonic welding before it can be sent to the assembly line.
At present the top parts are provided with the membranes a floor below the
assembly line and therefore have to be transported by carriers to the assembly line.
These carriers are currently designed as large plates (400 x 600 mm) with a capacity
of 120 top parts, but they are space consuming at the ultrasonic welder as well at the
assembly line. To solve this lack of space the operators often place the plates
diagonally behind themselves where room is available. This causes ergonomic
problems due to the many twists of the upper body conducted at both processes.
To solve the ergonomic problems this thesis work were initiated to develop a new
more agile carrier between the two processes. During the thesis work TRIZ were
used to trigger creative concepts, choose among them and combine the good ideas
from different concepts. After the conceptual phase different manufacturing methods
were explored. To be certain that the concept could be manufactured by specific
manufacturing process different manufactures were contacted to help out with what
would make the concept suitable for the specific method. The manufacturing methods
examined were: injection molding, plastic and aluminum extrusion, vacuum molding,
additive manufacturing and sheet metal bending.
Prototypes of the three best concepts were created by 3D-printing to be evaluated
by the operators whom in the future might be using the new carriers. Complemented
with an evaluation of the carriers economic and performance data, a recommendation
of which carrier should be selected were concluded.
The result was a carrier manufactured by sheet metal bending with a pattern cut out
which allows for the top parts to hang in the carrier. The design has a capacity of 60
top parts which is half of the current carrier, but with a base area of a sixth of the
current carrier gives the new design an increase in surface efficiency by 300 %. Due to
the low order size the sheet metal alternative was the cheapest alternative.
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Sammanfattning
Fiomi Diagnostics AB tillverkar och utvecklar patientnära blodprovskassetter för att
identifiera risk för hjärtinfarkt och hjärtsvikt för att användas inom hälsovården.
Kassetterna består av tre huvuddelar, en överdel, en underdel samt ett plastchip.
Underdelarna kommer direkt från leverantör till monteringen medan överdelarna måste
förses med ett blodseparationsmembran genom ultraljudssvets innan det kan skickas till
monteringen.
I dagsläget förses överdelarna med blodseparationsmembran på våningen under
monteringen och måste därför transporteras på bärare till monteringen. Dessa bärare är
idag stora plåtar (400 x 600 mm) som rymmer 120 kassettöverdelar, men som är
skrymmande både vid ultraljudsprocessen och vid monteringen. För att lösa platsbristen
ställer operatörerna dessa plåtar ofta snett bakom sig där plats finns. Detta skapar
ergonomiska problem då många vridningar av överkroppen sker vid båda processerna.
För att lösa de ergonomiska problemen initierades detta examensarbete för att ta fram en
ny smidigare bärare mellan processerna. I arbetet så används TRIZ för att generera
kreativa koncept samt sålla bland dessa och kombinera det som var bra från ett koncept
till andra. Efter konceptfasen utforskades olika produktionstekniker för att tillverka
koncepten. För att veta att koncepten kunde tillverkas för tänkt tillverkningsmetod
kontaktades tillverkare och tillfrågades vad som krävdes för att metoden skulle vara
genomförbar. Tillverkningsmetoder som utforskades var; formsprutning, extrusion av
plast samt aluminium, vakuumformning, additiv tillverkning samt plåtbockning.
Prototyper togs fram med hjälp av 3D-printer av de tre bästa alternativen för att utvärderas
av operatörerna som i framtiden kan komma att använda dessa. Tillsamman med en
utvärdering av bärarnas ekonomi och prestanda utsågs en rekommendation av vilken
bärare som bör användas.
Resultatet blev en bärare tillverkad genom plåtbockning med utskuret mönster för att låta
kassettöverdelarna hänga i den. Designen har en kapacitet för 60 kassettöverdelar vilket
är en halvering av den befintliga, men basytan för den nya designen är en sjättedel av den
befintliga bäraren vilket ger en yteffektivitetsökning med 300 %. Då seriestorleken av
bärarna var relativt låg så blev plåtalternativet också billigaste av alternativet.

Nyckelord: Koncept, Produktframtagning, TRIZ
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Jag skulle vilja rikta ett stort tack till mina handledare Adam Germunder och David
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Kap. 1 Inledning

1 Inledning
1.1 Företaget
Fiomi Diagnostics AB, som är helägt av Trinity Biotech, är ett medicintekniskt företag
med ca 40 anställda. Fiomi producerar och utvecklar patientnära tester för mätning av
proteiner i blod. Deras produkter, testkassetter, Triponin I och BNP visar tillsammans
med läsaren Meritas® POC Analyzer om patienten riskerar hjärtinfarkt respektive
hjärtsvikt.

1.2 Bakgrund
Fiomi Diagnostic AB är i dagsläget på väg in på den amerikanska marknaden. Det
kommer att medföra en produktionsökning och Fiomi vill då se över produktionslinjen så
att den klarar av denna ökning.
Vid monteringslinan av Fiomi testkassetter, bestående av en underdel, ett tejpat plastchip
samt en överdel försätt med ett blodseparationsmembran, råder platsbrist för råmaterialet.
Ett problem som skapar dålig ergonomi för operatörerna som ständigt behöver vrida på
sig för att plocka framförallt kassettöverdelarna försedda med blodseparationsmembran.
Problemet med den icke ergonomiska vridande rörelsen existerar även vid processteget
då kassettöverdelarna förses med blodseparationsmembranet.
Fiomi vill därför förbättra ergonomin för operatörerna samt öka flödet genom
monteringslinan genom att eliminera dessa ergonomiska problem.

1.3 Problembeskrivning
För att uppnå bättre ergonomi och reducera platsbristen i monteringen måste den bärare
som förser monteringen med kassettöverdelar ersättas med en ny smidigare lösning.
Denna bärare ska vara anpassad för båda processerna och minimera antalet vridningar för
operatörerna.

1.4 Syfte och mål
Examensarbetet har som mål att ta fram ett förslag på en eller flera nya bärare som leder
till minskad ergonomisk påfrestning för operatören. Förslaget ska även se till att reducera
platsbristen i monteringslinan och öka produktionsflödet. Förslaget ska innehålla
komplett konstruktionsunderlag med 3D modeller med tillhörande ritningar. En
ekonomisk redogörelse för kostnaderna av förslagna bärare ska också presenteras i
förslaget.
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1.5 Avgränsningar
För att arbetet ska vara förankrat i problemet ska den nya bäraren tas fram för dagens
situation och inte anpassas till hur framtida produktionsförändringar kan komma att se ut.
Den nya bäraren ska inte förses med en ny vagn mellan processtationerna utan anpassas
till de idag befintliga vagnarna.

1.6 Metod
1.6.1 Förstudie och krav
En förstudie genomfördes för att ta fram ett underlag för examensarbetet. Litteraturstudier
inom konceptgenerering och urval genomfördes för att på ett strukturerat sätt plocka fram
så många koncept som möjligt. För att få bättre insikt i problemet genomfördes en kortare
praktik i monteringslinan där framförallt stationerna som berörs av den nya bäraren
provades på. En kortare praktik genomfördes även vid processen då överdelarna förses
med blodseparationsmembran. Genom dialog med operatörerna togs kriterier fram för
vad som önskades av den nya bäraren. Från dessa kriterier togs en kravspecifikation fram
i samarbete med anställda vid Fiomi. I kravspecifikationen framkommer att den nya
bäraren ska klara av följande:

Ska kunna hanteras vid processerna montering av kassetter och
svetsning av blodseparationsmembran.

Säkra att blodseparationsmembranen ej tar skada vid transport mellan
processerna såväl som att skydda dessa från damm och smuts.

Bör rymma minst 50 kassettöverdelar.

Bör ta en bordsyta om max 260 cm2.

Ska kunna lyftas utan större ergonomisk påfrestning för montörerna.

Bäraren ska kunna rengöras från damm och partiklar.

Kostnaderna för den nya bäraren ska hållas låga.
För den fullständiga kravspecifikationen, se bilaga-1.
Genom en nulägesanalys förtydligades de problem som finns vid produktionen idag. I
nulägesanalysen framkommer de egna erfarenheterna från praktiken i produktionen samt
iakttagelser av mer erfarna operatörer vid dessa stationer.
1.6.2 Konceptgenerering av bärare
Vid framtagningen av koncept användes egna erfarenheter av hur man förpackar detaljer
för andra ändamål samt bildsökning via internet för att se hur dessa lösningar ser ut. Med
hjälp av verktyg ur TRIZ som ideal lösningen, de 40 principerna för problemlösning och
dåliga lösningsbanken genererades flera idéuppslag. Metoden att belysa, beskriva,
fokusera och vila över problemet gav också uppslag till nya koncept.
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1.6.3 Konceptanalysering och förbättring
Efter den första generationen koncept hölls ett konceptmöte där för och nackdelar med
koncepten diskuterades. Efter detta konceptmöte togs de bra lösningarna från koncepten
och arbetades vidare med till nya generationer.
1.6.4 Framtagning av 3D modell samt ritningar
Framtagning av modeller gjordes i CAD-programmet SolidWorks. Dessa modeller gav
en god visualisering av koncepten för utvärdering av dessa. Ritningarna framställdes från
modellerna genom samma program.
1.6.5 Framtagning av prototyper
För att få en så bra uppfattning av konceptens hanterbarhet togs prototyper fram med hjälp
av en 3D-skrivare. Från prototyperna framgick det tydligt vilka koncept som var värda
att arbeta vidare med.
1.6.6 Planering
För att få en tydlig arbetsgång genom arbetet sattes en planering med hjälp av ett ganttschema upp i början av projektet. Arbetet delades här in i de olika faserna som projektet
bestod av med ett möte med handledare varje gång projektet gick in i en ny fas. Under
handledarmöten säkerställdes att arbetet låg i linje med målen och eventuella problem
togs upp.

1.7 Förkortningar och begrepp
I rapporten förekommer ett antal förkortningar och begrepp. För att få bättre förståelse
och flöde i texten förklaras de förkortningar och begrepp som används här.
Fiomi diagnostics AB omnämns oftast i dagligt tal som Fiomi, vilket det också kommer
göras i rapporten.
Ibland förkommer termen ”pizzaplåt” i rapporten. Pizzaplåtarna är det dagliga namnet på
den befintliga bäraren och är uppkallade efter dess tidigare applikation inom industriell
pizzabakning.
En LAF-bänk eller en laminärflödesbänk filtrerar luft genom ett HEPA-filter och skapar
en sterilmiljö för att minimera kontamination av partiklar.
CAD står för Computer Aided Design och är ett programverktyg till datorer för att
modellera delar och konstruktioner. Det program som använts till detta projekt är
SolidWorks.
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TRIZ är ett ryskt akronym ”теория решения изобретательских задач” och översätts till
”teori för innovativ problemlösning” vilket är en verktygslåda med flera olika verktyg för
konceptframtagning till tekniska problem.
Uttrycket förbättrad ergonomi förekommer i rapporten. Ergonomi innefattar många
områden som arbetsställningar och rörelser, omgivningsfaktorer samt psykosociala
effekter. I rapporten används förbättrad ergonomi endast för förbättrade arbetsställningar
och arbetsrörelser.
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2 Nulägesanalys
Under arbetets första veckor genomfördes en grundligare nulägesanalys för att ge en klar
uppfattning av vilka problem de befintliga bärarna medförde men även vilka fördelar som
fanns hos dessa. Studien omfattade samtal med operatörerna om vad de tyckte om bärarna
i de båda processerna, observation av operatörerna i arbete samt praktik i de två
processerna.

2.1 Den befintliga bäraren
Den befintliga bäraren är en inköpt bricka från industriell pizzabakning med tillhörande
vagnar. Bäraren benämns därför dagligen som ”pizzaplåtar” och har måtten 400 x 600
mm med en kapacitet för 120 membranförsedda kassettöverdelar staplade i två våningar.
Ett antal skenor är monterade i plåtens botten för att styra hur kassettöverdelarna ska
placeras på bäraren, i Fig. 2.1 syns det hur skenorna passar in kassettöverdelarna. För att
skydda överdelarna mot smuts och damm förses pizzaplåtarna med ett plastlock som
placeras ovanpå ovan nämnda skenor. De fördelar som föreligger den befintliga bäraren
är den stora kapaciteten av överdelar samt dess goda förmåga att skydda
kassettöverdelarna från smuts och damm med plastlocken. Det som är problemet är den
stora basytan som orsakar platsbristen i monteringen och kräver att operatören sträcker
sig för att placera kassettöverdelarna längst bort på brickan. Ett annat problem som funnits
är att det läckt ut fett från plåtarna från tiden de användes som pizzabakningsplåtar, något
som har rengjorts med isopropanol för att inte fettet ska smutsa ner membranen.

Figur 2.1 Pizzaplåt stående på LAF-bänk med plastlock vid sidan. Ribborna
avgränsar plåtens fem spalter
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2.2 Ultraljudssvetsen
Vid processen kallad svetsen eller ultraljudssvetsen förses kassettöverdelarna med ett
blodseparationsmembran genom en ultraljudsvets. Vid svetstillfället ljuder en
högfrekvent ton, därför kräver Fiomi av säkerhetsskäl att operatören bär hörselkåpor när
svetsning sker. Av samma skäl är ultraljudssvetsen placerad i källaren, en våning under
övrig monteringslina. Detta ger uppkomsten av behovet av en bärare mellan processerna.
Vid processen plockar en operatör en ny kassettöverdel från en råmateriallåda, placerar
den i en tolk som håller fast överdelen med vakuum varefter händerna placeras i
tvåhandsstyrningen och svetsning sker. Efter genomförd svetsning synas svetsen av
operatör och placeras på pizzaplåten till vänster. Fig. 2.2 visar hur uppställningen vid
processen ser ut.

Figur2.2 Ultraljudssvetsen med råmateriallåda till höger och pizzaplåt på LAF-bänk till
vänster.
Vid placeringen av kassettöverdelen på plåten sker en vridning av överkroppen för att
placeringen ska ske på ett säkert sätt. Denna vridning repeteras för varje överdel som
förses med blodseparationsmembran och är en hälsorisk i längden. En vanlig arbetsperiod
vid svetsen omfattar ungefär 720 kassettöverdelar.
Då praktik vid ultraljudssvetsen genomfördes var styrenheten för svetsmomentet under
reparation, så endast torrkörning utfördes där vridningen till att placera kassettöverdelar
på pizzaplåten fick testas. Att praktik genomfördes vid detta tillfälle beror på att det
kritiska momentet för examensarbetet vid processen inte är beroende av processens
slutresultat utan dess genomförande av operatör.
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2.3 Monteringslinjen
Processen vid monteringslinan heter formellt ”sammanfogning och paketering”, men
kallas i dagligt tal packen, består av sju delmoment. Dessa är:
 placering av kassettunderdelar på målpalletter
 tejpning av plastchip och placering av chip i kassettunderdelarna
 placering av kassettöverdelar försedda med blodseparationsmembran ovanpå
kassettunderdelarna samt sammanfogning av dessa
 etikettering av kassetter
 placering av kassetter i vakuumpåse tillsamman med torkpåse
 förslutning av vakuumpåsen
 förpackning av färdiga produkter i lådor
I Fig. 2.3 syns en enkel skiss över hur uppställningen i monteringslinan ser ut.

Figur 2.3 Enkel skiss över monteringslinan
Platsbristen som råder i packen berör framförallt stationerna runt sammanfogningen, dvs.
där underdelarna placeras på paletter, tejpningen, etiketteringen och själva
sammanfogningen. I dagsläget löser man det problemet genom att placera pizzaplåten
snett bakom operatören på en rullvagn alternativt en stol. Detta medför ytterligare en
vridande rörelse när kassettöverdelar ska plockas från bäraren för att placeras på
underdelarna. I Fig. 2.4 visas uppställningen för att placera underdelar på målpaletter med
råmaterialbehållare uppställd. I bakgrunden av Fig. 2.4 syns även den rullvagn som ibland
används för att ställa upp pizzaplåtar på.
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Figur 2.4 Uppställning för att placera underdelar på paletter.

Figur 2.5 Uppställning för sammanfogning av kassetter.
Vid sammanfogningen av kassetterna kommer kassettunderdelar försedda med chip från
tejpmomentet som skymtas till höger i Fig. 2.5 på paletter om fyra stycken underdelar.
Operatören förser dessa med kassettöverdelar försedda med blodseparationsmembran
från pizzaplåten som normalt är uppställd snett bakom till vänster om operatören. Paletten
placeras i en tolk under pressen och en tvåhandsstyrning under arbetsbänken säkerställer
att operatören inte kan klämmas vid processen.
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När praktik genomfördes i packen kunde en del lärdomar dras om vad som skulle förbättra
processen som berör examensarbetet. För att reducera platsbristen skulle man vilja få bort
den stora råmateriallådan med underdelar från bordet. Vidare skulle kassettöverdelarna
behöva vara placerade framför operatören vid stationen sammanfogning, detta skulle
exempelvis kunna ske med en hylla ovanför pressen med plats för en mindre bärare.
Eftersom paletterna kommer med fyra underdelar åt gången skulle det vara smidigt att
kunna plocka fyra överdelar åt gången från bäraren, detta kom också som önskemål från
operatörerna.

2.4 Diskussion med operatörerna
Vid diskussion med operatörerna kom följande fram angående vad de ville ändra på vid
stationerna som berörs av pizzaplåtarna. Några av operatörerna var nöjda med hur
hanteringen går till vid packningen i dagsläget, medan samtliga ville förändra processen
vid ultraljudssvetsen.
2.4.1 Vid ultraljudssvetsen
 Slippa antalet eller minimera antalet vridningar av överkroppen vid förflyttning
av färdigsvetsade överdelar till bäraren.
 Pizzaplåten är så stor att man behöver sträcka sig in långt för att kunna lägga in
överdelarna på plats.
 Operatörerna vill att det ska vara enkelt att placera färdigsvetsade överdelar på
bäraren.
 Pizzaplåten är stor och otymplig vid svetsen, att ha ett mindre och smidigare
system är önskvärt.
2.4.2 Transport mellan processen ultraljudssvetsen och packningen
 Vagnen är vinglig och det känns som att plåtar kommer trilla av. Vältrisken är
stor.
 Jobbigt att köra vagnarna över trösklarna. Vagnarna känns klumpiga.
 Helst skulle ultraljudssvetsen och paketeringen ligga på samma våningsplan så
att transporten mellan stationerna blev enklare.
2.4.3








Vid paketeringen
Pizzaplåten har ingen definierad plats den ska stå på.
Pizzaplåten tar för stor plats i monteringen.
När operatörerna ska plocka nya överdelar krävs en vridande rörelse som ej är
ergonomiskt.
Det ska vara lätt att plocka av överdelarna från bäraren.
Vill gärna plocka av överdelarna fyra åt gången då det underlättar monteringen
eftersom målpaletten som har fyra underdelar på sig.
Inte behöva gå fram och tillbaka till vagnen med nya plåtar så många gånger.
Fortfarande ha plats att kunna skjuta ”färdiga” kasetter till nästa station.
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Gärna uppställd på vänster sida. (Det är i dagsläget där som det finns plats att
ställa upp något, författarens anm.)
Vill att överdelarnas orientering matchar målpalettens underdelar.

Dessa åsikter som kommit fram från operatörerna sammanfaller på många punkter med
de egna erfarenheterna som drogs av praktiken vid processerna. Synpunkterna om
vagnarna, som transporterar bärarna, tas i åtanke men arbetas inte vidare med då de ligger
utanför examensarbetets ramar.
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3 Teori
3.1 Produktionsmetoder
Det finns många olika metoder att tillverka varor på. Genom att utforska flera metoder
anpassades olika koncept för respektive produktionsmetod.
3.1.1 Formsprutad plast
Formsprutning är definierad som en cyklisk process för att tillverka identiska artiklar från
en gjutform (Zheng et al 2011, s 1), och är den globalt mest använda produktionsmetod
för polymerer. Dess huvudsakliga fördelar är dess förmåga att tillverka komplexa detaljer
i hög tillverkningshastighet.
Formsprutning går till genom att plastgranulat matas in i maskinen genom en tratt.
Granulatet pressas sedan framåt av en skruv och smälter på grund av värmen från
friktionen mellan granulaten och skruven samt uppvärmning av röret granulatet färdas i.
Smältan förs fram till skruvens topp där en ansamling bildas och skruven förs bakåt på
grund av att munstycket är blockerat. När tillräcklig mängd smälta har ansamlats stannar
skruven och plasticeringsfasen är avklarad. Nästa fas är injektionsfasen som består av
fyra steg. En funktionsskiss av en formspruta syns i Fig. 3.1.
Först spänns gjutformen fast samtidigt som munstycket öppnas och skruven förs fram
som en kolv och pressar smältan in i formen.
I nästa steg fylls formen med smältan och skruven hålls kvar i det framtryckta läget för
att behålla trycket i formen. Under tiden svalnar smältan en aning vilket ger plats för ännu
lite mer smälta att komma in i formen för att kompensera för krympningen.
Vid något tillfälle har smältan vid öppningarna stelnat och trycket sjunker till nära noll.
Biten fortsätter då att stelna samtidigt som skruven börjar rotera och röra sig bakåt igen.
När biten svalnat tillräckligt mycket öppnas gjutformen och biten puttas ut. Varefter
formen stängs igen och nästa bit tillverkas.
Konstruera för formsprutning
Vid konstruktion för formsprutade detaljer finns en del saker att tänka på (Bruder 2008).
För att undvika risken för skevning vid kylningen av detaljen krävs en jämn godstjocklek
(Bruder 2008, s 11). Godstjockleken bestämmer också hur lång tid som det tar för detaljen
att kylas ner och därmed hur fort detaljer kan produceras.
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Figur 3.1 Funktionsskiss formspruta (Design-technology, 2015)
Eftersom detaljen tillverkas i en gjutform måste släppvinklar konstrueras in i detaljen för
att den på ett säkert sätt ska kunna lämna formen.
För att undvika brottanvisningar vid skarpa hörn ska dessa ersättas med mjuka radier i
den mån det kan tillåtas i detaljen. En radie kan minska risken för brott i detaljen med nio
gånger, för vissa plaster kan det siffran öka till upp till 40 (Bruder 2008, s 12).
3.1.2 Extrusion av plast
Vid extrusionsprocessen av plast, även kallad strängsprutning, är det vanligast att granulat
matas ner via en tratt (Giles 2007, s 4) till en stor skruv, liknande
formsprutningsprocessen. Plasten plasticeras genom samma process av friktionsvärme
mellan granulat och skruv samt yttre uppvärmning av röret granulatet färdas i. Till
skillnad från formsprutningen så pressas sedan smältan genom ett verktyg för att skapa
önskad profil. När polymeren kommer ut ur verktyget kommer det att svälla på grund av
att spänningarna minskar i profilen. För att motverka detta dras profilen med en hastighet
som bestäms av polymer molekylernas orientering för att öka spänningen i
längdriktningen. Utan denna dragning skulle plaststrängen skeva till och tappa den tänkta
strukturen. Strängen ska sedan kylas ner så pass mycket att polymeren stelnar. Detta sker
vanligen genom luft- eller vattenkylning. När strängen stelnat kapas den i lämpliga
längder.
Konstruera för strängsprutning
Det viktigaste vid konstruktion för strängsprutning är att hålla jämn godstjocklek. Då
kylningen sker från profilens utsida föreligger stora risker för skevning och kast om
profilen inte håller jämn godstjocklek. Mjuka radieövergångar är att rekommendera när
smältan ska pressas genom verktyget.
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3.1.3 Extrusion av aluminium
Processen vid stränggjutning eller extrusion av aluminium liknar mycket den vid plast.
Men istället för att mata med granulat laddas den oftast med ett runt valsämne som är
uppvärmt till 400-500 ºC. Ämnet pressas sedan genom verktyget ut på svalbäddar där den
sträcks för att bli av med inneboende spänningar innan den får svalna helt. Profilen kapas
sedan till lämpliga längder (SAPAa, 2015).
Konstruera för stränggjutning
I den webbaserade handboken från SAPAb, 2015, följer nedanstående konstruktionsråd.
Liksom strängsprutningen är en jämn godstjocklek viktig vid konstruktion av stränggjutet
gods. Om godstjockleken är ojämn föreligger risken för skevhet även här.
Även om skarpa hörn är en möjlighet rekommenderas även här mjuka radieövergångar
för att inte utsätta verktyget för stora påfrestningar om det kan undvikas.
Dekor kan användas för att dölja sjunkmärken vid ribbor eller för att dölja
sammanfogningar av flera profiler.
3.1.4 Vakuumformad plast
Vid vakuumformning värms ett ämne i plast upp tills det mjuknar. Det mjuka ämnet förs
sedan in i maskinen som suger ner stycket mot ett formningsverktyg som ger arbetsstycket
sin form. Efter att arbetsstycket har svalnat behålls verktygets form och den färdiga biten
kan plockas ur maskinen (Andrénplasta, 2015).
Konstruera för vakuumformning
Liksom formsprutning och strängsprutning gäller även här att ha en jämn godstjocklek
för att minimera risken att biten skevar under kylningen.
För att det ska vara möjligt att plocka ut detaljen ur maskinen krävs släppvinklar hos
detaljen. För vakuumformning föredras ofta något större släppvinklar än vid
formsprutning.
Detaljerna bör inte vara för djupa. Detta kan skapa problem när arbetsstycket ska sugas
ner mot formverktyget.
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3.1.5 Bockad plåt
Vid plåtbockning sträcks materialets ytteryta medan innerytan blir komprimerad.
Ytterytans spänning kommer till slut att leda till brott och är därför begränsningen för hur
stora bockningsradier som kan uppnås för respektive material och plåttjocklek (Jarfors et
al. 1999).
Konstruera för bockning
Vid studiebesök hos Tekno-Detaljer AB,
konstruktionsråd.

2014, presenterades

nedanstående

Vid plåtbockning bör man sträva efter att hålla samma bockningsradie i detaljen. Det är
fullt möjligt med olika bockningsradier men det fördyrar och gör detaljen krångligare att
tillverka.
För att undvika att hål eller uttag blir deformerade vid bockningen bör dessa ligga på ett
säkert avstånd från bockningslinjen.
Om det blir många bockningar på samma detalj, undersök möjligheten till att häfta, skruva
eller nita fast flärpen istället. Vid för många bockningar blir de sista ofta svåråtkomliga
och riskerar att fördyra detaljen på grund av specialverktyg.
Vid bockning av rostfritt stål måste bockningsradien vara mindre än plåttjockleken. Vid
bockning av aluminium råder omvänd ordning, det vill säga radie större än tjocklek.
Att använda standarder för bockningsradier är viktigt för att förenkla tillverkningen av
detaljen. Udda radier fördyrar bara detaljen och bör endast användas när standardradier
ej är applicerbara. Exempel på standardradier är 0.5, 1, 1.5, 2 och 3 mm (Tekno-Detaljer
AB, 2014).
3.1.6 Additiv tillverkning
Additiv tillverkning är det formella namnet för det som i dagligt tal benämns 3D
printning. Vid additiv tillverkning skapas detaljen lager för lager nerifrån upp. En metod
för detta är att låta det material som detaljen ska tillverkas i försätts i flytande tillstånd
och matas ut genom ett munstycke som styrs av två motorer satta i ett xy-koordinatsystem,
z-koordinaten regleras oftast genom att byggplattan långsamt sänks neråt för varje lager
som byggs.
Fördelarna med additiv tillverkning är att det är möjligt att skapa former som är omöjliga
med konventionella tillverkningsmetoder som fräsning eller svarvning. Det går även att
skapa och ta fram prototyper för att snabbt visa hur en funktion fungerar eller hur en detalj
kommer att se ut utan att behöva ta fram kostsamma verktyg för tillverkning av detaljen.
Begränsningarna ligger i att då varje lager placeras ovanpå det föregående får man vara
försiktig med att konstruera detaljer med hål eller överhäng som kan bli knepiga att
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tillverka. För att koma till rätta med sådana problem används ofta stödstrukturer av olika
slag för att skapa ytor nästa lager kan ligga på.

3.2 TRIZ
Gadd (2011) beskriver TRIZ som en problemlösningsverktygslåda för tekniska problem
som summerar tidigare lösningar för att visa hur man systematiskt kan lösa framtida
problem. Triz som är ett ryskt akronym ”теория решения изобретательских задач”, och
översätts till ”teori för innovativ problemlösning”, togs fram av den ryske
patentingenjören Genrich Altsshuller som genom sitt arbete studerande tusentals patent
och kom fram till att det bara finns ett visst antal konceptuella lösningar till tekniska
problem.
I TRIZ verktygslådan finns ett set av kärnverktyg som listas nedan:
- 40 principer för att lösa motstridigheter genom användandet av
motstridighetsmatrisen och uppdelningsprinciperna.
- 8 utvecklingstrender för att nå perfektion i system.
- Effekter, att tala om problem utan att använda teknisk jargong så att alla förstår.
- Tänka i skala och tid för att förstå och lösa problemens kontext.
- Idealet, för att visualisera och förstå vad som verkligen önskas av systemet.
- Resurshantering, utnyttja de resurser som finns för att skapa lösningar till låg
kostnad.
- Standardlösningar, för att lösa problem, hantera eller utnyttja riskfaktorer och
överkomma otillräckligheter.
- Kreativitetsutlösare, för att släppa på hjärnans inbyggda spärrar och visualisera
lösningar och problem med hjälp av Storlek-Tid-Kostnad och smarta små
personer.
I arbetet användes framförallt kreativitetsverktygen och de 40 principerna för att lösa
problem.
3.2.1 Kreativa verktyg
Inom TRIZ finns flera verktyg för att sätta fart på kreativiteten. I arbetet användes de som
listas nedan.
Idealet
Genom att söka och definiera den ideala lösningen av ett problem kan detta ge själva
lösningen till problemet. Om det inte är möjligt att nå den ideala lösningen fullt ut bör
man ta steg mot den ideala lösningen och att då ha definierat den ger en bättre möjlighet
att nå målet.
Dåliga lösningsbanken
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Alla idéer som dyker upp ska nedtecknas oavsett hur konstig eller ovanlig lösningen är.
Idén ska sedan placeras i dåliga lösningsbanken där den genom att få beteckningen dålig
inte förhindrar hjärnan att fortsätta skapa lösningar på problemet. Om idén inte betecknas
dålig föreligger en risk att hjärnan låser sig på denna idé och potentiella bra idéer kan
mistas. Först när det är dags för att utvärdera koncept tar man fram dem ur dåliga
lösningsbanken och därefter behöver de inte längre anses dåliga.
Kombinera bra element från olika lösningar
Genom att kombinera olika lösningars element från dåliga lösningsbanken fås nya dåliga
lösningar. Går det att utnyttja en bra faktor från ett lösningsförslag för att göra ett annat
bättre kommer den dåliga lösningsbanken att hela tiden fyllas på med flera och bättre
dåliga lösningar.
3.2.2 De 40 principerna för att lösa motstridigheter och
motstridighetsmatrisen
Ett av TRIZ kraftfulla verktyg är de 40 principerna för att lösa motstridigheter. De flesta
problem som ska lösas innehar oftast en eller fler olika motstridigheter som måste lösas.
Genom att använda motstridighetsmatrisen ges förslag på principer för att lösa specifika
problem. I matrisen står de tekniska parametrarna uppradade i kolonner för den
parametern som ska förbättras och i rader för den parametern som önskas ej försämras. I
den ruta där kolonn och rad möts står vilka principer som först bör användas för att
försöka lösa problemet (Gadd 2011, s 472).

3.3 Ergonomi
Ergonomi beskrivs enligt Ergonomisällskapet Sverige som ett tvärvetenskapligt
forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet
människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda
vid utformning av produkter och system (Mathiassen et al. 2007, s 9). Ergonomi är således
ett brett område som innefattar arbetsbelastning av kroppen såväl som belysning och
psykosociala förhållanden. Då uppgiften berör förändrandet av en produkt och dess
hantering kommer endast arbetsbelastning att tas i hänsyn i rapporten.
Dul och Weerdmeester (1993, ss 6-9) ger en bra sammanfattning av biomekanik och tas
upp nedan. Arbetsbelastning tillhör området biomekanik och använder sig av mekanikens
fysikaliska lagar applicerade på människokroppen. Genom dessa går det att uppskatta
vilken belastning kroppen utsätts för vid rörelse. Några av biomekanikens viktigare
principer för god ergonomi, som berör examensarbetet, gås igenom nedan.
3.3.1 Leder bör vara i neutral position
När ett arbete utförs ska lederna hållas så nära neutralt läge som möjligt. I neutral
position är muskler och ligament, vilka används till att röra på leden, töjda så lite som
möjligt och utsätts därför för mindre belastning. Musklerna kan dessutom utnyttjas
maximalt när lederna är i neutral position.
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3.3.2 Håll arbetet nära kroppen
Om arbete utförs långt ifrån kroppen kommer armar att sträckas ut och överkroppen att
böjas. Detta medför större hävstångseffekt för axlar, armbågar och rygg vilket leder till
högre belastning för muskler och leder. I Fig. 3.2 visas ett bra arbetsområde.

Figur 3.2 Arbete bör hållas inom de inre två zonerna (Sparky´s Blog, 2015).

3.3.3 En vriden överkropp anstränger ryggen
En vriden arbetsställning medför påfrestning av ryggraden. De elastiska diskarna mellan
kotorna blir töjda och muskler och leder om vardera sidan av ryggraden utsätts för
osymmetrisk belastning.
3.3.4 Byt arbetsställning och arbetsrörelser
Ingen arbetsställning ska hållas för länge och på samma vis ska inte arbetsrörelser
upprepas för många gånger. Att ha samma arbetsställning och repetitiva arbetsrörelser
är tröttsamt för kroppen och kan i det långa loppet leda till skador på muskler och leder.
Detta går dock att förebygga genom att byta arbetsställning och arbetsuppgifter med
jämna mellanrum.
3.3.5 Många små raster
Många små raster är bättre än en lång. Utmattade muskler återhämtar sig bättre med
små raster jämnt fördelade över dagen.
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4 Konceptgenerering
Efter genomförd förstudie började konceptgenereringen genom att titta på vilka befintliga
lösningar som existerar idag för att lasta, stapla och förvara objekt. Då produkten som ska
bäras av den nya bäraren är överdelar till kassetter var det naturligt att börja med att titta
på lösningar från hi-fi världen och deras lösningar för förvaring av cd-skivor och
kassettband, men även videoband och dvd-fodral. I Fig. 4.1 syns det tydligt inspirerade
konceptet som döptes till koncept cd-ställ där överdelarna placeras i fack liggandes.

Figur 4.1 Koncept cd-ställ.
Ett av önskemålen från operatörerna var att det skulle vara enkelt att plocka överdelarna
fyra i taget. Med grund i detta önskemål föreställdes ett ideal där kassettöverdelar enkelt
staplas och plockas fyra åt gången. Inspiration togs från vapenindustrin om att
överdelarna ska komma paketerade i magasin om fyra överdelar till monteringen. Två
olika koncept togs fram med denna tanke som grund, ett liggande koncept och ett stående
vilka syns i Fig. 4.2. Idén till att ställa kassettöverdelarna upp togs från TRIZ
motstridighetsmatris (Gadd 2011, s 472) där parametern area av ett stationärt objekt vill
förbättras medan dess produktivitet behålls. Ett förslag av de 40 principerna blir då att
utnyttja en dimension till, vilket ledde till de stående kassettöverdelarna.
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Figur 4.2 T.v. koncept magasin liggande, T.h. koncept magasin stående.
Formen på kassettöverdelen kan med lite fantasi liknas vid en glasspinne vilket gav
upphov till nästa koncept där inspirationen hämtades från ”gör det själv isglassar”.
Konceptet döptes dock efter vad bäraren liknade och inte hur det uppkom. Koncept iskub
som visas i Fig. 4.3 blev resultatet.
Vid detta skede i konceptgenereringen ägnades ingen tanke på hur koncepten skulle
tillverkas utan idéerna tilläts flyta fritt. Samtliga koncept parkerades direkt i ”dåliga
lösningsbanken” för inte påverka kreativiteten till nästa koncept.

Figur 4.3 Koncept iskub.
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5 Konceptutveckling
5.1 Konceptutvärdering
Efter den första omgången av konceptgenerering hölls ett möte med handledare för att
presentera och utvärdera koncepten. Av de första fyra koncepten sorterades koncept cdställ bort då det är svårt att plocka kassettöverdelarna på den ledden och således inte är
användarvänligt. Iskubkonceptet valdes bort då man ansåg att risken att kassetterna skulle
trilla av var stor, att motverka detta genom en snävare passning i hålen skulle medföra
sämre användarvänlighet. Tycket föll istället på de två magasin koncepten. I det stående
konceptet ifrågasattes dock om inte utformningen kunde göras lite högre för att utnyttja
de snäppfästen som kassettöverdelen har för att slippa en botten i magasinet, synliga i
Fig. 5.1. Detta skulle medföra enklare tillverkningsmetoder för detaljen.

Figur 5.1 De inringade områdena visar snäppfästena på
kassettöverdelen som kan utnyttjas i konceptet.
Ett par prototyper tillverkades i en 3d-printer av de två magasinmodellerna för vidare
utvärdering. Fig. 5.2 visar prototyperna. Det stående magasinet tillverkades med en del
bottenlös och en del med botten för att se hur skillnaden i funktion förändrades med botten
eller ej.
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Vad som framkom från prototyperna var att det liggande alternativet var knepigt att ladda
på ett bra sätt. Det var också svårt att trycka ut kassettöverdelarna ur det liggande
magasinet vilket resulterade att konceptet avfärdades på grund av sin dåliga
användarvänlighet. Det stående konceptet fungerade däremot väl. Trots en
konstruktionsmiss som resulterade i att den översta hyllan inte var tillräckligt rymlig för
en kassett konstaterades att det fungerade med att låta kassettöverdelarna hänga i
snäppfästena.

Figur 5.2 T.v. Magasin stående med botten för de två
nedre kassetterna och förlitande på upphägning för de
två övre. T.h. Magasin liggande.

5.2 Utveckling av koncept stående magasin
Efter den inledande konceptfasen med dess utvärdering initierades en andra konceptfas
där lärdomar från de första koncepten utnyttjades. I denna konceptfas började också
produktionsmetoder beaktas och koncepten togs fram för specifika produktionsmetoder.
Då ett av målen med examensarbetet är att hålla kostnaderna låga började ett sökande
efter tillverkare för att kunna få en första prisuppgift på de olika koncepten. Dessa
tillverkare bidrog också till att utveckla koncepten genom tips för att anpassa konceptet
till den tillhörande produktionsmetoden.
Konceptet om ett stående magasin började nu tas fram för tre olika tillverkningsmetoder;
en formsprutad detalj, en strängsprutad i plast och en strängpressad i aluminium, se Fig.
5.3. Under utvecklandet av detaljerna hölls kontakt med tillverkare inom respektive
område för att säkerställa vilka egenskaper i designen som var viktiga för
tillverkningsmetoden samt vad som skulle kunna förändras för att göra processen
billigare.
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Figur 5.3 Koncept magasin stående i tre utföranden. Från vänster: Formsprutad,
strängsprutad och strängpressad.
För den formsprutade detaljen krävs jämn godstjocklek och släppvinklar på ytorna. Att
få till en jämn godstjocklek på ytterhölje och ribbor visade sig vara ett problem då
avståndet mellan ribborna var för litet för att dela upp i flera ribbor och att hålla kvar en
ribba medför att godstjockleken där blir för stor. I Fig. 5.4 syns de tjocka ribborna i
jämförelse med de tunna. Den smala luftspalt som skapas mellan de tunna ribborna
medför att verktyget skulle behöva väldigt tunna strukturer och troligtvis gå sönder vid
tillverkning. Det var också svårt att få till bra släppvinklar på innergeometrin utan att
skapa platsbrist i botten av detaljen. Då biten är hög relativt till de små
inredningsdetaljerna blir även små släppvinklar märkbara i detaljen. Dessa två problem i
samband med en dyr verktygskostnad som ej kan räknas av då serien skulle bli för liten
gjorde att konceptet avfärdades.

Figur 5.4 Konceptets utgångspunkt visas till vänster och dess utveckling till jämn
godstjocklek till höger. De inringade områdena visar på problemet med att skapa jämn
godstjocklek i detaljen då luftspalten mellan ribborna till höger är alldeles för liten.
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Den strängsprutade detaljen drabbades snabbt av ett annat problem. I kontakten med
tillverkare framkom att under kylningsprocessen för strängen skulle det vara väldigt svårt
att garantera innergeometrin i detaljen eftersom kylningen endast sker utifrån. Detta
tillsammans med att även denna tillverkningsmetod hade höga tillverkningskostnader, för
verktyget, gjorde att även detta alternativ avfärdades.
För det strängpressade konceptet i aluminium hölls en god kontakt med tillverkaren och
konceptet utvecklades successivt mot ett fungerande koncept. Profilen som från början
var stängd fick kritik över att inte hålla jämn godstjocklek liksom sin motpart i plast.
Profilen utvecklades då till att få ribbor något smalare än de i plast för att kunna tillverka
verktyget. Med denna ändring kom också insikten om att detaljen inte behövde vara en
hålprofil utan kunde öppnas längs ena kanten för att skapa ett billigare verktyg. Från
tillverkaren konstaterades då att ribborna var för tunna, att avstånden mellan ribborna var
för små samt att öppningen var för liten, verktyget skulle gå sönder under tillverkning
med den geometrin. Konceptet öppnades då upp helt och geometrin ändrades för att kunna
behålla jämn godstjocklek. I den slutgiltiga utformningen så släpps tanken om symmetri
och istället utnyttjas att ribborna behöver ge olika stöd upptill respektive nertill. En dekor
tillfördes designen av kosmetiska skäl, något som kan plockas bort vid
kostnadsminimering. I Fig. 5.5 visas profilens utveckling.

Figur 5.5 Aluminiumprofilens utveckling.
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5.2.1 Flera koncept
Genom arbetet med det stående magasinkonceptet kom insikten om att det
funktionsbärande elementet i konceptet var dess hålprofil, Fig. 5.6. Med denna insikt
började nya tankar kring koncept att dyka upp och idéer om att profilen skulle kunna
utnyttjas till andra tillverkningsmetoder än de redan undersökta. En design togs fram för
vakuumformning och en anpassad variant till plåtbockning. Konceptet kom att kallas
hängställ då den verkligen utnyttjar förmågan hos kassetterna att hänga på snäppfästena.
I Fig. 5.7 syns de två varianterna av hängställ. I den vakuumformade plastdetaljen fräser
man ut hålprofilen efter formningen medan plåtdetaljen laserskärs.

Figur 5.6 Hålprofil för det
stående magasinet.

Figur 5.7 Koncept ”hängtäll” framtagen för vakuumformning till vänster och
plåtbockning till höger.
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Ännu ett koncept togs fram med utgångspunkt att låta kassettöverdelarna hänga, denna
gång i styrelementen. Konceptets utformning tog inspiration av torkskåp och kom att
kallas tvättstreck. Konceptet ansågs dock svårt att anpassa till dagens situation och
avfärdades just därför. Tanken med konceptet kan nämnas var att låta kassettöverdelarna
matas framåt med hjälp av vibrationer längs en längre bana. I Fig. 5.8 syns en
upphängning för fyra kassetter i ett försök att anpassa konceptet för dagens situation.

Figur 5.8 Koncept tvättstreck.
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6 Konceptjämförelser
För att kunna utvärdera de olika koncepten ställdes deras prestanda mot varandra för att
bättre förstå skillnaderna. Prototyper tillverkades genom att 3d-printa hängställen och det
stående magasinet i strängpressningsutförande för att kunna känna hur rörelserna kring
koncepten kändes. För att få input från relevanta personer testades prototyperna av
operatörerna som kan komma att använda bärarna i framtiden.

6.1 Prestanda jämförelser
I Tabell 6.1 ställs de olika konceptens data mot varandra för att få en överblick mellan de
olika alternativen.
Tabell 6.1 Tabellen jämför de olika koncepten. * Att basytan är den samma för samtliga
koncept har att göra med platseffektivitet på plåtarna som de ska transporteras på.
** Åtgången är baserad på ungefär 1000 kassetter om dagen, enligt uppgift från
operatör.
Stående
Hängställ i
Hängställ i
magasin i
plåt
plast
aluminium
Per bärare
Basyta* (mm)
Kapacitet (st)
Vikt, lastad (g)

150x200
80
1529

150x200
60
596

150x200
48
320

Per plåt
Bärare (st)
Kapacitet (st)
Vikt, lastad (kg)

6
480
9,2

6
360
3,6

6
288
1,9

Åtgång** bärare/dag (st)

13

17

21

Bärarens vikt/överdel (g)

19,11

9,93

6,67

Från tabellen framgår tydligt skillnaden i framförallt vikt mellan bäraren i plast och
aluminium. Då det stående magasinet väger 285 % mer än plastbäraren tar den 67 % mer
överdelar per bärare vilket leder till färre vändor till vagnarna för att hämta flera
kassettöverdelar i monteringen.
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6.2 Ekonomi
Kostnadsberäkningarna som görs utgår från de prisuppgifter som inhämtas från
tillverkare från respektive tillverkningsområde. Det stående magasinets prisuppgifter
kommer från SAPA (SAPAc, 2015), hängstället i plåt från Tekno Detaljer (TeknoDetaljer, 2015) och hängstället i plast från Plastformning (Plastformning Sthlm AB,
2015). Då prisskillnader förekommer mellan tillverkare är denna priskalkyl ej komplett
då endast ett företag av varje tillverkningstyp angett ett prisförslag. Somliga prisuppgifter
är mindre tydliga än andra, men då det är vad som finns att gå på är det de uppgifter som
används.
6.2.1 Kostnadsjämförelse
I Tabell 6.2 ställs de olika konceptens ekonomiska data mot varandra för att få en
överblick mellan de olika alternativen.
Tabell 6.2 Tabellen jämför kostnaden mellan de olika koncepten. * Då tjugo magasin
krävs per bärare kan noteras att kostnaden per bärare skulle bli 352 kr. ** Det stående
magasinet har tjugo stycken magasin på varje bärare, 2000 magasin skulle därför ge 100
bärare.*** Pris per bärare justerat med avseende på kapacitet, bärarens kostnad /
bärarens kapacitet = kapacitetsjusterat pris.
Stående
Hängställ Hängställ i
magasin i
i plåt
plast
aluminium
Verktyg (kr)
Fräsfixtur + programmering (kr)
Ställkostnad (kr)
Pris/detalj (kr)
Antal (st)

10 000
n/a
5 000
17,6*
2000**

n/a
n/a
n/a
150
150

16 700
4 750
1 500
113
150

Summa (kr)

50 200

22 500

39 900

Kapacitet i burna överdelar (st)

8 000

9 000

7 200

Kapacitetsjusterat pris*** (kr)

6,28

2,50

5,54

Prisuppgifterna är framtagna för en initiering av de nya bärarna i monteringen. Om
bäraren mottags väl finns en tanke på att införskaffa flera. I Fig. 6.1 syns hur mycket
kostnaden skulle vara för ett inköp av större partier, baserat på samma prisuppgifter och
utan hänsyn till prisreducering vid större serier. Vad som framgår tydligt är att det aldrig
blir ekonomiskt gynnsamt att beställa aluminiumbitarna medan hängställen i plast kan bli
billigare än sin motpart i plåt vid serier större än 650 bärare.
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Kostnad för ökat antal bärare
300000

Kostnad kr.

250000
200000
Stående magasin i
aluminium

150000

Hängställ i plåt
100000
Hängställ i plast
50000
0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Antal bärare

Figur 6.1 Kostnadsprognos för beställning av flera bärare.

Kostnadsutveckling med hänsyn till
kapacitet
Kapacitetsjusterat pris

14
12
10
8

Stående magasin i
aluminium

6

Hängställ i plåt

4

Hängställ i plast

2
0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Antal bärare

Figur 6.2 Kostnadsutveckling med hänsyn till kapacitet.
Även om hängstället i plast blir billigare vid serier över 650 bärare så syns det i Fig. 6.2
att det kapacitetsjusterade priset fortfarande är dyrare än sin motsvarighet i plåt.
Teoretiskt skulle hängstället i plast kunna bli billigare än sin motsvarighet i plåt då kurvan
går mot ett kapacitetsjusterat pris om 2,354 kr, men seriestorleken skulle då behöva vara
större än 3 278 bärare, något som troligen inte kommer vara aktuellt.
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6.3 Operatörernas åsikter
Under ett produktionsmöte med samtliga operatörer testades prototyperna av hängställen
och det stående magasinet. Från mötet framkom att hängstället kändes bättre än det
stående magasinet då operatörerna tyckte att det var lättare att packa och plundra. Helst
skulle de se en variant där hängstället kan ligga ner för att slippa en vridning i handleden
för varje kassettöverdel som ska sättas ner i och plockas upp ur hängstället. Något som
oroade några av operatörerna kring framförallt det stående magasinet var risken av gnissel
då kassetterna plockas i eller ur. Något som inte borde vara ett problem när rätt material
används.

6.4 Summering
För att summera jämförelserna ställdes tabell 6.3 som visar en schematisk jämförelse
mellan de olika koncepten.
Tabell 6.3 Tabellen visar enkelt skillnaderna mellan de olika koncepten. *Ergonomin
anses ha förbättrats med avseende på vridningar i överkroppen trots att ett nytt problem
kan ha uppkommit med vridning i handled.
Stående
Hängställ i
Hängställ i
magasin i
plåt
plast
aluminium
Vikt
-O
+
Storlek
+
+
+
Pris
+
O
Enkelhet att
O
O
O
packa/plundra
Ergonomi*
+
+
+
Kapacitet
+
O
Summa

O

+++

++

Från tabellen syns det att skillnaden mellan de två hängställen inte är särskilt stor men att
kapaciteten och priset väger till fördel för plåtalternativet. Det stora problemet för det
stående magasinet i aluminium är dess vikt, men också det betydligt högre priset i
jämförelse med de andra alternativen. Utifrån dessa jämförelser kommer en
rekommendation att göras till fördel för hängstället i plåt.

29

Examensarbete: FRAMTAGNING AV NY BÄRARE FÖR KASSETTÖVERDELAR

7 Diskussion
Vid början av projektet sattes det upp ett antal mål för vad den nya bäraren skulle klara
av och medföra till produktionen av kassetter. Dessa mål var att:
 Förbättra ergonomin för operatörerna.
 Öka produktionshastigheten vid stationen sammanfogning av kassetter.
 Minska platsbristen vid monteringen.
 Garantera en säker transport mellan de två processerna ultraljudssvets och
montering.
 Hålla en låg kostnad på den nya bäraren.
Med en ny bärare kommer vridningarna av överkroppen att minska men inte elimineras.
Vid ultraljudssvetsen kommer operatörerna fortfarande att behöva ställa bäraren när den
blivit fylld på LAF-bänken som är placerad till vänster om operatören. Dock kommer det
att bli betydligt färre vridningar då vridning endast kommer ske upp till var 80:e överdel
att jämföra med varje. Vid monteringen kommer den nya bäraren att vara tillräckligt liten
för att få plats att stå på bordet utan att blockera alltför mycket av bordsytan och kommer
där eliminera vridningen vid plundring av bäraren. Den nya bäraren kan dock ge upphov
av ett nytt ergonomiskt problem. Då kassettöverdelen plockas från ultraljudssvetsen är
den liggande och ska placeras stående i bäraren. Här kommer det att krävas en vridning
av handleden för att få ner kassettöverdelen säkert. På samma sätt kommer en vridning
av handleden att krävas vid monteringen där kassettöverdelarna kommer stående men ska
placeras liggande på målpaletten. Detta var något som påpekades av operatörerna när de
provade prototyperna.
Om produktionshastigheten kommer öka av den nya bäraren är svårt att utvärdera. Att det
finns en nytta i att ha möjligheten att plocka fyra kassettöverdelar i taget jämfört med en
eller två är något som borde öka stationens hastighet. Men om ökningen är behövd i
nuläget är inte säkert då indikationer har kommit om att det är stationen innan, tejpning
av plastchip, som är den egentliga flaskhalsen i produktionen.
Den nya bäraren kommer inte på samma vis kunna garantera en säker transport för
membranen mellan de två processerna. Då den befintliga bäraren har möjlighet att skydda
kassettöverdelarna genom ett plastlock på bäraren så finns inte den möjligheten till de nya
bärarna. Detta skulle kunna lösas med ett vagnöverdrag till vagnarna för att ge ett bättre
skydd mot damm och partiklar. Vidare kan det tänkas att det finns en större risk att en
bärare faller omkull med kassettöverdelarna stående istället för liggande. Designerna bör
vara stabila nog för att inte välta, men risken har ökat med de nya designerna.
Generellt är kapitlet om ekonomin för bärarna inte helt tillförlitligt. Då det var knepigt att
få en bra kontakt med tillverkare lyckades bara en prisuppgift fås från en av varje
tillverkartyp. Här finns troligen möjlighet till variationer i pris från olika tillverkare, men
då det var vad som gick att få fram blev analysen baserad på dessa uppgifter.
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Det rekommenderade koncepten klarar inte storlekskravet från kravlistan. Detta är ett
medvetet val, i samförstånd med Fiomi, då kravet inte är anpassat till de befintliga
plåtarna som kommer att agera bärare åt den nya bäraren. Genom att använda en större
basyta än satt i kravspecifikationen utnyttjas ytan som finns att tillgå på brickorna mycket
mer effektivt.
Hängstället i plast är det enda av de tre koncepten som inte klarar av kravet om att kunna
lastas med 50 kassettöverdelar på den lilla ytan. Konceptet i plåt respektive aluminium
skjuter över med 60 respektive 80 överdelar vilket är en betydande ökning för den mindre
ytan som upptas av kassettöverdelarna.
Ur rengörings synpunkt är det aluminium konceptet som kommer att vara krångligast att
rengöra. Det troliga sättet skulle vara att blåsa rent varje magasin med tryckluft. De två
hängställen däremot borde vara mycket enkla att torka eller blåsa av.
Samtliga koncept tar en liten yta vid arbetsstationerna och medför därför en förbättring
för operatörerna som ska använda sig av dessa. Detta har uttryckts som det primära målet
med examensarbetet och samtliga tre koncept uppfyller detta.
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8 Slutsats
Resultatet av arbetet blir en rekommendation av vilket av de tre huvudkoncepten som bör
väljas samt vad som mer kan göras för att få ökad produktivitet i monteringen. De tre
huvudkoncepten är valda till det stående magasinet i aluminium, hängstället i plast samt
hängstället i plåt.

8.1 Rekommendation av konceptval
Av de tre huvudkoncepten rekommenderas att gå vidare med hängstället i plåt.
Hängstället i plåt har en godtagbar kapacitet om 60 kassettöverdelar på en relativt liten
yta. I jämförelse med den befintliga lösningen lastar hängstället halva mängden överdelar
per bärare men räknar man istället antal överdelar per yta så framkommer det att
hängstället i plåt är tre gånger så yteffektiv som den gamla lösningen. Den nya designen
ger också operatörerna kassettöverdelarna i omgångar om fyra vilket önskades då
målpaletten kommer med fyra underdelar.
I jämförelser med hängstället i plast så framstår hängstället i plåt som det klara valet.
Plåtvarianten har en större kapacitet med 25 % vilket leder till färre turer till att hämta
nya bärare i monteringen vilket sparar tid. Plåtvarianten klarar sig också bättre i den
ekonomiska jämförelsen där det framkom att en seriestorlek om 650 bärare skulle
behövas för att det ska vara lönsamt med plastalternativet, men även då visade det sig att
plåtalternativet skulle vara billigare då plåtalternativet har större kapacitet än
plastalternativet. För att plastalternativet skulle bli billigare än plåtalternativet krävdes
alltför stora serier. Den enda punkten som plåtalternativet tappar på i jämförelsen med
plastalternativet var i avseende på vikten. Knappt dubbla vikten ger en vikt om 3,6 kg per
plåt som fortfarande en överkomlig vikt per plåt vid insättning och urtag ur vagnarna.
Vid jämförelser med det stående magasinet noteras att aluminiummagasinet har en större
kapacitet per bärare med 33 %. Dock är aluminiummagasinet dyrare per bärare med mer
än det dubbla priset och även i jämförelsen med det kapacitetsjusterade priset faller det
stående magasinet. Vad som sticker ut mer är dock viktskillnaden, där magasinets bärare
väger drygt två och en halv gånger så mycket som hängstället i plåt. Med en vikt om 9,2
kg per plåt är det tungt att lasta och plocka av från vagnarna vilket skulle motverka de
ergonomimål som sattes upp med projektet.
Den nya designen sätter dock ett krav på hur kassettöverdelarna ska packas in i bäraren.
För att garantera att membranen inte tar skada vid packning av bäraren måste de sättas
ner i sådan ordning att nästa kassettöverdel inte kan skada den föregående. Detta löses av
att antingen ladda bäraren nerifrån och upp med membranen i riktning mot operatören
eller uppifrån och ner med membranen bort från operatören. Vilken metod som väljs bör
väljas individuellt då resultatet är detsamma.
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8.2 Fler rekommendationer
För att minska platsbristen i monteringslinjen rekommenderas också att installera en hylla
vid stationen där de nya bärarna ska användas. Hyllan monteras förslagsvis ovanför
pressen vid sammanfogningen, detta för att hålla allt arbete framför operatören och slippa
de idag tvungna vridningarna. Operatören skulle då kunna plocka ner en bärare åt gången
från hyllan för att minimera antalet bärare som blockerar den begränsade bordsytan.
Viktigt är dock att hyllan inte blir för hög med risk för ett nytt påfrestande moment för
operatörerna med att behöva sträcka sig upp för en ny bärare av kassetter.
Med den nya designen kommer även transportvagnarna att behöva förändras för att få
plats med kassetterna stående. Vartannat hyllplan kommer att behöva plockas bort för att
ge plats åt de nya bärarna. Vid tillfället då hyllplan ska plockas bort från vagnarna för att
göra plats bör det tas i åtanke vilka hyllplan som är minst ergonomiska med avseende på
höjdskillnaderna mellan de översta hyllorna och de nedersta. Man bör även tänka över
den medförda viktökningen med den nya bäraren och av det skälet kanske plocka bort
fler hyllplan för att inte vagnarna ska bli för tunga för transporten mellan ultraljudssvetsen
och monteringen.
För att säkra att smuts och damm inte skadar membranen då bäraren står på vagnarna
förslås införskaffande av vagnöverdrag. Detta eftersom den nya bäraren inte skyddar
kassettöverdelarna med plastlock på samma sätt som den gamla bäraren.
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Examensarbete: FRAMTAGNING AV NY BÄRARE FÖR KASSETTÖVERDELAR

Bilagor
Bilaga 1 – Kravspecifikation
Bilaga 2 – Ritning: Stående-magasin
Bilaga 3 – Ritning: Hängställ-vakuum
Bilaga 4 – Ritning: Hängställ-plåt
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FIOMI DIAGNOSTICS AB
Title:

Kravlista för bärare till kassettöverdelar med svetsat blodseparationsmembran

1 Tekniska krav
1.1

Funktion av bärare

Krav nr

Beskrivning

1.1.1

Skall kunna hanteras vid processteget ”ultraljudssvetsning” och vid processteget
”sammanfogning och paketering”

1.1.2

Blodseparationsmembranen får ej skadas.

1.1.3

Kassettöverdelarna skall
damm/smuts/partiklar.

1.1.4

Bör rymma minst 50 kassettöverdelar med blodseparationsmembran

1.1.5

Bär ta en bordsyta på max 260cm² (ca 120x210 mm)

1.1.6

Skall kunna lyftas/hanteras utan större ergonomiska belastningar för operatören

1.1.7

Konstruktion skall vara anpassad för en tillverkningsvolym på ca: 250-500 bärare (beroende
på hur många kassettöverdelar som får plats)

1.2

under

transport

och

förvaring

vara

skyddade

mot

Material

Krav nr

Beskrivning

1.2.1

Materialet ska kunna rengöras från damm/partiklar.

1.2.2

Materialet får inte innehålla silikon eller fett.

2 Dokumentkrav
2.1

Instrument dokumentation

Krav nr

Beskrivning

2.1.1

Bäraren skall vara försedd med;


3D modeller skapade i SolidWorks
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