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Slutbearbetning av E-frame CF6-80E1

Sammanfattning
Examensarbetet utfördes på Volvo Aero Corporation i Trollhättan sommaren 2002.

Projektets syfte var att analysera slutbearbetningen av Compressor Rear Frame med
målet att kunna förbättra flödet genom den aktuella sekvensen.

Grunden i analysen var en flödesberedning enligt FAST-konceptet (Flödesanpassad
Styrd Tillverkning). FAST är en företagsintern arbetsmetod framtagen i slutet av
nittiotalet med syfte att systematisera arbetet vid flödesanalyser.

Resultatet blev ett nytt flödeskoncept med bättre balans mellan flödesprodukterna m.a.p
beläggning och cykeltid.

Det innebar ett flöde mindre sårbart för olika produktmixar och beläggningsvolymer
samt en tydligare bild för ansvariga var insatser skulle vara effektivast i  det framtida
förbättringsarbetet.
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DISSERTATION

Improvement of flow
Final machining CF6-80E1

Summary

This Tesis work was conducted at Volvo Aero Corporation, Trollhättan the summer of
2002.

The purpose was to analyse the final machining sequense of the Compressor Rear Frame
to improve the thru-put from the actual operations.

The objective of the analyse was a flow process according to the FAST-koncept. FAST
is a company method developed in the late 1990´s with the purpose to systemize
working with flow analyses.

The result was a new way of producing with a better balance between the products
regarding to utilization and cycletime.

This gave a flow less vulnerable to different mix of products and order volumes. It also
gave responsible persons a distinct picture of where improvement would be most
efficient.
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Symbolförteckning
CRF Compressor Rear Frame

Produkt som tillverkas av Volvo Aero.
Box Delflöde

PIA Produkter i Arbete

SAP/R3 Centraldatasystem med all produktionsinformation

RAM-program Produktvolymsprognos

Norgeskift Skiftform (tre personer och totalt 110 timmar per vecka)

CAD Computer Aided Design

KPS Dataprogram för kontrollredovisning och statistisk
produktionsstyrning

CO-OP Cooperative Education
Utbildningsform vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla inom
området Arbetsintegrerat lärande.
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1 Inledning
Denna rapport vänder sig främst till personal på Volvo Aero Corporation (VAC) i
Trollhättan med kunskap om tillverkning av Compressor Rear Frame.

1.1 Bakgrund
Examensarbetet avslutade min utbildning till maskiningenjör med inriktning mot
produktionsteknik vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Utbildningen var på 120 poäng
och bedrevs enligt COOP-modellen. Samtliga arbetsperioder har varit på avdelning
9250/9251 på Volvo Aero Corporation.

VAC är ett företag inom Volvokoncernen som producerar komponenter till motorer i
civila och militära flygplan.

Produktionen kännetecknas av detaljer med komplicerade material och geometrier.
Detta i sin tur innebär att det i varje detalj ligger kapital bundet på hundratusentals
kronor. Företaget måste därför ha en långsiktigt strategi när det gäller att skapa stabila
och säkra processer vid tillverkning. Detta för att få konkurrensfördelar på den allt
tuffare flygmarknaden.

I CRF-avdelningen tillverkas två flödesartiklar C-Frame och E-Frame. På senare år har
E-Frame ökat kraftigt i volym från några/år till en/vecka vilket har orsakat störningar i
flödet då på produktionen av artiklarna ej är balanserad.

1.2 Syfte och mål
Syftet var att identifiera förutsättningarna för produktion i ett begränsat verkstadsavsnitt,
komma med förslag på förbättringar samt införa dessa.

Målet var att flödesanpassa slutbearbetningen av E-frame med C-frame, samt att föreslå
vilka operationer där förbättringsarbete skulle prioriteras framgent.

Operationsunderlagen för E-frame skall omberedas enligt det nya förslaget.

1.3 Avgränsningar
Endast slutbearbetningen (box 2) av E-frame ombereds, i övrigt lämnas förslag var
förbättringsarbete bör prioriteras.

Gradningsprocessen var vid tiden för projektet inte tillräckligt stabil och ingår därför ej i
rapporten.

En ny gradrobot hade införskaffats till slutbearbetningen. E-frame var planerad att
tillverkas i den nya roboten, men projektet att flytta över produktionen dit var inte
påbörjad vid slutet av detta arbete. Då det hade varit stora problem med att flytta över C-
frame året innan beslöts att inte ta med gradning i analysen.
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Ingen hänsyn tas till Diffuser Case i rapporten. Hösten 2002 beslöt företaget att ta
tillbaka produkten till VAC från Volvo Aero Norge. Den var då planerad att från april
2003 åter tillverkas på VAC.

I Box 2 inkluderas volymen för LM6000 i volymen för C-frame.

E-frame var under lång tid eftersatt vad gällde metodförbättringar. I rapporten tas inte
hänsyn till detta då det är svårt att uppskatta med vilken faktor cykeltiderna skulle kunna
reduceras.

Samtliga C-frame tillverkas i Deckel, inga i Moduline som är alternativ maskin i
verkligheten. Detta för att det är avdelningens målsättning att endast använda Moduline
i undantagsfall samt att det skulle underlätta analysen.
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2 Förutsättningar

2.1 Volvo Aero Corporation
Volvo Aero Corporation ingår i Volvokoncernen och är ett företag som tillverkar
komponenter till civila och militära flygmotorer, rymdraketer, stationära gasturbiner
mm. Företaget bedriver också forskning och utveckling av nya motorprogram.

På grund av en allmän konjunkturnedgång inom flygindustrin och till följd av attacken
mot World Trade Center i New York 2001 är samtliga aktörer inne i processer med syfte
att stärka sin konkurrenskraft.

Volvo Aero består av fem olika affärsområden.

� Militärt flyg som förser Sveriges försvar med militära jetmotorer.
� Civila översyner som genomför underhåll på civila motorer över hela världen.
� Volvo Aero Services som säljer reservdelar.
� Land and Marine Gas Turbines som levererar stationära gasturbiner.
� Aerospace Components som tillverkar komponenter till civila/militära

motorprogram.

Varje affärsområde organiseras enligt sina förutsättningar. Basen i varje del är
produktverkstäderna, som är ansvariga för en eller flera likartade produkter.

Flödet genom en produktverkstad består ofta av flera delflöden med planeringspunkter
mellan dem. Gränserna mellan olika delflöden kan gå vid olika typer av processer som
svetsning, maskinbearbetning, kontroll och montering.

2.2 Produkter
Compressor Rear Frame (CRF) har tillverkats på VAC sedan början av åttiotalet. Det är
en motorkomponent som monteras in i General Electrics CF6-80-motorer. Den är
placerad bakom motorns högtryckskompressor, med brännkammaren monterad inuti.
Detaljen utsätts för stort tryck och höga temperaturer vilket gör den till en kritisk detalj
både vid tillverkning och användning.

VAC tillverkar tre varianter av CRF med ungefär samma flöde genom verkstaden.
Utöver dessa finns fler produkter i slutbearbetningen, både sådana som avdelningen har
produktansvar för samt produkter tillhörande andra avdelningar. Detta är faktorer som
komplicerar tillverkningen då taktning blir svår och prioriteringar måste göras.
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Bild 2.1 Compressor Rear Frame, C-Frame. LM6000 och E-Frame är i princip identiska.

2.2.1 C-Frame

C-frame är den komponent som flödet är uppbyggt för. Den är gjuten i en nickellegering
INCO 718. Eftersom driftstrycket är högt betraktas den som en kritisk detalj vid
tillverkning och vid användande. En defekt på tryckkärlet kan leda till en explosion med
brand och andra skador som följd. Därför är exempelvis alla hål förstärkta med vårtor
för att undvika de höga spänningsnivåerna.

2.2.2 LM6000

LM6000 tillverkas som C-frame till och med slutkontrollen. Där avgörs det om den
skall bli en LM. Om så är fallet bearbetas detaljen ytterligare enligt en egen
operationslista. Den monteras in i stationära gasturbiner på marken och har därför inte
samma höga krav som en C-frame.

2.2.3 E-frame

E-frame är en senare generation av CRF som skiljer sig materialmässigt från C-frame
genom att dess kjolsvep är i smide och övriga komponenten i René 220. Det innebär en
generellt längre bearbetningstid vid likvärdiga geometrier för E-frame jämfört med C-
frame. Produkten har varit eftersatt vid metodförbättring, vilket innebär att det borde
finnas utrymme för reducering av operationstiderna.

2.2.4 Diffuser Case

Diffuser Case liknar CRF till utseende och funktion. Annan motor och motortillverkare
ger ändå väsentliga skillnader av konstruktionslösningar och krav. Den har under flera
år tillverkats åt avdelningen i Volvos fabrik i Norge, men från och med april 2003 skall
den tillverkas i Trollhättan. Rapporten behandlar ej Diffuser Case, se avgränsningar.
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2.2.5 A-sump

A-sump är en reservdel till A-Frame, den äldsta versionen av CRF. VAC tillverkar fyra
till fem stycken A-sumpar/år.

2.2.6 E-halva

E-halva är utformad som ett kjolsvep och är en underprodukt till E-frame, de båda
detaljerna har därför samma årsvolym.

2.3 Flöde
Tillverkningen i CRF-avdelningen är uppdelad i fyra boxar. En box är ett delflöde,
oftast med naturliga gränser i form av olika processer.

� Box 1
Svetskomplett med grovsvarvning, svetsning av ingående gjut-, plåt- och
smideskomponenter, värmebehandling samt kontrolloperationer m.a.p.
materialdefekter så som penetrant och röntgen.

� Box 2
Slutbearbetning NC-svarv och NC-flerop samt gradning

� Box 3
Manuell- och mätmaskinskontroll samt blästring och kulbombning.

� Box 4
Montering av ingående detaljer, leveranskontroll.

Rapporten är inriktad mot flödet genom box 2, förutom gradning.
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2.4 Box 2
Geometrierna som framställs i slutbearbetningen, liksom kraven på dessa, är i det
närmaste de samma för C-frame och E-frame. Däremot skiljer sig flödet genom boxen.
C-frame sprids ut på fler utrustningar medan E-frame tillverkades enligt ett gammalt
koncept för C-frame med två svarv- och två fräsoperationer.

2 3 0 0

2 6 0 0

2 7 5 0

2 9 5 0

2 9 0 0

2 9 0 0  a lt

1 9 0 0

2 0 0 0

2 1 0 0

2 3 0 0

D ö rr ie s  0 5

D ö rr ie s  0 4

M M  8 0 0

M o d u lin e

D e c ke l

M M 3

C -F ra m e E -F ra m e

Bild 2.2 Översikt nuvarande flöde box 2

2.5 Maskinutrustningar
Nedan följer en beskrivning av maskinutrustningarna i box 2. Vad de har för
användningsområde och tekniska begränsningar. De olika arbetsmoment som beskrivs
skall främst ses som information för personal på VAC insatta i produktens utseende och
funktion.

2.5.1 Dörries 05, Dörries 04

Svarvar inköpta i mitten av åttiotalet. Används i slutbearbetningen för svarvning samt
borrning av hålkransar. Produktionen är upplagd med svarvning i två operationer. Då
samma fixtur kan användas för C- och E-frame så kör Dörries 05 framänden och Dörries
04 bakänden.

2.5.2 MM800

Fyraxlig fleroperationsmaskin som bearbetar de tio stagen som sitter runt framänden på
C- och E-frame. För att kunna bearbeta hålkransar samt bakre fläns på E-frame finns
även ett tempo 2 där detaljen sätts upp vinklad 90 grader i en fixtur. Uppsättning för
tempo 2 beräknas ta mellan en till två timmar.
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I maskinen finns ytterligare en operation för C-frame och E-frame. Det är en kort
operation på 0,5h där datumhålen (utgångshål för vridningslokalisering) borras. Denna
operation tillhör tillverkningen av svetskompletten i box 1.

2.5.3 Moduline

Femaxlig fleroperationsmaskin som bearbetar 30 stycken spridarvårtor i vinkel på sidan
av C- och E-frame. Även borrning/gängning av olika hålgeometrier.

2.5.4 Deckel-Maho

Se Moduline, en mindre maskin inköpt 1998 och som uteslutande tillverkade C-frame.
Fungerade som alternativ maskin för Moduline. På C-frame i Deckel genomfördes en
stopptidsanalys vilket skapade möjlighet att sänka cykeltiden från 14 timmar tio timmar.

2.5.5 MM3

Femaxlig fleroperationsmaskin inköpt i slutet av sextiotalet. Tillverkar hål och spår-
kransar på C-frame, operationen motsvarar för E-frame den del som ligger i MM800,
Tempo 2.

MM800 och MM3 var vid tidpunkten för projektet planerade att inom två till tre år
bytas ut mot nya femaxliga fräsmaskiner.



Flödesförbättring – Slutbearbetning CF6-80E1

8

3 Modeller

3.1 FAST
Som första steg i arbetet genomfördes en flödesanalys enligt FAST (Flödesanpassad
Styrd Tillverkning). I bilaga A beskrivs grundidéerna för FAST samt den arbetsmetodik
som används.

FAST används för att upptäcka störningar i befintliga flöden, samt för att vid
nyberedning kunna visa hur det tänkta flödet kommer att se ut. Grunden är ett antal
standardiserade elektroniska mallar där data matas in och presenteras genom olika
tabeller och diagram.

Valet mellan ett tryck- eller sugflöde beror på vilken typ av produktion som eftersträvas.
Ett tryckflöde karaktäriseras av högt PIA, långa genomloppstider och hög beläggning i
utrustningarna. Ett sugflöde strävar mot lågt PIA och korta genomloppstider, däremot
tillåts utrustningar att inte vara belagda hela tiden. (Lumsden, 1998). Ett företag som
VAC med enstyckstillverkning och höga materialkostnader strävar givetvis efter att
minska ledtiden för att frigöra bundet kapital.

FAST eliminerar inga störningar, utan visar endast var de existerar. För att identifiera
och åtgärda dessa krävs kompletterande metoder och verktyg.

3.2 Quest-simulering
Det var svårt att hitta en enkel modell för att beräkna balanseringsförluster, ledtider och
nyttjandegrad för det aktuella flödet. Litteraturen erbjöd enkla modeller som kräver få
produkter genom ett flöde där alla produkter går genom alla utrustningar.

Det aktuella flödet hade däremot en så varierande produktflora att det inte fanns
möjlighet att nyttja dessa då risken för fel i modellen blev för stor.

För att enkelt få fram en modell för beräkning av ledtid och nyttjandegrader användes
simuleringsprogrammet Quest. Det är ett dataprogram för simulering av materialflöden i
exempelvis ett verkstadsavsnitt.

Programmet kan ge underlag för beslut i olika situationer som:
� Investeringsanalyser
� Kapacitetsberäkningar
� Flaskhalsar
� Störningskänslighet
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Fördelarna vid användning av simuleringsprogram:

� Visualisering och snabb förståelse vid presentationer.
� Komplexa system med stokastiska element blir lättare att programmera och

analysera än om det skall göras matematiskt.
� Lätt att sätta in personal i problemställningar.
� Åskådliggör enkelt problemområdet, “en bild säger mer än tusen ord”.

Nackdelar:

� Flera körningar, oberoende av varandra, måste göras för att modellen skall bli
tillförlitlig.

� Risk för att det skapas en för stor tilltro till modellen.
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4 Simuleringar

4.1 Allmän data
Vid FAST-analysen och Quest-simuleringen användes likvärdig data.

� Cykeltider enligt operationslista i SAP/R3.

� Årsvolym enligt prognos för år 2004 i RAM-program daterat 020904:
53 C-frame
30 E-frame
20 LM6000

� 44 arbetsveckor/år

� Samtliga C-frame tillverkas i Deckel, inga i Moduline som är alternativ maskin i
verkligheten. Detta för att underlätta analysen.

4.2 FAST-analys
För de olika arbetsmomenten enligt FAST bestämdes följande:

� Artikelanalys: Definition av flödesartikel bestämdes godtyckligt till minst tre
operationer i slutbearbetningen och en beläggning på >1000 timmar/år.

� Delflödesindelning: Genomfördes ej då tydliga gränser fanns sedan tidigare i
avdelningen.

� Prioritering av singeloperationer: Genomfördes ej på grund av låga
beläggningssiffror de närmaste åren.

� Analys och eliminering av störningar: Genomfördes ej, (se prioritering av
singeloperationer).

4.3 Indata Quest-simulering
Följande parametrar fastställdes innan simulering:

� Skiftformen var Norgeskift (110h/vecka) i alla utrustningar.

� Nyttjandegrad i maskiner sattes till 0,8. Detta är en faktor som är standard vid
simuleringar inom VAC.

� Hela flödet programmerades in i modellen, men endast resultatet i box 2 (svarv och
fräs) redovisas.
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5 Mätningar

5.1 FAST-analys
Nedan följer den information som kom fram genom FAST-analysen. Se även bilaga B.

5.1.1 Artikelgruppering

C-frame och E-frame är flödesartiklar. Det innebär att det är dessa två produkter som
skall vara prioriterade att få genom flödet . Inga andra produkter får hindra dessa att
komma fram.
LM6000, A-sump och E-halva är singelartiklar. De har varken volym eller tillräckligt
antal operationer i slutbearbetningen för att räknas som flödesartiklar. I den mån de inte
stör flödesartiklarna får de tillverkas i flödet, annars skall de flyttas till andra
utrustningar.

5.1.2 Eliminering av regelbrott

De regelbrott som existerade i flödet ansågs inte kunna påverka produktionen i allt för
negativ grad.

Regelbrotten i slutbearbetningen bestod av:

� Intern återgång för A-sump i MM3.
� Backflöde för E-frame op150 och op200.

Tillverkas först i MM800 och sedan i Dörries-svarvarna.
� Överhopp för C-frame i Moduline och E-frame i Deckel och MM3.

Produkten hoppar över den utrustning som står i tur i flödet.
� Singeloperationer för LM6000 i MM3, E-halva i Dörries, datumhålsborrning på

C-frame och E-frame i MM800, samt E-frame box 1 i Moduline och Dörries.

En planerad investering i en ny maskin för grovsvarvning och datumhålsborrning
innebar att flera operationer lyfts ut ur maskingruppen, därför ansågs inga förslag på
åtgärder nödvändiga.

5.1.3 Balansering av flaskhalsar

FAST-analysen påvisade stora obalanser mellan C-frame och E-frame, både i form av
cykeltid och beläggning.

I samråd med avdelningens ansvarige för fräsoperationerna togs ett förslag fram för att
åtgärda problemet med balanseringen genom att justera flödet för E-frame.
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Förslaget innebar följande:

1. Ny op2325 i Deckel skapades genom att nuvarande op2300 delades upp i två. Till
Deckel flyttades tillverkningen av spridarvårtorna. Ingen ny fixtur krävdes.
Cykeltid 13h i Moduline och 13h i Deckel

2. Ny op2350 i MM3 blev i det närmaste identisk med op2950 för C-frame.
Reducerade nästan hela tempo 2 op2100, samt borrning i op1900 och kantbrytning
av hålkrans på plan J från gradrobot. Ingen ny fixtur krävdes.
Cykeltid 12h i MM3 och 17h i MM800

3. Ny op805 i Deckel delade op800. Bearbetning av vårtor och hålgeometrier flyttades
till Deckel. Detta var utanför projektets avgränsningar vilket innebär att det
redovisas som tänkbart förslag framgent. Förslaget innebär investering i en ny fixtur
identisk med den för op800 i Moduline.
Cykeltid 17h i Moduline och 6h i Deckel

5.2 Flödessimulering Quest
Simuleringen genomfördes som en jämförelse mellan det gamla och det ombalanserade
flödet. Det viktiga var inte att få fram ett värde på den faktiska ledtiden eller
nyttjandegraden, utan att kunna påvisa en skillnad i och med att flödet ombalanserades.

Inga skillnader kunde dock påvisas mellan flödena vad gällde ledtid eller nyttjandegrad.
Anledningen till detta var att i båda fallen var Dörries 04 flaskhals och bestämde takten.

I detta läge valdes att inte göra några fler simuleringar, detta då företaget vid denna
tidpunkt beslöt att Diffuser Case skulle tillverkas i den aktuella slutbearbetningen. I
samråd med ansvariga för simuleringen ansågs det bättre att göra ett samlat arbete i
samband med att ett konkret flödeskoncept för Diffuser Case blir tydligt.

Inga ytterligare simuleringar gjordes, istället valdes att resonera sig fram till de fördelar
respektive nackdelar som omberedningen skulle innebära för flödet.
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6 Resultat
FAST-analysen visade att det fanns brister i flödet genom box 2. Dels i form av
regelbrott, dels i form av stora obalanser.

Förslaget att ombereda flödet visade att E-frame blev bättre balanserad mot C-frame än
tidigare. Däremot påverkades inte nyttjandegrad och ledtid så länge flödet hade den
överkapacitet som fanns i simuleringsmodellen.

Beläggningsdiagrammen visade att Dörries 04 blev flaskhals i båda fallen. Den blev
tillsammans med E-frame i MM800 samt fräsning av bandet i Moduline viktigast vad
gällde fortsatt förbättringsarbete.

7 Analys av resultat
Även om det inte gick att räkna fram att omberedningen skulle innebära några
ekonomiska förtjänster i form av ökad nyttjandegrad eller minskad ledtid fanns det
andra fördelar. Det var viktigt att i det läget komma ihåg att avdelningen även med det
gamla flödet hade klarat höga produktionsvolymer under 2000 och 2001. Däremot
kunde det lyftas fram andra aspekter med en omberedning.

Det nya flödet skulle skapa förutsättningar för mindre planering inom boxen och att
planeringens uppgift endast skulle bli att styra i vilken ordning produkterna kom in i
slutbearbetningen.

Regelbrotten från box 1 för E-frame är svåra att göra något åt på kort sikt och med den
nuvarande maskinparken. Tekniska krav gör att en produkt inte kan köras i vilken
utrustning och i vilken ordning som helst.

De stora obalanserna är lättare och billigare att påverka än regelbrotten utan stora
investeringar i maskiner och utrustning. För slutbearbetningen av E-frame kan
motsvarande fixturer för C-frame användas för de nya operationerna, både i Deckel och
MM3.

E-frame kommer med sin jämnare beläggning inte att påverka flödet lika mycket vid
volymförändringar, och när så sker, någorlunda jämnt över alla utrustningar. Det innebär
också att kapaciteten nyttjas bättre i alla utrustningar jämfört med tidigare.

Lägre cykeltider ger större förtjänst vid metodförbättring. En timme lägre cykeltid i en
13 timmars operation betyder mer än i en 25 timmars operation. Det blir också tydligare
att se var förbättringsarbete får bäst genomslag.

Fixturbytet i MM800 för tempo 2 är ett problem. Den nya operationen kommer att få ett
tempo som tar lika lång tid att ställa som att köra. Det finns idag idéer på lösning där
den sekvensen tillverkas i Dörries 04 genom fräsning. Det skulle innebära en ännu
längre op2000 i Dörries. Den utrustning som redan innan var flaskhals blir det
ytterligare. Metodförbättring med syfte att reducera cykeltiden måste prioriteras.
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Med den stora överkapacitet som fanns i simuleringsmodellen gick det inte att utläsa
några förändringar i ledtid eller nyttjandegrad. För att uppnå detta skulle det krävas en
omprogrammering av modellen så att kapaciteten sänktes till en nivå som skulle
innebära att någon av fräsmaskinerna blev flaskhals istället för Dörries 04. Dörries 04
blev däremot en tydligare flaskhals än tidigare.

Positiva aspekter med omberedningen:

� Jämnare beläggning i fräsmaskinerna.
Lägre skiftfaktor kan införas i MM800 och Moduline samtidigt som Deckel och
MM3 kan ligga kvar på tidigare faktor.
Flödet blir mindre känsligt för volymförändringar.

� Kortare cykeltider
Metodförbättringar påverkar flödets förutsättningar mer än tidigare.
Mindre känsligt för olika produktmixar

� Olika produkter i maskinerna
Operatörerna får en större omväxling i arbetet, vilket dels ger erfarenhet dels
motverkar enformigheten i att alltid köra samma jobb.

� Förbättringsarbete
Lättare att se var insatser i form av förbättringslag och metodförändringar ger bäst
resultat.

� Tydligare flaskhals
Dörries 04 blir alltid flaskhals i flödet.

� KPS-beredning införs i samtliga bearbetningsoperationer för E-frame
Kommer förenkla kontrolldokumentation och duglighetsanalyser i framtiden.

Negativa aspekter:

� Fler uppspänningar än tidigare för E-Frame
Risk för att processpåverkade mått förändras, men då tillverkning än mer skulle
liknas vid den för C-frame borde det inte vara några problem.

� Kort Tempo 2 i MM800
Tempot blir två timmar långt med en uppsättningstid på ungefär en timme. Negativt
för operatören med stor arbetsinsats för den korta operationstiden..

� Större svårigheter att takta flödet ju fler utrustningar som används.
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8 Slutsats
En omberedning av E-frame ger inga direkta ekonomiska fördelar som lägre ledtid och
högre nyttjandegrad. Däremot skapas ett mer balanserat flöde där förutsättningar för
metodförbättringar blir tydligare.

9 Rekommendationer till fortsatt arbete
1. Operationsunderlagen är beredda i CAD, väntar på beslut från ledning innan det

arbetet kan slutföras med KPS och verktygsberedning.

2. Flytta fräsning av bakre fläns i MM800 Tempo 2 till Dörries 04.

3. Prioritera metodförbättring för att sänka cykeltiden i Dörries 04.

4. Prioritera metodförbättring i samtliga operationer med en cykeltid över 15 timmar.

5. Bryt isär operation 800 för E-frame enligt förslag.
Kräver investering i ny fixtur.

9.1 Övrigt
Under hösten 2002 kommer ett hemtagningsprojekt för Diffuser Case att startas. Det är
viktigt att i det projektet ta tillvara tankarna från denna omberedning. En flödesanalys av
tänkbara alternativ borde genomföras snarast.
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Bilaga A – FAST
FAST står för ”FlödesAnpassad Styrd Tillverkning” och är en förbättringsmetod
utvecklad på VAC 1997 med hjälp av en konsultfirma vid namn Arthur D. Little.

Det är tillsammans med 5S/TPU (Totalt Produktivt Underhåll), Robust metod
(Arbetssätt för att certifiera processer) och Sex Sigma (allmänt förbättringsverktyg) de
av ledningen fastställda verktyg som skall användas i verksamheten.

Flödesdefinitioner
Nedan följer ett antal definitioner av begrepp som görs enligt FAST. Många begrepp är
vedertagna men kan ändå behöva redogöras för som förtydligande. (Se Handbok
Flödesberedning)

Takt-, Cykel-, och Ledtid

Takttiden anger hur lång tid det får ta att tillverka en detalj

”Den frekvens i vilken artiklarna måste röra sig mellan olika operationer i flödet för att
tillverka enligt kundens önskemål.”

Takttid = Total daglig tillverkningstid (min/dag)  = X (minuter/produkt)
Kundens dagliga behov (produkt/dag)

Där X är takten i antalet minuter det maximalt får ta att tillverka en produkt enligt
kundens önskemål. Takttiden är alltid densamma i alla flödets utrustningar.

Cykeltid = Den fysiska tid det tar att förädla en artikel i en arbetsstation.
Cykeltiden är olika för flödets utrustningar. Cykeltid < takttid annars går det ej att
tillfredsställa kundens behov.

Ledtid = Total tid från påbörjad till avslutad förädling av en artikel.
Ledtiden består av flera bearbetningar och sålunda flera cykeltider.
Då FAST fokuserar på flödet inom företaget har ordet ledtid ersatt det som vanligast
benämns genomloppstid.
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Bild A.1 Förhållande mellan takt-, cykel- och ledtid

Sugflöde

Ett sugflöde innebär ett flödessystem där efterföljande operation hela tiden kräver nästa
detalj, vilket skapar ett sug genom tillverkningen. Motsatsen är ett trycksystem. I ett
sugflöde skall föregående operatör börja bearbeta sin artikel så att artikeln vid
färdigställande är redo att tas emot av nästa operatör. Ett naturligt sugflöde uppstår om
operationen med längst bearbetningstid placeras först i flödet och att bearbetningstiden
minskar för varje efterföljande operation.

Flaskhals

Tre varianter

1. Teoretisk flaskhals, är högst belagd vid beläggningskörning

2. Verklig flaskhals, är den utrustning som i verkligheten hindrar flödet.

3. Rörlig flaskhals, den som för stunden hindrar flödet. Varierar med olika
produktmixar.

En flaskhals existerar alltid. Målet är att den skall vara tydlig och inte flytta sig mellan
utrustningar beroende på produktmix. Helst skall den vara tidigt i flödet då den
automatiskt skapar ett sugflöde.

Takttid  A       =          Takttid B           =           Takttid C        =           Takttid D          =      Takttid E

Cykeltid 1 � Cykeltid 2 � Cykeltid 3 � Cykeltid 4 � Cykeltid 5

Produktens totala ledtid
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Arbetsmetod vid Flödesberedning

1. Artikelgruppering

Genomförs för att identifiera vilka artiklar som skall ha högst prioritet vid omberedning.
Indelning sker i flödes-, lågvolym- och singelartiklar.

Hur dessa definieras bestäms utifrån förutsättningarna i de aktuella flödena.

2. Delflödesindelning

Flödet delas in i delflöden för att få en bättre överblick och bättre kunna styra
produktionen. Ett delflöde har inga tydliga regler för hur det skall definieras.

Ex på indelningar kan vara som i CRF-avdelningens boxar, svetskomplett,
slutbearbetning, kontroll-OFP och montering. Målet skall dock vara att få artiklar med
så liknande delflöden som möjligt.

3. Eliminering av regelbrott

Ett regelbrott är när en artikel inte går den mest effektiva vägen genom ett flöde

Exempel på regelbrott är:

� Återgång (Intern och Extern)
� Backflöde
� Överhopp
� Singeloperationer

Bild A.2 Exempel på regelbrott
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4. Balansering av flaskhalsar

Görs i samband med punkt 3 då arbetssättet är det samma.

Balansering = Fördelning av arbetstider mellan operationer.

Om det är fel i balanseringen uppstår balanseringsförluster vilket får till följd att
operatörerna i vissa utrustningar får för lite, eller för mycket att göra. Detta kan vara
svårt då det ofta sker förändringar i produktmixen beroende på kundbehov,
kvalitetsproblem mm.

5. Prioritering av singeloperationer

Här identifieras var och när som singeloperationer skall köras för att inte störa flödet
mer än nödvändigt. Singelartiklar som stör flödet är inte önskvärda. Prioritering skall
göras om singeloperationer förekommer i maskiner med en beläggning på mer än 60 %

6. Analysera och Eliminera Störningar

Sista görs en störningsanalys. Här identifieras vilka störningar som påverkar flödet mest,
vad de beror på och hur de skall åtgärdas. Tydliga tidsplaner för åtgärder skall finnas.

FAST eliminerar inte störningar men visar vilka som påverkar flödet mest. Därför
behövs andra metoder och verktyg som komplement.
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Bilaga B  FAST-Analys

Bild B.1 Artikelgruppering. Diagrammet visar produkternas påverkan i flödet.

Artikelgruppering  Avd 9251

Flödesartiklar Lågvolymare Singelartiklar
C-frame - E-halva

E-frame LM6000

A-sump

Bild B.2 Artikelgruppering.
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Bild B.3 Balansdiagram nuvarande flöde

Bild B.4 Beläggningsdiagram nuvarande flöde
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Bilaga C  Förslag till omberedning

Bild C.1 Balansdiagram ombalanserat flöde

Bild C.2 Beläggningsdiagram ombalanserat flöde
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Bilaga D  Quest-simulering

Bild D.1 Skillnad i genomloppstid nuvarande och ombalanserat flöde. (Dagar/detalj)

Bild D.2 Skillnad i nyttjandegrad nuvarande och ombalanserat flöde. (Timmar/vecka)
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